
  به سوي موفقیت

  ��مد ���ی �ند���ن



    ❤✌✌ ✌❤✌❤ به سوي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

2  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

  مطالب فهرست

  

  3................................................................................................................................مقدمه -

  4......................................................................؟ن چطور باید فکر کردبراي پیشرفت کرد -

 10...................................................................................؟چطور پشتکار خود را زیاد کنیم -

  51................................................................مهارت ضروري براي موفقیت در هر کاري 10 -

  25....................................................................؟چطور شکست را به پیروزي تبدیل کنیم -

 23..........................................................راز موفقیت در زندگی که هر فردي باید بداند 3 -

 43.................................................هاي هیلتون گذار هتل ده قانون موفقیت از زبان بنیان -

 47.............................................................................................رازهاي موفقیت در زندگی -

 50...............................................!..............................تشکست یا موفقیت مسئله این اس -

  45.............................................................نشانه که می گویند شما آدم موفقی هستید 9 -

 63...............................................................................چگونه زندگی موفقی داشته باشیم -

 72.......................................................؟اگر چند آرزو یا هدف دارید، به کدام باید برسید -

 97..........................................................................وري باال راز موفقیت افرادي با بهره 15 -

 90...........................................................................اند عادتی که افراد موفق ترك کرده 10 -

  89.................................................................................................نون طالیی موفقیتقا 6 -

  107............................................................................................................................. منابع -

  



    ❤✌✌ ✌❤✌❤ به سوي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

3  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

 بنام خداوند دانا و توانا

  با سالم و سپاس از دوستان عزیزم

  مقدمه 

بـه عبـارت دیگـر    . اسـت » موفقیـت «متضـاد کلمـه   » شکست«بعضی از ما فکر می کنیم که واژه 

این طرز فکر عوارض جبران . و پایان تالش تعریف می کنیم» عدم موفقیت«را به صورت » شکست«

شاید االن که دارید این نوشته را می خوانید به نظرتان بدیهی بیاید که شکست یعنی . ري داردناپذی

قدم اول براي کسب موفقیت، اما بسیاري از ما وقتی شکست می خوریم، نمی توانیم آن را بپذیریم 

اي به  هشاید دیده اید که پدر و مادر وقتی چیز تاز. مان کنیم و آن را دست مایه موفقیت هاي بعدي

کودك شان را تشویق . شکست، سعی می کنند او را دلگرم کنندکودك خود یاد می دهند با هر بار 

آن ها خوب می دانند که کودك، رفته رفتـه در  . می کنند تا دوباره و چند باره آن کار را انجام دهد

ست مواجه مـی  مسیر موفقیت قرار خواهد گرفت اما آیا همین افراد هنگامی که خودشان هم با شک

 شوند، همین رویه را در پیش می گیرند؟

 »شکست می تواند پلی به سوي موفقیت باشد«

شکست، قدم اول در کسب هر موفقیتی است و اگر چنین باوري نداشـته باشـیم و آن را بـه کـار     

بیشتر ما در زندگی روزمره، . نبندیم، خیلی زود دلسرد می شویم و هرگز به موفقیت نخواهیم رسید

وقتی با شکست رو به رو می شویم آن را نوعی درس تلقی نمی کنیم، بلکـه آن را بـه شـکل یـک     

خودمان را . بعد سرخورده می شویم و دست از کار می کشیم. اشتباه می بینیم که مرتکب شده ایم

سرزنش می کنیم که من براي این نوع کارها ساخته نشده ام و به این ترتیب براي همیشـه پرونـده   

شود، می تواند به شما کمک کند  با این حال، راهکارهایی که در ادامه ارائه می. کار را می بندیمآن 

  .به سمت موفقیت حرکت کنیدراحت تر  ،بعد از شکستتا 

  با تشکر

  محمد نظري گندشمین 
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 براي پیشرفت کردن چطور باید فکر کرد؟

 

  

 

آنهـا، سـالمتی، خوشـحالی،    بدون . پیشرفت، پویایی و رشد از ملزومات زندگی هستند

انسـان موجـودي اسـت بـا     . بلندپروازي و دستیابی به اهداف زنـدگی ممکـن نیسـت   

پی بپذیرد و آنها را تمام و  در هاي فراوانی را پی تواند چالش آور که می هایی حیرت قابلیت

اما ) !کنم، شاید تأکید می(شاید نتوانید بعضی کارها را انجام دهید . کمال به انجام برساند

توانیـد   ي کافی براي انجام دادن آنها انگیزه داشته باشید، می اگر به اندازهمطمئن باشید 

تـان را   ي قوي، انرژي الزم براي عملـی کـردن اهـداف    یک انگیزه .محال را ممکن کنید

ي عمل با بهانه تراشـیدن، ناخواسـته سـدي بـین      افراد در مرحلهبرخی . کند فراهم می
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خواهید جزء این دسته نباشید، بایـد تفکـري    اگر می. سازند شان میخودشان و آرزوهای

دهیـد در مسـیر رشـد و رسـیدن بـه       پویا داشته باشید و تمام کارهایی که انجام مـی 

کنند در این زمینه تخصـص دارنـد شـنیده     شاید از کسانی که ادعا می. تان باشد اهداف

اصال ایـن طـور فکـر    . »اي است هاین قبیل کارها نیازمند تمرینات ذهنی پیچید«باشید 

است ذهنی باز و آماده داشته باشید، بخواهید   براي داشتن طرز فکري پویا، کافی! نکنید

توانیـد   تجربیات جدیدي کسب کنید و بدانید که با استمرار و داشتنِ پشتکاري قوي می

ــد   ــر کنیــــــ ــه روز بهتــــــ ــود را روز بــــــ ــارایی خــــــ   .کــــــ

 

  ؟تواند باعث رشد شود چه طرز فکري می

شد استرس داشته باشـم،   هاي جدید باعث می وقتی بچه بودم، همیشه برخورد با چالش

دیگران راجـع بـه   «العاده نباشد  کشیدم، دائما نگران بودم اگر عملکردم فوق خجالت می

هاي مسخره، مـانع از رشـد خـودم     در واقع با این رفتار، با بهانه. »کند من چه فکري می

کس در کاري که برایش تـازگی   داند هیچ پیشرفت کند، می خواهد کسی که می. شدم می

توانـد مهـارت    اگر از کاري لذت ببرد، با تمرین و ممارست می! دارد، ماهر و خبره نیست

توانیـد   اید چطـور مـی   البته تا چیزي را امتحان نکرده. هرچه بیشتري در آن کسب کند

  !بخش است یا نه؟ بدانید برایتان لذت

هر روز . یم گرفتم روش فکري جدیدي را براي پیشرفت امتحان کنمچند سال قبل تصم

ها لذت  اگر از آن. کردم شدم و کارهاي جدیدي را امتحان می با مفهوم جدیدي درگیر می

این که چـه کـاري را انجـام    . رفتم دادم و اگر نه سراغ چیز دیگري می بردم ادامه می می

. ه کـارایی و مهـارتم در آن کـار نداشـت    شدم ربطی ب کاري منصرف می دادم و از چه می

ي کافی به آن عالقه داشته باشم،  دانستم اگر به اندازه چون می. معیار من فقط عالقه بود

  .توانم کاراییم را با تمرین تقویت کنم می
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. اي که امسال تصمیم گرفتم انجام دهم، راه انداختن وبسایت شخصی خـودم بـود   پروژه

دانستم، نـه   کار کردم، نه چیزي راجع به طراحی وبسایت میچند ماه پیش که شروع به 

SEO )اگر مثـل قبـل فکـر    . و نه بازاریابی آنالین) سازي براي موتورهاي جستجو بهینه

امـا بـا طـرز فکـر     . رفـتم  شدم و سراغ کار دیگري می کردم، از این کار منصرف می می

ایت استفاده را ببرم و کلی جدیدي که داشتم، تصمیم گرفتم از این موقعیت استثنائی نه

در شش ماه اخیر تمام وقـتم را صـرف تحقیـق، مطالعـه،     . هاي جدید یاد بگیرم مهارت

اي که گرفتم خیلی بهتـر از آن چیـزي بـود کـه      یادگیري و آزمون و خطا کردم و نتیجه

شـود   شاید چیزهایی که یادگرفتم یک درصـد از چیزهـایی کـه مـی    . توقعش را داشتم

ي  حتّـی برنامـه  . بـرم  دهم لذت می دانم از کاري که انجام می باشد، اما مییادگرفت هم ن

بدون این طرز ! ام خواهم انجام دهم را هم تنظیم کرده کارهایی که در شش ماه آینده می

  .فکر، قطعا این موقعیت و حس خوشحالی و رضایتی که االن دارم را نداشتم

د به چه طرز فکري براي رشد کردن نیـاز  دانی توان به این طرز فکر رسید؟نمی چطور می

  همه چیز را توجیه نکنید:دارید؟ این موارد قطعا به شما کمک خواهند کرد

خواهیـد در رفتارتـان    وقتی می. دهید توجیه کنید الزم نیست هر کاري که را انجام می

ا تـان دلـیلش ر   تغییري ایجاد کنید یا سرگرمی جدیدي را انتخاب کنید، حتما اطرافیان

این سرگرمی جدید را انتخاب کنیـد  » دوست دارید«یادتان باشد، همین که . پرسند می

  !بهترین دلیل است
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هاي جدید معاشرت  با آدم

  کنید

هـاي   دنبال افراد یـا گـروه  

کسانی که تـا  . جدید باشید

ــت   ــا وق ــا آنه ــال ب ــه ح ب

کنید  اید و فکر می هنگذراند

اگر با ذهنی باز با آنها وارد تعامل . کند ها درهاي جدیدي به رویتان باز می معاشرت با آن

هاي خود را نیـز محـک    گیرید، بلکه تمام دانسته شوید، نه تنها چیزهاي جدیدي یاد می

گیـرد و حـس خالقیـت و     تـان رنـگ و بـوي جدیـدي مـی      با این کار، زندگی. زنید می

  .تان نیز تحریک خواهد شد جوییماجرا

  

براي رؤیاهایتان حد و مـرزي قائـل   

  نباشید

  

هر تجربه یا موفقیت، با یک رؤیا شروع 

به خودتان مجال رؤیـاپردازي  . شود می

رؤیـا  . ، بدون هیچ حـد و مـرزي  بدهید

بـا  . هـاي شماسـت   منشأ تمام خالقیت

 .تان را بپذیرید آغوش باز رؤیاهاي
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به بهتـرین  

بودن فکـر  

  نکنید

  

ــا درس  بــ

ــرفتن از  گـ

ــات و  تجربی

ــازخوردي  ب

کــه از آنهــا 

گیـریم،   می

همیشه جـا  

ــراي  بــــ

توانید بهترین عملکرد ممکنِ خود را داشته باشـید، امـا    هیچ وقت نمی. پیشرفت هست

هایی که االن دارید، کارتان را به بهترین حـالتی   ها و مهارت توانید با توجه به دانسته می

هـاي   شود خیلی راحت از کنار قضاوت با دانستن این نکته می. دهیدتوانید انجام  که می

تان  مورد دیگران گذشت، و خیالتان از هر لحاظ راحت است، چرا که هر آنچه از دست بی

  .اید آمده را انجام داده برمی
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  ي نهایی است اهمیت تجربه خیلی بیشتر از نتیجه

 365تجربـه کنیـد، تـا پایـان سـال،       اگر با خودتان عهد کنید هر روز چیز جدیـدي را 

ي  ي مورد عالقـه  ي جدید خواهید داشت، در چنین شرایطی احتمال این که زمینه تجربه

خود را پیدا کنید خیلی باالتر است، و مهم تر از این، بینش جدیـدي کـه داریـد باعـث     

هاي زندگی را مشکل تلقی نکنید و از امتحـان کـردن چیزهـاي جدیـد      شود چالش می

  .سی نداشته باشیدهرا

داشـــــتن 

ــی  ذهنیتــ

مناسب براي 

ــه   ــد، ب رش

شما قـدرت  

ــراي  الزم بـ

پـــذیرفتن 

هـاي   چالش

جدیـــــد 

، بلکه موقعیتی براي دهد و دیگر شکست برایتان به معناي پایان راه نیست زندگی را می

اي که باعث بهتر شدن عملکردتـان در آینـده خواهـد     تجربه. رشد و کسب تجربه است

خوریـد، نگـران    که برایتان تازگی دارد، مهارت ندارید و شکست مـی  اگر در کاري. شد

بـا داشـتن   ! چیـز بدانیـد   چیز را در مورد همـه  کس از شما توقع ندارد همه هیچ. نباشید

تر خواهید بود، بلکه احساسات و غرایز پختـه و   تر و سالم نگرشی پویا، نه تنها خوشحال

ر از     مستحکمی خواهیـد داشـت، نگـران موانـع سـرِ را      ه نباشـید و بدانیـد زنـدگی پـ

  .هاي رشد و ترقی است موقعیت
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 چطور پشتکار خود را زیاد کنیم؟

 

  

 

هیچ چیز در دنیا جاي پشـتکار  «: گوید جمهور آمریکا می امین رئیس ، سیکالوین کولیچ

هاي با استعداد ناموفق کم نیستند، نه نبوغ؛ حتما در مورد  گیرد، نه استعداد؛ آدم را نمی

اي کـه   هاي تحصـیل کـرده   اید و نه تحصیالت؛ دنیا پر است از آدم عسل شنیده ور بیزنب

اگر شـما   ».عزم و پشتکار هستند که به تنهایی قدرت مطلقند. اند بیکار در خانه نشسته

 .خواهید پشتکار خود را زیاد کنید در ادامه همراه ما باشید هم می
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سلیم نشویم، سرسختی کنیم و با وجـود  تعریف مرسوم پشتکار این است که ناامید یا ت

پس جاي تعجب نـدارد اگـر بگـوییم پشـتکار     . موانع و مشکالت به راهمان ادامه دهیم

اي نـداریم جـز اینکـه     بنابراین چـاره . ترین تفاوت بین شکست و پیروزي است اساسی

د اگر از همین امروز شروع کنی. تمرین کنیم این صفت حیاتی را در خودمان تقویت کنیم

  :آید تا پشتکار خود را زیاد کنید عالی است و این چند نکته حتما به کارتان می

  گذاري هدف. 1

پس وقـت بگذاریـد و   . ترین عوامل موفقیت در هر تالشی است گذاري یکی از مهم هدف

خواهید چند کیلو از  مثال آیا می. خواهید به چیزي دست پیدا کنید دقیقا تعیین کنید می

ي دو اول شـوید، از کـوه     آموخته شوید، در مسابقه کنید، از دانشگاه دانش وزنتان را کم

کارتـان موفـق    و خواهید در کسب اوِرست باال بروید، سیگار کشیدن را ترك کنید یا می

