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 مقدمه

باشند وفقیت در زندگی میها از زمان خلقت در جستجو اصول مهمه انسان

شوند کنند. عده زیادی موفق میو تقریباً تمام زندگی خود را وقف موفقیت می

ای همچنان در که مسیر خود را تعیین کرده و به هدف خود برسند و عده

زنند. ولی همواره دلیلی برای موفقیت افراد موفق جستجوی هدف در جا می

های که ود دارد. یکی از بزرگترین تلهو دلیلی برای شکست بقیه افراد وج

در جامعه  امروزی وجود دارد، هدایت خودکار زندگی است. یعنی مرده 

 دهند.متحرک بودن و انجام هر کاری که دیگران انجام می

توانایی کنترل و مدیریت ذهن، احساسات و ارتباط با دیگران برای موفقیت  

ود را توانند خدر زندگی بسیار تأثیر گذار می باشد. افرادی که به خوبی می

دانند چگونه این احساسات شناسند و میکنترل کنند، احساسات خود را می

تواند روی دیگران تأثیر بگذارد. افراد موفق به سادگی ناامید و دلسرد می

دهند تا به هدف خود برسند. شوند و با خوش بینی به راه خود ادامه مینمی

ختیار شما قرار های یادگیری را در اها بزرگترین فرصتاغلب شکست

دانند، دهند. درحالیکه برخی از افراد انجام بعضی کارها را سخت میمی
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دهند و کارهای افراد موفق با انرژی و مثبت نگری آن کارها را انجام می

 ی انجام آن برآیند.دانند که باید به خوبی از عهدهدشوار را چالشی می

آیند. بلکه پشت تمام هیچ موفقیتی در یک شب و به سادگی به دست نمی

های زیادی کار و تالش های موفقیت، افرادی هستند که روزها و شبانداست

اند که از مسیر رسیدن به اند تا به موفقیت برسند. افراد موفق یاد گرفتهکرده

های این مسیر به وظایف و ی فراز و نشیبموفقیت لذت ببرند و در همه

برسند و در ای که مورد نظرشان بوده تعهدات خود عمل کنند تا به نتیجه

گوید: واقع سخن جیم ران فیلسوف متخصص در ایجاد انگیزه که می

توانید کسی را استخدام کنید تا به جای شما ورزش شکم بکند" را به "نمی

خواهید از این ورزش سود ببرید، خودتان باید اند که اگر میخوبی دریافته

یک زبان جدید، آن را انجام بدهید. خواه ورزش، مطالعه کردن، یادگیری 

تعیین هدف، تصور کردن موفقیت، تکرار جمالت تاکیدی مثبت، بکار گیری 

                   یک مهارت جدید و... این شما هستید که باید آن را انجام بدهید.

ونهایتان برای موفق شدن باید تالش کرد و اندک هم صبور بود.                   

واهید شد که با با روش ها و تکنیک ها اصولی آشنا خشما در این کتاب 

 استفاده از آنها میتوانید در زندگی خود موفق باشد و بدرخشید.

 

 تعریف موفقیت

به راستی تعریف موفقیت چیست؟ برای موفق بودن تعاریف بسیاری میتوان 

در نظر گرفت.همه ما زندگی را به گونه ای متفاوت از سایرین می بینیم و 

معنی میکنیم. به همان نسبت دیدگاهمان از حقیقت نیز متفاوت و متغیر 

کلی این باشد: رسیدن به خواسته های درونی. خواهد بود. شاید یک تعریف 

ولی همانند تمام مفاهیمی که در آن ذهن بشر و ارداه او دخیل است موفقیت 

نیز تعارف بیشمار به خود اختصاص میدهد.موفقیت میتواند انجام بهترین 

کار ممکن توسط شما در حوزه ای مورد نظرتان باشد و یا اهداف صحیح 
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ان موفقیت را داشتن محلی تعریف کرد که به آن در یک حوزه خاص. میتو

خانه میگوییم. موفقیت حتی میتواند باور توانستن باشد. باور اینکه شما قادر 

 هستید به هرچه میخواهید و به آن اعتقاد دارید. دست یابید.

برخی موفقیت را اینگونه تفسیر می کنند: مراقبت از خود و بودن در بهترین 

 حالت فزیکی و روحی.

این واژه، تفسیر موفقیت تشخیص زمان و موقعیت بله یا نه گفتن است.برای 

ظاهرا متناقصی است اما وقتی درست بیاندیشیم، همه ما گاهی به اشتباه این 

دو موقعیت را بجای هم به کار می بریم و نتیجه آن چیزی نمی شود که 

 انتظارش را داشتیم.

شاید موفقیت دانستن این نکته باشد که بدانیم، متوجه باشیم و باور کنیم که 

انی حضور در زندگیمان مفاهیمی چون عشق،خانوداه،دوست،به فرو

دارند.شما هنگامی موفق هستید که نه تنها خود را در مسیر دلخواه تان قرار 

میدهید، بلکه به اطرافیان نیز کمک می کنید تا مسیر شان را پیدا کرده و 

در آن گام بردارند. وقتی بر ترس خود غالب شوید، حتمن موفق هستید.این 

از سخنرانی در حضور ترس میتواند هرچیزی باشد. ترس از ارتفاع،ترس 

جمع، ترس از شروع یک کار،ترس از پایان یک رابطه ناخوشایند و .... 

 برای موفق بودن باید بر ترسهای خود پیروز شوید.

دیدن خوشحالی و موفقیت کسانی که دوستشان دارید. بدون شک حس انسان 

موفق را در شما بیدار میکند. اینکه هروز یک فلم جدید تماشا کنید، هرماه 

شما موفق هستید. دوست داشتن و مورد محبت  یک کتاب جدید بخوانید،

دیگران بودن گنج بزرگی است. اگر انرا دارید قطعن موفق هستید. وقتی 

برای اهداف تان می ایستید و برای رسیدن به بی وقفه تالش میکنید، موفق 

 هستید.
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هرگاه اجازه ندهید که سختی ها مشکالت و ناتوانی ها، شما را از اهداف 

ل سرنوشت به دست خودتان حتمن تان باز دارد بی شک موفق هستیدوکنترو

 یک تعریف از موفق بودن است.

آری همه این تعارف و هزاران تعارف دیگر را میتوان بیابیم و بیان کنیم. 

اما به راستی تعریف صحیح چیست؟ شاید در یک کالم و خیلی خالصه 

بتوانیم بگوییم، موفقیت عبارت از خوشحال بودن و حال خوب داشتن. در 

هستید، در هر شرایطی، در هر هر جای که هستید در هر رشته ای که 

جنسیتی، در هر وضعیت مالی و جسمی و در هر جای این کره خاکی، شما 

تان، در زندگی که بدانید در مسیر  وقتی موفق هستید که خوشحال هستید

تان، در شغل و حرفه خود در حال پیشرفت هستید و یا این به شما احساس 

مثبت بودن منتقل میکند و باعث خوشحالی میشود. تجربه این حس یعنی شما 

 موفق هستید.

برای رسیدن به موفقیت یکی از مهم ترین موارد شناخت شکست است دقیقان 

درک مفهوم شکست همانند شاخت دشمن میماند. و همیش انهای برنده هستند 

 خویش را به درستی میشناسند.که دشمنان 

 اکنون میپردازیم به بررسی مفهموم شکست.

 شکست چیست؟

اگر به دنبال یک تعریف مشخص برای شکست هستید شاید نتوانید به جواب 

دقیقی برسید چراکه هرشکستی میتواند یک مسیر یا مقدمه ای برای موفقیت 

 اشد و به تنهایی معنی خاصی نداشته باشد.ب

به گزارش آالمتو و به نقل از بدونیم؛ همه ما در موقعیت های مختلفی در 

زندگی مواجه شده ایم که باعث شده شکست ها را بیش از حد بزرگ کرده 

و آن ها را تهدیدی در زندگی به حساب بیاوریم. به خاطر داشته باشید که 

 له پایان کار نیست.موفقیت ها پایان ناپذیرند و هیچ شکستی هم به منز
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 یدی بسی امید استدر ناام

عیت تاریکی که در زندگی داشته اید فکر کنید می بینید که یک به هر موق

اتفاق در پشت آن موقعیت وجود داشته است. به عنوان مثال دوست داشتید 

در دانشگاهی که رویایش را داشتید قبول شوید اما متاسفانه موفق نشده و 

ه رتبه الزم را برای ورود به آن دانشگاه نداشتید. کسانی که به آن دانشگا

راه یافتند این اتفاق را در زندگی شما یک شکست می دانند. شاید هم 

اطرافیان و آشنایان کمی از ایمانشان را نسبت به شما از دست بدهند. اما آیا 

این اتفاق واقعا یک شکست است یا جاده ای است که شما را به مسیر جدیدی 

می برید؟  هدایت کرده که هم اکنون در آن بسیار خوشحال بوده و لذت

صادقانه بگویم شکست سکوی پرتابی است به سوی مسیر رویاهایمان. 

همیشه در ذهن داشته باشید از این اتفاقاتی که در ظاهر شکست نامیده می 

شوند باید درس گرفت و آن ها را برای آینده به خاطر سپرد. تنها چیزی که 

 کوچکترین اهمیتی ندارد فکر دیگران نسبت به شماست.

 …من شکست نخورده ام

یدا کرده ام که درست عمل هزار روش پ ۱۰من شکست نخورده ام. فقط “

 ”نمی کند. توماس ادیسون

هزار شکست  ۱۰این جمله معروف ادیسون زمانی است که المپ را بعد از 

 اختراع کرد.

پس نتیجه می گیریم به تنها چیزی که نیاز داریم این است که حتی زمانی 

که با شکست مواجه شدیم مثبت نگاه کنیم. شکست به این معنی نیست که 

د تالش کنیم. نمی توانیم به موفقیت برسیم بلکه به این معنی است بیشتر بای

نویسندگان معروف معموال توسط ناشران معروف رد می شدند اما آنقدر 

نوشتند و نوشتند تا این که باالخره یکی از نسخه های کتاب شان را به انتشار 

رسانده و به موفقیت رسیدند. پس موفقیت ها همان شکست هایی هستند که 

 هرگز ما را نا امید نکرده اند.
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 نا امیدی تنها راه شکست است

گویند تالش کردن و شکست  معموال از انسان های موفق شنیده اید که می

خوردن بهتر از تالش نکردن است. همه آن ها از عمق وجودشان این حرف 

ها را می زنند. بدون شکست هیچ موفقیتی به دست نخواهد آمد. وقتی برای 

اولین برای کاری تالش می کنید در آن موفق نخواهید شد. به عنوان مثال 

یا تصمیم گرفتید گیتار یاد بگیرید زمانی که برای اولین اسکیت بازی کردید 

را به خاطر بیاورید. اگر در این کارها مداومت داشته باشید به موفقیت می 

 رسید.

درست مثل کودکی که می خواهد دوچرخه سواری یاد بگیرد. آیا با اولین 

زمین خوردن نا امید می شود؟ گاهی زمین می خورد، گاهی اطرافیانش او 

خود می گوید که  رامسخره می کنند، گاهی گریه می کند و گاهی هم با

هرگز دوباره سوار آن دوچرخه نمی شود. اما با شروع روز جدید او را 

می بینید که سوار دوچرخه اش شده و آنقدر پدال می زند تا سرانجام یاد 

 بگیرد.

زندگی هم همینطور است. تنها زمانی شکست می خورید که نا امید شوید. 

تالش کنید، و باز هم تالش کنید. اگر باز هم به هدف نرسیدید بیشتر تالش 

نید. چیزی به اسم شکست وجود ندارد. وقتی به چیزی که می خواهید نمی ک

رسید یعنی چیزهایی را یاد می گیرید و دوباره تالش می کنید تا سرانجام به 

 آن چه که می خواهید می رسید.

 

 میخوریم؟ چرا شکست

ه دست نمی آید. برای اینکه در زندگی موفق باشید، باید یاد موفقیت آسان ب

بگیرید که بعد از هر شکست دوباره بلند شوید و تالش خود را از سر گیرید. 

اینکه چند بار شکست می خورد اهمیتی ندارد، مهم آن است که هر بار 

 بپاخیزید و نگذارید شکست جلودار شما باشد.
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، اما باید بدانید شکست طعم تلخی دارد و می تواند بسیار نا امید کننده باشد

که هر بار زمین خوردن پایان دنیا نیست و زندگی می تواند همچنان ادامه 

داشته باشد. پس خود را آماده یک جنگ واقعی با نابرابری های زندگی 

 کنید، چرا که سرانجام شیرینی پیروزی انتظارتان را می کشد.

حرف هایی که در باال مطرح کردیم شاید شعار مانند به نظر برسند، اما 

هر آدم موفقی هم اعتراف می کند که شکست اتفاق می افتد  واقعیت دارند.

و همه ما سهمی از آن داشته و داریم. اما از هر شکست دو درس ارزشمند 

می گیریم؛ اول اینکه شکست ما حداقل یک دلیل دارد و دوم، ما می توانیم 

 از آن عبور کنیم...

 اصال چرا شکست می خوریم؟ و چگونه باید آن را اصالح کنیم؟

، نوشته شیو کرا، شکست ها «شما می توانید پیروز شوید»براساس کتاب 

اغلب به هفت دلیل اتفاق می افتند و هریک از آن ها درس ارزشمندی به ما 

ا نشان می دهند که چگونه از افتادن در همان تله قبلی اجتناب داده و به م

 کنیم.

 شکست خوردن

 شکست خوردن تجربه تلخی است که اکثر انسانها آن را تجربه کرده اند

شایع ترین علل بروز مشکالت ناشی از شکست و راه حل آن ها عبارتند 

 از:

بیشتر افراد فقط به این خاطر شکست می خورند که دست  نداشتن پشتکار:

ازکار می کشند، نه به این دلیل که استعداد ندارند؛ پس دو کلمه پشتکار و 

مقاومت را به یاد داشته باشید و در کاری که الزم است انجام شود، پشتکار 

داشته باشید و دربرابر کاری که نباید انجام شود، مقاومت کنید. سعی کنید 

دیدگاه های تازه را امتحان کنید. داشتن پشتکار مهم است اما تکرار کارهای 

گذشته به این امید که این بار موفق می شوید، شما را به هدفتان نزدیک تر 

ازید و مشخص کنید نمی کند. به تالش های ناموفق گذشته تان نگاهی بیند
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چه چیزی باید تغییر کند. خودتان را تطبیق داده و درطول مسیر، اصالحات 

 را انجام دهید و از تجارب خود به عنوان راهنما بهره بگیرید.

نداشتن اعتقاد راسخ: افرادی که اعتقاد راسخ ندارند هم راه می افتند، اما 

بدون اینکه اطمینان و شهامت داشته باشند. درواقع آن ها اطاعت می کنند 

مورد تایید دیگران قرار بگیرند، حتی اگر خودشان بدانند کاری که انجام تا 

می دهند، غلط است؛ پس الزم است مشخص کنید چه چیزی برایتان اهمیت 

دارد. اگر چیزی وجود دارد که می ارزد برای آن تالش کنید و آن را به 

 نحواحسن انجام دهید، بگذارید عالقه تان خودنمایی کند؛ حتی اگر در

کارهای پیش پاافتاده باشد. همکاری و شراکت در موفقیت اشکالی ندارد، به 

 شرط اینکه هرگز ارزش های خود را زیر سوال نبرید.

کنند، اما هرگز  ممکن است آدم های برنده تجزیه وتحلیل بهانه تراشی:

توجیه نمی کنند و برعکس، آدم های بازنده مرتبا دلیل می آورند و کتابی 

پر از بهانه های مختلف دارند که به شما می گوید چرا موفق نشده اند. 

نگرشتان را عوض کنید و تصور نکنید هر تالش ناموفقی به منزله یک 

الش به موفقیت شکست است. کمتر کسی وجود دارد که در همان اولین ت

دست پیدا کند. بیشتر ما با تالش مستمر به هدف های خود دست پیدا می 

کنیم؛ پس الزم است تمام تالشتان را بکنید تا بفهمید چه اتفاقی افتاده است و 

 چرا.هر آدم موفقی هم اعتراف می کند که شکست اتفاق می افتد

بعضی از مردم زندگی می کنند و یاد می  نادیده گرفتن اشتباهات گذشته:

گیرند و عده ای دیگر فقط زندگی می کنند. شکست معلم شماست به شرط 

اینکه دیدگاه درستی داشته باشید. انسان های عاقل از اشتباهات خود درس 

ست که آن ها به خطاهای خود می دهند. مشکل را می گیرند. تجربه اسمی ا

بهتر تعریف کنید. موقعیت را تجزیه وتحلیل کنید و ببینید می خواهید به چه 

چیزی برسید، استراتژی شما چیست و چرا کارساز نبوده است. درضمن 

 بهتر است ببینید آیا با نگرش مثبت به مشکل نگاه کرده اید؟ اگر به پول نیاز



 

آورنده: حجت هللا یگانهیددپ  

1
2

 

ش درآمد دارید. می توانید هزینه ها داشته باشید، گزینه های بیشتر از افزای

 را کاهش دهید. به این فکر کنید که واقعا سعی دارید چه کار کنید.

هرکسی به موفقیتی دست یافته، بدون نظم و انضباط  فقدان نظم و انضباط:

وده است. انضباط نیازمند کنترل فردی، گذشت، دوری از حواس پرتی نب

ها، وسوسه ها و درواقع متمرکزماندن است. کمال گرا نباشید و به جای آن، 

نگرش ایده آلی از شکل و حس موفقیت داشته باشید. موفقیت ممکن است 

انگیزه بخش باشد، اما لزوما واقع گرایانه نیست. موفقیت در هر هدفی 

کالت شما را برطرف نمی کند. درباره هرآنچه به هدف های شما تحقق مش

 می بخشد صریح باشید و درگیر جزئیات سطحی نشوید.

زش قائل فقدان عزت نفس به معنای احترام نگذاشتن و ار عزت نفس پایین:

نشدن برای خود است. افرادی که عزت نفس اندکی دارند پیوسته تالش می 

کنند به جای خلق شخصیتی که دوست دارند باشند، خودشان را پیدا کنند. 

روی خودتان برچسب نزنید. شاید شکست خورده باشید، اما تا زمانی که 

ن را کسی دست از تالش برنداشته اید فرد شکست خورده ای نیستید. خودتا

بدانید که همچنان برای رسیدن به یک هدف تالش می کند و بهتر است 

 بتوانید شکیبایی و پشتکارتان را برای یک مسافت طوالنی حفظ کنید.

پذیرفتن مسئولیت جایگاهی که  این نگرش، افراد را از نگرش قضاوقدر:

در زندگی دارند منع می کند. آن ها موفقیت ها و شکست های خود را به 

شانس نسبت می دهند. آن ها صرف نظر از تالش هایی که کرده اند، 

خودشان را به دست تقدیر می سپارند و معتقدند هر اتفاقی قرار باشد بیفتد 

من »کنید و با خودتان بگویید: باالخره می افتد. هر روز به آینه نگاه

شاید تمام مراحل زندگی تحت کنترل شما نباشد، اما شما بیشتر از «. مسئولم

آنچه فکرش را می کنید روی زندگی تان تسلط دارید و خودتان مسئول شادی 

و موفقیتتان هستید. نگرش شما تعیین کننده میزان اوج گرفتن شماست و تنها 

 زندگی تان را به بلندی تبدیل کنید.شما می توانید پستی های 
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 فورمول واقعی شکست چیست؟

وقتی واژه شکست را می شنوید، چه فکری راجع به آن می کنید؟ اکثر شما 

فکر می کنید که ما وقتی شکست می خوریم که یک اشتباه خیلی بزرگ 

هیم و شکست چیزی است که یک دفعه اتفاق می افتد و پیش می آید. انجام د

در صورتیکه قضیه کامال بر عکس است. فرمول شکست واقعی این است: 

شکست چیزی جز تکرار اشتباهات به ظاهر کوچک در انتخاب ها و 

تصمیمات روزمره ما نیست. شکست نتیجه اجتناب ناپذیر جمع شدن تفکر  

ی اشتباه است. برای اینکه واضح تر و ساده تر توضیح نادرست و انتخاب ها

بدهم باید این را بگویم، شما در طول زندگی خیلی کارهای به ظاهر کوچک 

را اشتباه انجام می دهید و یک سری کارهای مهم را انجام نمی دهید و همین 

 ها به مرور جمع می شوند و شما را تبدیل به انسان شکست خورده می کنند.

 می کنند؟چرا اکثر افراد دائما اشتباه 

است، چرا اکثر افراد در انتخاب های روزمره شان اشتباه حاال سوال اینج

می کنند و دائما این اشتباهات خود را تکرار می کنند. واقعا چرا اینطوری 

است؟ جواب این سوال شاید این باشد که چون احتماال آن ها به این فکر نمی 

 کنند که این اشتباهات به ظاهر کوچک چقدر می تواند درآینده آن ها موثر

باشد، به نظر این افراد اقدامات روزمرهی ما انسان ها چندان چیز مهمی 

نیستند، در واقع آن ها دچار کوچک بینی تصمیمات نادرستشان هستند. اکثر 

آن ها زمان های ارزشمند عمرشان را هدر می دهند و احساس می کنند که 

روز وقت  اتفاق خاصی هم نمی افتد، بعنی در واقع ما فکر می کنیم اگر هر

خودمان را هدر بدهیم چون در آن لحظه اتفاق خیلی عجیب و غریبی نمی 

افتد و ما شکست را احساس نمی کنیم، در نتیجه به همان روند ادامه می 

دهیم. ولی نکته مهم این است که اگر شما این روند را ادامه دهید مثل اکثر 

هم یک زندگی معمولی، افراد جامعه، بعد از مدتی، بعد از سال ها قطعا شما 

مثل اکثر افراد جامعه خواهید داشت و حق هیچ گونه اعتراضی را ندارید 

 چون این راهی است که خود شما انتخاب کردید.
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نکته ی خیلی جالب تر که باید به شما بگویم و خیلی برای من جالب است 

این است که وقتی من با بعضی از افراد صحبت می کنم و این نکته را می 

می گویند همه ی افراد جامعه دارند این کار را انجام می دهند،  گویم، آن ها

اگر شما قبول دارید که اکثر افرا جامعه افرادی هستند که یک زندگی معمولی 

را برای خودشان انتخاب کردند، پس شما که به دنبال موفقیت هستید چرا به 

ز آن ها آن ها رجوع می کنید و از آنها الگوبرداری می کنید. اگر شما ا

تبعیت کنید، به طور منطقی و قانونی شما هم در دام زندگی معمولی دچار 

می شوید. پس خیلی مسخره است که ما بگوییم چون دیگران این کار ها را 

انجام می دهند یا فالن کار را انجام نمی دهند ما هم دقیقا باید مثل آن ها 

 رفتار کنیم.

 الگوهای شکست خورده

ن یعنی به نظر من بهترین راه کار این است که سعی کنیم کارهایی که دیگرا

افراد معمولی جامعه انجام می دهند را ما انجام ندهیم و کار هایی که آن ها 

حاضر نیستند انجام دهند، مثل کتاب خواندن، ما آن کار ها را انجام دهیم. 

یعنی باید دقیقا آن ها را به عنوان الگوهای شکست خورده در نظر بگیریم، 

یریم و کار های آن ها را نه این که آن ها را الگوی خودمان در نظر بگ

تکرار کنیم. مثال در مورد همین مثالی که زدم یعنی کتاب خواندن، اگر کسی 

دز طی یک سال گذشته هیچ کتاب مفیدی را نخوانده باشد ممکن است از 

نظر آن شخص هیچ اتفاق مفیدی در زندگش اتفاق نیفتاده باشد و اگر از آن 

ردی، قطعا پیش خودش تعجب بپرسیم که چون کتاب نخواندی شکست خو

می کند و  جواب می دهد که نه من که زندگی ام فرقی نکرده است، اگر 

شکست می خوردم باید یک اتفاق بدی می افتاد. ولی هنوز این فرد هم 

 فرمول اصلی شکست را متوجه نشده.

 فرمول مرموز شکست

شکست آن قدر مرموز و موزی است که بدون این که شما اصال متوجه آن 

انه زندگی شما را می شوید وارد زندگی شما می شود و کم کم مثل موری
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خورد و تباه می کند. جیم ران جمله بسیار قشنگی در مورد کتاب خوندن 

دارد که من دوست دارم شما به این جمله فکر کنید. بدتر از عمل نخواندن 

 کتاب، نفهمیدن اهمیت خواندن کتاب است. خیلی جمله ساده و با معنی است.

خیلی از افرادی که من با آن ها صحبت می کنم و وقتی به آن ها توصیه 

می کنم که کتاب بخوانند اصال نمی دانند که خواندن کتاب چه اهمیتی دارد. 

واقعا اگر از من بپرسند که چیزی باعث شد که طرز فکر و زندگی تو تغییر 

کند و تبدیل به یک آدم با انگیزه و با انرژی شوی، تنها کلمه ای به آن می 

کنید به کتاب  گویم کلمه کتاب است. من به شما توصیه می کنم که شروع

خواندن کنید و بعد از خواندن چند کتاب خود شما دقیقا به حرف های من 

می رسید و آن موقع تازه حرف های من را به طور جدی باور می کنید. 

همین مثال را می توان درمورد سیگار کشیدن هم بزنید. افرادی که سیگار 

اول هیچ اثر منفی را می کشند قطعا در همان ماه اول، سال اول یا چند سال 

از سیگارحس نمی کنند و در نتیجه به همان کارشان ادامه می دهند ولی 

همین افراد بعد از بیست سال بر اثر جمع شدن اثرات منفی سیگار به یک 

بیماری ریوی بد دچار می شوند و جالب تر این که آن موقع مریضی 

ن بد شانسم. در خودشان را به شانس پیوند می زنند، یعنی می گویند م

صورتیکه که نمی دانند که خودشان داشتند طبق فرمول شکست پیش می 

 رفتند، یعنی خودشان از فرمول شکست تبعیت می کردند.

پس یکبار دیگر تکرار می کنم، فرمول مرموز  شکست این است: شکست 

عبارت است از جمع شدن یکسری اشتباهات کوچک و تکراری که ما آن 

کنیم و نکته ی جالب این  اشتباهات را هرروز در زندگی مان تکرار می

است که متوجه آن ها نیستیم و تکرارشان می کنیم و بعد از مدتی این 

اشتباهات جمع می شوند و ما را تبدیل به یک انسان شکست خورده می 

کنند. فرمول شکست این است، شکست هیچ وقت سریع و آنی اتفاق نمی 

شود بدون این که  افتد، شکست همیشه مرموز و کم کم وارد زندگی شما می

 خود شما متوجه آن شوید.
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مورد شکست ظرافت آن است. اکثر ما به  ردر واقع خطرناکترین چیز د

راحتی روز ها را سپری می کنیم و به روز های بعد می رویم و همان 

خطاهای دیروز مان را تکرار می کنیم، همان افکار اشتباهمان را ادامه می 

دهیم، به چیز هایی که برایمان مفید نیست گوش می دهیم، چیز هایی که هیچ 

ندارند را می بینیم، هر روز وقتمان را تلف می کنیم و فایده ای برای ما 

چون هیچ اتفاق خاص و شکست خاصی را مشاهده نمی کنیم و باز هم به 

همان فرمول ادامه می دهیم. بعد از مدتی به خودمان می آییم و می بینیم که 

جایگاه خاصی در زندگی نداریم و دقیقا جزو آدم های معمولی و پایین جامعه 

. من از شما که در آکادمی فرجی عضو هستید و قطعا تصمیم گرفتید هستیم

که جزو انسان های موفق باشید، نه انسان های معمولی. تصمیم گرفتید که 

قدر خودتان را بدانید و پتانسیل ها و شایستگی های درونی خودتان را 

 شناسایی کنید و آن ها را آزاد کنید و مسیر موفقیت را طی کنید، به شما

هشدار می دهم که فرمول شکست مرموز را بشناسید و اجازه ندهید که 

 شکست شما را شکست دهد.

 

 عوامل مهم شکست در زندگی

می کنند تا از شکست خوردن به دور باشند.  همه افراد در زندگی خود سعی

وجود برخی از عادتها در زندگی می تواند زمینه ساز شکست بوده و مانع 

موفقیت شوند. این عادت های بد را به همراه راه چاره در ادامه مشاهده 

 نمایید.

 رفتارهایی که باعث شکست در زندگی و کار می شود

که ممکن است شما را از دستیابی به شادمانی و  عوامل رادر این مطلب 

ید و ببینید آیا تاکنون موفقیت بازدارد آورده شده است. خوب در آنها دقت کن



 

آورنده: حجت هللا یگانهیددپ  

1
7

 

چکار “با هیچکدام روبرو شده اید. اگر اینطور است، از خودتان بپرسید، 

 شکست در زندگی”باید بکنید که بر آن غلبه کنید؟

این عادات روزانه ی شما هستند که شخصیت شما را تعریف می کنند؛ شما 

عمالً به واسطه ی کارهایی که انجام می دهید شناخته می شوید. هیچ موفقیتی 

هیچ شکستی هم آنقدر ویرانگر نیست که نتوانید دوباره همیشگی نیست و 

روی پای خود بایستید. اگر در گذشته شکست را تجربه کرده اید، اما هیچ 

گاه دست از تالش نکشیده اید، از آنچه تصور می کنید قوی تر هستید. اگر 

 به تازگی شکست خورده اید و به فکر جا زدن هستید، این کار را نکنید. 

واقع مسیر آینده ی شماست. به یاد  همان چیزی که مانع شما شده است، در

داشته باشید که همیشه راه برون رفتی هست، ممکن است هنوز آن را نیافته 

باشید؛ به تالش خود ادامه دهید. سعی کنید ببینید چرا و چگونه مجبور به 

 توقف شده اید و خودتان را هر طور شده از این سکون موقتی خارج کنید. 

کست هایشان انجام متأسفانه اغلب انسان ها موفق نمی شوند کاری برای ش

دهند. آنها در نهایت دست از تالش می کشند، رؤیا هایشان را رها می کنند 

و دیگر روی پروژه هایی که برایشان اهمیت داشت کار نمی کنند و در 

نارضایتی ناشی از آن غرق می شوند. همه از شکست می ترسند، اما تجربه 

ه شکست است که اهمیت ی آن اجتناب ناپذیر است. این واکنش انسان ها ب

دارد نه خود آن. چند نمونه از عادت های متعددی که می توانند شکست شما 

در زندگی را تضمین کنند، به همراه راه چاره ی آنها در ادامه خواهید 

 خواند.

  میدی زودهنگامنا ا -1 

شما چقدر در دنبال کردن رؤیاها و اهداف خود در زندگی ثابت قدم هستید 

و پشتکار دارید؟ یکی از مهم ترین راز های موفقیت این است که یاد بگیرید 

ید های خود غلبه کنید. اغلب ما خیلی زود از رؤیا هایمان دست می بر ترد

کشیم. هر انسان موفقی که می شناسید، داستانی از پشتکار و استقامت برای 
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تعریف کردن دارد. تا وقتی بعد از هر شکست بتوان کنشگرانه به تالش 

 ادامه داد نمی توان نام اتفاقی که افتاده را شکست گذاشت.

 دالیل شکست در زندگی

 ترس از امتحان کردن  -2

شما »وین گرتزکی به بهترین نحو ممکن این موضوع را بیان کرده است:

صد درصِد فرصت هایی که با بی تفاوتی از کنارشان عبور می کنید را از 

که قدمی بردارید. تنها در صورتی می توانید پیشرفت کنید «. دست می دهید

غلبه بر ترس از شکست، اولین قدم به سمت پیروزی است. روبرو شدن با 

ترس هایتان را از همین امروز شروع کنید. اگر کاری هست که باید انجام 

دهید، اولین قدم را بردارید؛ حتی اگر به ظاهر بسیار ساده و اولیه به نظر 

ردنش می ترسیدید، هنوز فرصت برسد. اگر رؤیایی داشته اید که از دنبال ک

 هست؛ هیچ وقت فرصت امتحان کردن را از دست ندهید. 

مهم نیست چقدر اشتباه کنید، یا سرعت پیشرفتتان چقدر »به قول تونی رابینز:

کند باشد، با این همه باز هم از همه ی کسانی که هیچ تالشی نمی کنند جلوتر 

 «. هستید

 عدم برنامه ریزی  -3

هر کسی اگر برنامه ای برای زندگی خود داشته باشد احتمال موفقیتش بیشتر 

نیست برنامه ی شما بی نقص باشد. در دنیای واقعی به  خواهد بود. الزم

جای کمال گرا ها، از کسانی قدردانی می شود که کاری انجام می دهند. 

شما همیشه باید به دستاوردهایی که مد نظرتان است خوب فکر کنید و برای 

 حرکت های بعدی خود در هر زمانی برنامه داشته باشید. 

ه به زمان باشند. برنامه های شما باید مشخص، قابل اندازه گیری و وابست

یک تصویر بزرگ و کامل نیز شما را برای اجرای آن آماده می کند. از 

برنامه های مبهم اجتناب کنید. اگر برنامه تان قابل اندازه گیری نباشد، شما 
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را در معرض خطر تعلل قرار خواهد داد. برای دست یافتن به نتایجی بهتر 

 در زمان کمتر، با زمانبندی کار کنید. 

 باور نداشتن  -4

ور نداشته باشید، باالخره در برهه ای آن اگر به کاری که انجام می دهید با

را رها خواهید کرد. اگر هیچ دلیل متقاعد کننده ای برای باور داشتن به 

رؤیاها و اهداف خود نداشته باشید، تمام تالشی که در این زمینه انجام می 

دهید از بین خواهد رفت. باور های ناخودآگاه ذهن شما نقش مهمی در تالشی 

به اهداف خود می کنید بازی می کنند. اگر نتیجه ی موفقیت  که برای رسیدن

آمیزی برای تالش های خود متصور نباشید، خودتان را به ادامه ی این 

مسیر متقاعد نخواهید کرد. پیشرفت شما به عزم تان مبنی بر غلبه بر شکست 

 ها و موفق بیرون آمدن از آنها بستگی خواهد داشت. 

 بهانه تراشی  -5

همیشه برای انجام ندادن هر کاری دلیلی وجود خواهد داشت. همه ی ما مدام 

در حال بهانه تراشی برای انجام ندادن کارهای مختلف هستیم؛ به دالیل 

انجام داد، فالن  مختلف فالن کار را نمی توانیم انجام دهیم، فالن کار را نباید

کار را انجام نداده ایم و فالن کار را نیز انجام نخواهیم داد. معنای این بهانه 

تراشی ها به زبان ساده این است که کنترل اوضاع در دست شما نیست. اما 

در واقع تنها کسی در جهان که کنترل کامل اقدامات و تصمیم های شما را 

بهانه تراشی و توجیه این تعلل ها، توان در اختیار دارد، خود شما هستید؛ 

 فردی شما را تحلیل می برد.

 دالیل شکست در زندگی

علت این بهانه تراشی، ترس از ناشناخته هاست. بقیه نیز از تغییر، طرد 

شدن و خجالت ناشی از آن می ترسند. ترس، شما را در محدوده ی آسایشتان 

محبوس می کند؛ جایی که هیچ اتفاق خارق العاده ای در آن نخواهد افتاد. 
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نشانه های ترس را از زندگی تان حذف کنید،  اگر یاد بگیرید چگونه تمام

 می توانید بهانه تراشی را متوقف کنید. 

دفعه ی بعدی که مانعی شما را متوقف کرد، بهانه تراشی نکنید. به چشم 

چالش به آن بنگرید، از آن درس بگیرید و به راه خود ادامه دهید. بهانه 

تراشی تمرکز شما را بر هم می زند، اعتماد به نفس شما را کاهش می دهد 

ی شود به خودتان باور نداشته باشید. هیچ کس چنین چیزی نمی و باعث م

خواهد، به ویژه وقتی هنوز قابلیت های زیادی برای ارائه به دنیای اطراف 

 خود داشته باشید.

 

 درس گرفتن از شکست ها

افتد، فورا درس گرفتن از شکست ها!!!هنگامی که انسان موفق بر زمین می

برد و به گیرد، ضربه را از یاد میبر میخیزد، از شکست خود درس می

 کند.بلندتر حرکت میسمت جایگاهی 

شوید کسانی دگی مشاهیر بزرگ دنیا را از نظر بگذرانید، متوجه میاگر زن

اند، زیر فشار ضربات شکست های بزرگ دست یافتهکه به موقعیت

 اند.استخوانی خرد کرده

ها، ها، ناامیدیهر که در این حد از موقعیت قرار گرفته باشد، با مخالفت

 های فراوانی رو در رو بوده است. موانع و بدبیاری

خود آنها بخوانید های بزرگ را به قلم شرح احوال و ماجرای زندگی انسان

تا بار دیگر دریابید که چگونه هر یک از این افراد بارها و بارها توانستند 

 در برابر موانع و مشکالت سر خم نکنند.

کار دیگری هم میتوانید بکنید. ازدوستان و آشنایان یا هر کسی که به نظر 

چیز را درباره او شما واقعا در زندگی موفق است، اطالع پیدا کنید. وقتیهمه

 ها و موانع بزرگ فایق آمده است. وید که بر دشواریفهمیدید، متوجه میش
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های بزرگ امکان ندارد بدون وجود مخالفت، مشقت و موانع به موقعیت

دست پیدا کنیم. ولی امکان آن وجود دارد که از موانع برای پیشبرد اهداف 

بینیم، غالبا چنان در ای ضربه میخود استفاده کنیم. هنگامی که از مساله

ای بیندوزیم. ما وانیم از آن تجربهتشویم که نمیآغاز دچار احساسات می

 توانیم شکستها را به پیروزی تبدیل کنیم. می

یعنی درسی بگیریم، آن را به کار ببندیم و بعد به شکستی که پشت سر 

گذاشته ایم نگاه کنیم و لبخند بزنیم. از هم اکنون تصمیم بگیرید از هر مانعی 

شود، چیزی به غنیمت بگیرید. بار دیگری که در که در سر راهتان سبز می

شوید، بر اعصابتان مسلط شوید و رو میط کار یا منزل با مشکلی روبهمحی

 بکوشید علت آن را پیدا کنید.

بگیرید. ضربه خوردن تجربه  راهای مجدد توانید جلو اشتباهاز این راه می

با ارزشی است، در صورتی که بتوانیم از آن درسی بگیریم. ما انسانها 

خود های موجودات عجیب و غریبی هستیم، خیلی سریع برای پیروزی

خواهیم وقت به موقعیتی میرسیم ، میشویم. هراعتباری تمام عیار قائل می

همه عالم و آدم را خبر کنیم. طبیعتا دوست داریم همه ما را به یکدیگر نشان 

 «بینی؟ چنین و چنان کرده است.او را می»دهند و بگویند: 

با وجود این، عادت داریم به همان سرعت دیگر افراد را به خاطر بروز 

ها به طور شود ، فروشندهدانیم. وقتی فروش کم میهر مانع کوچکی مقصر ب

اندازند. وقتی کارها از دور خارج ها میطبیعی تقصیر را گردن مشتری

شود ، مدیران اجرایی به طور طبیعی کارمندان یا دیگر مدیران را می

 کنند. سرزنش می

بعید نیست در این دنیای دیوانه کسانی بخواهند به ما ضربه بزنند، ولی در 

های ما در اثر شویم. شکستث سقوط خود میبیشتر موارد، خودمان باع

 های خودمان است. کفایتی فردی یا اشتباهبی
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واقعگرا باشید. خودتان را در یک لوله آزمایش بگذارید و از دید یک شخص 

ثالث و بیطرف به خودتان نگاه کنید. ببینید آیا دارای ضعفی هستید که پیش 

 اید؟ اگر ضعفی دارید، برای اصالح آن دستاز این، هرگز متوجه آن نشده

کنند که توانایی دیدن به کار شوید. بیشتر مردم آنقدر به خودشان عادت می

 دهند. راههای اصالح نفس را از دست می

ای دارد. به انسان کمک خود را مورد نقد و ارزیابی قرار دادن تاثیر سازنده

کند که کارآیی و قدرتی را که الزمه موقعیت است، به دست آورد. مقصر می

که دیگری دارد اثبات کردن این دانستن دیگران تاثیری ویرانگر دارد. از

ای سازنده خود شود. به گونهکند، مطلقا هیچ سودی عایدتان نمیاشتباه می

 را مورد نقد و ارزیابی قرار دهید.

های خود فرار نکنید. معیارهای باالتری را در کفایتیها و بیاز ناتوانایی

های خود را جستجو و ها و ضعفنظر بگیرید. و مانند افراد موفق، کاستی

صالح کنید. در حقیقت، عامل اصلی موفقیت انجام همین سپس آنها را ا

کارهاست. البته غرض از یافتن عیوب آن نیست که به این گونه افکار میدان 

دهید: این هم یک دلیل دیگر برای بازنده بودن من برعکس، به خطاهای 

تواند از من یک این هم راه دیگری است که می»خود از این دید بنگرید: 

 «بسازد. پرنده بزرگ

خورده کسی است که با وجود یک انسان شکست»فت: آلبرت هویارد می گ

« ای بیندوزد.ای که مرتکب شده است، نمیتواند تجربههای احمقانهاشتباه

رسم »گوییم: دانیم. میبیشتر، شکستهای خود را ناشی از بدشانسی می

ولی دست نگه دارید و یک « شود کرد.روزگار است دیگر، کاری نمی

حساب و کتاب نیست و به دالیل گار آنقدرها هم بیلحظه بیندیشید. رسم روز

 شود.نامعلوم، نتایج معلومی را موجب نمی

ای در پی ندارد و آمادگی بیشتری برای اعتقاد به رسم روزگار، هیچ تجربه

دهد. مربی رویارویی با مشکلی که قبالً در شرایط مشابه داشتیم، به ما نمی

خوب »گوید: فوتبال که پس از شکست تیمش در مسابقه روز شنبه می
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کمکی به تیم خود برای پرهیز از « ها، این هم یه رسم روزگار دیگهبچه

 کند. های مشابه در مسابقه شنبه آینده نمیاشتباه

کنید. هرگاه مغلوب به جای مقصر دانستن بخت و اقبال، موانع را بررسی می

شدید، درس بگیرید. بسیاری از افراد خسته و رنجور از زندگی، محرومیت 

 کنند.خت شور، توصیف میخود را با عبارات بخت بد، بخت شوم و ب

کنند، خام هستند و بدون داشتن هیچ مردم هنوز مانند کودکان فکر می این

هایی هستند که آنها را بزرگتر، درکی از شرایط خود، عاجز از دیدن فرصت

کند. دیگر اقبال خود را محکوم نکنید. مقصر تر میقویتر و متکی به نفس

 دانستن آن، هیچ انسانی را به هدف خود نرسانده است.

ی به مانع سختی در کار بر مشکل اصلی این است که بیشتر مردم وقت

آورند و به این ترتیب مغلوب خورند، فقط شکست را در نظر میمی

 شوند. می

کنید که راهی هست، به طور خودکار انرژی منفی را وقتی یقین پیدا می

کنید )ادامه بدهیم، )کنار بکشیم، برگردیم عقب( تبدیل به انرژی مثبت می

شود که یجلو برویم.( تنها زمانی یک مساله یا یک مشکل غیر قابل حل م

حلی برای فکر کنید غیرقابل حل است. با ایمان داشتن به امکان وجود راه

کنید. به خودتان حتی اجازه صحبت یا فکر حلها را جذب میمشکالت، راه

 حلها را ندهید. درباره ناممکن بودن راه

خورید، الزم نیست کل برنامه را زیر سؤال ببرید. وقتی به مانعی بر می

بپردازید. کارهای ساده و جذابی  بهتر است عقب گرد کنید و به تجدید قوا

 را امتحان کنید، مانند نواختن ساز یا پیاده روی یا چرتی کوتاه. 

حل خود، راهبهشوید، خودرو میترتیب، وقتی دوباره با آن مانع روبهبدین

های مثبت و های حساس دیدن جنبهآید. در موقعیتآن هم به سراغتان می

اشته باشید که همیشه تواند موقعیت آفرین باشد. در پایان به یاد دخوب نیز می

آید که انتظار دیدنش را دارید. طرف مثبت را همان چیزی به سراغتان می
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ببینید تا بر شکست غلبه کنید. اگر ذهنیتی روشن نسبت به مسائل پیدا کنید، 

 همه عوامل به سود شما وارد عمل خواهند شد.

خواهم پرورانید، مصرا از شما میاگر همواره فکر شکست را در ذهن می

موذی نجات دهید؛ چون فکر شکست، شکست خود را از شر این فکر 

 «من مغلوب شکست نخواهم شد.»آورد. از این پس به خود بگویید: می

نباید از مشکل ترسید، باید به خود بقبوالنید و تلقین کنید که خدا با شماست 

 دارید. و به کمک او موفق خواهید شد، هر مشکلی را از سر راه بر

در مقابل مشکالت مقاومت کنید و کاری برای از بین بردن آنها انجام دهید. 