 هاي رسـیدن بـه آن،   با فکر کردن عمیق به جزئیات و راهشوید؟ هدفتان هرچه هست، 

ــیرتان  مســ

تـــر  روشـــن

ــی ــود م و  ش

تـــر  راحـــت

ــی ــد  م توانی

  .شروع کنید
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  پردازي رویا. 2

خودتان را در حال انجام آن 

کار و بعد از دست یافتن بـه  

. هــدفتان تصــور کنیــد  

ــه    ــد ک ــان را ببینی خودت

ایـد،   حسابی غرق کار شده

احساس پیروزي یا غـروري  

که به همراه دارد را مجسـم  

ممکن است اول فقط . کنید

ــت   ــار و در نهای ــل ک مراح

ور کنید، اشکالی ندارد، اما منظور ما این اسـت کـه حـس عمیقـی از     ي آن را تص نتیجه

یک گوشه تنها بنشینید و در مـورد هـدفتان   . درگیر شدن با آن کار را به دست بیاورید

  .پردازي کنید رویا

  

  سنگ کوچک. 3

یکـی  . اول با چیزهاي کوچک تمرین کنید. اید که سنگ بزرگ عالمت نزدن است شنیده

خواست انجام دهید، انتخاب کنید و  چکی را که خیلی وقت بود دلتان میهاي کو از پروژه

چیـزي را  . خواهید انجامش دهید و از همین هفتـه شـروع کنیـد    تصمیم بگیرید که می

اگـر  . توانید حداکثر تا یکی دو هفته به اتمام برسـانید  کنید می انتخاب کنید که فکر می

بعـد بـه   . کنیـد   تـر تقسـیم   قسمت کوچک کشد، آن را به چند بیشتر از اینها طول می

دقیقـه بـرایش وقـت     10خودتان قول بدهید تا زمانی که تمام نشده، حتی شـده روزي  
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ــد ــک روز  . بگذاری ــر ی اگ

نتوانســـید یـــا حوصـــله 

. نداشــتید، اشــکالی نــدارد

فقط یک وقت همه چیـز را  

توانید از روز  رها نکنید، می

  .بعد دوباره شروع کنید

ـ   10 ــان زیـ ــه زم ادي دقیق

دقیقه چنـدان   10ترین کارها هم براي  چون تحمل غیرجذاب. نیست، اما واقعا موثر است

کند و  دقیقه شما را با کار درگیر می 10اما همین . آیید فرسا نیست و از پسش برمی طاقت

بعـد از  .خواهد بیشـتر ادامـه بدهیـد    کنید دلتان می اغلب بعد از مدتی وقتی شروع می

  .تر بروید تر و مهم ي کوچک موفق شدید، سراغ اهداف بزرگ اینکه در چند پروژه

  

  موانع و مشکالت. 4

بپذیرید که مشکالت و موانعی وجود خواهند داشت و خودتان را براي اسـتقبال از آنهـا   

هـیچ هـدف مهمـی بـدون سـختی و گرفتـاري در بـین راه بـه دسـت          . آماده کنیـد 

: گوید ولین اتوموبیلش شکست خورد میکه سه بار قبل از طراحی ا هنري فورد .آید نمی

و البتـه همـه    ».تر شـروع کنـیم   شکست فرصتی است تا دوباره و این بار هوشمندانه«

یکـی از  .هـاي دنیـا تبـدیل شـد     مندترین آدم دانیم که فورد بعدها به یکی از ثروت می

توانید براي موانع آمـاده شـوید ایـن اسـت کـه مشـکالت احتمـالی را         هایی که می راه

مثال اگر سعی داریـد وزن  . هاي احتمالی داشته باشید حل بینی کنید و براي آنها راه یشپ

در . توانید به رژیمتان پایبنـد بمانیـد   آید که نمی کم کنید، باید بدانید مواقعی پیش می
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ي بعـدي داشـته باشـید، یـا      توانید یک جایگزین مناسب براي وعده چنین مواقعی، می

خیلـی از  . ده باشید تا بعد از آن باز هم به راهتان ادامـه دهیـد  حداقل از نظر روحی آما

کنند رژیم داشتن غیرممکن است  شوند و فکر می افراد در چنین موقعیتی زود ناامید می

یادتان باشد که مشـکالت تـابلوي ایسـت     .گردند ي غذایی ناسالمشان برمی و به برنامه

دهند که کجاها را بایـد   ا به شما نشان میآنه. ي راه هستند نیستند، بلکه راهنماي ادامه

پـس بـد نیسـت روي    . بهبود دهید و روي چه چیزهایی تمرکز بیشتري داشـته باشـید  

  ».پایان شب سیه سفید است«: ي صفحه نمایشتان یا دیوار اتاقتان بنویسید زمینه پس

  مشورت. 5

خوشـحالی شـما را   اند یا دوسـتانی کـه موفقیـت و     هایی که قبال این راه را رفته از آدم

شان شما را راهنمـایی و   این افراد بر اساس تخصص و تجربه. خواهند مشورت بگیرید می

البته قسمت سخت کار را باید خودتان انجام بدهیـد، امـا هـیچ چیـز     . کنند تشویق می

فقـط  . دهـد  دهد و رو به جلـو هلتـان نمـی    بیشتر از تشویق دیگران به شما روحیه نمی

  .باف نروید سمت افراد منفی حواستان باشد که

   پیروزي. 6

بینید که براي موفقیت و رسیدن به هـدفتان بـر چـه     کنید و می وقتی به عقب نگاه می

پیـروزي  . اید، احساس عالی پیروزي را تجربه خواهید کـرد  موانع و مشکالتی غلبه کرده

اید و احسـاس   نهایی شما در راهی است که طی کرده

پشتکار و سرسـختی خواهیـد   رضایت و غروري که از 

   .کند داشت، شیرینی موفقیت را دوچندان می
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  مهارت ضروري براي موفقیت در هر کاري 10

  

توان به موفقیت دست پیدا کرد؟ با نگرش مثبت؟ البتـه نگـرش مثبـت بـراي      چطور می

ـ  ها می قانون جذب؟ راز؟ این ایده. ي ماجرا نیست موفقیت مهم است، اما این همه د توانن

ي  هایی ما را به عمل وادارند، اما در غیاب خود عمل، کار چندانی از عهده   همچون انگیزه

ــا  آنهـــ

 .آید برنمی

ــت  موفقی

ــف  تعریـ

روشـــنی 

دارد، 

 نیازمنــد

عمــــل 

ــت و  اسـ

هـا را در مدرسـه    بعضـی از ایـن مهـارت   . طلبـد  اي را می هاي ویژه هر عملی نیز مهارت

شود و نه به قدر کافی  الزم به آنها اختصاص داده می هایی که نه زمان آموزش(آموزیم  می

گیریم و بعضـی دیگـر را    ها را وقتی که شاغل هستیم، یاد می ، باقیِ مهارت)مؤثر هستند

مهـارت ضـروري    10در این مقاله درباره . کنیم مان، کسب می ي کلیِ زندگی هم در تجربه

  .خوانید که براي موفقیت در هر کاري الزم است، می
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ر ادامه، فهرستی از د

هاي عمومی  مهارت

ارائه شده است که به 

هر کسی کمک 

کند تا عمال در هر  می

ي  اي، از اداره حوزه

یک شرکت گرفته تا 

مدیریت آموزشگاه 

هایی هم وجود دارند که  البته مهارت. آرایی موفق باشد و پیشرفت کند باغبانی و گل

هایی است که براي  ما معرفی مهارتي کاري خودشان هستند، اما هدف  مختص حوزه

تواند آنها را  ها کاربرد داشته باشند و هر کسی در هر جایگاهی می ها و حوزه ي رشته همه

  .بیاموزد
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  سخنرانی

  

ــن   ــتن ف داش

بیان و جلـوي  

چه یک (حضار 

نفر چه هزاران 

) نفـــــــــر

متقاعدکننده و 

تواننـد در آن   است که افـراد مـی   هایی ترین مهارت یکی از مهم سخنرانی کردن، محکم

نفـس   شوند که خونسرد هستند، اعتمادبـه  افرادي سخنرانان خوبی می. تسلّط پیدا کنند

بیانِ نافذ و گیرا بـه معنـی ایـن اسـت کـه شـما       . دارند و براي مخاطبان جذاب هستند

را بفروشید ها  ها و دیدگاه ئولوژي ها، ایده توانید هر مطلبی، از محصوالت گرفته تا ایده می

سخنران خوب بودن، مهارتی است که بخت شما را بـراي ترقـیِ شـغلی،    . و عرضه کنید

 .تر خواهد کرد کارتان بیش و تر و تأمین مالیِ کسب جذب مشتریان مهم

 نگارش. 2

نویسندگان با . توان در توانایی نگارش مؤثر نیز دید اغلب، همان مزایاي بیانِ خوب را می

ی و فـروش  استعداد، در معرف

هـا و حتـی    محصوالت، ایـده 

ــق  ــان موفـ ــر از  خودشـ تـ

تنها . هاي بد هستند نویسنده

با تسـلّط بـر دسـتور زبـان،     

ي خـوبی   توان نویسـنده  نمی
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ترین  ها و تبدیل آنها به جمالت منسجم و تأثیرگذار نیز از مهم شد، بلکه سازماندهی ایده

هـاي قضـائی و    مـره، از دعـوي  در تمام مبادالت روز. اي است هاي نگارش حرفه شاخصه

دستورجلسات گرفته تا هزاران نوع نوشتار دیگر، بـا حجـم عظیمـی از متـون، مواجـه      

بـه همـین خـاطر،    . ها نیازمند نویسـنده هسـتند    هستیم، معلوم است که تمام این متن

توانند انتظار داشته باشند که درهـاي   کنند، می افرادي که قلم خوبی در نگارش پیدا می

ها را  فرصت ي همه

اي بـه   در هر حوزه

روي خود گشوده 

 .ببینند

ــود. 3 -خـــ

  مدیریتی

 

  

  

ت بـه    اگر موفقیـ

اقدام مؤثر متکـی  

 است، اقدام مـؤثر 

پـس، بـه   . نیز به تواناییِ تمرکز حواس بر موضوع موردنظر، در زمانِ الزم وابسـته اسـت  

شـته باشـید و در   هاي مفید و مؤثّر دا منظور حرکت در مسیر ترقّی الزم است که عادت

-خـود  ي اینهـا را  هایی مانند سازماندهی و نظم نیز سرآمد باشید، که مجموعـه  مهارت

  .نامند کنترلی می-یا خود مدیریتی
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  ایجاد ارتباط با دیگران - 2

 

  

  

ها  اي که ایده ایجاد ارتباط نه تنها در کاریابی یا جذب مشتریان مفید است، بلکه در دوره

ــارات  و ابتکــــ

 هستند حکومـت 

کننـد، ایجـاد    می

ارتباط با دیگران 

ــاد  ــالی را ایج کان

هـا   کند تا ایده می

بدل شـوند و   ردو

هاي نو، خلق  ایده

ي  شــبکه. شــوند

بزرگی کـه کـامال   

توســـعه یافتـــه 

باشد، تنها فرد را 

بــه تعــدادي از  

دهـد کـه    اي از روابط، پیوند می دهد، بلکه فرد را با مجموعه مخاطبان جدید ارتباط نمی

این روابط و تعامالتی کـه همـراه خـود    . تک افراد گروه ارزش دارند تر از تک یشخیلی ب

  .کند هاي نو را تسهیل می کنند و تحقّق ایده دارند، به نوآوري و خالقیت کمک می
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ــر . 5 تفک

  انتقادي

  

  

  

ما روزانـه،  

در مقایسه 

بـــــــا 

اجدادمان 

در معرض 

اگر (صدها 

ــوییم  نگـ

) هـــزاران

بنابراین، داشتن توانـایی ارزیـابی ایـن اطالعـات و     . ي قرار داریمتر برابر اطالعات بیش

یـابی، درك معنـاي    ها و همچنین تحلیل، ارتباط ارزش جداسازي اطالعات ارزشمند از بی

هرچند که متأسفانه قدر . آنها و ارتباط دادن آنها با موضوعات دیگر، اهمیتی حیاتی دارد

امروزه تفکّر انتقادي، مهارتی اسـت کـه   . استخوبی درك نشده  و منزلت این توانایی به

  .کند ي مردم متمایز می شما را به سرعت، از توده
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  گیري تصمیم. 6

 

  

  

ــمیم ــري  تص گی

مؤثّر، پلی اسـت  

که تحلیل را بـه  

کــنش متصــل  

به ایـن  .سازد می

کـه   درحـالی . دهـد  معنی که بر اساس اطالعات موجود بدانیم چه کاري بهتر جواب مـی 

تواند خطرناك باشد، تحلیل بیش از حد یا انتظار براي کسب  انایی انتقادي مینداشتنِ تو

. زا باشـد  تواند به همـین شـکل آسـیب    گیري نیز می تر، قبل از هر تصمیم  اطالعات بیش

توانایی شناخت زمان مناسب براي وارد عمل شدن و واکنش سریع و مؤثّر، همان موردي 

  .سازد پردازان متمایز می است که افراد اهل عمل را از خیال

 

 ریاضیات. 7

  

ــت   ــال الزم نیس اص

انتگــــــــــرال 

ــه ــا را  اي چندجمل ه

ــردي  ــا ف ــد ت بگیری

موفّـــق، محســـوب 

اما به هر حال، . شوید
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ي سریع و ذهنیِ اعداد و ارقام، تواناییِ انجام برآوردهـاي نسـبتا دقیـق و درك     محاسبه

مراتب بـاالتري از   شما را در جایگاه بهتواند  ي مرکب یا آمار پایه، می مفاهیمی مانند بهره

تـر   ها را بهتر و سریع کند تا داده ها به شما کمک می ي این مهارت همه. دیگران قرار دهد

  .هاي بهتري را بر مبناي آنها بگیرید تحلیل کنید و تصمیم

  

  تحقیق و پژوهش. 8

  

ي  قرار نیست همـه 

 افـــراد در مـــورد

چیز حاال حتّی  همه

ــدازه ــه ان ــ ب ر ي س

انگشتی، اطالعـات  

حتّی . داشته باشند

ي فعالیـت   در حوزه

خودتــان، احتمــال 

کـــــه  ایـــــن

حتمـا نبایـد از هـر    . تر باشد، خیلی زیاد اسـت  تان بیش هاي تان از دانسته هاي نادانسته

سـرعت و   موضوعی، سردربیاورید، اما باید قادر باشید به اطالعاتی که بایـد بدانیـد بـه   

ي بهینه و مؤثّر از اینترنـت،   این مهارت را با یادگیري استفاده. دراحتی دست پیدا کنی به

عالوه بـر ایـن، بایـد یـاد     . توان کسب کرد ي مولد و مؤثّر می کتابخانه و یادگیري مطالعه

شناسید و با آنها ارتباط دارید، در تحقیق و پـژوهش نیـز بهـره     بگیرید از افرادي که می

  .ناس مربوطه برویدبگیرید و در مواقع نیاز، نزد کارش
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  استراحت و تمدد اعصاب. 9

  

گیـري، تفکّـر، معاشـرت و روابـط      استرس نه تنها قاتل جان شماست، بلکه بـر تصـمیم  