توانید در هر کاری موفق شوید، ایمان به خدا و ه به ایمان میشما با تکی

ایمان به خودتان، ایمان باالترین سالحی است که به آن نیاز دارید با سالحی 

کافی و حتی بیش از رفع نیاز. ایمان موجب پایداری، قوت و استقامت 

 شود. در ایمان پویایی و قدرتی وجود دارد که به هنگام بروز مشکالتمی

 دارد.انسان را مقاوم نگاه می

من با توکل به پروردگار به هر کار توانا »اگر نگرش شما این باشد که 

در آن صورت نگرش جدیدی را به ذهن منتقل میکنید. روی « هستم

و ببینید چگونه باورتان خواهد شد که  های مثبت مرتباً تاکید بگذاریدانگاره

 حلی برای مشکالت خود پیدا کنید. میتوانید راه

ها را به پیروزی تبدیل کند، شکستراهنمایی را که کمک می ۵در پایان 

 کنید:

ای برداشت کنید و درس بیاموزید که راه را برای ها به گونه( از شکست۱

که با شکست مواجه شدید علت آن را  موفقیت شما هموار سازد. هنگامی

 یابی کنید، سپس بر آن شوید که به وقت دیگر پیروزی به دست آورید. ریشه

( شهامت آن را داشته باشید از خودتان انتقاد در جهت سازندگی به عمل ۲

های خود را بررسی و سپس آنهارا تصحیح آورید. نکات ضعف و اشتباه

 کنید.
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( شاکی بودن و از بخت بد نالیدن را متوقف کنید. علل هر پس ماندگی و ۳

جویا شوید و موجب اشتباه را پیدا کنید. یادتان باشد از گناه کارها توقف را 

 به منزل مقصود، رهنمون نشده است.کسرا به گردن بخت انداختن، هیچ

( پشتکار و پایداری را با آزمایش درهم آمیزید. در راستای هدفتان حرکت ۴

کنید. اما هیچ وقت سرتان را به سنگ نکوبید و اظهار پشیمانی نکنید، سعی 

 دیگری دست بزنید. های کنید به آزمایش

داشته باشید، در هر موقعیتی یک طرف خوب و زاویه رویش ـ به خاطر ۵

وجود دارد. آن را پیدا کنید، سپس با بررسی آن، نومیدی را از فضای اندیشه 

 خود خارج سازید.

 از شکست بیاموز

همه افراد شکست را در برهه ای از زندگی تجربه می کنند و واکنش های 

مختلفی در قبال آن دارند، اما اگر شکست یک فرآیند مهم برای یادگیری 

 تواند به نگرش رشد در افراد بیانجامد.بیشتر تلقی شود، می 

به گزارش ایرنا از روزنامه گاردین، نگرش رشد به معنی استفاده از چالش 

ها و موانع به عنوان فرصتی برای پیشرفت و سازندگی است؛ اما پایبندی 

 به چنین طرز فکری از آنچه به نظر می رسد، دشوارتر است.

از سوی دیگر، افرادی که دیدگاه ثابت و انعطاف ناپذیر دارند، مایل هستند 

شند و خود را شدیدتر قضاوت می کنند؛ این افراد حتی به شکست ها بیاندی

ممکن است موانع را به عنوان دلیلی برای قطع امید کردن از اهداف تلقی 

کنند و متاسفانه جنبه هایی از این نگرش انعطاف ناپذیر در بسیاری از افراد 

 وجود دارد. 

انسان ها اغلب استعداد و شایستگی را به عنوان صفات از پیش تعیین شده 

 کردن پرهیز می کنند. می دانند و از خطر 
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ن وجود 'کارول دوک' استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد ثابت کرده با ای

است که یک نگرش رشد می تواند تمام جنبه های زندگی را تقویت کند 

 بنابراین تالش در جهت کسب این طرز فکر ارزش دارد.

وی متوجه شد افرادی که به نگرش رشد و یادگیری پس از شکست پایبند 

کمتر از دیگران هستند، دستاورد طوالنی مدت و مهمتری دارند، همواره 

دچار استرس و اضطراب می شوند و از عزت نفس باالتری 

برخوردارند.این طرز فکر به ویژه برای کارآفرینان مفید است. تحقیقات 

نشان می دهد که نیمی از استارتاپ ها در پنج سال اول با شکست مواجه 

 می شوند بنابراین پایداری در این زمینه بسیار مهم است.

افراد بتوانند واکنش مناسبی در برابر با این حال، راهکارهایی وجود دارد تا 

 شکست داشته باشند: 

 پذیرش عیوب  -1

اگر نقاط ضعف خود را انکار کنید، هیچگاه قادر به غلبه بر آنها نخواهید 

مناسب، به شما نگاه دقیق شد. اذعان به نقاط ضعف و پذیرش آنها در زمان 

 تری از خود می دهد و به تقویت شما کمک می کند.

 چالش ها را به عنوان فرصت در نظر بگیرید -2

دیدگاه ما در مورد موقعیت ها اغلب صفر یا صد است. اگر با موقعیتی 

مواجه شویم که تصور می کنیم پیشتر در آن شکست خورده ایم و یا موقعیتی 

کرده که تخصصی در آن نداریم، احتماال یا از پذیرش این موقعیت اجتناب 

 و یا با بی احتیاطی در آن خصوص اقدام می کنیم. 

در این مورد، بهترین رویکرد این است که خود را به تدریج در معرض آن 

موقعیت قرار دهیم تا از این طریق تحمل احساسات اضطراب آمیز مرتبط 

 را بیاموزیم و عملکرد خود را واقع بینانه بررسی کنیم.
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برای مثال اگر از صحبت کردن در برابر عموم می ترسید، در آن صورت 

نفر انجام دهید. در  500اولین سخنرانی خود را در برابر دلیلی ندارد که 

عوض در طول چند ماه از فرصت های مختلف برای صحبت کردن برای 

 گروه های کوچک استفاده کنید.

هر بار عملکرد خود را به دقت بررسی کنید؛ نکات مثبت سخنرانی خود را 

دریابید و در عین حال نکات بالقوه برای تقویت خود را شناسایی کنید. در 

 ن فرایند غریزی خواهد شد.طول زمان ای

 بازبینی انتقاد -3

به هر بازخورد منفی که دریافت می کنید گوش کنید و آن را بازتاب دهید. 

در بسیاری از موارد قبل از اینکه به خود وقت دهیم که از انتقاد درسی 

 تمایل داریم که از خود دفاع کنیم. بیاموزیم،

برای مثال اگر کار شما توسط یک سرمایه گذار رد شده است، باید تالش 

 کنید که درک بهتری از اعتراضات آنها بدست آورید.

از سوال های باز که با 'چه کسی'، 'چه'، 'کجا' یا 'چه زمانی' شروع می 

شود، استفاده کنید. این سوال ها بیشتر از یک پاسخ ساده بله یا خیر می 

این کار را به صورت عادت انجام دهید طلبد.اگر به خود آموزش دهید که 

 در آن صورت می توانید از موانع به طور سازنده ای استفاده کنید. 

 از لغت هنوز استفاده کنید -4

افزودن کلمه 'هنوز' به جمله باعث می شود به جای اشاره به نتیجه کار، 

نشان دهید که کار همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال به جای اینکه بگویید 

می توانم از این بسته جدید حسابداری استفاده کنم' بگویید 'هنوز یاد 'من ن

 نگرفته ام که چگونه کامال از این بسته جدید حسابداری استفاده کنم'. 
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جایگزین کردن واژه 'شکست' با 'فراگیری' ما را تشویق می کند که در 

مورد توانایی خود قضاوت قطعی نکنیم و در عوض، خود سازی و یادگیری 

 یشرفت تلقی کنیم. را به عنوان کاری در حال پ

 ر کردن در مقابل دیگرانخط -5

ذهنیت وجوددارد که به عنوان رییس باید اشتباه ناپذیر باشید، اما واقعیت  این

این است که گاه و بیگاه باید به خود اجازه خرابکاری بدهید. این کار شما 

را کمتر تحت فشار قرار می دهد و فرهنگ اعتماد و باز بودن را در میان 

 گروه شما ایجاد می کند.

 شور و اشتیاق اولین قدم موفقیت

تمام روز شما به گونه  با تقویت این تمایل خود به تنهایی کاری کرده اید که

متفاوت رقم بخورد. صبح با اشتیاق به کار از خواب بلند می شوید. تصمیمی 

را که باید می گیرید. کار ها را در زمان کمتر و به شکلی بهتر انجام می 

 .دهید

با تقویت شور و شوق در خود روی هر کسی که در اطراف شماست تاثیر 

گری باز مثبت می گذارید. آنها به شما اعتماد می کنند روی شما حساب دی

 .خواهند کرد و می خواهند از آنها پشتیبانی کنید

 .همین تمایل به تغییر می تواند زندگی شما را عوض کند

 .حالتی ضروری برای شما جهت پیشرفت مداوم شور و اشتیاق شماست

اگر بخواهید به اشتیاق خود از یک تا ده نمره بدهید چه نمره ای به خود می 

د که واقعا موفق باشید؟ آیا دهید؟ چقدر هیجان زده هستید؟ چقدر می خواهی

 برای رسیدن به هدف خود هیجان زده هستید؟

اگر این چنین نیست باید باید برای امروز خود برای هفته خود و برای حرفه 

 .خود چنین اشتیاقی خلق کنید



 

آورنده: حجت هللا یگانهیددپ  

2
9

 

 رهبری

گر قرار است رهبر اگر می خواهید موفق باشید باید یک رهبر باشید حتی ا

 !یک نفر باشید آنهم رهبر خودتان

همه رهبران بزرگ هدفی واال داشته اند و اشتیاقی خلل ناپذیر برای دستیابی 

 ال رون هوبارد —به آن داشتند. 

کسی که اهمیت نمی دهد مردم او را دوست داشته باشند نمی تواند رهبری 

بزرگ باشد. تحقیقات وسیعی که در طول تاریخ انجام شده است این را ثابت 

کنند که برایش احترام قائلند. و احترام  می کند که مردم از کسی پیروی می

گذاشتن به او یعنی احترام گداشتن به کسی که هدفی واال دارد و اشتیاقی 

فراوان برای دستیابی به آن هدف در خود دارد، شایستگی دارد و همچنین 

 ال. رون هوبارد –توانایی های فردی او مورد تصدیق همه است. 

این توانایی را اشتیاق ابزاری است که خودتان می توانید آنرا بسازید. شما 

دارید که خودتان را دلگرم کنید ، بر روی هدف خود تمرکر کنید، تا نسبت 

 .به آنچه انجام می دهید هیجان زده باشید

شور و شوق شما در حالت و رفتار هر کسی که در اطراف شماست تاثیرگذار 

است. اگر شما هیجان زده باشید آنها هم هیجان زده خواهند شد. اگر شما شیفته 

ند بود. توصیه هایی که از صمیم قلب به آن کار باشید آنها هم خواه

 .می کنید می تواند تاثیر بزرگی روی آنها داشته باشد  دیگران

 …هیچ کس نیست که اشتیاقی بی پایان داشته باشد اما

هر کسی می تواند برای خود اهداف بزرگی تعریف کند و شور وشوق خود 

 .را برای رسیدن به آن تقویت نماید

شما می توانید تمام تالش و انرژی خود را بر روی یک هدف خاص متمرکز 

ری که انجام می دهید بیشتر لذت می برید نمایید ، به این ترتیب نه تنها از کا
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بلکه دست آورده های بیشتری هم نصیب شما خواهد شد و رضایت و اشتیاق 

 .دو چندانی کسب خواهید کرد

بعضی مواقع به این روش عمل کردن سبب می شود اشتیاق دو چندانی در 

شما ایجاد شود. در ادامه چند مورد از موضوعاتی که می تواند اشتیاق 

آنها انگیز و قوه محرکه باالیی دهد ذکر می  بیشتری در افراد بیافریند و به

کنیم. آنها را بخوانید و ببینید کدام یک در شما بیشترین شور و هیجان را 

 .شعله ور می سازد

 رسیدن به یک هدف خاص 

 رسیدن به حدی مطلوب از کمال 

 بدست آوردن مقدار زیادی پول 

 بازگشت به گذشته برای رسیدن به چیزی که قبال آنرا داشته اید. 

 برنده شدن در یک مسابقه یا رقابت 

 زندگی خود را هر چه بیشتر از شادی و مسرت لبریز نمایید. 

 به تعداد ریادی از مردم کمک کنید. 

 زمانی را تمام و کمال به خود و خانواده خود اختصاص دهید. 

 برای خود اعتبار باالیی کسب کنید. 

 کسب و کاری فوق العاده موفق راه بیندازید. 

 به دیگران کمک کنید تا به موفقیت دست یابند. 

 در کاری که انجام می دهید بهترین باشید. 

 ی مقداری پول بدست آورید تا آنچه را که به آن نیاز دارید یا ارزو

 .داشتن آنرا دارید بدست آورید

 تاثیری مثبت در اجتماع داشته باشید. 

هیچ چیز از رهبری که هدفی بزرگ دارد و به آن پایبند است و با اشتیاق 

 .برای رسیدن به آن هدف گام بر می دارد قوی تر نیست
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 انگیزه و انواع آن

تر از دیگران ها موفقکنیم چیست؟ چرا برخی از آدمدلیل کارهایی که می

ها را در همان است که انسان انگیزه است.« انگیزه»هستند؟ یک دلیل مهم 

دارد چیزهای نو را فرا بگیرند و رفتارهای های آغازین زندگی وا میسال

ی ما برای تالش و گوناگونی بروز بدهند. انگیزه، نیرو محرکه

کنیم های رشد سعی میاست. با گذر زمان و در طول سال موفقیت کسب

دهند. برای موفقیت نیاز به انگیزه داریم؛ یم چه چیزهایی به ما انگیزه میبفهم

ی انگیزش ماست، اهمیت پس شناختن انواع انگیزه و شناسایی آنچه مایه

 دارد. برای آشنایی با انواع انگیزه این مطلب را از دست ندهید.

 انگیزه چیست؟

دارد. کردن وا میدر تعریفی کلی انگیزه نیرویی است که ما را به عمل

. انگیزه بر سوی موفقیت پیش برویم شود تالش کنیم و بهانگیزه باعث می

 هایمان در جهت رسیدن به هدف تأثیرگذار است.رفتار و توانایی

فرد انگیزه انواع گوناگونی دارد. هریک از انواع انگیزه به شکلی منحصربه

گذارد. انسان از انواع گوناگون انگیزه تأثیر بر رفتار انسان تأثیر می

. به دلیل توان نوع خاصی از آن را برای همه تجویز کردپذیرد و نمیمی

ترین نوع انگیزه در افراد بخشهای شخصیتی افراد، بهترین و الهامتفاوت

 مختلف متفاوت است.

 انواع انگیزه

 . تشویق۱
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های مختلف پاداش مالی و غیرمالی همراه است نوعی از انگیزه که با شکل

یابی به شود. پاداش ناشی از انجام کار یا دستانگیزش تشویقی نامیده می

ی کند. مزایای شغلی و ترفیع کاری نمونهرا تحریک می هدف، افراد بسیاری

کار گرفته خوبی از عوامل تشویقی هستند که برای انگیزش افراد به

 شوند.می

 . ترس۲

شود. این نوع انگیزه وقتی در انگیزش با ترس، معموال بر پیامدها تأکید می

نشود.  ی دلخواه حاصلشود که با انگیزش تشویقی نتیجهکار گرفته میبه

وکار رایج است در واقع اشاره که در دنیای کسب« هویج و چماق»عبارت 

 به تشویق )هویج( و ترس )چماق( دارد.

های انگیزش با ترس است. این نوع تنبیه یا پیامدهای منفی یکی از شکل

آموزان، های آموزشی و در مورد دانشجویان و دانشانگیزه معموال در نظام

کار گرفته ای برای انگیزش کارکنان بهفههای حرهمچنین در موقعیت

شده را شود. به عبارتی اگر قوانین را زیر پا بگذاریم یا اهداف تعیینمی

 شویم.های مختلف جریمه میتأمین نکنیم، به روش

 . موفقیت۳

انگیزش ناشی از موفقیت و دستاوردهای گوناگون به عنوان محرکی برای 

های جدید را پشت سر قیم چالششود. ما مشتاافزایش شایستگی استفاده می

هایمان را تقویت کنیم مان برسیم، دوست داریم مهارتبگذاریم و به اهداف

مان را هم در برابر دیگران و هم در چشم خودمان تا اعتبار و شایستگی

افزایش بدهیم. معموال چنین نیازی برای موفقیت و کامیابی در طبیعت 

 ها وجود دارد.انسان
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گیری از این نوع انگیزه نیازمند یک محرک بهرهاما در برخی شرایط 

هایمان بیرونی است. بیشتر ما از دریافت بازخورد مثبت همکاران و رئیس

ساده باشد ولی برای « آفرین»بریم. این بازخورد ممکن است یک لذت می

 ما ارزشمند است.

 . شکوفایی۴

 نیاز به خودشکوفایی یک عامل انگیزش درونی است. اشتیاق فراوان برای

ی خود و دنیای بیرون یکی از قدرتمندترین انواع مان دربارهافزایش دانش

 و رشد فردی هستیم. یادگیری یانگیزه است. ما تشنه

ی رشد و شکوفایی ممکن است در میل ما به تغییر نمود پیدا کند. انگیزه

دنبال مان پیوسته بههای شخصیتی و نوع تربیتبسیاری از ما به دلیل ویژگی

مان هستیم. ی دانشیر در دنیای درونی و بیرونی و همچنین دامنهایجاد تغی

 رکود و ایستایی برای ما ناخوشایند است.

 . قدرت۵

ی قدرت ممکن است به شکل میل به انحصار یا میل به کنترل کردن انگیزه

مان هستیم. یدنبال اختیار و انتخاب در زندگدیگران خود را نشان بدهد. ما به

مان را خودمان تعیین خواهیم روش زندگی اکنون و مسیر زندگی آیندهما می

 کنیم.

میل به کنترل دیگران هم در بسیاری از ما وجود دارد. میل به کنترل در 

ای که گاهی ممکن است به رفتارهای اندازهتر است بهبرخی افراد قوی

ا در موقعیت دیگر اشتیاق زا، غیراخالقی یا خالف قانون منجر شود. امآسیب

خواهیم به قدرت تنها در حد میل به تأثیرگذاری بر رفتار دیگران است. ما می

 پسند ما رفتار کنند.دیگران مطابق خواست، زمانبندی و روش مورد
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 . اجتماع۶

ی انگیزش افراد بسیاری هستند. این امر ممکن است عوامل اجتماعی مایه

ای از افراد یا میل به دن توسط دستهشدر میل به تعلق به گروه و پذیرفته

ارتباط با اطرافیان یا افرادی در دنیایی بزرگتر نمود پیدا کند. حس نیاز به 

شدن و هاست، همچنین نیاز به پذیرفتهارتباط به دیگران در طبیعت ما انسان

 همبستگی.

میل و اشتیاق برای کمک به دیگران و تغییر دادن زندگی آنها یکی دیگر از 

مان تالش ی اجتماعی است. وقتی برای کمک به اطرافیانگیزهابعاد ان

 کنند.های اجتماعی ما را تحریک میکنیم یعنی انگیزهمی

مان کند نوعی از انگیزه را که برایشناخت انواع انگیزه به ما کمک می

تر است شناسایی کنیم؛ نوعی که در تحریک و بروز رفتار دلخواه مناسب

های انگیزش یک از این سبکست. هیچدر خودمان و دیگران مؤثرتر ا

خود خوب یا بد نیستند و نتایج حاصل از آنها بستگی به چگونگی خودیبه

 کار گرفتن آنها دارد.به

 داشتن هدف و موفقیت

هدف داشتن کمک شایان توجهی به ما می کند.هدف داشتن باعث جلوگیری 

روی کار دارد.   تمرکز حواسبا  ارتباط موثراز سردرگمی می شود و یک 

هزار فکر از ذهن انسان  طبق تحقیقات انجام شده روزانه پنجاه تا شصت

کاری  هدف داشتنبدون  زیاد افکار اگرعبور می کند بنابراین با این حجم 

  را انجام دهید دچارحواس پرتی می شوید.

 

 

http://mahanteymouri.ir/6051-2/
http://mahanteymouri.ir/6051-2/
http://mahanteymouri.ir/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86/
http://mahanteymouri.ir/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86/
http://mahanteymouri.ir/aim-kind-help/
http://mahanteymouri.ir/aim-kind-help/
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 خوشبختی رمز

آیا تا به حال این سوال را از خود پرسیده اید چرا با وجود قدرت نا محدود 

در وجود انسان برخی از افراد احساس خوشبختی، سالمتی و شادکامی را 

ندارند؟ همیشه نمیتوان گفت که افراد باهوش حتماً افراد موفقی هم هستند. 

راد تاثیرگذار باشد. اما واقعاً هدف گذاری چقدر می تواند در موفقیت اف

یک  گذاری هدف واقعیت این است که برای رسیدن به موفقیت در زندگی

عامل تعیین کننده و الزم است. معموالً افراد موفق کسانی هستند که دارای 

رسیدن به این اهداف واضح، پایدار و شفاف هستند و در طول زندگی برای 

اهداف تالش می کنند. مطمعناً با داشتن اهدافی پراکنده و مبهم نباید انتظار 

 رسیدن به موفیت های مهمی در زندگی داشت.

 چرا افراد از تعیین هدف می ترسند

 نداشتن آگاهی های الزم در مورد اهمیت هدف گذاری

د و برخی از افراد از اهمیت و جایگاه تعیین هدف در زندگی مطلع نیستن

همین عدم اطالع باعث میشود از اثرات و نتایج داشتن زندگی هدفمند غافل 

 شوند.

 ترس از نرسیدن به اهداف

افکار منفی و ترس از شکست و نرسیدن به اهداف در بسیاری از افراد 

وجود دارد و به دلیلی وجود همین ترس افراد زیادی قادر نیستند که کارهای 

دهند. در موارد زیادی نیز دیده میشود جدید و مهمی را در زندگی خود انجام 

که به دلیل وجود مشکالت در راه رسیدن به اهداف، آنها را نیمه کاره رها 

الزم  هدفمی کنند. این افراد از پیش باخته هستند و حتی جرئت پیدا کردن 

ظر شما جای تعجب نیست که بسیاری از برای زندگی خود را ندارند. به ن

افراد از ترس نرسیدن به اهداف هیچگاه به دنبال هدف گذاری در زندگی 

خود نمی روند؟ دلیلی این عامل مخرب چیزی نیست جز عدم وجود اعتماد 

 به نفس کافی.

 

http://mahanteymouri.ir/target/
http://mahanteymouri.ir/target/
http://mahanteymouri.ir/target/
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 مقاومت در برابر تغییرات

به طور طبیعی افراد زیادی هستند که در مقابل تغییرات از خود مقاومت 

نشان می دهند و دوست دارند که کارها را به صورت ساده و بر طبق 

عادات همیشگی خود انجام دهند. چرا که به نظر آنها تغییر همواره سخت 

آنها را مجبور کند که تغییرات  تعیین اهداف عدم تغییر است و اگر تر از

جدیدی را در زندگی خود ایجاد کنند از آن سر باز میزنند. به صور کلی 

ترس از تغییرات و عدم رسیدن به اهداف یک عامل مخرب در راه رسیدن 

زندگی است. پس باید با انجام تمرینات این ترس را از بین به موفقیت در 

 برد.

 برخی اشتباهات در هدف گذاری

 تخمین نادرست زمان رسیدن به هدف

به احتمال خیلی زیاد برای شما هم پیش امده است که کاری را که انجام داده 

از زمانی که انتظار داشته اید به طول انجامیده است. اگر زمان اید بیش 

درست رسیدن به هدف را به درستی تخمین نزنید ممکن است اینکار باعث 

دیگر را نیز  دلسرد شدن شما شود و انگیزه شما را برای رسیدن به اهداف 

 کم کند. پس زمانی که اقدام به هدف گذاری میکنید باید زمان الزم را نیز

 برای آن در نظر بگیرید.