خاطر، کمبود استراحت و آرامش موجـب   به همین. گذارد تان نیز تأثیر منفی می اجتماعی

ها را هم  مهارت خواهد شد که سه مهارت کلیدي این فهرست ما و البته بسیاري از دیگر

. از دست بدهیـد 

تازه نباید از یـاد  

برد که کار مداوم 

ــتانه ــا آسـ ي  تـ

مرگ، تنها بـراي  

گذران زنـدگی و  

ــت   ــتن وق نداش

براي لذّت بـردن  

ي کـار و   از ثمره

تالشِ خـود، بـه   

ــی   ــاي واقع معن

. موفقیت نیسـت 

این نوع رفتـار را  

توانیم بـا خـرد شخصـی بـه     که ب این. و وسواس فکري محض دانست  توان عقده تنها می

ترین مهارت فهرست  ها بربیاییم، احتماال مهم کارآمدترین روش از پسِ شدیدترین بحران

  .ماست
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حسابداري . 10

 مقدماتی

  

ــی از  یکـــــ

ــت ــاي  واقعی ه

ي جوامـع   ساده

ــن   ــروزي ای ام

هـا و تفریحـات زنـدگی،     ترین لذت حتّی ساده. است که پول براي ما امري ضروري است

صـورت چنـدان    در غیر این. در آغوش گرفتن فرزندتان در نهایت به پول نیاز داردمانند 

آگاهی از چگـونگیِ  ! آورید که بتوانید فرزندتان را در آغوش بگیرید در زندگی دوام نمی

!) پیشـرفت کـه جـاي خـود دارد    (تان براي زندگی  ها و درآمدهاي پیگیري و ثبت هزینه

بر این موضـوع، اصـول حسـابداري در کارهـاي بسـیار      اما عالوه . اهمیت بسزایی دارد

اي  به عنوان مثال، حسابِ زمانی که صرف پـروژه . تري نیز مفید و سودمند هستند وسیع

هاي زمان، پول و انرژيِ موردنیازِ  کنید یا محاسبه ارزش عمل خاصی با توجه به هزینه می

واقعا . دهد ی روزمره نشان میآن، از جمله مواردي است که اهمیت حسابداري را در زندگ

حتمـا  !دهنـد  عجیب است که در مدارس به کودکان، اصول ابتدایی حسابداري را یاد نمی

هاي دیگري نیز وجود دارند که مسیر رسیدن بـه موفقیـت را در زنـدگی همـوار      مهارت

ی ها را براي موفقیت در زنـدگ  کنید و کدام مهارت شما در این مورد چه فکر می. کنند می

  دانید؟ ضروري می

   
 



    ❤✌✌ ✌❤✌❤ به سوي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

25  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

  چطور شکست را به پیروزي تبدیل کنیم؟

 

ترس از شکست حتـی از خـود   . ترین موانع موفقیت است ترس از شکست یکی از بزرگ

تـان   نشـده  هـاي کشـف    شکست خوردن هم بدتر است زیرا شما را به زندگی با پتانسیل

ي  براي اینکه بتوانید پاسخی درخور به شکست بدهیـد بایـد بـه نحـوه    . کند محکوم می

کنیم که نگاه شـما را بـه    روشی اشاره می 8در این مقاله به . برخوردتان با آن دقت کنید

ي فـردي خودتـان اسـتفاده     دهد تا بتوانید از آن براي رشد و توسعه شکست تغییر می

 .کنید

 Journal of(شناسـی اجتمـاعی تجربـی     رواني  ي مجلـه  در تحقیق تازه منتشر شده

Experimental Social Psychology(اند که موفقیـت بـرخالف    ، محققان متوجه شده

ي تمرکز بر روي نتایج دلخواه است تـا تمرکـز بـراي اجتنـاب از      تر نتیجه شکست بیش

انگیز است، افـرادي کـه    اگرچه تالش براي اجتناب از شکست وسوسه. شکست خوردن
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خورند تـا آنهـایی کـه     تر شکست می کنند بسیار بیش شکست نخوردن تمرکز میروي 

  .گذارند شان می بینانه تمرکز خود را روي رسیدن به اهداف خوش

موفقیت یعنی افتان و خیزان رفتن از یک شکست به شکست دیگـر، بـدون از دسـت    «

  وینستون چرچیل- ».دادن اشتیاق

د اما عملی کردن آن وقتی عواقب شکست جـدي  آی این گفته آسان و بدیهی به نظر می

انـد کـه دریافـت بـازخورد مثبـت،       محققان همچنین دریافته. باشد، بسیار دشوار است

کند  بینی را در فرد تغذیه می دهد چرا که همان خوش احتمال موفقیت فرد را افزایش می

  .شود ایجاد می  که هنگام تمرکز انحصاري بر اهداف

اند براي مثال نوآوران حقیقی، پا را از این فراتر گذاشـته و   ساز بوده خهایی که تاری انسان

مخترعـان بـزرگ   . کننـد  اي براي رسیدن به پیروزي یاد می از شکست به عنوان وسیله

براي رسیدن به یک اختراع شاید از دیدگاه ما هـزار بـار شکسـت خـورده باشـند امـا       

شکسـت  . ده که این هزار قدم را بپیمایندخودشان باور دارند که براي آن اختراع الزم بو

  .آید براي این افراد تنها راه به سمت موفقیت به حساب می

مخترعان تنها کسانی نیسـتند  . کند این نگرشی است که موفقیت را از شکست سوا می

رولینـگ  . کـی . جی پاتر از نویس داستان هري متن دست. اند که با این شیوه موفق شده

ناشر رد شد، نهایتا مورد پذیرش قرار گرفت و حتی همـان زمـان    12 پس از اینکه توسط

شغل خود را به عنوان خبرگـزار   اپرا وینفري. پرداختی ناچیز به او داده شد هم فقط پیش

در اخبار بالتیمور از دست داد، چون زیاد از حد به لحـاظ احساسـی درگیـر خبرهـایش     

هنري فورد پیش از آنکه بتواند . دیل شدشد، همان خصوصیتی که بعدها به برند او تب می

هـاي مـالی خـود را از     ي ماشینی را بسازد که کار کند، دو مرتبه پشتیبان ي اولیه  نمونه
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هاي منجر به موفقیت را باز هم ادامه دهـیم،   اگر بخواهیم لیست این شکست. دست داد

  .شود ها تمام نمی به این زودي

توانید، در هـر صـورت    جام دهید، چه فکر کنید نمیتوانید کاري را ان چه فکر کنید می«

  هنري فورد-» .حق با شما است

شان خارج کنـد و   دهند شکست آنها را از مسیر اهداف هایی که اجازه می تفاوت بین آدم

  کنند، چیست؟ آنهایی که از شکست به نفع خودشان استفاده می

ي تفکـر   مورد به نحوه 3جام دهید و مورد از این موارد به کارهایی ربط دارد که باید ان 5

دهید براي بازگشـت شـما بـه حالـت      آنچه در برابر شکست انجام می. شما مرتبط است

تـان خواهنـد    عادي ضروري است و اثر زیادي روي برداشتی که دیگران از شما و اشتباه

که وقتی شکست خوردید باید انجام دهید تا در آینده بـه پیـروزي    کاري 5.داشت دارد

برسید و باعث شوید دیگران نیز شما را برخالف شکستی کـه داشـتید بـا دیـد مثبـت      

  :بنگرند، عبارت است از

  خبر بد را خودتان اعالم کنید. 1

اگر اشتباهی کردید دعا نکنید که کسی 

متوجه آن نشود، چـون دیگـران نهایتـا    

شوند و این غیرقابل اجتنـاب   متوجه می

شـتباه  اگر صبر کنید تا کسی بـه ا . است

. شما اشاره کند ایـن یعنـی دو اشـتباه   

ایـد و آن را بـه    کنند که چرا چیزي نگفتـه  چون اگر سکوت کنید مردم از خود سوال می

  .گذارند توجهی شما می حساب بزدلی یا بی
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  تراشی نکنید توضیحی بابت اشتباه خود بدهید اما بهانه. 2

ي  این کار نشانه. ارتقا خواهد دادي شما را  تان در حقیقت وجهه پذیرش مسئولیت اشتباه

فقط مطمئن شوید . پذیري شخصی و انسجام درونی شما است اعتماد به نفس، مسئولیت

  .تان از حقایق استفاده کنید که در توضیح

یـک  » .اعتبار خود را از دست دادیم چون نتوانستم کار را در مهلت مقرر انجـام دهـم  «

ي آخـر هفتـه را    ام همه خانگی دادیم چون حیوان اعتبار خود را از دست«اما . دلیل است

  .یک بهانه است» .مریض بود و این باعث شد نتوانم کار را در مهلت مقرر تمام کنم

  

اي بـراي جبـران    برنامه. 3

  تان داشته باشید اشتباه

  

برعهده گرفتن مسئولیت یک 

ــا     ــه انته ــار را ب ــتباه ک اش

کاري کـه بعـد از   . رساند نمی

دهید هم  م میاین مرحله انجا

به جـاي اینکـه   .  حیاتی است

هـاي خودتـان را    حـل  منتظر باشید کسی پیدایش شود و اشتباه شما را درست کند، راه

هایی کـه   حتی بهتر آن است رئیس یا هر کسی که الزم است را نسبت به قدم. پیدا کنید

  .اید تا همه چیز را به حال عادي بازگردانید مطلع کنید برداشته
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  گیري داشته باشید اي براي پیش مهبرنا. 4

اي براي جبران اشتباه، براي جلوگیري از تکرار اشتباه مشابه هـم   عالوه بر داشتن برنامه

دهد که از اشتباهات شـما   این روش به سایرین اطمینان می. اي داشته باشید باید برنامه

  .نتایج خوبی حاصل خواهد آمد

  دوباره به مسیرتان بازگردید. 5

ر مهم است که به شکست اجازه ندهید اعتماد به نفس و شـجاعت شـما را از بـین    بسیا

شـما از درون خـرد     شوید روح اگر گرفتار این نگاه شوید هر بار که دچار لغزش می. ببرد

ایـد را   زمان کافی به خود بدهید تا درسی که از این شکست گرفته. شوید شده و فلج می

کار را انجام دادید، دوباره به میدان بازگردید و مجددا  درونی کنید و به محض اینکه این

زنـد و جرئـت و    صبر کردن تنها به احساسات بد دامن مـی . تالش خود را از سر بگیرید

دهید  ي کاري که در برابر شکست انجام می نگرش شما به اندازه.کند جسارت را نابود می

بـراي  . اهمیت دارد

ــد از   ــه بتوانی اینک

ــه نفــع  شکســت ب

ــتفاده خو ــان اس دت

کنید باید سرسخت 

ــاظ  ــید و از لح باش

روانی قدرتمند، که 

هـــــــــــر دو 

هـوش   هـاي  سمبل

  .هستند هیجانی



    ❤✌✌ ✌❤✌❤ به سوي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

30  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

  .وجود دارد که باید آن را حفظ کنید نگرش 3خورید  زمانی که شکست می

  

  ترین عامل براي مدیریت شکست است انداز مهم داشتن چشم. 1

  

  

افرادي که پس از 

مواجهــــه بــــا 

ــراي   ــت ب شکس

دادن مسیر   امهاد

تـري   مهارت بیش

دارند با احتمـال  

تري شکست  بیش

شـان   را به عمـل 

ــره( اي از  زنجیــ

دهنـد تـا بـه شخصـیت      نسـبت مـی  ) توجهی عملکردهاي اشتباه یا غفلتی ناشی از بی

شوند شکست را به تنبلی، هـوش   گیر می در مقابل آنهایی که با شکست زمین. خودشان

کنند، این افراد با اتخاذ چنین نگاهی  شان مرتبط می هاي شخصی کم، یا سایر خصوصیت

گیرنـد و در آینـده    به شکست، امکان در اختیار داشتن هر گونه کنترلی را از خـود مـی  

  .احتمال کمی وجود دارد که دست به ریسک بزنند
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  بینی خوش. 2

. بینـی اسـت   گردنـد، خـوش   خصوصیت دیگر افرادي که بعد از شکست به مسیر باز می

دهد آنها بیشتر انتظار موفقیت دارند تا  کارآفرین دائمی نشان می 576قات بر روي تحقی

ایـن حـس   . انـد  کارآفرینانی که بعد از اولین شکست مسـیر کـارآفرینی را رهـا کـرده    

در عـوض،  . شود که فرد فکر کند شکست موقعیتی همیشگی اسـت  بینی مانع می خوش

آورد به هـر شکسـت بـه عنـوان      فراهم میاي که شکست با خود  آنها به دلیل یادگیري

  .کنند آجري براي ساختن بناي موفقیت نهایی خود نگاه می

   پایداري. 3

بینی یک احساس مثبت است و پایداري کاري است کـه شـما بـا تکیـه بـر ایـن        خوش

زمـانی  . ي عمل است بینی در مرحله پایداري همان خوش. دهید احساس مثبت انجام می

وقت متوقف کردن کاري فرارسیده است و بهتر اسـت کـه بـه خانـه     گویند  که همه می

. دهنـد  کنند و به مسیرشان ادامه می هاي پایدار خود را از اشتباهات آزاد می برویم، آدم

ایـن خصوصـیت   . میـرد  بینی آنها هیچ وقت نمی افراد پایدار خاص هستند چرا که خوش

ي کـالم اینکـه شکسـت     خالصـه .دده قوت برخاستن پس از زمین خوردن را به آنها می

آید  اتفاقی که براي یک نفر شکستی سهمگین به نظر می. ي دید شما است ي زاویه نتیجه

زیبایی ماجرا آنجایی است کـه  . نشینی کوچک است براي دیگري تنها به معنی یک عقب

تان را به شکست تغییر دهیـد تـا بتوانیـد از آن بـراي بهتـر شـدن        توانید نگاه شما می

  .تفاده کنیداس

کنید؟ لطفا نظرات و اطالعات خود را با ما در میـان   ها را مدیریت می شما چطور شکست

  .بگذارید تا ما نیز متقابال از شما بیاموزیم
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 راز موفقیت در زندگی که هر فردي باید بداند 3

  

  

ه تان را جوري هک کنید که همیش تان را جوري تنظیم کنید و بدن آیا دوست دارید ذهن

راز موفقیـت در   3در حالتی مثبت باشید و روي دور موفقیت بمانیـد؟ در ایـن مطلـب    

تان الگـو بگیریـد    ریزي ذهن توانید از آنها براي برنامه گوییم که شما هم می زندگی را می

شوید در حالتی از موفقیت و کامیابی باشـید و   اي که از خواب بیدار می تا از همان لحظه

اي باشـد کـه شـما را بـه سـمت       تـان بـه گونـه    هـاي  گیـري  صـمیم در طول روز نیز، ت

 .تان سوق دهد هاي خواسته

هـدایت  (ي مدرن وجود دارد، اتوپایلـت کـردن    هایی که در جامعه یکی از بزرگترین تله

ي متحرك بودن و انجام هر کاري کـه دیگـران    سکان زندگی است؛ یعنی مرده) خودکار

مشـغول واکـنش نشـان دادن و پاسـخ دادن بـه      بیشتر ما بـه شـدت   . دهند انجام می

در حالی که باید با توجه بـه  . دهد هستیم مان روي می مان و چیزهایی که اطراف پیرامون
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دنیایی که خاص خودمان است دست به عمل بزنیم و مسـئول دنیـاي خـود و واقعیـت     

مـان بـه خودمـان باشـد و      کنـیم کـه حـواس    ما فراموش می. متعلق به خودمان باشیم

 .بریم مان را از یاد می اهداف

 هشیار باشید

  

تـري   تان آگاه و هشیار باشـید، اعمـال و رفتارهـاي مناسـب     هاي روزمره اگر در تصمیم

خواهید داشت که به شما در 

تان کمـک   رسیدن به اهداف

در زندگی هدف . خواهد کرد

داشــته باشــید، بــر اســاس 

تـان   هـاي  ها و الویـت  ارزش

ازه دست به عمل بزنید و اج

ــه شــما  ندهیــد دیگــران ب

بگویند چه بکنید یا چطـور  

  .کاري را انجام دهید

آید که آیا  تان می تر، این فکر به سراغ هاي آگاهانه کنید به گرفتن تصمیم وقتی شروع می

دلیـل کـاري   . تر خواهید شد یا از آن فاصله خواهید گرفت تان نزدیک با این کار به هدف

خوانیـد؟ کـار دیگـري     ید چیست؟ چرا این کتاب را میکه اکنون در حال انجامش هست

اش هستید؛ آیا یک یا چنـد   ندارید انجام دهید؟ یا همین سایتی که االن مشغول مطالعه

   تان بکار ببرید و جوري شرایط تان دارد تا هوشمندانه آنها را در زندگی ي مفید براي نکته

  ید؟تان پیش برو تان را بهتر کنید که در مسیر دلخواه
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  تان چیست؟ اهداف

  سالم باشید؟ وزن کم کنید؟ اندامی متناسب داشته باشید؟ –

تان را  تان را بخرید؟ زندگی رویایی ي رویایی تان دست پیدا کنید؟ خانه به شغل رویایی –

  داشته باشید؟

تان  ي مشخصی دست پیدا کنید؟ تشکیل خانواده دهید؟ زن یا مرد رویاهاي به سرمایه –

  کنید؟ را مالقات

کنید،   نها را به واقعیت تبدیلآتان برسید و  هاي و خواسته  هدافخواهید به ا اگر واقعا می

  .شان دهید سه کار است که باید هوشیارانه و محسوس انجام

  .تان را بنویسید اهداف. 1

  .یک سیستم اعتقادي قدرتمند خلق کنید. 2

  .گذاري کنید روي خودتان سرمایه. 3

  

  

  ن را بنویسیدتا اهداف. 1

اولین کـاري کـه صـبح انجـام     

کنـد کـه    دهید، تعیین مـی  می

  . روزتان چگونه قرار است باشد

ریـزي   تان را جوري برنامـه  ذهن
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ي بیدارشدن در شرایطی قوي و توانا باشد؛ با این روش، قطعا یک  کنید که از همان لحظه

یطی را بـراي خودتـان   توانید چنین شرا حاال چطور می. روز عالی و مفید خواهید داشت

تـرین   وقتی این کار را کردیـد، دور مهـم  . تان هر روز صبح ایجاد کنید؟ با نوشتن اهداف

تـان خواهـد    تان خط بکشید؛ هدفی که در درازمدت، بیشترین تاثیر را در زنـدگی  هدف

توانم انجام دهم که همه چیز را  امروز چه کارهایی می«: حاال از خودتان بپرسید. گذاشت

تان  تمام کارها و اقداماتی را که به ذهن »تر کند؟ یر دهد و من را به این هدفم نزدیکتغی

. شان را خط بکشید و شروع کنید هاي ترین رسد یادداشت کنید، دور دو مورد از مهم می

نهایت موثر و عالی اسـت   اي بی این، شیوه.اید متوقف نشوید شان نداده  تا زمانی که انجام

بـه جـاي اینکـه    . دهـد  ح شما را در شرایطی درست و مطلوب قرار میکه همان اول صب

آلود باشید و نیم ساعت طول بکشد تا بیـدار و هشـیار شـوید،     صبح، سرگردان و خواب

یک دلیل خوب دیگر بـراي نوشـتن   . کنید تا پربازده و موفق باشد تان را تنظیم می ذهن

واهیـد داشـت؛ جـوري آنهـا را     شان احساس خوبی خ تان این است که با خواندن اهداف

ي ایـن نوشـتن و    بـا تکـرار هـر روزه   . اند بنویسید که انگار همین االن به نتیجه رسیده

تـان عمـل    اندیشی شما تضمین خواهد شد و طبق اهـداف  خواندن، خوشفکري و مثبت

قدرت و نیرویی کـه  ! اهدافی که روي کاغذ نیایند، فقط آرزو هستند و بس. خواهید کرد

ن اهداف پنهان است شما را به سمت دومین شـرط الزم بـراي موفقیـت سـوق     در نوشت

  :دهد می
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 تان را قوي کنید باورهاي. 2

  

: شان خواهنـد گفـت   شان چیست، همه ي کامیابی اگر از افراد موفق بپرسید اولین قاعده

اگـر شـما    .ترسند دهند را باور دارند و از ابراز این باور نمی خودشان و کاري که انجام می

ــان را  خودتـ

قبول نداشته 

باشــید چــرا 

ــري  دیگـــ

ــول ــان  قب ت

داشته باشد؟ 

وقتی دیگران 

از شــــــما 

ي  دربــــاره

اهــــداف و 

 هـاي  خواسته

ــان  تــــــ

پرسند، از  می

ي تمسخر  بیان صریح و قاطع آن نهراسید، شاید هم به اهداف بلندتان بخندند و به دیده

آنهـا    خودتان دارید نباید اهمیتی به واکنشتان کنند اما شما با تکیه بر باوري که به  نگاه

تان سسـت و نـامطمئن باشـید، تصـمیمات متزلزلـی       هاي اگر نسبت به خواسته. بدهید

. خالف جریان پیش بروید و متمایز باشـید . رساند خواهید گرفت که شما را به جایی نمی
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شـان را   رویـایی  ي اینها، چند نفر در دنیاي امروز هستند که واقعا زندگی گذشته از همه

شان چیست، بـا جمالتـی شـبیه     دارند؟ حاال، چند نفر از اینها اگر ازشان بپرسید اهداف

مـردم  . دهند؟ پس با اراده و مصمم باشید و خودتان را بـاور کنیـد   جواب می» دانم نمی«

  .تان بروید به شما احترام خواهند گذاشت بابت اینکه شهامت دارید دنبال رویاهاي

انی شنیدم که در مورد مرد جوانی بـود کـه در یـک فروشـگاه محصـوالت      زمانی داست

یکـی مربـوط بـه    : برد او هر روز دو مجله با خود به محل کارش می. کرد ویدیویی کار می

. هاي پرسـرعت و گرانقیمـت   اي بود پر از تصاویر اتومیبل کارآفرینی بود و دیگري مجله

آورد و جواب مرد جـوان   ها را با خود می مجله رئیسش از او پرسید که چرا او هر روز این

واکنش رئیس، مانند » .کنم من دارم اتومبیلی را که قرار است بخرم انتخاب می«: این بود

کند، او هرگز بـه   او دارد خودش را خسته می: بیشتر آنهایی بود که ذهنی متوسط دارند

مـدتی بعـد، مـرد    .اهد شدچنین اتومبیلی نخواهد رسید و در نهایت مایوس و ناامید خو

چند سـال بعـد او بـه    . جوان کارش را در آن فروشگاه رها کرد و به دنبال رویایش رفت

همین فروشگاه برگشت تا یک فیلم ویدیویی را به آنجا برگرداند و سوار همان اتومبیلی 

کردند که این جـوان   همان کسانی در آنجا کار می. بود که در آن مجله انتخابش کرده بود

توانید تصور کنید وقتـی او را بـا همـان اتـومبیلی      حاال می. در گذشته با آنها همکار بود

ي اینها  هایی داشتند؟ همه کردند هرگز صاحبش نخواهد شد، چه قیافه دیدند که فکر می

  .با ایجاد یک سیستم فکري و اعتقادي قدرتمند شروع شد

. است که آنها را بـاور و تصـور کنیـد   ها این  اولین قدم براي رسیدن به رویاها و خواسته

تان خواهید رسـید، حسـی از    اکنون به اهداف تان ایمان دارید که هم وقتی شما در ذهن

برد  این باور و قطعیت شما را به سمت اقدام و عمل پیش می. شود تحقق و یقین ایجاد می
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زم براي رسیدن توانید اقدامات ال تر می و وقتی بدانید نتیجه چه خواهد بود، خیلی راحت

  .به آن نتیجه را انجام دهید

  .شما مطمئن هستید بدنی را که دوست دارید خواهید داشت

تـان زنـدگی    ي رویـایی  خانـه اي که آرزویـش را داریـد در   انوادهخشما مطمئن هستیدبا

  .خواهید کرد

اي را کـه بـاور    شما مطمئن هستید شغلی که دوست دارید را خواهید داشت و سـرمایه 

 .الیقش هستید به دست خواهید آورد دارید

 

هـاي عصـبی    تان تکرار و تجسم کنیـد، راه  تان را مدام در ذهن هاي اگر تصاویر موفقیت

تواند فرق بین واقعیـت و چیـزي را کـه     تان نمی ذهن. کنید جدیدي در مغزتان ایجاد می

ور داشته رویاپردازي کنید و آن را با. صرفا تصوراتی قوي و روشن هستند تشخیص دهد

ــور  ــید، تص باش

کنید هم اکنون 

ــه  بـــــــــ

تان  هاي خواسته

اگـر  . اید رسیده

ــاي ــان  رویـ تـ

تان  ي ذهن ملکه

شــود، مطمــئن 

خواهید شد که 

ــه و  ــا نتیج تنه
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  .هایی را پیدا کنید تا به وقوع بپیوندد کنید راه پیشامد ممکن همین است و تالش می

  :کند این است که یقدم بعدي که شما را به سمت کامیابی و شادي هدایت م

 

 گذاري کنید روي خودتان سرمایه. 3

توانـد انجـام دهـد     گذاري ممکن که کسـی مـی   از خردمندي پرسیدند بهترین سرمایه

چیست

 .

جوابش 

کوتــاه، 

ساده و 

دلنشــی

: ن بود

روي «

خودت 

 سرمایه

گذاري 

  ».کن

ین و تـرین کـارآفر   اسـت کـه موفـق   ) Warren  Buffett( وارن بافتنام این خردمند، 

 53.5اي بـه ارزش   ، سـرمایه )Forbes(گذار دنیا است و بنا بـه گـزارش فـوربز     سرمایه

  . دارد دالر میلیارد
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ي غذاهاي سالم، خریدن کتاب  استخدام مربی شخصی، عضویت در باشگاه ورزشی، تهیه

گـذاري   سـرمایه : اند گذاري هاي آموزشی ولخرجی نیستند بلکه سرمایه هزینه  و پرداخت

  !دتانروي خو

  

  :گذاري روي خودتان انجام دهید توانید براي سرمایه بعضی از کارهایی که می

  

 تمرین و ورزش باعث ترشح اندروفین شده، به شما  .به باشگاه بروید و تمرین کنید

اگر زمانی . برد تان را باال می دهد و راندمان و میزان انرژي اي می العاده احساس فوق

تان بهتر بـر خواهیـد    ي انجام کارهاي روزانه از عهده را به ورزش اختصاص بدهید

. توانیـد کنـار بیاییـد    گذارد بهتر می تان می آمد و با چیزهایی که زندگی پیش پاي

چهل و پنج تا پنجاه دقیقه وقت، تمام آن چیزي است کـه نیـاز داریـد و بهتـرین     

  .مدت براي ورزش و تمرین نیز همین مقدار است

 رویـد از خودتـان    ز محل کار براي خرید به فروشـگاه مـی  وقتی هنگام برگشتن ا

کند تا احساس و عملکرد  چه غذاهایی ذهن و بدنم را تغذیه و تقویت می«: بپرسید

دهید شـرایط عـالی بـودن را     با پاسخی که به این سوال می »بهتري داشته باشم؟

توانـایی  گزینیـد کـه    کنید و هوشمندانه غذاهایی را برمی براي خودتان فراهم می

  .برند و تصمیمات بهتري خواهید گرفت تان را باال می ذهنی و جسمی

 خرند، اما تعداد کمی واقعا آنها  تقریبا همه کتاب می. شروع کنید به کتاب خواندن

  .خوانند را کامل می
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 خوانند اما تعداد بسیار کمتـري   اند می هایی را که خریده تعداد کمی از افراد کتاب

ي کتاب نباشید بلکه واقعا  فقط خواننده. سپارند اند به خاطر می دهچیزي را که خوان

  .مطالعه اش کنید

     برایـان تریسـی  . دست کم یـک سـاعت در روز کتـاب بخوانیـد )Brian Tracy (

ي روزانه، در عرض سه سال شـما   یک ساعت مطالعه«: گوید سخنران انگیزشی می

د کرد؛ در عرض پنج سال تبدیل اي که فعالیت دارید، بهترین خواه را در هر زمینه

ي کـاري   توانید در زمینـه  به یک مرجع ملی خواهید شد و در عرض هفت سال می

  ».خود یکی از بهترین افراد در دنیا باشید

 هرگز خانـه را بـدون قلـم و     .رسد یادداشت کنید تان می اي را که به ذهن هر ایده

ترین شرایط بـه ذهـن خطـور     ها در نامناسب معموال بهترین ایده. کاغذ ترك کنید

ضـمنا  ! مانـد  فکر نکنید به یادتان خواهد ماند؛ نمی. شان کنید کنند؛ یادداشت می

هـاي   اش کند و ایـده  دهد ذخیره تان اجازه می یادداشت کردن ایده و فکر به ذهن

  .بیشتر و بهتري ارائه دهد

 مطلـب   سعی کنید هر روز یک مهارت جدید یا یک .یک مهارت جدید یاد بگیرید

حـاال تصـور   . مهارت جدید در سال 365یک مهارت در روز یعنی . تازه یاد بگیرید

  کنید اگر همین امروز شروع کنید، یک سال بعد چطور خواهید بود؟

 بله، سختکوشی و پشتکار، عاملی اساسـی در   .براي دل خودتان کاري انجام دهید

انگیز، مفرح  کاري هیجان موفقیت است، اما دست کم یک بار در ماه، تفریح کنید و

شائبه انجام دهید که به شما احسـاس شـادابی و سـرزندگی بدهـد؛ خـوش       و بی

  .بگذرانید و تفریح کنید
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 ادامه دهید و ادامه دهید :تان داریم این است اي که براي آخرین قاعده و توصیه!  