 شکست پایان همه چیز نیست

مهم نیست شما چقدر تالش کنید این واقعیت وجود دارد که ممکن است در 

رسیدن به هدف خود با شکست مواجه بشوید. اما این نکته را فراموش نکنید 

که شکست در رسیدن به یک هدف پایان همه چیز نیست و شما نباید هدف 

وقف کنید. در آینده فرصت های دیگری انتظار گذاری در زندگی خود را مت

 شما را می کشند.

 تعیین اهداف واقع بینانه

بلند پرواز باشید چرا که یک عامل موثر برای رسیدن به موفقیت است. 

تردید را کنار بگذارید و به دنبال اهداف بزرگ در زندگی خود بروید اما 

http://mahanteymouri.ir/target/
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ند. برخی از اهداف فراموش نکنید که اهداف انتخابی شما باید واقع بینانه باش

ممکن است با توجه به شرایط حال حاضر شما بیش از حد غیر واقع بینانه 

 باشند.

 تاثیر پذیری از دیگران در تعیین هدف

ممکن است برخی از اطرافیان شما بخواهند در تعیین اهداف شما دخالت 

کنند و آن را به شکل دلخواه خودشان در بیاورند. شما باید روابط خوبی با 

شما باید مال خودتان باشد نه  اهداف اشته باشید اما فراموش نکنیددیگران د

 دیگران.

 بررسی نکردن میزان پیشرفت

ممکن است امری زمانبر باشد و برخی از اهداف نیاز به  رسیدن به هدف 

زمان زیادی داشته باشند. گاهی اوقات با طوالنی شدن این زمان ممکن است 

واجه می شوید. شما احساس کنید که پیشرفتی نداشته اید و نهایتاً با شکست م

گاهی اوقات الزم است که پیشرفت ها و موفقیت های خود را در راه رسیدن 

به هدف خود اندازه بگیرید. اینکار اعتماد به نفس بیشتری به شما برای 

 ادامه مسیر می دهد.

 تکنیک های هدف گذاری و هدف داشتن

 اشتیاق

ام هدف باید در شخص ایجاد انگیزه کند و در واقع باید اشتیاق برای انج

را انجام دهید.پس به طور کلی  دادن آن داشته باشید و با تمام توان آن هدف

 هدف باید وقتی یاد آوری می شود انگیزه حرکت ایجاد کند.

 رسیدن به اهداف

هدفی را انتخاب کنید که باعث ضرر رساندن به دیگران نشود و حتی بهتر 

است در راستای اهداف دیگران هم باشد .به عبارت دیگر هدفی را باید 

خودتان نباشد و پس از رسیدن به  اهدافنبال کنید که فقط برای رسیدن به د

 نتیجه مطلوب بتواند برای دیگر افراد جامعه هم مفید باشد

 تقسیم اهداف

http://mahanteymouri.ir/target/
http://mahanteymouri.ir/target/
http://mahanteymouri.ir/target/
http://mahanteymouri.ir/target/
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ا که جایگاه خود را در هدف هدف باید مبدا و مقصد داشته باشد. به این معن

خود باید مشخص کرد. یعنی تعیین کنید که دقیقا مقصدتان کجاست و یا اینکه 

اگر هدفی که دارید اهداف بزرگی هستند به اهداف کوچکتر تقسیم کنید. 

اصطالحا آن را ایستگاه بندی کنید. به طور مثال اگر هدفتان اخذ مدرک 

ید اهداف را به ترتیب اولویت بندی دکترا از دانشگاه خاصی می باشد با

بهتر است تمام اهداف را … کنید. مثالً اول گرفتن دیپلم و سپس لیسانس و 

 با ذکر جزئیات بیان کنید.

 مدت زمان

بهتر است اهداف را با توجه به مدت زمان تعیین شده آن از هم تفکیک کنید. 

جدول سال را در یک  5سال را در یک جدول و تا  1ماه تا  6مثال هدفهای 

 سال را در یک جدول دیگر تقسیم بندی کنید. 10جداگانه و اهداف تا 

 بدست آوردن اطالعات

بدست آوردن اطالعات و آگاهی پیرامون هدف باید  هدف داشتنبرای 

صورت گیرد. در این مرحله هدف شکل گرفته و باید در این مرحله 

و مهارتهای الزم را برای رسیدن به آن هدف بدست بیاورید. به اطالعات 

طور مثال چطور می توان از اطالعات و امکانات پیرامونتان برای رسیدن 

به هدف استفاده کنید. امکانات خود را بررسی کنید و موانعی که بر سر راه 

 است شناسایی شود تا راحت تر به مقصد برسیم.

 برنامه ریزی 

عیین هدف، اولین مرحله برای رسیده به هدف برداشتن گام اول به محض ت

است، توصیه می شود که اهدافی را که برنامه ریزی کردید را در سریعترین 

زمان ممکن اجرایی کنید. به این علت که فاصله ای بین موقعیتی که در آن 

 زمینه بوجود آوردید و انرژی که برای اجرا دارید ایجاد نشود.

 خوشبینی و مثبت اندیشی

قدند خوشبینی و بدبینی ، عاداتی هستند که ما از زمان روانشناسان معت

آموزیم و والدین ما الگو و سرمشقهای ما هستند. به یاد بیاورید کودکی می

http://mahanteymouri.ir/target/
http://mahanteymouri.ir/target/
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هنگامی که در اثر ترکیدن لوله آب ، خانه جدید شما غرق آب شد، پدر شما 

آه و ناله کرد که " چرا من چنین خانه بدی را انتخاب کردم؟ " یا گفت : " 

در قرار داد ما تضمین شده که همه چیز بی عیب و نقص باشد، بنابراین من 

خواهم لوله کشی ساختمان را تعمیر کرده و خسارت از معمار ساختمان می

گوید: " خوشبینی ، یک روش عادی سلیگمن می "بوجود آمده را جبران کند؟

  ".برای توضیح شکستها به خودتان است

 

گیرد: أت میانسان بدبین معتقد است اتفاقات بد ، از شرایطی دائمی و ثابت نش

"من در امتحان ریاضی مردود شدم ، چون استعداد یادگیری اعداد و ارقام 

شود: "همسرم را ندارم" و اتفاقات خوب ، از شرایطی موقتی ناشی می

امروز به من یک شاخه گل هدیه کرد، چون روز کاری خوبی داشته". اما 

در امتحان  دهد "منانسان خوشبین ، شکست را به عوامل موقتی نسبت می

رد شدم چون دقت نکردم" و موقعیتهای مطلوب را به عوامل پایدار؛ " او 

  ".برای من گل هدیه آورد، چون مرا دوست دارد

 

دهد ناامیدی در بخشی از زندگی اش وارد شود و به سایر بدبین اجازه می

شود بخشها نفوذ و سرایت کند. به عنوان مثال وقتی به شخصی گفته می

شده است، انسان بدبین نه تنها بخاطر از دست بطور موقتی از کار بر کنار 

دادن شغل خود احساس بدی دارد بلکه نگرانی اش را به سایر ابعاد زندگی 

کند که زندگی زناشویی اش در معرض خطر خود منتقل کرده ، ابراز می

دهد است و فرزندانش غیر قابل کنترل هستند، اما انسان خوشبین اجازه نمی

کند "پس من گی او را محدود کند، او با خود فکر مییک شکست ، تمام زند

در این شرایط ، شغلی ندارم، ولی من و همسرم هنوز رابطه خیلی خوب و 

  ".نزدیکی باهم داریم و فرزندانمان مایه افتخار ما هستند

 

شود، بدبین ها خود را سرزنش آید و کارها خراب میوقتی مشکلی پیش می

ین پارک شده آنها خسارت کنند: برای مثال اگر راننده دیگری به ماشمی

کنند که چرا ماشین را در جای نامناسبی وارد کند، آنها خود را سرزنش می

دهد یا اند. اما انسان خوشبین چنین مشکلی را به اتفاق نسبت میپارک کرده
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کند راه جدیدی پیدا کند: "دفعه بعد ماشین را در جایی که ماشینهای سعی می

  ". کنمکمتری وجود دارد، پارک می

  توانید، خوشبین باشید؟چگونه می

توانند به فراموشی سپرده شوند. خوشبختانه عادتهای فرا گرفته شده می

دهد که خوشبینی ، مهارتی است که هر انسانی ترین تحقیقات نشان میتازه

ای زیر عمل کنید ند به خوبی آن را فراگیرد . به برنامه چهار مرحلهتوامی

  .تا به کمک آن مثبت بیندیشید

  .با افکار منفی مبارزه کنید

اید، پیش از آنکه خود را سرزنش فرض کنید با تأخیر به محل کار خود رسیده

رسم" از خود ارزیابی دقیق و درستی کنید و بگویید: "من همیشه دیر می

با تأخیر به محل کار  داشته باشید. سعی کنید بخاطر بیاورید آخرین باری که

خود رسیدید، چه زمانی بود، دیروز ؟ نه ، هشت هفته پیش. آیا تأخیر شما 

به این دلیل بود که برای جدا شدن از رختخواب تنبلی کردید؟ نه ، پسر 

نوجوان شما دیشب باک ماشین را خالی کرده بود و شما مجبور شدید برا ی 

  .پر کردن باک ماشین به پمپ بنزین بروید

 

ن فیلم را در پی را تصور کنید که بر خالف انتظار ، بهتری فیلمنامه بدترین

کنید که "من حتما اخراج خواهم شد"، اما شاید داشته باشد؛ شما آه و ناله می

رئیس شما در ترافیک گیر افتاده باشد و حتی دیرتر از شما به محل کار 

برسد. در مرحله بعد ، سناریویی را که احتمال وقوعش بیشتر است، مجسم 

رعت به سمت میز کار خود کنید: همچنان که شما با دستپاچگی و به س

کند. دستپاچه کننده و روید، رئیس با اخم و عصبانیت به شما نگاه میمی

باعث شرمندگی است، ولی کشنده که نیست. در نتیجه به فکر یافتن یک راه 

حل باشید. یا در وقت صرف نهار هم کار کنید یا چند دقیقه زودتر خانه را 
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ی پیش بینی نشده ، فرصت کافی در ترک کنید تا در صورت بروز تأخیرها

  .اختیار داشته باشید

  .برنده بودن را تمرین کنید

کنند نتیجه خوبی خواهند گرفت و موفق امتحانات ، افرادی که تصور می در

خواهند بود، بسیار بهتر از آنانی که از خود انتظار مردود شدن دارند، عمل 

کنید ، کنند ، اگر برای امتحانی که در پیش دارید، احساس نگرانی میمی

امتحان  پیش از روز امتحان ، خود را مجسم کنید در حالی که سرجلسه

اید و برگه امتحان در مقابلتان قرار دارد و شما با یاد خداوند و کمک نشسته

خواستن از او شروع به خواندن سؤاالت کرده و به خوبی به آنها پاسخ 

 دهید. در هنگام مواجهه با صحنه واقعی ، این تمرین فکری به شمامی

  .خواهد داد اطمینان و نیروی اراده

  .به خودتان اعتبار و ارزش بدهید

به موفقیتهای خود در گذشته اعتراف کنید. اتفاقات خوبی را که برای شما 

آمده ، به عنوان نتیجه تالشهای خودتان تجزیه و تحلیل کنید.  بوجود

 دوربین عکسهایی که در تعطیالت گرفتید، عالی بودند نه به این خاطر که

ت شما در زمینه نور به خوبی ساخته و طراحی شده بود، بلکه بخاطر مهار

و ترکیب اجزای صحنه. "مهمانی شما در فضای باز موفقیت آمیز بود، نه 

به این دلیل که هوا خوب و مساعد بود، بلکه این موفقیت به خاطر تدارک 

شما بوده است." از موفقیتهای خود تجلیل کنید  مهارتهای اجتماعی خوب و

) موفقیتهای خود را جشن بگیرید ( : "من قفل در را تعمیر کردم بدون این 

باشم از نجار کمک بخواهم، حاال من به شیوه جدیدی با خود که مجبور 

رفتار خواهم کرد." احساس افتخار و مباهات ، نسبت به کماالت و فضایل 

 .سازدارزشی می خود ، برای شما یک احساس خود

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86
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 هنینتعهد و اراده آ

 ومی هست که به اراده و تعهد برمی گردد!موفقیت مفه

اگر کتاب ثروتمندترین مرد بابل )نویسنده: ساموئل کالسون( را بخوانید، 

شخصیت اصلی کتاب موضوعی را درباره تعهد و اراده مطرح می کند، 

که اگر با خود عهدی کند که هر زمان از روی پل رد می شود دانه شنی 

کند و حتی اگر از پل رد شد و در رودخانه بیندازد. این کار را نباید ترک 

بعدا یادش افتاد باید بازگردد و آن دانه سنگ ریزه یا شن را به رود بیندازد. 

مهم نیست این مسئله چقدر کوچک و بی ارزش به نظر بیاید، مهم قدرت 

اراده و تعهد به کار است که اگر وجود داشته باشد شما را در هر چیزی 

دیگران غیرقابل دستیابی باشد. وقتی از دید  موفقیتموفق می کند حتی اگر 

داستان زندگی زاناردی را خواندم متوجه وجود این اراده آهنین شدم، بد 

 نیست که برای دریافت انگیزه و الهام ما هم این داستان را بخوانیم.

اکثر ما زمان گذاشته ایم و اهدافی را نوشته ایم، گاها برنامه ریزی جز به 

ه های مختلف یا انجام نمی دهیم یا ناقص جز هم کرده ایم. اما اغلب به بهان

را در خودش پرورش  موفقیتانجام می دهیم. کمتر کسی عادت های اساسی 

تعهد یا اراده هست که وقتی  موفقیتمی دهد، یکی از مهمترین عادت های 

به انجام کاری تعهد کردید، آنرا در هر شرایطی انجام دهید. حتی اگر آن 

جسم زیاد هست هدفتان را رها کار در لحظات سخت که فشار روی ذهن و 

نکنید. شاید آن کار به مسخره بودن پرتاب سنگ ریزه ای، هر روز صبح 

 به داخل رودی باشد، با این حال زمانی که تعهد می کنید، باید پایش بایستید.

به همین نکته و عادت مهم اشاره می کنند.  موفقیتبخش زیادی از کتابهای 

 الکساندرو زاناردیو خستگی ناپذیر را می توان  اراده آهنینمثال این 

در بلونیای ایتالیا هست، زاناردی از  ۱۹۶۶متولد  الکس زاناردیدانست. 

هایی چون جوردن، راننده حرفه ای مسابقات فرمول یک شد و با تیم ۱۹۹۱

 میناردی، لوتوس و ویلیامز همکاری کرد.
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از مسابقات فرمول یک خارج شد و در آمریکا وارد مسابقات  ۱۹۹۵در سال 

موفق به کسب سه مسابقه برنده شد و  کارتینگ شد که در فصل تازه کار

پنج مقام کسب کرد. او به سرعت تبدیل به یکی از محبوبترین راننده های 

 او دوازده برد داشت. ۱۹۹۸مسابقه شد. تا سال 

الکساندرو زاناردی در مسابقات کارتینگ در  ۲۰۰۱سپتامبر سال  ۱۵در 

تصادف وحشتناکی کرد  دور پایانی کنترل ماشینش را از دست داد و 

بطوریکه قسمت جلوی ماشین وی کامالً جدا شد و دو پای او از ماشین 

بیرون زده بود که باعث قطع هر دو پای وی شد. زاناردی در این تصادف 

حدود سه چهارم خون خود را از دست داد اما مداخله سریع پزشکی و ایجاد 

کمای مصنوعی باعث نجات جان او شد. پاهای وی نیز پس از عمل جراحی 

 ع شدند و او برای همیشه معلول شد.قط

جای ناامیدی و یأس، راه مبارزه نبود. زاناردی به قهرماناما این پایان یک 

و پیشرفت را انتخاب کرد. او پس از نگراش زندگینامه خود پس از دو سال 

که برای  BMWاز آن حادثه به پیست مسابقه برگشت و با خودروی 

ا که نتوانسته معلولیت او تغییراتی داده شده بود دور نهایی پسیت مسابقه ر

 FIA Worldبود طی کند را ، راند و به پایان رساند. زاناردی در مسابقات 

Touring Car Championship  قهرمانی اتومبیلBMW ای در ساله

 برای تیم ایتالیا و اسپانیا مسابقه داد. ۲۰۰۹تا  ۲۰۰۳

باقی ماند. زاناردی توانست  قهرمانحتی بدون وجود دو پا، او همچنان 

تبدیل به قهرمان مسابقات پارالمپیک شود. زاناردی با دوچرخه )سه چرخه 

شود( در مسابقات یا ویلچر مسابقات معلوالن که با دست، رکاب زده می

 ال طال دست یافت.لندن، به مد ۲۰۱۲المپیک 

داد، من کجا بودم؟ اگر آن تصادف رخ نمی“می گوید:  الکساندرو زاناردی

شم که توانستم یک مردی باداند؟ منظورم این است که من می چه کسی می

 ”شاید دارای پا بود اما به اندازه من شاد نبود.
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 اعتماد به نفس

تمام وعده وعید هاي دنیا فریب است.بهترین دستور زندگاني این است كه 

 «میكل آنژ» اعتماد به نفس داشته باشید. 

ز اساسی ترین عوامل در رشد شخصیت افراد و موضوع اعتماد به نفس ا

کسب موفقیت های زندگی انسانها ست داشتن اعتماد به نفس و مجهز بودن 

 به مهارتهای زندگی بدون تردید پیشرفتهای تحصیلی و کارآمدی بیشتری را

به ارمغان می آورد. چه بسا بسیاری از شکست های شما محصول عدم 

ه در وجود تان به سر می برد. مقابله اعتماد به نفس و احساس حقارتی است ک

با احساس حقارت و خود کم بینی گام مهمی است در جهت تقویت اعتماد به 

نفس،و اعتماد به نفس قدم اول در راه موفقیت است.اکنون ضمن آشنایی شما 

با موضوع اعتماد به نفس پاره ای از مهارتها و راههای ساده کسب اعتماد 

ارائه میگردد.وقتي از چیزي خوف و تر س دارید به نفس جهت آشنایی شما 

 خود را به دامان آن بیاندازید تا راه حل مناسبي بیابید. 

 تعریف اعتماد بنفس

اعتماد به نفس یک ارزشیابی کلی در باره فضایل و قابلیتهای 

 خودمان،ارزشهایمان و پاسخهای دیگران نسبت به ما میباشد.

است از احساس اولین نماد درونی اعتماد به نفس همان رضایت خاطر 

توانائی های مان و نماد درونی آن نیز همان تبسمی است که بر لب داریم 

 پس همیشه خندان باشید.

 کسب اعتماد به نفس

اعتماد به نفس تماماً اکتسابی می باشد. هیچکس با اعتماد به نفس ازمادر 

ت و تالش شما ذره ذره اندوخته زاده نمی شود . اعتماد به نفس تنها با هم

 شود.می

ه نگاه می داردودرشما اعتماد به نفس رو راست بودن وجدان تان را آسود
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ایجاد می نماید. و در مقابل آن احساس گناهی که معموالً پس از انجام 

کارهای بد و ناپسند به سراغ ما می آید کشنده اعتماد به نفس است.پس هرگز 

اعمالی نظیر دروغگوئی،غیبت و...را انجام ندهید که نه تنها اعتماد به نفس 

 نماید،بلکه مخرب آن نیز می باشد.شما را اضافه نمی 

 اد به نفس چرا؟اعتم

عدم اعتماد به نفس در بیشتر موارد به استفاده های غلط از حافظه بر می 

 گردد.

یک بانک دارد. شما هر روز در بانک ذهنی خود  مغز شما شباهت زیادی به

سپرده های فکری می گذارید و هنگام بر خورد با مشکالت برای حل آن به 

بانک ذهنی خود مراجعه می کنید تا راه حل بیابید.پس برای اینکه بانک ذهنی 

 خود را صحیح اداره کنید تا اعتماد به نفس شما باال رود،بدین منظور:

 مثبت را به ذهن خود بسپارید. الف:فقط افکار

هیچگاه خاطرات نا خوشایند و تجربیات نا موفق خود را به ذهن نسپارید و 

 به آن فکر نکنید.مردم موفق اندیشه های مثبت خود را به ذهن می سپارند.

ب:فقط افکار مثبت از ذهن خود برداشت کنید.اعتماد به نفس و اطمینان بي 

,به خود واعمال خود اطمینان داشته مي باشدشك ال زمه پیشرفت در كارها 

 با شیدبا این اقدام اعتماد به نفس رادر خود شكوفا مي كنید.

 

این راهها در عین حال كه ساده اند ولي بكار گیري و استفاده از آنها معجزه 

اي در بر دارد كه فقط كساني كه آنرا پیموده اند واز آنها استفاده كافي برده 

 اند درك مي كنند.

 ز بپیمائید تا موفق باشید.شما نی

 

 ـ افكارتان را پیشاپیش بر موفقیت متمركز كنید.1
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ـ با تمركز بر استعداد ,توانائي و امكانات خود نیروي درونیتان را تقویت 2

 كنید.

ـ سعي كنید با تكرار كلمات امید بخش و دلگرم كننده روحیه خود را از هر 3

 لحاظ قوي سازید.

 یر از جانب دیگران را از خود دور سازید.ـ در پي هدفتان باشید و فكر تاث4

 ـ از شكست هراسي به دل راه ندهید,زیرا شكست آغاز پیروزي است.5

 عار همیشگي خود سازید.ـ امید وایمان را باور كنید و آنراش6

 به خود تلقین كنیدكه: من میتوانم راه حل هر مشكلي را پیدا كنم. ـ دائما  7

 ید واز آن كمك بخواهید.ـ براي رفع هر مشكلي به مغزتان رجوع كن8

 ارتباطات رمز پنهان موفقیت

آییم به تدریج نحوه برقراری ارتباط با محیط اطراف را وقتی به دنیا می

گوییم و سپس طرافیان میآموزیم. ابتدا با خنده و گریه منظور خود را به امی

کنیم آموزیم. همچنان که رشد میها میکم کم صحبت کردن را از آن

گیرد، ارتباط با خانواده، ارتباط های مختلفی به خود میارتباطات ما شکل

در تمامی این …. با دوستان محله و بعد مدرسه و دانشگاه و محیط کاری و 

 .باط موثر با دیگران نیازمندیمهایی برای ارتمراحل به یادگیری مهارت

توانایی ارتباط موثر با همکاران، دوستان دانشگاهی و دیگران یکی از مهم 

ترین موضوعات در زمینه رشد فردی است. در عصر جدید شما باید بتوانید 

ز طریق وسایل ارتباطی مختلف مانند پیام رسان ها، ایمیل ، تماس تلفنی و ا

های اجتماعی ارتباط مناسبی با دیگران برقرار کنید. یادگرفتن حتی شبکه

های ارتباط موثر با دیگران به شما در روند استخدام در شرکت ها، تکنیک

ای فردی و هرساندن پیام خود به شکل مناسبی با دیگران و حتی موفقیت

 شغلی کمک بسیار زیادی نماید.