 

 

ادامه دهید و از  اما شما باید فقط. آید نظر طوالنی می شود و راه به گاهی شرایط سخت می

شـان را فرامـوش نکنیـد،     تان را مرور و یادآوري کنید و تجسـم  اهداف. حرکت نایستید

تان قرار خواهید گرفـت؛   تان تغییر خواهد کرد و دوباره در مسیر درست ناگهان وضعیت

از این سه کلید براي خلق سرنوشت و رسیدن بـه  . رساند مسیري که شما را به تعالی می

  .تان استفاده کنید هاي خواسته

ي مـا در یـک    همـه   تـان چیسـت؛   کند چند سال دارید، اهل کجایید یا حرفه فرقی نمی

  .میل به موفقیت: ویژگی مشترکیم
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  هاي هیلتون گذار هتل ده قانون موفقیت از زبان بنیان

 

  

  

 

  

  

  

  

  

اي  کمپانیالمللی خانواده هیلتون است،  اي بین هاي زنجیره گذار هتل کنراد هیلتون بنیان

اما براي هیلتون کارها به آسانی . هتل در سراسر جهان است 500که اکنون مالک بیش از 

ــت  ــیش نرفـ ــه  . پـ ــه قلـ ــش بـ ــود   راهـ ــوار نبـ ــدان همـ ــت چنـ  .ي موفقیـ

ي قرن بیستم بدون پول کارش را شروع کرد، و زحماتش و هر چه اندوختـه   او در آستانه

 .گـذاري کـرد   تی میلیـون دالري پایـه  پـس از آن، او شـرکتی مـول   . بود را از دست داد

. خـوانیم  را با هم مـی  "مهمان من باشید"اش با نام  قانون موفقیت از کتاب بیوگرافی 10

  .منتشر گردید و هنوز کاربرد دارد 1957کتاب وي در سال 
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 استعداد مخصوص به خود را پیدا کن - 1

ص مهارت دارد و بایـد  کنراد هیلتون عمیقاً باور داشت که هر شخصی در یک کار بخصو

کار را با عبور  ها به سمت سودآوري بود و او این مهارت او مدیریت هتل. آن را کشف کند

 .از لحظات سخت نشان داد

 بزرگ باش و بزرگ بیاندیش -2 

کنراد هیلتون اعتقاد داشت که گسترش کار تا جاي ممکن و بزرگ اندیشـیدن در طـی   

وکارتان تا جایی که امکان دارد به موفقیت برسید  شود شما و کسب مراحل کار باعث می

ها تا جایی که  و چه راهی بهتر از افزودن بر تعداد هتل. تر کنید و جاي پاي خود را محکم

 امکان دارد؟

 صادق باش -3

گـویی کمکـی بـه سـاختن      دروغ. ي کارهـا اعتقـاد داشـت    کنراد به صـداقت در همـه  

اگـر کنـراد در طـی    ! هـاي لـوکس   پراتوري هتـل کند، چه برسد به ام تان نمی امپراتوري

برد، باید پـولی کـه دوسـتش بـه او وام داده بـود را در آن       اش از دروغ بهره می زندگی

دزدید، بجایش او از آن براي خریـد اولـین ملـک خـود در سیسـکوي       کسادي بازار می

 .تگزاس استفاده کرد

 با اشتیاق زندگی کن-4

ا باید زندگی خود را با شادي، استفاده از وقت، و شور کنراد هیلتون اعتقاد داشت که شم

ست که او در تمـام طـول    و این دقیقاً کاري. ي لحظات بگذرانید و اشتیاق داشتن در همه
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اش انجام داد، تبدیل شدن به یکی از بزرگترین مدیرانی که تاکنون پا بـه عرصـه    زندگی

 .د و مورد احترام بودش که توسط کارمندانش دوست داشته می نهادند در حالی

مان آنقدر پرتالش زندگی کنیم که زمان مردن حتی قبـرکن هـم    بیایید در طول حیات« 

 مارك تواین ».متاسف باشد

 هایت نشو اسیر دارایی-5

. با توجه به قانون پنجم موفقیت، کنراد هیلتون چندان به مادیات گرایش و اعتقاد نـدارد 

چـون وقتـی بـا    . اش نشـد  از شخصیت حقیقی هایش باعث دور ساختن وي ي پول همه

تـوان خریـد را از دسـت     مادیات سرگرم شوید، چیزهاي خوب زندگی که با پـول نمـی  

 .خواهید داد

 نگران مشکالت خود نباش- 6

کنـد، ولـی راه بـه     اي هست، شما را به خود مشغول می نگرانی مثل یک صندلی گهواره

پس . شود کاهش شانس شما در حل مشکالت میو نگرانی یقیناً منجر به . برید جایی نمی

انرژي خود را صرف نگرانی نکنید، از آن عاقالنه استفاده کنید و با ثبات به غلبه بر موانع 

 .انجام داد 30بپردازید، همانطور که کنراد در رکود دهه 

 چشم به باالتر از خودت داشته باش- 7

به داشتن یـک مشـاور   «اند،  فق گفتهي افراد مو گردد به سخنی که همه این قانون برمی

شـان را   خواهیـد دسـت   تر از خود نگاه کنید که می اهمیت بدهید، و فقط زمانی به پایین

حتی یـک بـاربر در هتـل    . داد ست که کنراد با کارمندانش انجام می این کاري» .بگیرید
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هیلتون  تواند یک سرمایه و یک شریک باشد، و واقعیت این است که زمانی که کنراد می

 .قرض کرد $300هاي هتل  خدمت به کسادي خورده بود از یکی از پیش

 ي خود نچسب به گذشته- 8

به عنوان یک مرد عمل، کنراد هیلتون همیشه به پیشروي به جلو و به سمت آینده بـاور  

کـرد ولـی درسـهایی کـه از گذشـته       او با قوانینش در زمان حـال زنـدگی مـی   . داشت

شد او رو به پیشرفت باشـد و امپراتـوري    این کار باعث می. گرفت آموخت را بکار می می

 .هیلتون را بنا کند

 هاي خود را در این جهان به عهده بگیر تمام مسئولیت -9

کنراد هیلتون، مثل سایر افراد موفق، باور نداشت که یک نفر باید همه چیـز را در یـک   

آورد  ي هر یک دالري که بدست میاو به کار سخت برا. اي به وي تقدیم کند بشقاب نقره

کدام از فرزندان ارشد او قوانین وي را در پـیش   اعتقاد داشت، جاي تعجب است که هیچ

 .نگرفتند

توانید محیط اطـراف،   شما نمی. شما باید مسئولیت امور شخصی خود را بعهده بگیرید« 

 جیم رون ».دتوانید خودتان را تغییر دهی ها، یا باد را تغییر دهید، ولی می فصل

 پیوسته و با اعتماد به نفس دعا کن -10

مهم نیست که مذهبی هستید یا خیر، ولی کنراد اعتقاد داشت که ماموریتی دارد، دعا به 

شما باید امیدوار به موفقیت باشـید و انتظـار نتـایج    . سوي قدرتی باالتر و بطور پیوسته

کرد و هر هفته  بار در روز دعا می کنراد هیلتون چند. هایتان داشته باشید خوب از تالش

  .رفت به کلیسا می
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  رازهاي موفقیت در زندگی

 

موفقیت در زندگی فقط پرداخت چک یا داشتن مرسدس نیسـت، بلکـه زیسـتن یـک     

 .زندگی خوب است

ها در مقاله  ترین آن باید اصولی را رعایت کرد که مهم موفقیت در زندگی براي رسیدن به

  :شوند بیان میزیر نوشته جیم ران 

 وري بهره 

بازي زندگی فقط اسـتراحت نیسـت،   . اگر منفعتی نداشته باشید، خوشحال نخواهید بود

  .وري است آوري قدرت براي بازگشت به بهره بلکه استراحت تنها براي جمع

  

 



    ❤✌✌ ✌❤✌❤ به سوي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

48  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

 دوستان خوب 

بنابراین خودتان را از داشـتن آن  . ترین پشتیبانی در دنیا است دوستی احتماالً بزرگ

دوسـتان افـراد عجیبـی هسـتند کـه      .روم نکنید که فواید بسیاري در آن اسـت مح

سـالگی یکـی از    53من موقع . دانند و شما را دوست دارند چیز را درباره شما می همه

گفتم اگـر در   من همیشه می. عزیزترین دوستانم را به علت حمله قلبی از دست دادم

اجازه یک تمـاس تلفنـی داشـته    جهت متهم شدم و اگر  یک زندان خارجی جایی بی

. او دوست واقعی است. چرا؟او نزد من خواهد آمد. باشم، با دیوید تماس خواهم گرفت

گویند هر موقع  ها را صدا بزنی بگیري، می و دوستان موقتی کسانی هستند که اگر آن

دوستان واقعی و موقت هـر دو الزم  . برگشتی، با من تماس بگیر و باهم پارتی بگیریم

 .تندهس

 فرهنگتان 

چیزهاي مهم و حیاتی هستند کـه شـما    ها، همه ها و لباس زبان، موسیقی، مراسم، سنت

ها را باید حفظ کنید که با وقتـی بـا یکـدیگر همـراه      باید تا موقعی که زنده هستید آن

 .دهند باشند انرژي و قدرت زیادي به شما می

 معنویت 

به بخـش معنـوي خـود    . سازند تی را میکند که مل ها کمک می به تشکیل اساس خانواده

ها، پرندگان و  سازد و ما را متفاوت از سگ توجه نباشید زیرا آنچه را که ما هستیم می بی

 .کند حیوانات می

 والدینم به من آموختند چیزي را تـرك نکـنم، نـه     چیز را از خود دور نکنید هیچ

ـ  93تنها قبل از اینکه پدرم در . بازي، نه سینما و شادي الگی فـوت کنـد، اگـر    س
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هایی  زد خانه نبود؛ یا در بازار بود یا بچه هرکسی در ده و نیم شب یا یازده زنگ می

. رفت یـا بـه کلیسـا    کرد، یا به کنسرت می کنند را تماشا می که بیس بال بازي می

توانی انجام بده یا بلیـت بـراي هـر انجـام      هر کاري می.اش بود ها برنامه شبانه این

زیستن یک امر حیـاتی   .توانی برو انی تهیه کن و به هرکجا و هر جا میتو کاري می

کنی، خوب باید یاد بگیـري و آن را در چهـره و    زندگی خواهی خوب اگر می. است

فـرد و   اگر بتوانید خوب زندگی کنیـد، چیـز منحصـربه   .صداي خودت نشان دهی

زنـدگی کـاري   تنها زندگی شخصی بلکـه   که نه. جادویی در وجود شما خواهد بود

چیـز دیگـر    انگیزد و به شما انرژي و نشاطی خواهد داد که از هیچ شما را هم برمی

 .توانید به دست آورید نمی

 تان تان و دایره داخلی زندگی اعضاي خانواده 

زمانی که پدرم زنده بود، من همیشه موقع مسافرت بـا  . مراقب بخش درونی خود باشید

ها با کشاورزان در جاي کوچکی بـه اسـم    را اکثر صبح اش او صبحانه. پدرم تماس داشتم

اگر پدري موقع راه رفتن در خارج از خانه بوسه دخترش .خورد دیکوي در بیرون شهر می

را در طول روز حس کند، یک مرد باقدرت است، یا همسري در خارج از خانه همسرش را 

هـایی بـا حلقـه    چیز هـا همـه   ایـن .ناپذیر است اطرافش حس کند، در طول روز شکست

بـه عبـارتی   .شود شما قوي و قدرتمند و بـانفوذ باشـید   تان هستند که باعث می درونی

ها ایـن اسـت کـه شخصـی      ها و فضائل بسیاري وجود دارد اما یکی از بهترین آن ارزش

بنـابراین در زنـدگی   . تر از عشق وجـود نـدارد   چیزي باارزش مراقب دیگري باشد، هیچ

دهید را به خاطر داشته باشید و  و دالیل کارهایی که انجام میواقعی  هدف پرمشغله خود

خواهید بـراي شـما بـه ارمغـان بیـاورد و       حقیقتاً جوري زندگی کنید که مزایایی که می

  .برسید موفقیتبه
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  !شکست یا موفقیت مسئله این است

  

 دو هر که صورتی در گیرند، می نظر در هم از جدا را ها موفقیت و ها شکست مردم بیشتر

 را شکسـت  توانـد  می کند می تولید را موفقیت که فعالیتی .هستند فرآیند یک محصول

 افکـار  که انرژي همان .رود می کار به هم خالق افکار تولید در عمل همین .کند تولید هم

  .کند می تولید هم را اشتباهات کند، می تولید را خالق

” درسـت  پاسخ “اساس بر زشی،آمو سیستم .آید نمی خوششان اشتباه از مردم بیشتر

 کـه  انـد  داده یاد ما به ها زمان همان از .دهد می پرورش سنتی روش به بیشتر را ما ذهن

 در کـامالً  تشـویق  سیسـتم  این .است بد هم غلط هاي جواب و خوب درست هاي جواب

  .خطاست کردن اشتباه که ایم گرفته یاد ما دیگر عبارت به .است افتاده جا مدارس بیشتر

 کـه  بگیـریم  یـاد  اگر .کنیم برداري بهره بسیاري هاي فرصت از توانیم نمی دیدگاه این اب

 و نکنیم اشتباه که گیریم می یاد .دارد دنبال به را بدي عاقبت هم کوچکش حتی شکست

 شکسـت  احتمـال  آن در کـه  دهیم قرار شرایطی در را خود گیریم می یاد این از مهمتر

 شکست از و شود می سنتی فکر الگوي از پیروي به منتهی عمل این .باشد نداشته وجود

 .کند می خودداري جامعه در
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 را تحصـیلی   سـال  18 و بوده خواندن درس حال در ارشد کارشناسی مقطع تا که فردي

 در تفکـري  هـیچ  بنـابراین  است رسانده پایان به موفقیت با امتحانات در شکست بدون

 بـه  شکسـت  که است شده باورش فرد این .ندارد خوردن شکست نحوه و شکست مورد

 فرد این .است جدید افکار به رسیدن وسیله شکست که صورتی در است بد خود خودي

 مصـاحبه  در و گـردد  مـی  کار دنبال به وقتی التحصیلی فارغ از پس خود اقدام اولین در

 در شکسـت  از تصـوري  هیچ و نخورده شکست حاال تا چون شود، نمی قبول استخدامی

 خـود  براي را شکست این تواند نمی حتی و خورد می شدیدي ضربه ندارد، وجود شذهن

 اگـر  که صورتی در است، شده متحمل را دنیا شکست بزرگترین کند می حس .کند هضم

 .کند استفاده خود پیشرفت براي فرصت این از توانست می بود آشنا شکست مفهوم با

 افـراد  دیگر و موزیسین معلم، دانشجو، دار، هخان زن مدیر، چقدر کنید، نگاه اطرافتان به

 .ترسند می شکست دلیل به فقط جدید هاي موقعیت آمدن وجود به از که بینید می را

 در را شکسـت  ریسک تا دهند می ادامه باال مقاطع تا را درس دلیل این به افراد از خیلی

 بـراي  را یـت موفق کـه  است اي گونه به آموزشی سیستم چون دهند، کاهش خود زندگی

 .کند نمی رو به رو جامعه هاي واقعیت با را فرد و کند می تداعی شکست از بهتر افراد

 یـادگیري،  تجـارب  خیلی از نتیجه در .نکنیم اشتباه جمع در که ایم گرفته یاد ما بیشتر

  .افتند می اتفاق خصوصی زندگی در که هایی آن جز به کنیم می محروم را خود

 کـار   آن بـا  مان آشنایی دهنده نشان کاري هر در ما اشتباه میزان   آیا شکست بد است؟

 را کاري اگر ولی کنیم؛ می کم خیلی هم اشتباه دهیم، می انجام عادي کارهاي وقتی .است

 در کنیم، استفاده مختلف هاي روش از یا ایم نکرده تجربه را آن حال به تا که دهیم انجام

 هـم  بـار  صـدها  که است ممکن نوآوران .دهیم می انجام را اشتباهات که است موقع آن

 .یابند می دست جدید هاي ایده به ولی نشوند موفق
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 را جهـت  موقـع  چـه  کـه  دهند می نشان چون دارند دنبال به را مفیدي اهداف ها اشتباه

 هـم  فکـر  هـا  آن دربـاره  رود، می پیش روان و راحت چیز همه وقتی معموالً .دهیم تغییر

 رفتـار  منفـی  بـازخورد  اصـول  طبق زیادي، حد تا که است دلیل این هب شاید .کنیم نمی

 توجـه  دهند، می دست از را شان کارایی اشخاص یا چیزها که ها وقت گاهی فقط .کنیم می

 کنیـد  نمی فکر زانویتان کاسه درباره اکنون هم مثال، عنوان به .شود می جلب ها آن به ما

 انجام درست را خود عمل چون آرنجتان، بارهدر همینطور .است سالم و صحیح فعالً چون

 تان توجه تمام بالفاصله گذشته برخالف بشکند، پایتان اگر حال .ندارد مشکلی و دهد می

 .کردید نمی هم را فکرش قبالً که کنید می متمرکز نقاطی روي را

 میـل  بـه  بسـته  هـم  جدیـد  ایده یافتن و ندارد کاربرد فعلی روش یعنی منفی بازخورد

 را کارها همیشه اگر .درست راه و تالش با نه گیریم، می یاد اشتباه و تالش با ما .تشماس

 یـک  با را همه و کنیم ایجاد تغییرات که شویم نمی مجبور هیچوقت دهیم، انجام درست

 ذهنـی  هاي جرقه افراد اشتباهات .گیریم می یاد هایمان شکست از ما.کنیم می تمام روش

  .شود می معمول از تر متفاوت فکري به منتهی که هستند

  آیا موفقیت خوب است؟

 ایـن  پاسخ گاهی است؟ خوب موفقیت آیا :که است این شود می مطرح که دیگري سوال

 شود، نمی منتهی خوبی اتفاق به گاهی شکست که است درست چون .نیست واضح سوال

 عمـل  روش دو بـه  تواند می موفقیت .شود می منتهی بدي اتفاق به موفقیت هم گاهی اما

 .کند

 موفقیـت  اگـر  “که رسیم می نتیجه این به و کند می قفل را ذهن شکلی، به موفقیت اوالً

 بـردن  کـار  بـه  مانع برداشتی چنین” رویم؟ می دنبالش به چرا پس کند، نمی باز را قفلی

 و تجـارب  همـین  مـدت  دراز در کـه  بسـا  چه شود می دیگر هاي روش ارزیابی و تجارب

 .شوند واقع مفید هم خیلی ها روش
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 ضعیف اصلی هاي خواست که کند ایجاد را شرایطی کافی اندازه به تواند می موفقیت دوماً

 .گردند اولیه مشکالت زا بزرگتر حتی مشکالتی آمدن وجود به باعث و شود

 برنده شدن یا هماهنگ بودن!

  

 کـه  کرد دعوت مدیتیشنی معلم از پاروزنی تیم مربی المپیک، مسابقات در آمادگی براي

 باعـث  تعلیمی چنین که بود امیدوار مربی این .بدهد یاد تیمش به را آگاهی هاي تکنیک

 بیشـتر  تـیم  چـه  هـر  .کند شتربی را ها آن اتحاد و شود تیم در پاروزنی کارایی افزایش

 و بود شده آرامتر حرکتشان شدند، می تر هماهنگ ها آن گرفت، می یاد مدیتیشن درباره

 آن در و یافتـه  کاهش ها تمرین اینکه دار خنده .دادند نمی نشان خود از چندانی مقاومت

 اشـد ب هماهنـگ  هم با بیشتر بود شده عالقمند تیم که رسید می نظر به .بودند شده کند

 .کردند مرخص را مدیتیشن معلم دلیل این به .برنده تا

 قطارهاي از استفاده با که کردند تالش آتامی شهر حومه هاي ژاپنی ،1960 دهه اواسط در

 سـه  شـهر  دو ایـن  بـه  آمد و رفت موقع آن در برسند؛ توکیو شهر به زودتر السیر سریع

 شد کم شهر آن هاي توریست شد، آماده قطارها این اینکه از بعد .کشید می طول ساعت

 کـاهش  کشید می طول دقیقه پنجاه فقط که هفته آخر در دور شهر به رفتن انگیزه چون

 .یافت

 !است این مسئله موفقیت یا شکست است؟ بد شکست آیا است؟ خوب موفقیت آیا

 بـرعکس  .بمـانیم  عقـب  هـا  روش دیگـر  آزمایش و تجربه از که شود می باعث موفقیت

 بـه  شـود  مـی  باعـث  چون شویم خوشحال باید ها شکست از که آید می پیش هایی زمان

 .باشد می اولی از بهتر پاسخ این که برویم درست پاسخ دومین دنبال

 زمـان  آیا اید؟ کرده فرار شکست از تان زندگی در چقدر کنید؛ فکر خود با کمی نیز شما 

  دهیم؟ تغییر کمی را خود تفکر که است نرسیده آن
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  گویند شما آدم موفقی هستید، حتی اگر خودتان باور ندارید که می   نهنشا 9

  

. طلبی هستید، طبیعی است که هرچند وقت یک بار احساس شکست کنیـد  اگر آدم جاه

ایـد، گـاه بـا     وقتی اهداف بزرگی در سر دارید و هنوز به حد مورد نظر خود دست نیافته

 .شود تان برآورده نمی د شد که انتظاراترو خواهی ناپذیري روبه  چنین لحظات اجتناب

ي ذهن هر کدام از ما، تملّـک   زمینه ها این حرف را قبول ندارند، اما در پس اگرچه خیلی

آید و هرکس از این مال و اموال و زر و زیـور دنیـا    در دنیاي مادي موفقیت به حساب می

اي    نشـانه  9ي  دربارهدر این مقاله ! شود تر محسوب می سهم بیشتري داشته باشد، موفق

  .گویند شما آدم موفقی هستید، حتی اگر خودتان باور نداشته باشید خوانید که می می



    ❤✌✌ ✌❤✌❤ به سوي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

55  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

گرایی فـرو   دانیم که چقدر باید خجالت بکشیم چون تا خرخره در مادي خودمان بهتر می

درصـد   90دهـد کـه    اي که در دانشگاه استرایر انجام شـد، نشـان مـی    مطالعه! ایم رفته

ها معتقدند که شاد بودن نسبت به قدرت، مالکیت یا اعتبار، شـاخص بهتـري    اییآمریک

 67ها را زیـرورو کنـیم،    تر مخ آمریکایی اگر بخواهیم دقیق. براي سنجش موفقیت است

ي خـوب بـا اعضـاي خـانواده و      درصد آنها معتقد بودند که موفقیت یعنی داشتن رابطه

درصد موفقیت  20فقط . عاشق شغلت باشی درصد هم گفتند موفقیت یعنی 60. دوستان

  !دانستند می را در رفاه مالی 

  .اما بین گفتن و عمل کردن کیلومترها فاصله است

تـوانیم   به سختی می. کنند هایمان ما را گمراه می وقتی پاي موفقیت درمیان باشد، چشم

تـرین   فـق هاي پولدار، کله گنده و گـردن کلفـت را مو   جلوي خودمان را بگیریم که آدم

آوریـد، همیشـه دسـت بـاالي      صرف نظر از آنچه به دست می! ها به حساب نیاوریم آدم

. شود حس کنید که اصال موفـق نیسـتید   دست شما وجود دارد و همین مسئله باعث می

مسئله این نیست که شما زر و زیور دنیوي ندارید، مسئله این است که تعریـف شـما از   

  .شود یوي خالصه میموفقیت در همین زر و زیور دن

موفقیت واقعی یعنی شما دقیقا کی هستید و تا به حال در رسیدن به این خـود واقعـی   

ي  مـن بـه انـدازه   «کوبید که  اگر خودتان را به در و دیوار می. اید چقدر موفق عمل کرده

بعضـی  . در واقع معیار سنجش شما براي موفقیت از بیخ غلط اسـت » کافی موفق نیستم

فقط به یکی احتیاج دارد که یادآوري کند تا حاال در زندگی به چه چیزهایی  ها آدم وقت

در ادامه به چند شاخص درست و حسابی براي سـنجش موفقیـت اشـاره    . رسیده است

  !کنند به خودتان یادآوري کنید چه آدم موفقی هستید کنیم که به شما کمک می می
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کنید از دماغ فیل  فکر نمی. 1

  اید افتاده

هـاي مـوفقی را    ما آدم ي همه

شناسیم که طـوري رفتـار    می

کنند انگار آسمان تپیـده و   می

. انـد  آنها روي زمین پا گذاشته

کنند دنیا مال آنهاست  فکر می

. ر نیست؟ این اصال موفقیـت نیسـت  اینطو …کنند ها صرفا در آن زندگی می و باقی آدم

ي  ات و رویاهـاي بقیـه  موفقیت واقعی یعنی داشتن حس همدردي و درك اینکه احساس

ي احساسات و رویاهاي خودمان اهمیـت دارد و مـا بـدون دیگـران      ها هم به اندازه آدم

  .توانیم موفق باشیم نمی

  اندیش هستید مثبت. 2

اگـر روي  . اندیشی دو عنصر اساسی براي تشکیل یک زندگی شاد هسـتند  امید و مثبت

نگـر   انگیزه و منفی مشکالت متمرکز شوید، بی

نگـري گـام    وقتی در مسیر منفی. ید شدخواه

بردارید حتی اگر در راه خود به چیزي دسـت  

موفقیـت  . آید پیدا کنید، اصال به چشمتان نمی

واقعی یعنی همیشه نیمه پر لیوان را ببینیـد و  

قـدرت داریـد از دل    اعتقاد داشته باشید کـه 

  .هاي خوب خلق کنید هاي بد، موقعیت موقعیت
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  ست همیشگی نیستدانید که شک می. 3

ایـد کـه فقـط     حتما شما هم یاد گرفته

کننـد،   هایی که هرگز تالشـی نمـی   آدم

ــد هرگــز شکســت نمــی وقتــی . خورن

خورید، به صورت خودکـار   شکست می

مالیـد و بـه    ي آن شکست را بـه خـاك مـی    بلکه پوزه. کنید خودتان را بازنده تلقی نمی

اگر هنوز هم گهگـاهی بـا شکسـت    . دکنی صورت فرصتی براي یاد گرفتن به آن نگاه می

ي موفقیت واقعـی را نخواهیـد    شوید، پس بدانید و آگاه باشید که مزه خوردن ناامید می

اشـتباهات  . ها را به خاك بمالید ي این شکست چشید تا زمانی که یاد بگیرید چطور پوزه

موفقیـت   کنید، پس راه را براي دهند که دارید در مسیر غلط حرکت می به شما نشان می

کنیـد،   وقتی که بیشتر از همیشه احسـاس درمانـدگی و بیچـارگی مـی    . کنند هموار می

شـوند   چون این درماندگی و بیچارگی باعث مـی . گیرند می  ها شکل ترین پیشرفت بزرگ

تري از مشکالت را ببینید و در نهایـت آن راه حـل    انداز وسیع متفاوت فکر کنید، چشم

  .ان مانده بود، پیدا کنیدطالیی را که از نظرها پنه

اندیشید و همه چیز را تحت کنتـرل   منطقی می. 4

  دارید

دهند و ایـن بخشـی از    اتفاقات بد به هر حال رخ می

تعریف اکثر ما از یک روز بد، براي کسی . زندگی است

مـثال   –که با مشکالت واقعی دست به گریبان بـوده  
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مثل تعطیالت بـه نظـر    -زنده بماند غذاي کافی نداشته یا تالش کرده طی جنگ جهانی

شدن در گرفتن ترفیع براي شمایی  جا گذاشتن سویچ داخل ماشین یا حتی رد. رسد می

اید تا منطقی بیندیشید و اوضاع را تحت کنترل بگیرید، آنقـدرها هـم بـد     که یاد گرفته

  .این ویژگی مهمِ خود را به عنوان یک برگ برنده در نظر بگیرید. نیستند

  

  کنید قتی به کمک نیاز دارید، تقاضاي کمک میو. 5

اند این است که هـر قـدر    هایی که هنوز به بلوغ احساسی نرسیده هاي آدم یکی از نشانه

درخواست کمـک  . کنند هم که به کمک نیاز داشته باشند، از کسی درخواست کمک نمی

دیگران چیـزي را   نقص نشان دادن خود به به این معنا است که شما قصد ندارید تا با بی

. ثابـــت کنیـــد

ترسید کـه   نمی

هاي  مردم ضعف

شما را ببینند و 

به این سـطح از  

ــم  درك و فهــ

ایـد کـه    رسیده

هــیچ کــس بــه 

ــق  ــایی موف تنه

  .شود نمی

  



    ❤✌✌ ✌❤✌❤ به سوي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

59  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

  زندگی در چشم شما بازي یک سر برد، یک سر باخت نیست. 6

  

بل حتمـا  زندگی در چشم شما مثل یک االکلنگ نیست که اگر یک طرف ببرد، طرف مقا

کند شما خودتـان   فقط به خاطر اینکه کس دیگري به موفقیتی دست پیدا می. باید ببازد

ایـد و در ایـن    فقط همین دفعه است که شما برنـده نشـده  . دانید را بازنده و بدبخت نمی

هاي قطعی موفقیت توانایی پـایکوبی بـی    یکی از نشانه. آید شرایط آسمان به زمین نمی

  .هاي دیگران است قیتغل و غش براي موف
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  دانید ي دایمی و هیجان زودگذر را می تفاوت بین جذبه. 7

  

ي  مدت شما بعد از مدتی به یک مرثیه آورید که روابط طوالنی آیا روزهایی را به خاطر می

ي چنـین   شـدید؟ اگـر دوره   زده می شدند و شما هم خیلی زود دل بار تبدیل می کسالت

حـاال کـه پایـداري و    . گـویم  اید، به شما تبریک مـی  کردههیجانات زودگذري را سپري 

ایـد، یعنـی در راه موفقیـت گـام      ي عمیق را در کارها و روابط سرلوحه قـرار داده  جذبه