تکنیک ارتباط  ۱۰خواهید که از دیگران بهتر دیده شوید؟ در اینجا آیا می

ها توجه ها در روند استخدام خود به آنموثر با دیگران که مدیران شرکت
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ها نشانگر توانایی کنند را بخوانید. همچنین باید بگوییم که این مهارتمی

ها به صورت ود و با یادگیری آنهای مختلف نیز خواهد بشما در زمینه

 تاثیرگذار با دیگران ارتباط برقرار خواهید کرد.

 _ گوش دادن1

های ارتباط موثر با دیگران است. شنونده خوب بودن یکی از بهترین راه

بسیاری افراد برای برقراری ارتباط نیاز دارند که ابتدا شنیده شوند و اگر 

تماال طرف مقابل بخواهید با صحبت کردن یک طرفه ارتباط برقرار کنید اح

 سریعا صحنه را ترک خواهد کرد.

بروی شنونده بودن خود تمرین کنید. سعی کنید تبدیل به شنونده فعال شوید. 

های شنونده فعال چیست؟ وقتی که همزمان که در حال گوش دادن به صحبت

طرف مقابل هستید، بروی او تمرکز داشته باشید و سواالتی برای شفاف 

و را با تکرار جمالتش تایید کنید مثال های اسازی بحث بپرسید و صحبت

های وی را در ادامه تکرار و صحبت…. « تو داری میگی که »بگویید 

 کنید.

با شنونده فعال بودن طرف مقابل خود را بهتر درک خواهید کرد و پاسخ 

 مناسبی برای او خواهید داشت.

 باالی ارتباط غیرکالمی را نادیده نگیریداهمیت _2

ای شما در زبان بدن شما، ارتباط چشمی،حرکات دست ها، لحن و تن صد

های شما نقش بسیار مهمی خواهند داشت. در ارتباط موثر شما رساندن پیام

باید بروی حرکات بدن خود کنترل کاملی داشته باشید، آرامش در بدن شما 

های باز، پاها بدون حرکت اضافی و تن صدایی باید نمایان باشد، شانه

حیاتی است و این دوستانه برای شروع یک ارتباط موثر و خوب با دیگران 

 چنین دیگران را به صحبت کردن با خود مشتاق خواهید کرد.

ارتباط چشمی هم بسیار مهم است. شما با نگاه کردن در چشمان مخاطب 

های او تمرکز کافی دارید البته خود به او خواهید فهماند که بروی صحبت
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یادتان باشد که نگاه شما به شکل خیره بودن به طرف مقابل نباشد و احساس 

 راحتی به وی بدهید.

های ارتباط غیرکالمی مخاطب خود نیز توجه کنید. اغلب همچنین به نشانه

دهد. برای مثال اگر های غیرکالمی احساس طرف مقابل را نشان مینشانه

های شما نگاه نمی کند احتماال او چیزی را از شما طرف مقابل به چشم

 ارد.های شما ندکند و یا عالقه ای به ادامه دادن صحبتمخفی می

 اف و مختصر صحبت کردن_ شف3

در یک ارتباط موثر و خوب با دیگران باید بدانید که تا چه اندازه صحبت 

کنید. نه خیلی کم و نه خیلی بلند و طوالنی. سعی کنید پیام خود را در کمترین 

توانید به طرف مقابل بگویید. شفافیت و مستقیم صحبت تعداد کلماتی که می

صحبت هستید موضوع بسیار کردن وقتی که با یک نفر خاص در حال 

 مهمی است.

های اضافی داشته باشید و یا تن صدای شما در هنگام صحبت نیز نباید خنده

های خودتان باشد. قبل از صحبت نمایانگر عدم اطمینان شما از صحبت

خواهید بگویید کامال فکر کنید و این به صحبت کردن درباره چیزی که می

ثر با دیگران کمک کردن شفاف و مختصر شما برای برقراری ارتباط مو

 زیادی خواهد کرد.

 یابی در ارتباط با دیگراندوست_4

ها است. برای این های ارتباط موثر با دیگران دوست شدن با آنیکی از راه

کار باید لحن دوستانه ای بگیرید، یک سوال شخصی بپرسید و یا لبخندی 

کند که ارتباط روی لبان خود داشته باشید، این کارها دیگران را تشویق میب

 باز و صادقانه برای صحبت با شما برایتان قائل شوند.

به یاد داشته باشید که رعایت ادب و حفظ شخصیت در تمامی اشکال مختلف 

ارتباط بسیار مهم است. هم در ارتباطات کالمی و هم نوشتاری به این 

 موضوع دقت کنید.
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د صحبت دوستانه را با کسی در ایمیل شروع کنید، اولین خواهیوقتی که می

باشد « امیدوارم آخر هفته خوبی را گذرانده باشی.»تواند به شکل جمله می

 تواند حس احترام و توجه به فرد مقابل القا کند.و چنین جمالت شخصی می

 _اعتماد به نفس داشته باشید5

ضوعات داشتن اعتماد به نفس در ارتباط موثر با دیگران یکی دیگر از مو

بسیار مهمی است که باید بدانید. اعتماد به نفس داشتن در صحبت کردن، 

ها را نشان دهنده اطمینان نسبت به حرفایتان خواهد بود و دیگران بهتر آن

خواهند پذیرفت. برای این کار باید ارتباط چشمی مناسبی با دیگران ایجاد 

 کنید و لحن دوستانه ای داشته باشید.

ل سوالی بپرهیزید و البته توجه داشته باشید که از بیان جمالت خود به شک

لحن شما تهاجمی و خشونت بار نیز نباشد. شنونده بودن را فراموش نکنید 

و همچنین به گونه ای صحبت کنید که حس همدلی خود را با دیگران به 

 نمایش بگذارید.

 _یکدلی با طرف مقابل6

اگر شما نظر مخالفی با همکار یا دوست و کارمند خود دارید باید به گونه 

کنید که نشان دهنده احترام شما به دیدگاه وی باشد. به کار بردن ای صحبت 

و شنونده  همدلیحس « گوییدکنم که شما چه میمن درک می»عباراتی مانند 

 بودن را به طرف مقابل شما القا خواهد کرد.

 _ارتباط موثر با داشتن ذهن باز7

در یک ارتباط موثر باید با ذهنی باز و منعطف وارد بحث و گفتگو شوید. 

های طرف مقابل را بشنوید و فقط سعی نکنید پیام خود با ذهنی باز صحبت

انتقال دهید. با نشان دادن تمایل خود برای شروع بحث و گفتگو  را به وی

توانید گفتگوی صادقانه و حتی با کسانی که نظر مخالفی با شما دارند می

 موثری تری داشته باشید.

 

http://takamoleman.com/empathy-with-others/
http://takamoleman.com/empathy-with-others/


 

آورنده: حجت هللا یگانهیددپ  

5
0

 

 _احترام گذاشتن8

ها نشان کنند به شرطی که به آندیگران با شما براحتی ارتباط برقرار می

ید. گذاردهید که برایشان ارزش قائل هستید و به ایده هایشان احترام می

کارهای ساده ای مانند صدا زدن مخاطب خود با اسم کوچک، ارتباط چشمی 

داشتن، فعاالنه شنونده بودن حس احترام در گفتگو را به طرف مقابل القا 

 خواهد کرد.

های طرف مقابل، در نوشتن در صحبت تلفنی با نشان تمرکز بروی صحبت

ه نشان ایمیل با صرف وقت برای ویرایش و آماده سازی کامل متن نوشته شد

 دهنده حس احترام شما به مخاطب خود خواهد بود.

 _باز خورد دادن و باز خورد گرفتن را فراموش نکنید9

های ارتباط بازخورد دادن و گرفتن مناسب در هنگام گفتگو یکی از مهارت

موثر با دیگران است. مدیران و کارمندان ارشد باید دائما به دیگران 

خود به این موضوع دقت بازخورد ارائه دهند و از این نظر باید در ارتباط 

کنند که به شکل مناسبی این کار را انجام دهند. تشکر کردن به عناوین 

های همکاران مختلف یک بازخورد مثبت و مناسب برای قدردانی از تالش

 ها تاثیر زیادی خواهد داشت.و دیگران خواهد بود و در افزایش انگیزه آن

ها را به حتی آنبه همین ترتیب بازخوردهای دیگران را پذیرا باشید و 

ها را بشنوید و سواالتی برای بازخورد دادن دعوت کنید. بازخوردهای آن

 شفافیت بیشتر بپرسید.

 _ راه ارتباطی مناسب را انتخاب کنید10

در تمامی ارتباط هایی که با دیگران دارید باید درجه اهمیت ارتباط خود را 

اگر خواهید ارتباط برقرار کنید. تشخیص دهید و بدانید که از چه راهی می

ارتباط به شکلی مهم است باید در جلسه حضوری و رسمی پیام خود را به 

 طرف مقابل بگویید.
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و یا اگر طرف مقابل شما همیشه مشغول کارهایش است مثال برای رئیستان 

بهتر است از طریق ایمیل پیام خود را برای وی ارسال کنید. دیگران به 

زارتان خواهند بود ها را انتخاب کنید سپاسگاینکه راه ارتباطی مناسب با آن

 و با احتمال بیشتری به شما احترام خواهند گذاشت

 ذهن توانمند, راز موفقیت در ورزش 

هیچه ها به برای تبدیل شدن به یک ورزشکار خوب باید عالوه بر تقویت ما

 تمرکز ذهنی نیز پرداخت 

ایستد، دستش را روی تا خط پایان نمانده؛ نفس زنان می متر بیشتر ۵۰حدود 

گیرد و دوباره با سرعت بیشتری شروع به گذارد، نفس میساق پاهایش می

گذرد. شود و از خط پایان میتر میکند. نزدیک و نزدیکحرکت می

اندازند ای بر دوشش میبرند. مربیان حولهخبرنگاران به سوی او هجوم می

 .افتدر توان ایستادن ندارد، میو او که دیگ

در میان تمام ورزشکاران سینه  ۱۹۶۸داستان جان استفن آکواری در المپیک 

شود. او که از همان شروع مسابقه زمین خورده و بشدت به سینه نقل می

کیلومتر تا خط پایان فاصله داشت به  ۲۰دیده بود، با وجود این که آسیب

مسیرش ادامه داد. او معتقد بود یک اراده قوی بر همه چیز حتی بر زمان 

استقامتی همواره یکی از  کند. ماراتن به عنوان یک ورزشغلبه می

های ورزشی بوده که هر ورزشکاری به سادگی از پس آن ترین رشتهسخت

آید. امروزه تحقیقات دنیای علم ثابت کرده که برای رسیدن به خط برنمی

پایان، تنها تمرین و تقویت عضالت اهمیت ندارد بلکه آموزش ذهن و تقویت 

 .جه قرار گیرد و تحت مراقبت باشدروحیه نیز به همان اندازه باید مورد تو

هزار دونده با  ۴۷به عنوان مثال برای مسابقات ماراتن نیویورک سیتی، 

نظیر آماده کردند که های خود را برای یک رقابت بیتمرین و ممارست بدن

ها به عنوان ای جذب کربوهیدراتهمواره رعایت برنامه غذایی مناسب بر

اولین منبع تأمین انرژی و همچنین چگونگی تامین میزان کافی آب بدن از 
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گیرد، اما برای رسیدن به خط جمله مواردی است که مورد توجه قرار می

پایان تنها یک بدن قوی الزم نیست بلکه یک ورزشکار به یک ذهن آماده و 

درد، خستگی و فشار روحی در تمام طول ای مناسب برای مقابله با روحیه

 .مسیر مسابقه نیز نیاز دارد

هایی را برای مقاومت های طوالنی، راهبسیاری از ورزشکاران در مسافت

ترین این افراد ضمن تقویت کنند، اما موفقدر برابر ترک مسیر، امتحان می

های خود با بیشترین مراقبت از ذهن و آموزش مغز خود قادرند، این ماهیچه

 .کل طی کنندمسیر را به بهترین ش

اش تمام گوید: وقتی دونده انرژینشگاه انگلستان میشناس دایک روان

هایی برای کاهش شود و بدنش سوخت زیادی را سوزانده است، سیگنالمی

 .کندشود که او را از ادامه مسیر ناامید میسرعت به مغز ارسال می

وی معتقد است، کلید موفقیت در تالش برای پایداری و تدام بر دویدن، آن 

ها را نادیده بگیرد ن سیگنالاست که باید به ورزشکار آموزش داد چگونه ای

های و آنها را با پیام استقامت جایگزین کند. آموزش ذهن باید یکی از اولین قدم

کار باشد. تحقیقات نشان شروع هر برنامه ورزشی بخصوص برای افراد تازه

کننده، داده که برای جلوگیری از فرو رفتن در افکار بیهوده و تضعیف

سواری و دویدن بسیار موثر است، ن، دوچرخههای طوالنی شنا کردساعت

تواند به تمرکز ذهن روی عملکرد هر یک از اعضای بدن این تمرینات می

به صورت جداگانه و شکل دادن آنها برای افزایش کنترل زمان و دقت روی 

 .آنها کمک کند

سازی و استفاده از تصورات، روشی است که به آنها در بعضی افراد مجسم

تواند چیزی شبیه سوار میدوچرخهکند. به عنوان مثال یک کمک بزرگی می

 .به چرخش چرخ قطار بخار را با هر فشار پدال تصور کند

تواند موثر شود، پرت کردن حواس میسازی با شکست مواجه میوقتی مجسم

باشد. صحبت کردن با خود برای تمرکز نکردن روی درد و عبور از مرحله 

 .بخش استسخت در بیشتر موارد نتیجه
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تر نکات صبر، پذیرش و خرد کردن اهداف بزرگ به اهداف کوچک

ها و ارزشمندی است که محققان بر آن تاکید دارند. بسیاری از توانایی

های توانند در دیگر بخشکنند و میها با تالش و آموزش رشد میاستعداد

و کسب و کار موثر باشد. تحقیقات نشان داده است  زندگی مانند نوشتن کتاب

های زندگی خود نیز موفق که بیشتر ورزشکاران استقامتی در دیگر بخش

برند بلکه آنها هستند. این به آن معنی نیست که آنها از این درد و رنج لذت می

های همه اعضای در تمام طول مسابقه با کمک گرفتن از ذهن و توانایی

 .کنندی ادامه مسیر و عبور از خط پایان تالش میبدنشان برا

 برنامه ریزی و مدیریت زمان

زمان از ما, عمر و فرصتها را می گیرد و ما در ظرف زمان به تالش, 

تحصیل, مطالعه, تجربه اندوزی و خودسازی می پردازیم همانطور که می 

ت های اساسی میان انسان و حیوان این است که حیوان فقط دانیم یکی از تفاو

 در زمان حال زندگی می کند و انسان در سه زمان گذشته, حال و آینده 

وقت آن قدر ارزشمند است که خداوند به آن سوگند یاد کرده است. به قول 

وری شما از زمان بستگی کیفیت زندگی شما به میزان بهره»برایان تریسی: 

ا در استفاده بهتر از وقت چگونه دارد و این که کیفیت مدیریت زمان شم

بیشتر مردم از کمبود وقت و زمان شکایت دارند. گویا زمان، مسئول « است.

تمام گرفتاری هاست ولی آیا به راستی این گونه است؟ این که گفته اند فرصت 

به دست آمدنی نیست بلکه به دست آوردنی است، کالمی درست است و 

زمان و استفاده از فرصتهای موجود سبب کسانی که خالقیتشان در مدیریت 

می شود که زمان گسترش یابد و از هیچ، خیلی چیزها پدید آید،افرادی هستند 

نظمی و آشفتگی که گوهر وقت را به دست آورده اند. و در عوض تنبلی و بی

شود.ولی چگونه می توان از فرصتهای ها شمرده میدزد آرزوها و موفقیت

ی را داشت؟ در حقیت باید توجه کنیم که زمان در مختلف نهایت بهره ور

توان توان آن را پس انداز کرد. تنها میحال گذر و از میان رفتنی است و نمی

وری رساند. و با داشتن هدف و برنامه ی های مختلف به بهرهآن را به روش

منظم می توان با زمان داد و ستدی عادالنه داشته باشیم و زمان را با حفظ 
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های هولناک در ها به زنجیر کشید؛ و گرنه رقابتفیت و کمیت یا بهبود آنکی

 . آینده طومار حیات هر غافلی را در هم خواهد پیچید

زمان از ما، عمر و فرصتها را می گیرد و ما در ظرف زمان به تالش، 

تحصیل، مطالعه، تجربه اندوزی و خودسازی می پردازیم. همانطور که می 

و حیوان این است که حیوان فقط های اساسی میان انسان دانیم یکی از تفاوت

کند و انسان در سه زمان: گذشته، حال و آینده. در زمان حال زندگی می

گیری است، و آینده سکوی گذشته محمل تجارب است، حال منزلگاه تصمیم

رشد و ارتقای. انسان با تجزیه و تحلیل رویدادهای گذشته، به برنامه ریزی 

زند و این مهم میسر نمی شود مگر آنکه با  زمان پرداخته و آینده را رقم می

داشتن برنامه ریزی صحیح و اصولی و دا نستن اصول مدیرت زمان ، البته 

باید به این نکته هم توجه داشت که داشتن هدف و برنامه در زندگی باعث 

معنادار شدن زمان، روز و زندگی خواهد شد. بنابراین باید تالش نما ییم که 

ا بدون داشتن هدف نگذرانیم. حتی هنگامی که از همه لحظات عمر خود ر

چیز خسته شده ایم، برنامه ای برای خود مهیا کنیم که از حالت خستگی بیرون 

آمده و اهداف خود را دنبال بکنیم حال این سؤاالت در ذهن ما پیش می آید 

که . برنامه ریزی چیست؟ چرا اهمیّت دارد؟ اصول آن کدامند؟ و اهمیت 

گویند: زمان در تحصیل چیست ؟متخصصان برنامه ریزی می مدیریت

 :نگرش انسان نسبت به آینده باید از زاویه سه افق صورت گیرد

 :افق باز (۱

افق باز ضامن مانورِ فکری آدمی نسبت به مصالح و مسائل پیرامونی و یکی 

 .های جزئی نگری استهای محدود و برنامهز اندیشهاز عوامل دوری آدمی ا

 :افق دور (۲

است.  (Proridence) های ممتاز انسان، خصلت دور اندیشییکی از خصلت

افق دور در نگاه و نگرش آدمی، ضامن شفاف شدن ابهامات آینده است و 

یسه با دیگران، زند. افراد دور اندیش در مقاتصمیمات آتی را رقم می
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تر در مسائل، رفتارها، عکس العمل، رویدادها و اتّفاقات تصویری شفاف

 .دارند

 :افق روشن (۳

بهره مندی انسان از زاویه روشن و کم ابهام، که با استفاده از دو افق قبلی 

و باز است. افِق روشن،ثمره  میّسر است. افق روشن محصول دو افق دور

 .انسان در اصل برنامه ریزی بهینه و کارآمد برای آینده ی در حال اتّفاق است

است.) تا شناخت  (Recognition) محصول این سه افق، بحث شناخت

موجود نباشد، ضمانتی برای آینده وجود ندارد. (بنابراین سه افق، اساس 

 :برنامه ریزی و تنظیم وقت عبارت است از

 خودشناسی (۱

 جهت بخشی به فعالیت ها (۲

 بهبود کیفیت زندگی در ظرف زمان (۳

شناخت خود ، عادت ها ی خود ، هدفها و اوقاتی از روز که هوشیار  (۴

 هستید

 اداره کردن خویشتن و راهی برای موفقیت (۵

 بدست آوردن موفقیت های بیشتر (۶

 استفاده بهینه از فرصت ها (۷

 موفقیت در تحصیل (۸

داشتن زندگی متعادل )می توانید از زندگی ، کار ، تحصیل و تفریح (  (۹

 . لذت بیشتر ببریذ
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 جلو گیری از هدر دادن زمان (۱۰

 استفاده بهینه از زمان های مرده (۱۱

مسؤولیت یک انسان مؤمن و خواهان رشد و تعهد و مسؤولیت )تعهد و  (۱۲

 (پیشرفت، باید در طول زمان امتداد داشته باشد

حس اطاعت و تعهد در برابر زمان،  :(Desepline)نظم و انضباط (۱۳

 وری استهای مهم بهرهها از شاخصفرصت، قو انین و مقررات و برنامه

 اما مدیریت زمان چیست ؟ (۱۴

مدیریت زمان که در واقع، همان برنامه ریزی است، به معنای تسلط و کنترل 

 .هاستها و جهت دادن به فعالیتبر فرصت

زمان  ۲۰است، یعنی از % ۸۰ - ۲۰یکی از اصول مهم مدیریت زمان اصل 

کارهایت استفاده کن. موفقیت در مدیریت صحیح زمان  ۸۰برای انجام %

 . وابسته به تشخیص کارهای مهم است

 :از نظر مدیریت زمان کارها به چند دسته تقسیم می شوند (۱۵

 کارهای مهم و فوری (۱۶

 کارهای فوری و غیر مهم (۱۷

 کارهای کم اهمیت و غیر ضروری (۱۸

 کارهای مهم و غیر فوری (۱۹

 :فوریکارهای مهم و  ▪

 .این کارها خود به خود انجام می گیرد

 :مهمکارهای فوری و غیر  ▪
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 .این کارها در جهت اهداف انسان نیستند اما انجام می شود

نجام کارهای کم اهمیت و غیر ضروری: بعضی افراد به خاطر ناتوانی در ا

کارهای مهم و فوری ) گاهی برای تفنن و گاهی برای فرار از تمرکز حواس 

 .( خود را به این کارها سرگرم می کنند

 :کارهای مهم و غیر فوری ▪

کارهایی هستند که افراد موفق و ناموفق را از هم جدا می کنند و معموال 

 .افراد ناموفق آن را به تعویق می اندازند

برای اینکه از فرصتها به نحو احسن بهره ببریم باید اولویتها را در زندگی 

استفاده قرار دهیم.  خود بشناسیم و به تناسب آن فرصتهای خود را مورد

کسانی که در زندگی و مصرف سرمایه زمان، به اصلی و فرعی کردن 

مسایل نمی اندیشند و موضوعات را پیش خود به مهم و مهم تر و الزم و 

الزم تر تقسیم نمی کنند کم ترین ضایعه برایشان این است که اصل را فدای 

مان ،وابسته به فرع می کنند.با این حساب موفقیت درمدیریت صحیح ز

انتخاب بین کارهای مهم و غیر مهم است، پس برای موفقیت تحصیلی وبرای 

پیشگیری از احساس شکست و پشیمانی باید اول اولویت ها را مشخص کنیم 

و سپس آنها را بر اساس درجه تقسیم بندی کنیم .اما باید در نظر داشت که 

یست بلکه باید همت کنیم تا تنها تهیه ی فهرست و اولویت بندی کارها کافی ن

آنها را بر اساس برنامه ریزی صحیح و اصولی به مرحله اجرا و کاربرد در 

 . آوریم

 اولویت های درجه ی یک (۱

 اولویت های درجه ی دو (۲

 اولویت های درجه ی سه (۳

 :یکاو لویت های درجه  ▪
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تکالیف و وظایفی که در حال حاضر می بایست مشغول انجام آن شویم )برای 

انجام این اولویت ها باید وقت کافی را در نظربگیریم و بهترین زمان برای 

 (ین اولویت ها زمانی است که حداکثر کارآیی و نشاط را داریمانجام ا

 :اولویت های درجه ی دو ▪

تکالیف و وظایفی که می توان آنها را به تأ خیر انداخت تا اولویت های درجه 

 .یک انجام شوند

 :سهاولویت های درجه ی  ▪

تکالیف و وظایفی که خیلی مهم نیستندو می توان آنها را دیر تر انجام داد.) 