  .دارید می بر
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  کنند برایتان مهم نیست دیگران در مورد شما چه فکر می. 8

  

  

یعنـی احسـاس    کننـد،  وقتی نگران این هستید که دیگران در مورد شما چه فکـر مـی  

دهیـد   برعکس، زمانی که اهمیـت نمـی  . کنید که باید به دیگران چیزي را ثابت کنید می

هایتـان صـادق    کنند، با خودتان و اصول و خواسـته  ي شما می دیگران چه فکري درباره

وقتی کـه بدانیـد   . هستید و از زندگی راضی هستید، یعنی موفقیت در مشت شما است

ها  ي آدم نظرات بقیه

ــر ف ــط نظ قــط و فق

هستند نـه چیـزي   

بیشتر، معناي واقعی 

موفقیــــت را درك 

ایـن  . خواهید کـرد 

نظرات هیچ تاثیري 

ــما  ــدگی ش روي زن

تواننـد   ندارند و نمی

خود واقعی شـما را  

  .تغییر بدهند
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  دهید توانید، تغییر می پذیرید و آنچه را که می توانید تغییر دهید، می آنچه را نمی. 9

وقتی طوفان در راه است، براي توقف طوفـان  . بینی تفاوت وجود دارد اقعبین بدبینی و و

توانیـد جلـوي    اما اگر بپذیرید که طوفان در راه است، می. آید نمی کاري از دست شما بر

کنید در حـال کوچـک شـدن     اگر شرکتی که در آن کار می. اش را بگیرید عواقب منفی

اي که صرف انکار کردن این اتفاق  د، هر ثانیهای است و شما در پی تعدیل نیرو اخراج شده

اگر انسان . اندازید کنید، آنچه را در آینده قرار است برایتان اتفاق بیفتد، به تعویق می می

هایی را که  توانید به راه خود ادامه دهید و گزینه بینی هستید پس در این شرایط می واقع

. ریزي کنید توانید تغییر دهید برنامه یپیش رو دارید بررسی کنید و براي چیزهایی که م

پذیري در قبال تغییر چیزهایی که دوست دارید در زندگی خود تغییر دهیـد،   مسئولیت

هـاي بـزرگ    یکی از شاخص

  .موفقیت است

کنیـد   در آخراینکه حس می

اید فقط چون  شکست خورده

بایــد شــغل بهتــري داشــته 

تـري   ي بـزرگ  باشید، خانـه 

تـري   بخرید یا ماشین گـران 

سوار شـوید اصـال منطقـی    

موفقیــت واقعــی از . نیســت

ــی ــامال  درون م ــد و ک جوش

  .مستقل از شرایط پیرامون شما است
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  چگونه زندگی موفقی داشته باشیم

 

  

 

تجربـه نشـان داده   . راز موفقیت در زندگی چیست؟ پاسخ این پرسـش سـاده نیسـت   

در این مـورد نظـرات   . کند یتر م تمریناتی وجود دارد که مسیر موفقیت را براي ما کوتاه

پـس  . کنـیم  قدم عملی در مسیر موفقیت اشاره می 30ما در ادامه به . زیادي وجود دارد

 .بیایید ببینیم که چگونه زندگی موفقی داشته باشیم

عضو بخش امنیت عمومی دانشگاه ایالت میزوري و یک پلـیس و واعـظ    جاستین فریمن

  :داند که عبارتند از ضروري می او عواملی را براي موفقیت. قدیمی است



    ❤✌✌ ✌❤✌❤ به سوي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

64  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

  کنند کنید، دقت نمی مردم به آن اندازه که شما فکر می. 1

اید یا ماشین  تان، اهمیتی ندارد که شما ارتقاي شغلی دریافت کرده براي بیشتر اطرافیان

براي داشتن زندگی موفق شما نباید اساس خوشـبختی خـود را بـر    . اید جدیدي خریده

از آن سو توجه زیاد آنان در مورد موضوعی خاص هـم  . قرار دهید مبناي قضاوت دیگران

  .نباید بیش از حد شما را تحت تاثیر قرار دهد

  آوردهایتان مندند نه به دست ي واقعی به شما دارند، به شما عالقه افرادي که عالقه. 2

شـما  . گویـد  زمانی را در نظر بگیرید که کسی براي شغل جدیدتان به شما تبریـک مـی  

براي اینکه زندگی مـوفقی  . شوید که تبریک و خوشحالی او قلبی است یا خیر توجه میم

مند اسـت، هـر کـاري     کنید که واقعا به شما عالقه داشته باشید، وقتی فردي را پیدا می

  .سازند ي شخصیتی شما را می زیرا این افراد پایه. داشتنش انجام دهید براي نگه

  آورد پول خوشبختی نمی. 3

اینکه زندگی موفقی داشته باشید، بر روي عالیـق خـود تمرکـز کنیـد، نـه پـول        براي

شناسم که زندگی خـود را صـرف کـرد تـا یـک       فردي را می: گوید فریمن می. دریافتی

ی براي خرج کـردن آن  در نهایت قبل از این که فرصت کاف. انداز چشمگیر جمع کند پس

بـر   را پیدا کنـد، 

  .اثر سرطان مرد
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  ي بزرگسالی نیست ري الزمهبدهکا. 4

اي زمانی بدهی داشته باشید، وجود بدهی در وضـعیت   تان در بازه ممکن است در زندگی

هـا را مـدیریت    باید یاد بگیرید بـدهی . تواند امري خطرناك محسوب شود مالی شما می

 .کنید

 بیانِ مناسب، ابزاري قدرتمند است. 5

براي اینکـه زنـدگی مـوفقی داشـته     . بگذارد تواند روي مردم تاثیر بیانِ خوب، قطعا می

: گویـد  فریمن در این خصوص مـی . توانید چیزها را تغییر دهید باشید، شما از این راه می

توانید در طرف مقابل  وقتی که شما با روش درستی با دیگران صحبت کنید، آرام آرام می

آن زمان به . است  دهاي که از چیزي ترسی مثل صحبت کردن با بچه. اطمینان ایجاد کنید

 .برید قدرت واقعی بیان پی می

 شما در قبال دیگران و خودتان مسئول هستید. 6

شود که نسبت به دیگران مسئولیت  فریمن معتقد است صرف وجود داشتن ما، باعث می

هـاي   دوسـتی بـه انسـان    براي داشتن زندگی موفق ما باید به خاطر نـوع . داشته باشیم

موفقیت ما . در نهایت ما نسبت به خودمان کنترل و مسئولیت داریم. نیازمند کمک کنیم

  .رو شویم به چالشی است که فقط خودمان باید با آن رو

  بینی نشده باشید ي اتفاقات پیش آماده. 7

ایـن کارهـا   . رود ها به چه شکلی پـیش مـی   تان را بکنید تا متوجه شوید کار تمام تالش

اما براي اینکـه  . ي کشور است یا حتی وضعیت اداره شامل امور مربوط به شرکت خودتان

زندگی موفقی داشته باشید، الزم است این را بدانید با وجود آگاهی شما، باز هم ممکـن  
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همیشه آماده باشـید و نقشـه   . ي شما را تغییر دهند است اتفاقاتی پیش بیاید که برنامه

  .جایگزین داشته باشید

  ا را بسازنداجازه ندهید دیگران شخصیت شم. 8

کنیم کـه ارتباطـات در آن نقـش اساسـی ایفـا       با وجود اینکه ما در جوامعی زندگی می

  .کند، اما اجازه ندهید افراد یا عقاید مختلف به شما بگویند که چه کسی هستید می

  همیشه پیشرفت کنید. 9

ـ  . براي اینکه زندگی موفقی داشته باشید، سعی کنید از دیگران بهتـر باشـید   ه وقتـی ک

  .بهترین شدید، با خودتان به رقابت بپردازید

  :گوید می Ogilvy PRکریستوفر گریوز مدیر اجرایی 

  نهایت با ارزش است خودشناسی بی. 10

تـر و   توانید راحـت  بینند، می اگر شما بتوانید خودتان را به شکلی ببینید که دیگران می

 .تر با آنها کار کنید موثر

 گذارد ما تاثیر میتعصب بر تمام کارهاي ش. 11

اگر شـما  . گذارد نوع نگرش شما به جهان چیزي است که بر تمام تصمیمات شما تاثیر می

توانید از خودخواهی خود کم کنید و در شرایط مختلـف   از تعصبات خود آگاه باشید، می

  .بهترین تصمیم را بگیرید

  

  شود زندگی کردن در زمان حال باعث افزایش تمرکز شما می. 12
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اي اینکه زندگی موفقی داشته باشید، قبول کنید که گذشته قابل تغییر نیست و تالش بر

  .ي خودتان را بسازید کنید آینده

  شوند تان می تر شدن زندگی افرادي که با شما تفاوت زیادي دارند، باعث غنی. 13

 کنند، این موضـوع  اگر پیرامون شما را فقط افرادي تشکیل دهند که شبیه شما فکر می

شـوید،   هاي تـازه مواجـه مـی    اما وقتی با دیدگاه. شود باعث کم شدن خالقیت شما می

  .کنید گیرید و زودتر پیشرفت می تر یاد می بیش

  زیاد سفر کنید. 14
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اي  تواند باعث به وجود آمدن نگرش تازه سفر، عالوه بر اینکه راهی براي تفریح است، می

هاي کاري دور بماند و پس از  دتی از دغدغهکند ذهن شما م سفر کمک می. در شما شود

  .تان برسید آن با انرژي مضاعف به کارهاي

 

  :گوید شناس است می مایک لیري که روان

  

  هاي خود را بیابید مندي ریسک کنید تا عالقه. 15

براي اینکه زندگی موفقی داشته باشید، اگر نتوانستید شـغلی پیـدا کنیـد کـه شـما را      

  .جو ادامه دهید و خوشحال کند، به جست

  مراقب سالمت خود باشید. 16

تـان ناراحـت هسـتید،     تـوجهی بـه سـالمت    هاي ذهنی یا بی تا زمانی که بابت درگیري

  .توانید بر روي کار خود تمرکز کنید نمی

  شهرت و اعتبار خود را حفظ کنید. 17

. فـظ کنیـد  براي اینکه زندگی موفقی داشته باشید، با تمام توان خـود، اعتبارتـان را ح  

ها در  دیگران متوجه این. صداقت، قابل اتکا بودن و مهربانی را تبدیل به عادت خود کنید

  .شوند شما می
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  تصمیمات احساسی نگیرید. 18

گیـرد،   العمل احساسی و بدون فکر که از سر ترس یـا عصـبانیت انجـام مـی     یک عکس

راي اینکه زندگی موفقی داشته ب. ي شغلی شما را به مخاطره بیندازد تواند تمام آینده می

  .باشید، قبل از تصمیمات مهم، آرام شوید و از روي عصبانیت کاري انجام ندهید

  دیگران را ببخشید. 19

العمل مناسب بـروز دهیـد،    در این هنگام عکس. هر کسی ممکن است شما را ناامید کند

ی از انـرژي شـما را   نفرت از دیگران مقدار قابل تـوجه . ولی از کسی کینه به دل نگیرید

 .گیرد می

 تري باشید همیشه دنبال هدف بزرگ. 20

براي اینکه زندگی موفقی داشته باشید، به دنبال اهـداف  . تر از شماست دنیا بسیار بزرگ

  .تري در دنیا باشید بزرگ

  :گوید یک واعظ گمنام می

  زندگی بسیار کوتاه است. 21

  .ناپذیر است اجتناب اینکه از زمان نهایت بهره را ببرید، ضرورتی

  دانید چیزهاي زیادي وجود دارد که شما نمی. 22

اگـر در  . شناسید، آن کار را به او واگذار کنیـد  اگر در کاري، فردي بهتر از خودتان را می

  .شود که در آن اطالعاتی ندارید، در بحث شرکت نکنید مورد موضوعی بحث می
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  با خودتان صادق باشید. 23

شد کنیـد و بـراي اینکـه زنـدگی مـوفقی داشـته باشـید،، چیزهـاي         خواهید ر اگر می

  .ناخوشایندي که در مورد شما وجود دارد را ببینید

  :گوید جی بازونیتی نویسنده می

  خوشحالی یک انتخاب است. 24

بین بودن فارغ از شرایط، باعـث   خوشحال و خوش. وضعیت روحی شما یک تصمیم است

 .اینکه زندگی موفقی داشته باشید، خوشحال باشید براي. شود موفقیت بیشتر شما می

 اعتماد به نفس داشته باشید. 25

گویید باور خواهنـد   وقتی شما به خودتان باور داشته باشید، دیگران هم به چیزي که می

  .داشت

  ترسند همه می. 26

افراد موفق کسانی هستند که ترس خـود را  . ترسند این را بدانید که همه از شکست می

  .دهند این ترس آنها را از کارهایشان باز دارد پذیرند و اجازه نمی می

  پذیرند همه آسیب. 27

تواند  آمیز شما، می ترین رفتار محبت کوچک. این دلیلی است تا با دیگران مهربان باشید

  .تاثیر عمیقی بر دیگران داشته باشد
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  هیچ کس کامل نیست. 28

هاي خود باشـید تـا    شکرگزار داشته. نده نیستندها، افراد خوب همیشه بر بر خالف فیلم

  .تر باشید تر و شاد قوي

  :گوید گلوریا گارسیا می

  ي افراد موفق درس بگیرید توانید از تجربه شما می. 29

. براي اینکه زندگی موفقی داشته باشید، خوب است براي خود قهرمانانی داشته باشـید 

اده کنید و این تاثیر مثبتی بر کارتان خواهـد  هاي آنها استف توانید آزادانه از نصیحت می

  .داشت

  

  :کویین کی تی معتقد است

  شانس نادرترین راه براي موفقیت است. 30

اگر فرد با استعداد و با پشتکاري هستید، براي اینکه زندگی موفقی داشـته باشـید، در   

ه دسـت  شانس خوب، با تالش مداوم و حرکت رو به جلو ب. هنگام شکست تسلیم نشوید

  .آید می
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  اگر چند آرزو یا هدف دارید، به کدام باید برسید؟

 

  

 

آپ بگیریـد و   شناسـی یادتـان داده اسـت بـک     یک لحظه از هر چیزي که معلم زیست

فرض کنید مغز ما یک توپ بادي است و داخلـش پـر از زنبـور    . تان را به ما بدهید گوش

خواهنـد آن را بـه    هاي داخل توپ مـی حاال زنبور. هر زنبور معادل یک ایده است. است

اگر هر کدام از زنبورها بخواهند به سوي جهتی مجزا پرواز کنند چـه  . حرکت در بیاورند

. به پا خواهد شـد » زنبور تو زنبوري«توانید حدس بزنید که چه  خواهد شد؟ خودتان می

اتالف وقت  متر به عقب، اما هر چه که هست شاهد 2متر به جلو برود و  3شاید این توپ 

مغز پر از ایده است، اما هـیچ  . نام دارد »پراکندگی ذهنی«این وضعیت . و انرژي هستیم

  براي رفع ایـن مشـکل چـه بایـد کـرد؟     . ها شانس عملی شدن ندارند  کدام از این ایده