نجام این اولویت ها زمانی است که انرژی و کا رآیی بهترین زمان برای ا

 ( کمتری داریم

ا ما برای موفقیت بیشتر در کار و تحصیل ، بایستی به موارد زیر در برنامه 

ریزی و مدیریت زمان توجه بیشتری بکنید تا برنامه ، این امکان را برای 

شما فراهم کند که بتوانید هر طور که می خواهید ، از زندگی خود بهره 

 . بگیرید

 های استفاده از زماناستراتژی (۱

 :راههای ایجاد وقت را بشناسیم ▪

زنده کردن وقت مرده ) مثل زمانهایی که در انتظار هستیم، زمانی که در  (۱

 ( ... اتوبوس می گذرد و

 انجام کارها به طور همزمان (۲

 تنظیم کردن وقت خواب (۳

 کنترل بیشتر روی وقت تفریح (۴
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 های غیر مهمنه گفتن به درخواست (۵

 عقب انداختن کارهای غیر مهم (۶

 طول مدت مطالعه را تعیین کنید ▪

دقیقه برای شما مناسب است؟ معموال" بعد از چه مدت مطالعه احساس ۶۰آیا 

 خستگی می کنید؟

بعضی از افراد به وقفه های مکرر در حین مطالعه بنا به دالیل مختلف نیاز 

 .دارند

 .دروس مشکل تر هم به وقفه های مکرر بیشتری احتیاج دارند ▪

ریزی به ببینید بهترین طول مدت مطالعه برای شما چقدر است و در برنامه

 .آن توجه کنید

 .ا بازبینی کنیدهای بلندمدت خود ربه طور هفتگی برنامه▪

 .تکالیف خود را اولویت بندی کنید ▪

تا همیشه از مشکل ترین درس یا تکلیف شروع  موقع مطالعه، عادت کنید

 .کنید

پرتی برای خود انتخاب االمکان مکان مطالعه را عاری از عوامل حواسحتی

 )و یا ایجاد کنید.)برای تمرکز بیشتر

 .کنید از "زمانهای مرده" استفاده

وقت مرده به زمانی اطالق می شود که عمالً نمی توانیم برنامه خود را دنبال 

کنیم و به عبارتی موقعیت و وضعیت از اختیارمان خارج است. مانند لحظاتی 

ا صف تاکسی هستیم و به سمت منزل و یا محل تحصیل که در اتوبوس و ی

خود در حرکتیم و یا اوقاتی که پیاده به سمت مقصدی می رویم و یا به نوعی 
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نمی توانیم برنامه خود را دنبال کنیم این زمانها جزو اوقات مرده محسوب 

می شوند. هر فردی برای مدیریت زمان می تواند از خود بپرسد که چه 

می تواند در وقت مرده انجام دهد؟ یک فرد موفق همیشه برای کارهایی را 

وقت مرده خود، برنامه دارد و سعی می کند برخی از برنامه های خود را 

که می تواند در این زمان انجام دهد ، موکول به آن کند تا نهایت استفاده را 

از زمان ببرد. حفظ لغات سخت زبان، عربی ، فرمول های ریاضی ، شیمی 

فیزیک و حفظ شعر یا آیه ای از قرآن یا مرور مطالب خوانده شده نمونه ،

 .هایی هستند که می توان آن را در وقت مرده انجام داد

راهزنان )هدر دهنده های( وقت را بشناسید و بر آنها نظارت و تسلط  (۲

 کافی داشته باشید. )راهزنان وقت می توانند وقت زیادی از شما را هدر بدهند

) 

 :رایج ترین راهزنان وقت عبارتند از

 سر و صدا ▪

 تلفن و زنگ درب ▪

 مهمان های ناخوانده ▪

تلویزیون و ضبط صوت خارج از زمان در نظر گرفته شده ) در کل باید  ▪

 (یحات سالم را تحت کنترل در آوریدتفر

 صحبتهای کم اهمیت ▪

 میت و غیرضروریمطالعه مطالب کم اه ▪

 روشهای غیر صحیح و عادات نادرست مطالعه ▪

 اط کارینداشتن انضب ▪

 سستی و بی ارادگی در تصمیم گیری ▪
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 دوباره کاری ▪

 ی نابجاهاناتوانی " نه " گفتن به خواسته ▪

 نداشتن تمرکز حواس ▪

 عادت امروز و فردا کردن ▪

 ترس از شکست ▪

گزارش کار داشته باشید و در پایان هر روز برنامه ریزی خود را مرور (۳

 . کنید و با توجه به سؤاالت زیر نتایج را ارزیابی کنید

 تمام کارها را طبق برنامه انجام دادم ؟آیا  ▪

 چه عواملی باعث شد که بخشی از برنامه را انجام ندهم ؟ ▪

 در چه ساعتی از روز انرژی کافی برای انجام کار ها را داشتم ؟ ▪

 آیا همه ی کارها را در زمان مقرر انجام دادم ؟ ▪

 آیا برنامه ریزی من مناسب بود یا در طراحی آن باید تجدید نظر کنم؟ ▪

از نظر کارهای ثابت از قبیل خواب ، وعده  )چهآیا تمام کار های خود را  ▪

های غذایی و ... و چه از نظر کارهای متغیر مانند امور اجتماعی ، تکالیف 

 نظر در قالب برنامه گنجانده بودم ؟ برای رسیدن به اهداف مورد ...(و 

ریزی خود در نظر بگیرید که نیازهای ایی برای برنامهضوابط و معیاره (۴

 .درسی و غیردرسی شما را پوشش دهد

 :ریزیهاصول کمکی مؤثر در برنام ▪

 :ریزیبرنامه  -
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 «یکی از عوامل اصلی موفقیت داشتن برنامه منظم است

امکانات موجود حداکثر برنامه ریزی صحیح این است که چگونه از وقت و 

استفاده را ببرید . عدم برنامه ریزی صحیح باعث اتالف وقت شده و بازده 

 . مطالعه بسیار کاهش می یابد

نکته ای که در این جا قابل ذکر می باشد اینست که ، داشتن برنامه مهم است 

 . ولی مهم تر از آن اجرای برنامه است

 : الف (برنامه ریزی درسی

، خود فرد است . یعنی هر شخص باید با توجه بهترین برنامه ریزهر درسی

به شرایط روحی ، جسمی ، محیطی ، زمانی ،عالقه ، هدف ، نقاط ضعف و 

 . قوت خویش برای خودش برنامه ریزی کند

 .ب( کوتاه ، ساده و قابل اجرای بودن برنامه ی صحیح

یعنی هر قدر برنامه ها حجیم و سخت باشند تاثیر منفی بر روحیه ا فراد می 

می شوند .هر قدر  گذارند و به خاطر پیچیدگی شان ، غالباً با شکست مواجه

برنامه کوتاهتر و ساده تر باشد . شخص راحت تر آن را در زمان تعیین شده 

انجام می دهد. و تجربه ای موفق در زمینه برنامه ریزی کسب می کند . و 

های بعدی تاثیر بسزایی این تجربیات موفق در رسیدن به موفقیت

 . خواهندداشت

 : ج( اجرای برنامه در زمان مشخص

اید . باید آن را درزمان مشخص اجرا کنید . اگر وقتی برنامه ای را نوشته

نظم خاصی در اجرای برنامه داشته باشید ، به راحتی می توانید به اهداف 

ت نمی کنند خویش برسید. کسانی که نظم و ترتیب در اجرای برنامه را رعای

 . های آنان با شکست مواجه می شود، غالباً برنامه

 خواهید انجام دهیدتهیه لیست کارهایی که می ▪
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کارهایی را که می خواهید انجام دهید را بنویسید و بعد تصمیم بگیرید که در 

آن لحظه چه کاری را می خواهید انجام دهید و چه کارهایی را به تعویق 

 .بیندازید

 ریزی روزانه/هفتگیبرنامه ▪

 .قرارهای مالقات، کالسها و جلسات را به ترتیب زمان وقوع بنویسید

قبل از اینکه به خواب بروید مطمئن شوید که برای روز بعد آماده اید و وقتی 

 . که بیدار می شوید دقت کنید چه کارهایی را می خواهید انجام بدهید

 ریزی بلندمدتبرنامه ▪

 .ریزی روزانه برای شما آسان شوداز یک جدول ماهانه استفاده کنید تا برنامه

 . خود را موظف کنید که به درستی برنامه ی خود را اجرا کنید (۵

همانطور که می دانیدیکی از عوامل اصلی موفقیت در تحصیل و سایر  (۶

امور زندگی داشتن برنامه منظم و صحیح است . امابرنامه ریزی صحیح این 

چگونه از وقت و امکانات موجود حداکثر استفاده را ببرید . عدم است که 

برنامه ریزی صحیح باعث اتالف وقت شده و بازده مطالعه بسیار کاهش می 

 . یابد

رنامه نکته ای که در این جا دوباره قابل ذکر می باشد اینست که ، داشتن ب(۷

مهم است ولی مهم تر از آن اجرای برنامه است و رعایت موارد زیر به ما 

 . کمک خواهند کرد که برنامه ای منظم ، قابل اجرا و اصولی داشته باشیم

 راز خالقیت و موفقیت

 .ست که بدانید چگونه منابع خود را مخفی نگه داریدراز موفقیت در این ا

 انیشتن –
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بزرگترین بدفهمی که درباره خالقیت وجود دارد این است که فکر کنید همه 

چیر در یک لحظه رویایی رخ می دهد چیزی مانند جادو یا الهام که ناگهان 

ظاهر می شود! اما واقعیت به این زیبایی هم نیست. هر پدیده ای دلیلی دارد 

پدید آمده است یا به عبارت دیگر هر علتی معلولی و هر چیزی از چیز دیگر 

دارد. همه ایده هایی که تا کنون به فکر کسی خطور کرده اند و همه 

هنرمندان و به خصوص بزرگترین آنها منابع خود را برای الهام دارند. می 

خواهم پرده از فرمول معروف انیشتن بردارم و این کار را با نمایاندن برخی 

دم و توضیح اینکه چگونه از آنها استفاده می کنم انجام می دهم از منابع خو

و به شما خواهم گفت که چگونه می توانید از نبوغ دیگران استفاده کنید تا 

 .آینده خوبی برای خود بسازید

هر کسی از جایی شروع کرده است و من هم از این قاعده مستثنا نیستم. 

عتباری نداشتم و قبل از اینکه کار روی این وب سایت را شروع کنم چنین ا

حتی کسی مرا نمی شناخت و حتی به عنوان یک نویسنده، طراح، کارآفرین 

یا بازاریاب هیچ تجربه ای نداشتم. کاری که من انجام دادم این بود که با 

حرص و ولع زیادی شروع به خواندن و خالصه برداری کردم و سعی 

می دانید که در  کردم این کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهم. حتما

بازار فوق العاده رقابتی آنالین برای تازه کاری مانند من شانس زیادی وجود 

 .نداشت

خوب فکر می کنید که چه شد که من توانستم در بین وب سایت های قدرتمند 

و قدیمی که در همین زمینه فعالیت می کردند قد علم کنم و وب سایتی بسازم 

 که هر روز بازدیدکننده بیشتری جذب کند؟

اهده دیگران و اینکه چگونه با خالقیت خود توانستند من این کار را با مش

 .موفق باشند و تلفیق نبوغ آنها با داشته های خودم انجام دادم

دلیلی که  10»استیو پالوینا با نام  همه چیز از آنجا شروع شد که من کتاب

و پس از آن بود که به « شما نباید هرگز به دنبال کار بگردید را خواندم

چگونه از نوشتن در » مقاله ای در یک وب سایت برخورد کردم با این نام 

و تا آن زمان هیچ تفکری چنین تاثیر روی   «وبالگ خود پول دربیاورید.
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قیت مالی استیو نبود که مرا مجذوب خود کرده من نگذاشته بود. این موف

بود. بلکه سبک نگارش او بود که مرا سخت تحت تاثیر قرار داد. شوخ 

طبعی، بذله گویی، صداقت بی حد و حصر او و شور اشتیاق مردم در شنیدن 

حرف های او و خواندن کتاب هایش و اعتقادی که به حرف های او داشتند 

ای قوی ایجاد کرد تا در زمینه ای که به آن عالقه همه و همه در من انگیزه 

 .مند هستم فعالیت کنم

من از استیو آموختم که یک مقاله بلند و اصل )غیر کپی( چقدر ارزش دارد 

و به کمک او به ارزش خدمات رسانی به خوانندگان، نوشتن تجربه های 

انتخاب موضوعاتی که بدرد همه مردم بخورد پی بردم. و شخصی و 

همانطور که او گفته بود به کمک مشاهده به این درک نایل شدم. با مشاهده 

موقعیت تبلیغاتی که در وب سایتش قرار می داد، دوره های زمانی که 

مقاالت جدیدی ارائه می داد و هزاران جزییات دیگر که خوانندگان معمولی 

 .نمی کنند توانستم به این دانش دست پیدا کنم به آن دقت

البته من می توانستم همه جزییاتی را که استیو به کار برده بود و به من 

هنوز عده زیادی در دوره ای کمک کرد نادیده بگیرم اما نتیجه چه می شد؟ 

که فراری های پر سر و صدا از کنار گوش ما می گذرند تالش می کنند 

در دوره رنسانس شاگردان با تقلید کار استاد  !چرخ را دوباره اختراع کنند

تالش می کردند کار یاد بگیرند به خصوص در زمینه هنر این روش مرسوم 

بود. راز خالقیت این است که نبوغ کار دیگران را دریابید و سعی کنید این 

 .به روش خودتان باز تولید کنید نبوغ را در کار خود و

اگر می خواهید خالق تر باشید، باید از افرادی که از شما داناتر یا باهوش 

تر هستند بیاموزید. مگر اینکه مرشد، مربی یا استاد داشته باشید در غیر 

وقتی که شاهکاری را می بینید  .این صورت به کمک مشاهده باید بیاموزید

افی کنید و که تحسین شما را بر می انگیزد آنرا به صورت علمی موشک

آیا موضوع مهم است؟ آیا  .آنرا دقیقا همانطور که هست توصیف کنید

شخصیت مولف مهم است؟ آیا مفید بودن مقاله مهم است؟ همین مفهوم در 

طراحی هر چیز صادق است. چه چیزی سبب می شود تا افراد از دیدن یک 
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کار هنری لذت ببرند؟ وقتی که روی یک تبلیغات در اینترنت کلیک می 

زی شما را وادار به این کار می کند؟ چه چیزی باعث می شود کنید چه چی

آبونمان یک مجله یا وب سایت شوید؟ کلید خالقیت را هر جایی می توانید 

بیابید. و شما باید آنها را جمع آوری کنید و درکی که از این مشاهدات بدست 

 .می آورید برای شاهکار خالق خود استفاده کنید

ی پیدا کنید که با سیستم شما همخوانی همچنین بسیار مهم است که بتوانید مدل

داشته باشید. اگر شما هم مانند من می خواهید از هیچ شروع کنید سعی نکنید 

شرکتی مانند تک کرانچ راه بیندازید. این روش کار نمی کند چون شما 

مایک آرینگتون را در درون شرکت خود ندارید. به خود به عنوان موتوری 

نیاز دارد. باید به دنبال شخصی بگردید سابقه کاری  نگاه کنید که به یک بدن

 .و مهارت های او با خواسته ها و نیاز های شما هم خوانی داشته باشد

دزدی کار های معنوی و استفاده  فراموش نکنید که الهام گرفتن از دیگران با

غیر مجاز حاصل یک عمر زحمت دیگران متفاوت است. و کار استیو هم 

روی من تاثیرگذار بود و من سعی نکردم از حاصل زحمات او کپی برداری 

کنم. من مدل او را نگاه کردم و به کمک آن مدل مورد نظر خودم را ساختم 

خودم سعی کردم تغییرات الزم را و با توجه به نیاز و عالقه مندی های 

اعمال کنم. احتماالً استیو هم روش مشابهی را استفاده کرده است تا به این 

 .درجه از موفقیت برسد

 

 صداقت بهترین دوست شماست

 صداقت، بهترین دوست شماست.صداقت بهترین دوست انسان است. 

صداقت هرگز به شما خیانت نمی کند یا شما را در موقعیت های سخت قرار 

اولیت های شما را به بهترین صورت برایتان حفظ می  صداقتنمی دهد. 

اهی را انتخاب کنید صداقت به شما کمک کند. زمانی که وسوسه می شوید ر

 می کند تصمیم درست بگیرید.

https://zoomlife.ir/success/237-honesty-is-your-best-friend.html
https://zoomlife.ir/success/237-honesty-is-your-best-friend.html
https://zoomlife.ir/tags/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA/
https://zoomlife.ir/tags/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA/
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زمانی که از شما انتقادی نا به جا می شود صداقت حامی شما بوده و کمک 

می کند مسیر درست را تشخیص دهید و به راه خود ادامه دهید و زمانی که 

انتقاد به جا است، موجب می شود انتقاد را پذیرفته و از آن درس گرفته و 

 ار ببندید.به ک

زمانی که اداره ی مملکت را به نفر بعد واگذار می کنم دوست دارم یک 

دوست با خود داشته باشم و این دوست خوب در درون من است. اینک 

بیشتر شما حدس می زنید که بهترین دوست سیاستمداران در زمان شکوفایی 

آن هاست. از این رو برای مثال دونالد تی. فیلیپس  صداقتقدرتشان 

(Donald T.Philips) ئیس جمهور شرحی از آنچه را که لینکن، ر

 آمریکا، با آن مواجه بود بیان می کند.

شاید آبراهام لینکن بیشتر از هر کس دیگری که برای پست ریاست جمهوری 

اقدام کرد مورد تهمت، توهین، افترا و نفرت قرار گرفته باشد. آن زمان در 

مطبوعات او را با هر عنوان تصور ناپذیری خطاب کرده بودند، مانند 

یل درجه سومی که روزی ریل راه آهن و اکنور کشور میمون زشت، وک

واحد را به دو نیمه می کند، دقلک بددهن و بی تربیت، دیکتاتور، میمون، 

لوده و سایر توهین ها. نماینده ی ایالت ایلینویز لورا او را متقلب ترین و 

حیله گرترین سیاست مداری می نامید که مایه ی شرمساری دولت آمریکا 

 شده است.

مات نه تنها پس از به قدرت رسیدن او ادامه داشت، بلکه تنها از این اتها

ناحیه ی جدایی طلبان ایالت های جنوبی نبود. این انتقاد از کابینه اش و 

کنگره ی برخی دسته های حزب جمهوری خواه برمی خاست. لینکن آموخت 

که آنچه انجام می دهد مهم نیست و همیشه گروهی هستند که از او ناراضی 

 ند. در تمام این دوران، لینکن فردی اصولی و بامرام و مسلک بود.ا

ه نیز دوست شما خواهد ماند. یکی از بهترین دوستانی که همیش صداقت

زمانی که اطرافیان، شما را فردی صادق، درستکار می شناسند، نگران 

انگیزه تان از ارتباط با خود نیستند، چراکه می دانند ارتباط با شما موجب 

 ارزش بیشتر زندگی آن ها می شود و از نیت خیرتان مطمئن هستند.

https://zoomlife.ir/tags/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA/
https://zoomlife.ir/tags/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA/
https://zoomlife.ir/tags/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA/
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داوربک را به یاد دارید. اگر طرفدار بسکتبال هستید، احتماالً رد اوئرباخ ر

رئیس و مدیر کل باشگاه بوستون سلتیک بود  1987تا  1967او از سال 

در کار گروهی چقدر اهمیت دارد. روش  صداقتو به خوبی می دانست 

استخدام او با دیگر مدیران تیم های اتحادیه ی بسکتبال آمریکا متفاوت بود. 

هنگام انتخاب بازیکن جدید آنچه برایش مهم بود، شخصیت فرد مورد نظر 

که از نظر دیگران مهم ترین مسئله عملکرد افراد است.  بود. در صورتی

او می کوشید دیدگاهای بازیکن را بشناسد و می دانست بهترین بازیکن، 

کسی است که بهترین عملکرد خود را در جهت منافع تیم به معرض نمایش 

بگذارد. بازیکنی را که قابلیت های فوق العاده، اما شخصیت ضعیفی داشته 

سته اش تنها ارتقای خودش باشد، به راستی نمی توان یک سرمایه باشد یا خوا

 در نظر گرفت.

گفته می شود وقتی می توان انسان ها را شناخت که نحوه ی برخوردشان 

را با یک کودک ارزیابی کنیم یا وقتی مشغول پنچرگیری ماشین هستند یا 

رئیس شان حضور ندارد و احساس می کنند کسی متوجه عملکردشان نیست. 

که راستی پیشه کرده اند، هرگز نگران این موقعیت ها نیستند.  اما کسانی

مهم نیست که آن ها کجا باشند، با چه کسی باشند یا خود را در چه وضعیتی 

 بیابند، چرا که همواره استوار بوده و مطابق با اصول خود زندگی می کنند.

 

 راز موفقیت از زبان افراد موفق دنیا

های ها فرد موفق کسی است که درآمد زیادی دارد، کتاباز نظر خیلی

پرفروش می نویسد و مسئولیت رهبری یک کشور را به عهده دارد؛ اما 

ی گویند اگر از افراد واقعاً موفق سؤال کنید "زندگی موفق چیست" به شما م

هیچ یک از این دستاوردها سبب داشتن یک زندگی موفق نخواهد شد. پس 

درک احساس موفقیت در زندگی فراتر از چیزی است که یک فرد را موفق 

نشان می دهد. با یوکن همراه باشید تا به شما بگوییم افراد موفق دنیا در این 

 باره چه نظری دارند؟

https://zoomlife.ir/tags/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA/
https://zoomlife.ir/tags/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA/
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مایکل بوکنر می گوید:"معیارهای قدیمی موفقیت به تنهایی برای داشتن 

 احساس موفقیت در زندگی کافی نیستند."

 موفقیت از نظر ریچارد برانسون

های ویرجین مؤسس شرکتریچارد برانسون، کارآفرین معروف انگلیسی و 

ی عمیقی میلیارد دالر، میان شاد بودن و موفقیت رابطه 5با ارزش بالغ بر 

برقرار می کند. این سرمایه گذار بریتانیایی می گوید موفقیت با شاد بودن 

ی مرتبط است و دست یابی به موفقیت با رضایت خاطر ما در زندگی رابطه

 مستقیم دارد.

ها ارتباط رآمد یا افرادی که با آن"بیشتر افراد موفقیت خود را با میزان د

دارند، می سنجند. از نظر من اگر می خواهید بدانید چقدر در زندگی موفق 

 هستید باید ببینید چقدر احساس شادی می کنید."

 موفقیت از نظر آریانا هافینگتون

ی آریانا هافینگتون، نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی و سردبیر نشریه

تن یک زندگی موفق "هافینگتون پست" می گوید پول و قدرت برای داش

 کافی نیست.

او معتقد است خیلی از افراد پول و قدرت را ضامن داشتن یک زندگی موفق 

 خبرند:می دانند اما عامل دیگری وجود دارد که از آن بی

"برای داشتن یک زندگی موفق، همان طوری که دلمان می خواهد و لیاقتش 

را داریم، به عامل دیگری به جز پول و قدرت نیاز داریم. این عامل را می 

رکن دارد:  4دلتان می خواهد نام بگذارید؛ اما این عامل توانید هر چه 

 تندرستی، خرد، بخشندگی و شگفتی".

این عوامل در کنار هم زندگی آرام و شادی را به شما هدیه می دهد و می 

 توانید زندگی واقعاً موفقی را تجربه کنید.
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 موفقیت از نظر مارک کوبان

 NBAمارک کوبان، میلیاردر و مدیر تیم بسکتبال داالس ماوریکس در لیگ 

و چند شرکت دیگر می گوید برای موفقیت هیچ  HDnetآمریکا، کمپانی 

 نیازی به پول نیست.

"وقتی زندگی موفق شروع می شود که صبح با لبخندی روی لب از 

روز عالی در پیش است. من رختخواب بلند می شوم و به یاد می آورم یک 

زمانی که درآمد چندانی نداشتم واقعاً خوشحال بودم و احساس موفقیت می 

کردم، شش نفری در یک آپارتمان سه اتاقه ساکن بودیم و روی زمین می 

 خوابیدیم."

 موفقیت از نظر جان وودن

موفقیت ملی، به عنوان  10موفقیت باشگاهی و  620جان وودن، با کسب 

های بسکتبال آمریکا معرفی می هترین مربی بسکتبال در تاریخ باشگاموفق

 شود و احساس رضایت در زندگی را رمز یک زندگی موفق می داند.

های بین فردی تعریف می کند. جان وودن در گفتگو او موفقیت را در رقابت

 میالدی اعالم کرد: 2001در سال  TED Talkی خبری با رسانه

 

آید. اگر برای انجام "آرامش ذهنی از رضایت درونی هر فرد به دست می

هر کار و دست یابی به اهدافتان با تمام وجود تالش کنید، به احساس رضایت 

 فردی دست خواهید یافت."

 موفقیت از نظر وارن بافت

وارن بافت، کارآفرین موفق، سرمایه گذار و بازرگان آمریکایی، روابط 

ی را در زندگی از هر چیزی ارزشمندتر می داند. او به عنوان اجتماع

ترین سرمایه گذار قرن بیستم و دومین ثروتمند دنیا بعد از بیل گیتس موفق

معرفی می شود و داشتن زندگی موفق را با پول مرتبط نمی داند. رئیس 
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هیئت مدیره کمپانی برکشایر هاتاوی در یکی از رویدادهای ساالنه این 

 گفت: "من به تعداد افرادی که دوستم دارم، موفق و خوشبخت هستم". شرکت

 موفقیت از نظر بیل گیتس

بیل گیتس، مدیر شرکت مایکروسافت و کارآفرین مشهور، موفقیت را در 

میلیارد  86میزان تأثیرگذاری ما روی جامعه مشروط می کند. او با سرمایه 

دالری خود به عنوان ثروتمندترین مرد دنیا معرفی می شود و زندگی موفق 

گرو داشتن روابط اجتماعی مؤثر و به جا گذاشتن میراث ارزشمند  را در

 های بعدی می داند.برای نسل

اند یا چقدر "وارن بافت می گوید نگاه کنید اطرافیانتان چقدر خوشحال

تان موفق بوده اید یا نه! دوستتان دارند، آن وقت متوجه می شوید در زندگی

تان به دنبال یوقتی به احساس موفقیت می رسید که متفاوت باشید، در زندگ

ساخت چیزی باشید، به رشد کودکانتان بپردازید و به افراد نیازمند کمک 

 کنید."

 موفقیت از نظر مایا آنجلو

ی مشهور آمریکایی، زندگی موفق را لذت بردن از کاری مایا آنجلو، نویسنده

سالگی  86میالدی در سن  2014که انجام می دهید می داند. او در سال 

ندآموز مشغول بود. تعریفی درگذشت و همواره به مطالعه و نوشتن جمالت پ

 که او از زندگی موفق دارد بهترین و زیباترین تعریف است.

"زندگی موفق به معنای آن است که به خودتان افتخار کنید. کارهایی را 

انجام دهید که به آن عشق می ورزید و سعی کنید هر کاری که انجام می 

 ای خودتان دوست داشتنی باشد. "دهید، بر

 موفقیت از نظر دیپاک چوپرا

دیپاک چوپرا، نویسنده و پزشک موفق می گوید موفقیت وقتی به دست می 

آید که شخصیت شما همواره در حال پیشرفت باشد. او در کتاب "هفت قانون 
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معنوی" نوشت: "موفقیت در زندگی به معنای پیشرفت گام به گام برای دست 

ها رمز بی به اهداف واال و بهبود آنیابی به سعادت و کامیابی است. دست یا

 اصلی یک زندگی موفق است."

 موفقیت از نظر باراک اوباما

باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، به باالترین درجه دولتی رسید، 

اما قدرت را برای دست یابی به موفقیت کافی نمی داند. او تمایل دارد زندگی 

سال  ها را تغییر دهد تا به احساس موفقیت برسد. میشل اوباما درانسان

میالدی در مجمع ملی دموکراتیک اعالم کرد شوهرش می خواهد  2012

ها و حقوق تمام افراد پردرآمد را پایین بیاورد تا با راه اندازی کارخانه

 های فوالد و فلزات برای افراد بیشتری شغل ایجاد شود.کارگاه

"موفقیت هیچ ارتباطی به میزان درآمد شما ندارد، باید ببینید چطور می 

 ها را تغییر دهید."دیگران تأثیر بگذارید و زندگی آن توانید روی زندگی

 موفقیت از نظر توماس ادیسون

اختراع ثبت شده دارد و عاشق کار کردن  1000توماس ادیسون، بیش از 

است. او زندگی موفق را در سخت کوشی تعریف می کند، به طوری که 

العاده و ساعت کار بدون وقفه است. ادیسون تعریف فوق 60رکورددار 

درصد اشتیاق و عالقه  1موفقیت دارد: "موفقیت نیازمند بلندپروازانه ای از 

 درصد پشتکار و سخت کوشی است". 99و 

 موفقیت از نظر استفن کاوی

استفن کاوی، نویسنده، تاجر و سخنران انگیزشی آمریکایی که با کتاب "هفت 

عادت افراد تأثیرگذار" به موفقیت قابل توجهی دست یافته تعریف جالبی از 

حسی کامالً متفاوت و  یک زندگی موفق دارد. استفن کاوی موفقیت را

 منحصر به فرد می داند.
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"اگر قادر باشید دقیقا تصور کنید در مراسم خاک سپاری تان چه اتفاقی می 

 افتد، به تعریف مشخصی از موفقیت خواهید رسید."

 موفقیت از نظر جان پل جونز

جان پل جونز، کارآفرین موفق آمریکایی همانند توماس ادیسون موفقیت را 

شی در سخت کوشی می داند. او مؤسس یکی از برندهای محصوالت آرای

است و وقتی که خیلی جوان بوده به راز موفقیت دست یافته است. او در 

ها را با دقت و تمیز یک خشکشویی کار می کرده و به خاطر این که لباس

 می شسته، توانسته مدیر خشکشویی را تحت تأثیر قرار دهد.

تان ندارد. موفقیت به "موفقیت هیچ ارتباطی به موقعیت و حساب بانکی

بهترین شکل ممکن انجام دهید آن هم زمانی  معنای آن است که کارتان را به

 که هیچ یک از همکاران به کیفیت کاری که انجام می دهند توجه ندارند".

 اکنون میپردازیم به زندگی نامه یک تعداد از موفق ترین اشخاص دنیا.

 زندگی نامه ابراهام لینکلن

هام لینکلن» چارلز داروین( در  1809فوریه  12در « آبرا با  )همزمان 

به « گسینکینگ اسپرین»خانواده اي فقیر و در کلبه ای چوبی در مزرعه 

نام داشیییت و « ننسیییی هانکز»و مادرش « توماس لینکلن»دنیا آمد. پدرش 

هر دو بی سیییییییواد بودند. آبراهام یک خواهر بزرگتر به نام سیییییییارا لینکلن 

به دنیا آمد. برادر کوچک وي، توماس در اوان  1805داشییت که در سییال 

  کییییییییییییییییییییودکییییییییییییییییییییی جییییییییییییییییییییان سییییییییییییییییییییییییییپییییییییییییییییییییرد.

ه دلیل رد حمایت از برده والدین آبراهام عضو کلیسای پروتستان بودند که ب

داری، از کلیسیییییییای بزرگ جدا شیییییییده بود. وي از دوران کودکی برخورد 

زیادي با احساسات ضد برده داری داشت. با این وجود، هرگز به کلیسای 

، زمانی که 1816پدر و مادرش و یا کلیسیییاهای دیگر نپیوسیییت. در سیییال 

ری هند نقل مکان سیییییییاله بود، همراه با پدر و مادرش به بخش ب 7لینکلن 

ای چوبی و بدون در و پنجره زندگي مي كردند کرد. در این ناحیه، در کلبه

های آن را هائی که تشکهای وحشی بود. رختخوابكه کف آن پر از علف
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با برگ خشیییک پر کرده بودند، یک یا دو چهار پایه، یک میز و یک کتاب 

او بعدها پی برد که این مقدس، همه اثاث و دارایی آنها را تشیییکیل می داد. 

جابجایی بعضاً به دلیل برده داری و نیز به علت مشکالت اقتصادی موجود 

 34، مادرش در سیییین 1818در کنتاکی صییییورت گرفته اسییییت. در سییییال 

سییییالگی و بر اثر عارضییییه ای جان باخت. اندک زمانی بعد، پدر لینکلن با 

د بچه های خودش سییارا بوش جانسییتون ازدواج کرد. سییارا، لینکلن را مانن

هر دو »بزرگ کرد و در مقایسه لینکلن با پسر واقعی خودش چنین گفت : 

بچه های خوبی بودند. اما اکنون که دیگر هیچکدام نیسیییییییتند، باید بگویم که 

دیوید  لینکلن، نوشته « ) آبراهام بهترین پسری بود که در تمام عمرم دیدم 

 (.1995هییییییییییییییییییییییربییییییییییییییییییییییرت دونییییییییییییییییییییییالیییییییییییییییییییییید، 

ماه آموزش، آن هم به وسیله معلمان  18حتماالً فقط تحصیالت رسمی او ا 

غیر رسییییییمی بوده اسییییییت. در واقع، او خود آموخته بود، هر کتابی كه می 

توانسییییت، قرض می گرفت و می خواند. بر انجیل، آثار ویلیام شییییکسییییپیر، 

تاریخ انگلسیییتان و تاریخ آمریکا کامالً مسیییلط بود و خود شییییوه ای بسییییار 

که به سیییخنان پرطمطراق  -برگزید که حضیییار را  سیییاده برای سیییخن گفتن

متحیر می سیییییاخت. روزی کتابی کهنه و موش خورده  -عادت کرده بودند 

از شییرح زندگی واشیینگتن بدسییت آورد، آنرا با دقت فراوان خواند و بقدری 

شیفته آن شد که شاید اساس فکری و شخصیت ترقی جوی آبراهام متاثر از 

  آن بیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید.

مایلی  ۱۵ول به كار شییییییید. در سیییییییالگی، در دکانی کوچک مشیییییییغ ۱۸در 

گردید. لینکلن اش، دادگاههائی در فصییییول معینی از سییییال تشییییکیل میخانه

رسیییانید و پس از آنکه تمام روز خود آنجا میگهگاه صیییبح زود خود را به 

را به شنیدن سخنان قاضیان و دادستان و متهمان مي گذراند، شامگاهان به 

«  شده ایالت ایندیاناقانون اساسی تجدید نظر » گشت. او کتاب خانه باز می

را نیز برای مطالعه به عاریه گرفت. مدتی نیز به كمك برادر ناتنی خود، 

سییییاخت و چون با دقت فراوان این کار را به کشییییتی بی بادبان مسییییطح می

انجام رسیییانید، صیییاحب کار، تصیییدی یک کارخانه و همچنین دکان بزرگی 

یان رفتار خوبی داشیییت. در نیوسیییالم را به او واگذار نمود. لینکلن با مشیییتر

شتباهاً حدود  ضافه گرفته بود، شب هنگام  ۶یکبار از یک مشتری ا سنت ا
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 دو سیییییییییه مییایییل راه رفییت تییا مبلغ مزبور را بییه مشیییییییتری پس بییدهیید.

لینكلن كه در خانواده اي فقیر پا به دنیا گذاشییییییت، در تمام طول زندگیش با 

ناكامي مواجه شیید. او در هشییت دوره انتخابات شییكسییت خورد و دو بار در 

ار تجارت ناكام ماند و به درهم ریختگي رواني دچار شییییییید. بارها امكان ك

داشیییییت كه از همه چیز دسیییییت بشیییییوید و تسیییییلیم شیییییود، اما چنین نكرد و 

بزرگترین رئیس جمهور در تاریخ آمریكا شییییییید. لینكلن قهرمان بود و هیچ 

سالگی به  51و در سن  1860گاه اسیر یاس و ناامیدي نشد. وي در سال 

، در آغاز دومین 1865مهوری آمریکا انتخاب شییید و در سیییال ریاسیییت ج

  دوره ریاسیییت جمهوری خود به قتل رسیییید وي در این مورد بیان داشیییت:

راهي خسیییته كننده و لغزنده بود، یك پایم لغزید و به پاي دیگرم خورد تا » 

آن را هم از راه رفتن باز دارد، ولي من به خود آمدم و گفتم این صیییییییرفاً 

  «.سیییییییییییییییت، نییییییییه از پییییییییا افییییییییتییییییییادنلییییییییغییییییییزشیییییییییییییییي ا

آبراهام لینكلن پسیییییر یك كفاش بود و زماني كه رئیس جمهور آمریكا شییییید، 

 اشییییراف زادگان سییییخت برآشییییفتند، و آزرده و خشییییمگین شییییدند. طبعاً همه

كه مي تاحیهدر اولین روزي  تا نطق افت ناي  رفت  خود را در مجلس سییییییی

خاسییت تا به طرف آمریكا ارائه دهد، درسییت موقعي كه داشییت از جا برمي

آقاي لینكلن، هر چند » ي بلند شییییید و گفت : تریبون برود، اشیییییراف زاده ا

اید، سب تصادف پست ریاست جمهوري این كشور را اشغال كردهشما بر ح

به منزل ما مي ید كه همیشییییییییه به همراه پدرتان  ما فراموش نكن تا ا مدید  آ

مییا را تعمیر كنییید و در این جییا خیلي از سییییییینییاتورهییا  هییاي خییانوادهكفش

ها را سییاخته اسییت. بنابراین، هیچ گاه هایي به پا دارند كه پدر شییما آنكفش

كرد با این كار او را تحقیر این مرد فكر مي«. اصییییییل خود را از یاد نبرید

  آبراهام لینكلن گفت :هاي عالیقدر فراتر از تحقیرند. كند؛ اما انسیییییییانمي

ام به مجلس من از شما سپاسگزارم كه درست پیش از ارائه اولین خطابه» 

سنا، مرا به یاد پدرم انداختید. پدرم چنان طینت زیبایي داشت، چنان هنرمند 

هایي به این زیبایي بدوزد. من خوب خالقي بود كه هیچ كس قادر نبود كفش

گر توانم آن قدر كه او آفرینشدانم كه هر كاري هم انجام دهم، هرگز نميمي

توانم از او پیشییي بگیرم. بزرگي بود، رئیس جمهور بزرگي باشییم. من نمي

گان خاطر نشییان سییازم، اگر شییما اشییراف زاد همهخواهم به ضییمن، مي در
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دهد، من هم این هنر را هاي سییییاخت دسییییت پدرم پاهایتان را آزار ميكفش

توانم ام. البته من كفاش قابلي نیسیییییییتم، اما حداقل ميزیر دسیییییییت او آموخته

هایتان را تعمیر كنم. كافي است به من اطالع بدهید تا خودم شخصاً به كفش

 «.مییییییییییییییییینیییییییییییییییییزلیییییییییییییییییتیییییییییییییییییان بیییییییییییییییییییییییییییییییییییاییییییییییییییییییم 

  سیییییییییكییوتییي سییییییییینییگییییین بییر فضییییییییییاي مییجییلییس حییكییمییفییرمییییا شیییییییییید.

لینكلن تالش بسیاري براي لغو بردگي نمود و تصمیم گرفت تا برده فروشي 

به اعضاي کابینه گفت، 1862سپتامبر  23را بطور قطع براندازد. وي در 

با خداي خود عهد کرده بال آن،  ام که این عمل را انجام دهم من  به دن و 

اعالمیه آزادي را صادر نمود که به موجب آن، چهار میلیون برده آزاد مي 

 رود.ميشییییییدند. این اقدام لینكلن، بزرگترین حادثه قرن نوزدهم به شییییییمار 

و چند دقیقه شییییب (، پنج روز پس از  10) سییییاعت  1865آوریل  14در 

سیییاله آمریكا، آبراهام لینكلن رئیس جمهوري وقت این  4پایان جنگ داخلي 

شماره  شنگتن هدف  7كشور در جایگاه  شهر وا شاخانه فورد در مركز  تما

 26یك بازیگر  « John Wilkes Boothجان ویلكس بوث » گلوله 

كنفدراسیییییییون آمریكا ) طرفداران كاهش قدرت سییییییاله تئاتر و از هواداران 

و  7دولت مركزي ـیییـییی جنوبي ها ( قرار گرفت و چند ساعت بعد ) ساعت 

آوریل ( درگذشیییت. ضیییارب موفق شییید از پنجره فرار  15دقیقه بامداد  22

كند و با اسییییبي كه از قبل زیر پنجره آماده بود، از محل دور شیییید. وي پس 

ر كنار همسرش نشسته بود و صحنه را تماشا از تیراندازي به لینكلن، كه د

مي كرد، فریاد زد : جنوب انتقام گرفت. بوث از فاصیییییییله یك متر و نیمي 

لیییییك كرده بود.   تنهییییا یییییك گلولییییه بییییه پشییییییییییت جمجمییییه لینكلن شییییییی

  

 نییییییامییییییه آبییییییراهییییییام لییییییییییییینییییییكییییییلیییییین بییییییه آمییییییوزگییییییار پسییییییییییییرش

 او بییییاییییید بییییدانیییید كییییه هییمییییه مییردم عییییادل و صییییییییییادق نیییسییییییییتیینیییید. -

د كه به ازاي هر آدم شیاد، انسانهاي درست و صدیق هم به پسرم بیاموزی -

 وجیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییود دارنییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید.

ستمدار خودخواه، رهبر باحمیتي نیز وجود  - سیا به او بگویید در ازاي هر 

 دارد.

  بییییه او بیییییاموزییییید كییییه در ازاي هر دشیییییییمن، دوسیییییییتي هسییییییییییت. - 
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مي دانم كه وقت مي گیرد، اما به او بیاموزید، اگر با كار و زحمت یك  - 

 ر كسیییییییب كند، بهتر از این اسیییییییت كه پنج دالر از روي زمین پیدا كند.دال

لذت ببرد. - ند بگیرد و از پیروز شییییییییدن  باختن پ كه از  ید  یاموز  به او ب

او را از غبطه خوردن برحذر دارید. به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را  - 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییادآور شییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید.

 زش دهیییید.اگر مي توانیییید بیییه او نقش مهم كتیییاب در زنیییدگي را آمو -

  بییییییییه او بییییییییگییییییییویییییییییییییییییید كییییییییه تییییییییعییییییییمییییییییق كیییییییینیییییییید: -

 بیییییییه پیییییییرنیییییییدگیییییییان در حیییییییال پیییییییرواز در دل آسیییییییییییییمیییییییان،

 بیییییییییه گیییییییییلیییییییییهیییییییییاي درون بیییییییییاغیییییییییچیییییییییه،                      

 دقیییییییییق شییییییییییود.بییییه زنییییبییییورهییییا كییییه در هییییوا پییییرواز مییییي كیییینیییینیییید، 

به پسیییرم بیاموزید كه در مدرسیییه بهتر اسیییت مردود شیییود، اما با تقلب به  -

 قییییییییییییییییییییییییییبییییییییییییییییییییییییییولییییییییییییییییییییییییییي نییییییییییییییییییییییییییرسیییییییییییییییییییییییییییییییید.

مالیم و با گردن كشیییییییان، گردن كش دهید كه با مالیم ها،  به پسیییییییرم یاد -

 بیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید.

حتي اگر همه خالف او به او بگویید به باورهایش ایمان داشییییییته باشیییییید،  -

 حییییییییییییییییییییییییییییییییرف بییییییییییییییییییییییییییییییییزنیییییییییییییییییییییییییییییییینیییییییییییییییییییییییییییییییید.

به پسیییییرم یاد بدهید كه همه حرفها را بشییییینود و سیییییخني را كه به نظرش  -

 درسییییییییییییییییت میییییییییي رسیییییییییییییییید، انیییییییییتیییییییییخیییییییییاب كییییییییینییییییییید.

ش دهید، اگر مي توانید به پسییرم یاد ارزش هاي زندگي را به پسییرم آموز -

  دهییییییییییییییییید كییییییییه در اوج انییییییییدوه تییییییییبسیییییییییییییییم كیییییییینیییییییید.

 بییییه او بیییییاموزییییید كییییه در اشییییییییییك ریختن خجییییالتي وجود نییییدارد. -

به او بیاموزید كه مي تواند براي فكر و شیییییییعورش مبلغي تعیین كند، اما  -

 قیییییییییییییییمیییییییت گیییییییذاري بیییییییراي دل بیییییییي میییییییعییییییینیییییییاسییییییییییییییت.

را بر حق مي داند، پاي  به او بگویید تسیییییییلیم هیاهو نشیییییییود و اگر خود -

 سییییییییییییخیییییینییییییش بییییییایسییییییییییییتیییییید و بییییییا تییییییمییییییام قییییییوا بییییییجیییییینییییییگیییییید.

اما از او یك نازپرورده  در كار تدریس به پسیییییییرم مالیمت بخرج دهید، -

 نسازید؛ بگذارید كه شجاع باشد.
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 موسس علی بابا-زندگی نامه جک ما

مدیرعامل شرکت علی بابا از جمله  (Jack maجک ما ) کیست؟ جک ما

افراد موفق در حوزه فناوری اطالعات اسیییت که نام او به عنوان چهارمین 

 ترین مدیران دنیای فناوری به ثبت رسیده است. فرد در فهرست باهوش

 زندگی نامه جک ما

در شیییییییهر هانگژو چین در یک  1964سیییییییپتامبر  10جک ما در تاریخ 

خانواده هنری )موسییییقی( متولد شییید. جک ما عالقه بسییییار زیادی به زبان 

انگلیسیییی داشیییت و به همین دلیل در سییینین کم با دوچرخه خود به هتلی در 

یسی زبان ها، صحبت می کرد و آنها را نزدیکی منزلشان میرفت و با انگل

 بییییا میییینییییاطییییق مییییخییییتییییلییییف شیییییییییییهییییر آشییییییییییینییییا مییییی سیییییییییییاخییییت.

بار در امتحان ورودی دانشگاه رد شد. به همین  3جک ما در سنین جوانی 

دلیل جک ما در آموزشییگاه تدریس زبان انگلیسییی شییرکت کرد و در سییال 

 از این آموزشییییگاه با مدرک دیپلم انگلیسییییی فارق التحصیییییل شیییید. 1988

ما به زبان انگلیسییییییی سییییییخنرانی های زیادی را انجام داد تا اینکه به جک 

 یکی از سخنرانان محبوب چین نیز تبدیل شد.

سهام شرکت علی بابا وقتی برای اولین بار به بورس عرضه شد، در همان 

میلیارد دالر  21.8ابتدا تقاضیییا برای خرید سیییهام این شیییرکت چینی برابر 

سییهام این شییرکت فعال چینی در بود. همین تقاضییای باال باعث شیید ارزش 

% افزایش رو به رو  38بخش تجارت الکترونیک در روز نخسییییییییت با 

به محبوب ترین مقصییییییید برای خرید های « علی بابا»شیییییییود. این روزها 

اینترنتی تبدیل شده است. این شرکت چینی علی بابا که به سرعت در دنیای 

میلیارد  248لغ بر تجارت الکترونیک رشد کرده، سال گذشته معامالتی با

دالر را تجربه کرد، رقمی بیشییتر از مجموع هر دو شییرکت بزرگ ای بی 

(eBay)  ست شده ا و آمازون. تاکنون لقب های زیادی به این شرکت داده 

اولین عرضه ) IPOکه از جمله آن می توان به آمازون چین، بزرگ ترین 

 عمومی سهام به بورس( تاریخ و پیشگام عصر نوین اینترنت اشاره کرد.
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فروشدددددددی اینترنتی تا به این حد مورد  یک خردهاما چه چیز باعث شدددددددده 

 توجه و استقبال سرمایه گذاران قرار بگیرد؟

چینی توانسیییته به این موفقیت و چنین ثروتی برسییید که چطور یک شیییرکت 

حاال بسیییاری از شییرکت های بزرگ تکنولوژی نگران این رشیید و افزایش 

شییاره مدیرعامل شییرکت گوگل با ا قدرت هسییتند. برای مثال اریک اشییمیت،

به عرضییییییه تاریخی سییییییهام شییییییرکت علی بابا به بازار بورس آمریکا این 

شییرکت را یک رقیب تازه برای گوگل و اپل دانسییته اسییت. اگر می خواهید 

های موفقیت آن را بدانید با ما با این شییرکت چینی بیشییتر آشیینا شییوید و راز

 در ادامه همراه شوید.

 

 مدددددددددددغدددددددددددز مدددددددددددتدددددددددددفدددددددددددکدددددددددددر عدددددددددددلدددددددددددی بدددددددددددابدددددددددددا

های هزار و یک شیییییییب و علی بابا برای ما یادآور یکی از شیییییییخصییییییییت 

برای « علی بابا»ها داشتنی و پر احساس است اما این روزکارتونی دوست

قدرت. علی  مؤسیییییییس چینی آن ما، یعنی ثروت و  با حاال از آن  جک  با

ترین  کاراکتر کارتونی و بامزه خود فاصییییله گرفته و تبدیل شییییده به بزرگ

اسیت و صیدها میلیون  شیرکت تجاری آنالین دنیا. این شیرکت در چین واقع

ت. علی بابا تقریباً کنترل ها تاجر و کاسب اس کاربر دارد و میزبان میلیون

تمام تجارت های الکترونیک را به عهده دارد و هر محصول از هر برندی 

سایت های زیر مجموعه اش به فروش می رسد. علی بابا  سایت و  در این 

دارد، پس از آنکه یک  % بر معامالت آنالین در چین 80که سیییییییلطه ای 

های  شیییییرکت عمومی شییییید، توانسیییییت به یکی از ارزشیییییمندترین شیییییرکت

تکنولوژی در جهان تبدیل شیییود. اما علی بابا چگونه به علی بابای ثروتمند 

 ایییییییییییییییین روزهیییییییییییییییا تیییییییییییییییبیییییییییییییییدییییییییییییییییل شیییییییییییییییییییییید.

در آپارتمان مدیر عامل امروز این  ۱۹۹۹شیییرکت چینی علی بابا در سیییال 

افتتاح شیید. جک ما درخصییوص  شییرکت یعنی جک ما در شییهر هانگ ژو

نام گذاری و جرقه های اولیه راه اندازی علی بابا می گوید: یک روز در 

سانفرانسیسکو در کافی شاپ نشسته بودم و فکر می کردم که اسم علی بابا 

جالب اسییییییت و هنگامی که گارسییییییون آمد از او پرسیییییییدم علی بابا را می 
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ر موردش می دانی؟ گفت شیییناسیییی؟ او هم گفت بله می شیییناسیییم، پرسییییدم د

علی بابا و چهل دزد. و من گفتم آِر خودِش! شخصی که رمز ورود به یک 

غار پر از جواهرات را می دانسییییییت و آن را مرتباً می گشییییییود. به خیابان 

رفتم و از عییابران کییه از ملیییت هییای مختلفی چون هنییدی، آلمییانی، چینی، 

جواب را دادند. علی  بودند همین سؤال را کردم و همگی همان… ژاپنی و

بابا به راحتی تلفظ و در همه جهان شناخته شده است. در واقع جک ما، را 

مغز متفکری می دانند که با تأسیییس شییرکت علی بابا، تجارت الکترونیکی 

را دچار تحوالت عظیمی کرد. جک ما وقتی علی بابا را در آپارتمان خود 

ود حتی سیییییواد جک ما به راه اندازی می کرد یک معلم سیییییاده انگلیسیییییی ب

سال  از  ۱۹۹۵اندازه یک متخصص کامپیوتر معمولی هم نبود. جک ما تا 

اینترنت اسیییییتفاده نمی کرد و البته هنوز هم کدنویسیییییی بلد نیسیییییت. جک ما 

کسییی بود که مجموعه رسییتوران های کی اف سییی او را در دورانی که به 

دام بودنش اسیییییتخدام دنبال شیییییغل برای خود بود به علت قد کوتاه و الغر ان

نکردند. با این وجود، به واسطه مغز اقتصادی خوبی که داشت توانست در 

عرض چند سییییییال شییییییرکت تازه تأسیییییییس خود را به موفقیت های بزرگی 

را  eBayمیالدی،  ۲۰۰۰برساند به طوری که طی چند سال پس از سال 

 از عرصه رقابت در چین خارج کند.

 هدددددددددددددف از راه اندددددددددددددازی عددددددددددددلددددددددددددی بددددددددددددابددددددددددددا

جک ما با هدف آسییان کردن معامالت تجاری بین خریداران و فروشییندگان 

و از بین بردن محدودیت زمانی و مکانی سیییییییایت علی بابا را راه اندازی 

نفِر و سرمایه ای کوچک راه اندازی  18گروه کرد. این سایت ابتدا با یک 

شد و به تدریج برای گسترش آن در سطح جهان تالش شد. این شرکت هم 

میلیون مشیییتری دارد. جک ما،  300هزار کارمند و نزدیک به  25اکنون 

مدیر عامل و مؤسییییس شییییرکت علی بابا عقیده داشییییت افراد باید بتوانند در 

بسیییییییار راحت تر از قبل انجام دهند. جک محیط اینترنت معامالت خود را 

ما به این موضییوع نیز توجه کامل داشییت که بسیییاری از افراد شییاید نتوانند 

از وب سییایت های الکترونیکی اسییتفاده کنند و به عبارتی علم و مهارت آن 

را نداشته باشند بنابر این طراحی بسیار ساده و در عین حال هوشمندانه در 

جذابیت این نوع تجارت خواهد بود. به این ترتیب سیییییییایت یکی از عوامل 



 

آورنده: حجت هللا یگانهیددپ  

8
1

 

همه افراد فارغ از متخصیییییییص بودن در حوزه تجارت اینترنتی یا فردی 

عادی با آگاهی معمولی خواهند توانسیییییییت از قابلیت های شیییییییرکت های 

بابا را با در نظر گرفتن این  سایت علی دیجیتالی استفاده کنند بنابر این وب

اه اندازی کرد. حاال جک ما با این تفکر توانسیییییته نکته، در کشیییییور چین ر

را به عنوان جاده ابریشییم دیجیتالی کشییور چین « بابا دات کام علی»اسییت 

 در دهکده جهانی وب، به جهانیان معرفی کند.

 

 و کدددددددددددار عدددددددددددلدددددددددددی بدددددددددددابدددددددددددا مددددددددددددل کسددددددددددددددددددب

ستر بدون  کار علی و مدل کسب شده که یک ب بابا به این صورت طراحی 

محدودیت زمانی و مکانی را برای همه مصیییییییرف کنندگان و خریداران 

مام  با این زیر سییییییییاخت ت ند. در واقع  جاد می ک ید ای ندگان و تول تأمین کن

ر سیییراسیییر جهان آشییینا شیییوند و خریداران کنندگان می توانند با خریداران د

نیز می توانند تولیدکنندگان کاال و محصیییییییول مورد نظر خود را پیدا کنند. 

کار مختلف را به همراه محصیییوالتشیییان  و سیییایت علی بابا هزاران کسیییب

کند.  معرفی و از این طریق میان خریدار و فروشییییییینده ارتباط برقرار می

آگهی محصیییوالت خود را در سیییایت  فروشیییندگان می توانند مشیییخصیییات و

بگذارند تا سیییییییایت آنها را به خریداران معرفی کند. فرض کنیم ما خریدار 

هسیییتیم و می خواهیم در این سیییایت درباره محصیییول مورد نظرمان آگهی 

ثبت کنیم. با مراجعه به سییایت علی بابا و ثبت آگهی مورد نظر بسیییاری از 

محصییییول آگهی ما را می بینند، زیرا این کنندگان و تولیدکنندگان این  تأمین

و جو هم  آگهی عالوه بر وب سییییایت علی بابا از طریق موتورهای جسییییت

دسییترسییی اسییت. آگهی مان برای اشییخاصییی که در زمینه خواسییته ما قابل 

فعالیت دارند فرسییتاده می شییود و آنها هم پیام هایی برایمان می فرسییتند که 

ها، نحوه خرید و مواردی از این دسیییییت در آن به شیییییرایط خرید، کاتالوگ 

اشاره شده است. حاال ما می توانیم از بین این پیام ها بهترین ها را انتخاب 

کنیم و با فروشییییندگان ارتباط بعدی را داشییییته باشیییییم. همچنین خریدار می 

تواند در این سیییایت با توجه به ناحیه جغرافیایی خود شیییرکت های فعال در 

کند. بعد از آن هم از طریق سییفارش آنالین درخواسییتی همان ناحیه را پیدا 
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برای شییییرکت تولید کننده کاال یا خدمات فرسییییتاده می شییییود و آن شییییرکت 

شیییییییرایط خرید و نحوه ارتباط برای خرید را به خریدار ارائه می کند. از 

بابا این  سیییییییایت علی طرفی چون خریداران و فروشیییییییندگان از طریق وب

شییییده و مطمئن پیش می  د همه مراحل کامالً حسییییابدهنتعامل را انجام می

رود. بسییییییاری مدل کاری این شیییییرکت چینی را با مدل آمریکایی آن یعنی 

بابا خودش کاال را به  آمازون مقایسییییه می کنند، اما برخالف آمازون، علی

رسییییاند. بلکه مانند بازار بزرگی برای عرضییییه  کننده نهایی نمی مصییییرف

بابا سییود خودش را ازطریق  های بزرگ اسییت. علی کاالی تجار و کمپانی

های مبتنی بر سرچ با استفاده از لغات کلیدی )مثل گوگل(  قرار دادن آگهی

آورد، همچنین این شییرکت، با فروش  یا دریافت حق کمیسیییون به دسییت می

های پردازش ابری و دسییترسییی به اطالعات  حق عضییویت ویژه، سییرویس

 کند. سب میدرآمد قابل توجهی را ک

 

  بددددددددددابددددددددددا سددددددددددددددددهددددددددددامددددددددددداران شددددددددددددددددرکددددددددددت عددددددددددلددددددددددی

ای وجو د دارد که در آغاز کار هیچ کسیییییی در در مورد علی بابا شیییییایعه 

گذاری روی آن نبود اما حاال کیسیییت که حاضیییر  چین حاضیییر به سیییرمایه

نباشیید سییهامی از این شییرکت موفق را در اختیار نداشییته باشیید. یاهو، یک 

تا با عرضییه عمومی بابا را در اختیار دارد و منتظر اسییت  پنجم سییهام علی

میلیون  ۱۲۰ای را به جیب بزند. با فروش  سهام این شرکت، سود بادآورده

میلیارد دالر بدون احتسییاب مالیات،  3/8بابا طی عرضییه اولیه،  سییهم علی

ماند که  درصد برایش باقی می 3/16شود. پس از آن نیز  نصیب یاهو می

ش بابا افزایش می همراه با رشد علی نیز که  Softbankرکت ژاپنی یابد. 

 4/32بابا را با  اسیییت، بیشیییترین مقدار سیییهام علی Sprintمالک اپراتور 

درصد در اختیار دارد و سود بسیاری را پس از عرضه سهام کسب خواهد 

 کییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییرد.

 Softbankهای عظیم، شییییرکت یاهو و  گذاریالبته با وجود این سییییرمایه

بابا ندارند و کار نظارت و اجرای  های شرکت علی نقش زیادی در فعالیت

 Alibaba Partnershipها را به گروهی از متخصییصییان به نام  رنامهب

بابا  ، از کارمندان دائمی علیAlibaba Partnershipاند.  واگذار کرده
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تشییکیل  (Joe Tsaiاز جمله آقای ما و دسییت راسییت او آقای جو تسییای )

های شیییرکت دارند، البته این شیییرکت  شیییود که کنترل کاملی بر فعالیت می

 Alibabaاعضییییییییای آن توسیییییییط ای نیز دارد، اما اکثریت  مدیره هیات

Partnetship گونه، این گروه، بدون دخالت  شیییییییوند و این انتخاب می

 کند. سهامداران خارج از آن، شرکت را مدیریت می

 هدددددددای زیدددددددرمدددددددجدددددددمدددددددوعددددددده عدددددددلدددددددی بدددددددابدددددددا شدددددددددددددرکدددددددت

بابا به سییودآوری رسییید، کم  وقتی وب سییایت علی 2011در دسییامبر سییال 

های زیرمجموعه خود آغاز کرد. به  اندازی شرکت کم شرایط را برای راه

بابا تبدیل به هولدینگی شد که چندین شرکت دیگر  مرور زمان، سایت علی

گروهی از  کم به بابا کم را به زیر مجموعه خود اضییافه کرد. درواقع علی

فروشی  هایی تبدیل شد که در بخش فروشگاه اینترنتی، سیستم خرده شرکت

 های علی تر، گروه شرکت کردند. به بیان ساده و رایانش ابری فعالیت می

و کارهای  بابا، یک شییرکت اینترنتی چینی اسییت که شییامل یکسییری کسییب

آنالین آن های  ترین عنصیییر این شیییرکت، فروشیییگاه تحت وب اسیییت. مهم

 اسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت.

سال  سالگرد افتتاح ۱۰در  ۲۰۱۳در  ، Taobao می، در ضیافت دهمین 

 بابا شد. جاناتان لو جانشین جک ما بر روی صندلی مدیرعاملی گروه علی

 

 Jack Maهدددددددددددددای کدددددددددددددارآفدددددددددددددریدددددددددددددندددددددددددددی  درس

گذاری  ایده ها و رویاهای خود را پرورش دهیم. حتی اگر االن، سرمایه 1

 بیییییرای عیییییمیییییلیییییی کیییییردن آنیییییهیییییا در دسییییییییییییتیییییرس نیییییبیییییاشیییییییییییید.

تسییلیم شییرایط محیطی و مکانی نشییویم. دنیای دیجیتال، محصییور شییدنی -2

 نیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت.

افراد و دوسییییییتان خوبی برای خود پیدا کنیم و به مشییییییتریانمان عشییییییق -3

 عییییییی کیییییینیییییییییییییم زیییییییاد یییییییاد بییییییگیییییییییییییریییییییم.بییییییورزیییییییم. سییییییییییییی

خرگوش در دنیا وجود داشته باشد، اگر  9گفتم اگر  2000من در سال  -4

بخواهیم یکی از آنها را شیییکار کنیم، کافی اسیییت به یکی از آنها خوب فکر 

یک خود را تغییر دهیم، خرگوش  تاکت کنیم و روی گرفتن آن تمرکز کنیم. 

 را تیییییییییییییییییغیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر نیییییییییییییییییدهیییییییییییییییییییییییییییییییییییم!
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ش روی اسیت، همه را نمی توان به دسیت آورد، های زیادی پی فرصیت -5

اگر یک فرصت خوب را به دست آوریم کافی است. مسیر رشد را پله پله 

 طیییییییییییییییییییییییییییییییییی کییییییییییییییییییییییییییییییییینیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییم.

یکی از دالیل عمده ای که باعث می شییود افراد فعال در حوزه فناوری  -6

سیییییازی یک اطالعات و ارتباطات، در ایجاد یک محیط کارآفرین و بسیییییتر

های بسییییار ضیییعیف رو به رو  با شیییکسیییت و موفقیتو کار آنالین،  کسیییب

را خوب می شناسند، اما نحوه عرضه آن را  ICTشوند، آن است که آنها، 

و کار آنها اسییتقبال  دانند و مشییتریان، از کسییب و کار نمی در محیط کسییب

 کنند. نمی

 زندگی نامه استیوجابز

 فوریهٔ  ۲۴( )زادٔه Steven Paul Jobs: انگلیسی)به  استیون پال جابز

 [۳](پالو آلتودر  ۲۰۱۱ اکتبر ۵درگذشتٔه  – فرانسیسکوساندر  ۱۹۵۵

و  ای اپلشرکت رایانه مدیر ارشد اجراییگذار و ، بنیانمخترع، کارآفرین

 ۲۱، جابز ۱۹۷۶در سال  .های پیشرو در صنعت رایانه بودیکی از چهره

 .ساله، شرکت اپل را تأسیس کردند۲۶ استیو وزنیاکهمراه دوستش ساله به

 .نام داشت Iاپل که شرکت اپل به بازار معرفی کرد،  ایرایانهٔ شخصیاولین 

 ۱۹۸۵در سال  .نیز راهی بازار شد IIاپل  ۱۹۷۷یک سال پس از آن در سال 

 شرکت نکستطی یک اختالف مدیریتی، جابز اپل را ترک و در همان سال 

نکست توان به از مهمترین محصوالت شرکت نکست می .را تأسیس کرد

 ۱۹۹۶در سال  .شد مرورگر وباشاره کرد که بعدها میزبان اولین  کامپیوتر

طی این معامله  .خرید دالرمیلیون  ۴۲۹شرکت اپل، شرکت نکست را به مبلغ 

از اتفاقات مهم پس از این مسئله در اپل  .استیو جابز، مجدداً به اپل بازگشت

در  تیونزاستورآیبرداری از ، پرده۲۰۰۱در سال  پادآیتوان به معرفی می

اشاره  ۲۰۱۰و  ۲۰۰۷های در سال پدآیو  فونآیو معرفی  ۲۰۰۳سال 

  .کرد

یک گروه گرافیکی را از بخش گرافیک کامپیوتر  ۱۹۸۶جابز در سال 

نامیده شد،  پیکساراین شرکت که بعدها توسط خودش  .خرید لوکاس فیلم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%88_%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%88_%D8%A2%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B2#cite_note-about-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B2#cite_note-about-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88_%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88_%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%84_I
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D9%84_II
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%A9%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%A9%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%A9%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%A9%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%A9%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B1
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، شرکت والت دیزنی ۲۰۰۶در سال  .موفقی بسازد پویانماییهای توانست فیلم

دار اصلی والت دیزنی پس از این معامله جابز به سهام .را خرید پیکسار

سرطان جابز  ۲۰۰۳در اکتبر  .تبدیل شد و به عضویت هیئت مدیرٔه آن درآمد

 .، او از سمت مدیرعاملی اپل استعفا داد۲۰۱۱تشخیص داده شد و در اوت 

عنوان رئیس هیئت ، از مدیران ارشد اپل، مدیرعامل شد و جابز بهتیم کوک

  .هایش ادامه دادمدیره به فعالیت

، در تاریخ سرطان لوزالمعدهت بر اثر عوارض ناشی از استیو جابز در نهای

  .سالگی درگذشت ۵۶در سن  ۲۰۱۱اکتبر  ۵چهارشنبه 

 

 سخن اخر 

 و بگذارند احترام تو به هوشمندان اینکه بخندی، زیاد و بخندی اغلب اینکه
 خیانت و بشنوی را منصف منتقدان تحسین اینکه کنند، همدلی تو با کودکان
 در کنی، تحسین و درک را زیبایی اینکه .کنی تحمل را نما دوست دشمنان
 تحویل آنچه از بهتر کمی را دنیا و بیابی، و ببینی را ویژگیها بهترین دیگران
 و سرسبز ای باغچه با خواه خوب، فرزندی با خواه :دهی تحویل گرفتی،

 .اجتماعی شرایط بهبود با خواه

 موفق تو است، کشیده نفس تر ساده تو، بودن با نفر، یک بدانی اگر حتی
 …ای شده

 

 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
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 از متن کتاب:

ون، کارآفرین معروف انگلیسی و مؤسس ریچارد برانس

میلیارد دالر، میان  5های ویرجین با ارزش بالغ بر شرکت

ی عمیقی برقرار می کند. این شاد بودن و موفقیت رابطه

سرمایه گذار بریتانیایی می گوید موفقیت با شاد بودن مرتبط 

است و دست یابی به موفقیت با رضایت خاطر ما در زندگی 

 قیم دارد.ی مسترابطه

یشتر افراد موفقیت خود را با میزان درآمد یا افرادی که با "ب

ها ارتباط دارند، می سنجند. از نظر من اگر می خواهید آن

بدانید چقدر در زندگی موفق هستید باید ببینید چقدر احساس 

 شادی می کنید."

 

 

 

 

 