دوسـت داریـم   . را انجام بـدهیم » یک کار«شویم که فقط  ها هیچوقت راضی نمی ما آدم
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خواهد همزمان بدن را آرنولدي کنـیم   یعنی دلمان می. هم انجام بدهیمي کارها را با  همه

مان بدجوري هـوس پیتـزا کـرده     و زبان کاتالونیایی یاد بگیریم و در همین حال هم دل

تمایالت کُنتور ندارند؛ از کار تیمی هم چیزي بلد نیستند؛ هـر کـدام بـه صـورت     . است

و  …تی که خودش دوست دارد، هدایت کندکند تا ما را به آن سم جداگانه تالشش را می

در واقع بیشتر از اینکه عوامـل داخلـی   . رود  شود که توپ به هیچ سمتی نمی اینطور می

 .کند کنترلش کنند، وزش باد جهت حرکتش را تعیین می

  

سـاعته داخـل مغزمـان،     24انگـار  . هاسـت  این چیزي که گفتم مدل زندگی بیشتر آدم

ها و تمایالت همـدیگر   در زد و خوردي ناتمام، ایده. ه راه استکاري ب کشی و کتک عربده

مـا  . دهند تا ببینند زور کدامشان براي هدایت مغز ما بیشتر است را مورد عنایت قرار می

هستید شاخشان   پایه! خدا را چه دیدید، شاید هم شدیم…شویم هم که حریفشان نمی

  را بشکنیم؟
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  ي خفن  نفرین ایده

  

ي  سال پیش است و شما هم ید بیضا و نبوغ گودزیالیی دارید و ایـده  20االن  تصور کنید

سه تـا از بهتـرین   . تان خطور کرده است استارت زدن گوگل، آمازون و فیسبوك به ذهن

ي بارگیري هستند و اگر هر کدامشان را کلید  وکار قرن در مخ شما آماده هاي کسب ایده

یافت که به ازایش در کل جهان، پـولِ چـاپ شـده    بزنید به چنان ثروتی دست خواهید 

اما اگر تصمیم بگیرید که هر سه را با هم راه بیندازید به هیچ جـا نخواهیـد   . وجود ندارد

  .رسید

مشـکل  . ي خوفناك اسـت  چیزي که زیاد است ایده. هاي خفن کافی نیست داشتن ایده

ه همین دلیل است که اگر ب. ها، مانع کسب است اینجاست که تجمع بیش از حد این ایده

شان را در کالبد یک نفر بتپانیم، آن فرد را  هاي باهوش را جمع کنیم و همه هیئتی از آدم

مثل دعواي راننـده  . رهبري کردن چنین بلبشویی ممکن نیست. باید آدمی احمق نامید

هاست که چند  تاکسی

نفرشان دورتان حلقه 

بزنند و هر یک شما را 

به سمت تاکسی خود 

ترین  ابتدایی: کشاندب

قــــانون فیزیــــک 

گویـد کـه هـیچ     می

تکانی نخواهید خورد 

ها نیروي  چون راننده
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  .شود تان پاره می ي لباس کنند و فقط یقه همدیگر را خنثی می

  

  یابند؟ پس نوابغ چطور به چیزهاي غیرممکن دست می

ال هدف این باشـد  مث. اي متصور شوید وار و بلندپروازانه بیایید براي خودتان هدف دیوانه

ي ادبی پـولیتزر را بگیـرد، ترکیـب     که روي مریخ فرود بیایید، کتابی بنویسید که جایزه

رنگ سوپرماشین بعدي فراري را بسازید، یا سیخ کباب مدرنی بسازید که وسـط کبـاب   

  !کوبیده را هم مغز پخت کند

کسی که برایتـان مهـم   یعنی زندگی خود و هر  –اگر واقعا مجبور به انجام این کار بودید 

توانسـتید بـه ایـن     کردید؟ چطور می  یچطور این کار را م –است، به آن بستگی داشت 

گذاریـد و فقـط    تمام کارهاي دیگر را کنـار مـی  . یک جواب بیشتر ندارد هدف برسید؟

تان به وجود خواهـد آمـد    الجثه در توپ قلقلیٰ یک زنبور عظیم. چسبید به همین کار  می

  .ت سرعت به سمت آن هدف پرواز خواهد کردکه با نهای

احتماال بهترین ترفندي که براي رسیدن 

به موفقیت وجود دارد، این است که تمام 

توجه و تمرکزتان را بر روي یـک هـدف   

ــا الگــویی کــه . بگذاریــد از ادیســون ت

هـاي موفـق    ي انسـان  ، در همهانیشتین

اگـر بتوانیـد بـه صـورت     . توان یافت می

وي یـک هـدف متمرکـز    مداوم، فقـط ر 

شوید، از نظر تئوري، بـه بـاالترین حـد    
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  .ممکن براي تحقق آن هدف خواهید رسید

به این خـاطر شکسـت   . خورند شان نیست که شکست می ها به خاطر پتانسیل اغلب آدم

  .رود هاي بیشماري شده و هدر می شان صرف توجه به جهت خورند که پتانسیل می

  چگونه حریف خودمان بشویم؟

اما اگر تعداد چیزهایی کـه نـداریم زیـاد    . رود که ندارد دمیزاد همیشه دنبال چیزي میآ

باشد و بخواهیم 

یکجا به دنبـال  

اش بـرویم،   همه

حتما شکسـت  

. خواهیم خـورد 

ــر  ــع، اگ در واق

خواهید بـه   می

سوي شکسـت  

میانبر بزنید، از 

ــه   ــین حرب هم

. استفاده کنیـد 

اما اگـر دنبـال   

این هستید کـه  

تان را جمع کنید و فقط در یک مسـیر راه   تر به موفقیت برسید تمام انرژي عهر چه سری

  .بروید
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  هدف را باال بگیرید. 1

شـاید  . گیرنـد  مثقالی باشند، خیلی سریع اهداف دیگر جایشان را می اگر اهدافتان چس

تان کوچک باشـد، زیـر    تر است اما اگر هدف تر و نشدنی بگویید زدن هدف باالتر سخت

  .شود پا گُم می دست و

  

  گانه درست کنید منوي سه. 2

مـثال مسـائل کـاري، خانـه و      –قسمت تقسیم کنیـد   3تان را به  اجزاي مختلف زندگی

مثال تـا  . در زمان واحد تعریف کنید) هدف(براي هر کدامشان فقط یک جهت . تعطیالت

بـراي فـالن    کـنم و  فالن تاریخ آن پروژه را تمام کنم، تا فالن تاریخ انباري خانه را تمیز

اگر مجبور شدید که براي هر کدامشان بیشتر از یک جهت در . تعطیلی بلیت قطار بخرم

ي یک  آن واحد اختصاص بدهید، حداقل در جریان باشید که جهت اضافه شده، به اندازه

  .کند چهارم، شانس موفقیت بقیه را کم می

  بگذاریدش کنار. 3

. توان به تایم دیگري منتقـل کـرد   ایتان نیست را میه هر چیزي که در باالي هرم اولویت

  اهـداف . مارك زاکربرگ هم اول فیسبوك را درست کرد، بعد رفت زبان چینی یاد گرفت

اي احساسی متفاوت نسـبت بـه    مانند، این شمایید که به صورت لحظه عین همدیگر می

  .آنها پیدا کنید

  پینوکیو نشوید. 4
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اید مواظـب   شما که داستان پینوکیو را دیده. خرش کردندپینوکیو را بردند شهر بازي و 

بعضی چیزها هستند که به شما احساس آرامش و راحتی . باشید گول خودتان را نخورید

مثال اگـر  . اند این جور چیزها برایتان کشنده. دهند و دائم هم جلوي چشمتان هستند  می

استیشن بهتان چشـمک زد،   لیرساند، اگر پ وسط کاري هستید که شما را به هدفتان می

ي یک چهـارم، شـانس    یادتان باشد که هر جهت اضافه شده، به اندازه. گولش را نخورید

  .کند موفقیت بقیه را کم می

  

  زنبورهایتان را در یک خط پرواز دهید. 5

شاید قادر نباشید در آن واحد گوگل را خلـق کنیـد، سـرطان را درمـان کنیـد و روي      

بیایید و سیخ کبابی بسازید که بتواند کباب کوبیده را مغزپخت کند  ي مریخ فرود سیاره

توانید به صورت همزمان  اما می. و در عین حال از فرو افتادن آن در زغال جلوگیري کند

آدمـی  : موفقیت و آمادگی جسمانی مکمل یکدیگرند. مدیرکل و ورزشکار موفقی باشید

این دو تا را مثل دو زنبـور  . ر بهتري هم باشدتواند رهب اي داشته باشد می که بدن ورزیده

از میـان  .شوند تر می زنند و به هم که برسند قوي در نظر بگیرید که در یک جهت بال می

. آدمیان، فقط تعداد کمی بودند که اسمشان در تاریخ جاودانه شده و دنیا را تغییر دادند

شـان بـود را بدرنـد، بلکـه     این مشاهیر، مثل گرگ وسط گله نیفتادند تا هر چه دم دست

هـایی کـه    هدفشان را باال گرفتند، زنبورهایشان را در یک خط کردند و به باقی فرصـت 

تان را  خواهید قدرت دنبال کردن رؤیاي اگر می. شان گذاشته بود نه گفتند زندگی جلوي

  .داشته باشید، باید فقط یک مسیر را انتخاب کنید و به سایر مسیرها بگویید نه
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  وري باال از موفقیت افرادي با بهرهر 15

 

 7این افراد شـامل  . وري باال مصاحبه کردم نفر از افرادي با بهره 200اخیرا، من با بیش از 

کـارآفرین موفـق    200دانشجوي ممتاز و بـیش از   20ي مدال المپیک،  برنده 13میلیونر، 

» وري باالي آنها چیست؟ هاولین راز بهر«: ي آنها یک سوال ساده کردم من از همه. بودند

نظیر رسیدم که در اینجـا بـا شـما در     ي بی ایده 15هاي آنها، به این  بعد از تحلیل پاسخ

  .میان خواهم گذاشت



    ❤✌✌ ✌❤✌❤ به سوي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

80  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

 

: 1ي  راز شماره

هـا   روي دقیقه

کننـد   تمرکز می

  ها نه ساعت

  

  

  

  

  

افـراد   .کنند ها بنا می ساعت ها و نیم فرض عملکرد خود را روي ساعت افراد معمولی پیش

پـول  . تـر از زمـان نیسـت    چیز با ارزش دقیقه است و هیچ 1440دانند هر روز،  موفق می

 Shannon( شانون میلـر . گردد آید، اما زمانی که گذشت، هیچ وقت برنمی رود و می می

Miller(من تا به امروز بـراي هـر از دقیقـه    «: اي المپیک به من گفت ، ژیمناست افسانه

ها باشید تا بتوانیـد ماهرانـه    شما هم باید استاد مدیریت دقیقه ».تمام برنامه داش زندگی

  .زندگی خود را پیش ببرید
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  کنند آنها روي یک مسئله تمرکز می: 2 ي  راز شماره

ترین کاري که باید انجام دهند چیست و هـر روز صـبح    دانند مهم افراد فوق کارآمد می

دهند بدون آنکه اجازه دهنـد در ایـن    مییک یا دو ساعت وقت خود را به آن اختصاص 

) Tom Ziglar ( تـام زیگـالر  طور که همان. زمان، مسائل دیگر حواس آنها را پرت کند

بخش اول روز خود را صـرف کارهـایی کنیـد کـه     «: گوید مدیر عامل شرکت زیگالر می

ـ    ».کنند کار شما کمک می و اولویت باالتري دارند و به رونق کسب ه کدام هـدف اسـت ک

کند؟ انجام کدام کـار بـه شـما کمـک      تان ایفا می ترین نقش را در رسیدن به هدفمهم

  کند ترفیع بگیرید؟ می

 

 کنند ي خود را لیست نمی آنها کارهاي روزمره: 3ي  راز شماره

  

لیست کارهایی کـه بایـد   

ــد را دور   ــام بدهیـ انجـ

بیندازید، به جاي آن همه 

چیز را روي تقـویم خـود   

. کنیـــد ریـــزي برنامـــه

دهـد   تحقیقات نشان می

 41که در حقیقـت تنهـا   

درصــد کارهــایی کــه در 
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اثـر   ي شـوند صـرفا در نتیجـه    شود و مواردي کـه انجـام نمـی    لیست هست، انجام می

وري بـاال   افرادي بـا بهـره  . شوند خوابی می ، باعث به وجود آمدن استرس و بیزیگارنیک

جـردن  . کنند ز روي تقویم زندگی و کار مینویسند و بعد، ا همه چیز را در تقویم خود می

با استفاده از یک تقـویم،  «: گوید می The Art of Charm، یکی از مؤسسان هاربینجر

آیـد امـا    به نظر کار سختی مـی . بندي کنید اي تقسیم دقیقه 15هاي  روز خود را به بلوك

  ».دهد درصد افزایش می 95تواند راندمان شما را تا  همین کار می

 

 کنند آنها با سفر در زمان، بر عقب افتادن کارها غلبه می: 4ي  شماره راز

دلیلش این است که مـا از نظـر زمـانی    . توانید اعتماد کنید تان نمی ي  شما به خود آینده

کنیم که تمام هفته  خریم و فکر می ما امروز مقادیر زیادي سبزیجات می. متناقض هستیم

اي پر از مواد سبز رنگ پالسـیده و   بعد در آینده کیسه ساالدهاي سالم خواهیم خورد، و

ي ما کـار   ه توانیم بکنیم تا مطمئن شویم خود آیند کار می چه. اندازیم لیز شده را دور می

بینی کنید که چگونه ممکن است در آینده براي خودتـان   دهد؟ پیش درست را انجام می

  .تان را مغلوب کنید خود آینده حلی پیدا کنید که بتوانید کارشکنی کنید و راه

 

 رسانند آنها براي شام خود را به خانه می: 5ي  راز شماره

کنـد یـاد    که در اینتل کار می) Andy Grove( اندي گرُو من اولین بار این موضوع را از

همیشه کارهاي زیادي براي انجام دادن وجود دارد، اما کارهایی که بایـد انجـام   «: گرفتم

دانند  افراد بسیار موفق می ».توان انجام داد بیشتر از کارهایی است که می شوند، همیشه

بله، کار، اما چیزهاي دیگري نیـز هسـتند   . براي چه چیزي در زندگی ارزش قائل هستند
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توان گفت پاسخ صحیح این پرسش دقیقا چیسـت ولـی    نمی. دانند که آنها ارزشمند می

ندن وقت با خانواده، ورزش کردن و انجام کارهاي ها شامل گذرا براي بسیاري، این ارزش

هـایی   ي روز خود را به هر یک از حـوزه  دقیقه 1440آنها به طور آگاهانه . باشد خیریه می

به عبارت دیگر این کارها در تقویم . (شان با ارزش و مهم است دهند که براي تخصیص می

  .روند لو میاند ج اي که ریخته و طبق برنامه) کنند خود یادداشت می

 

 کنند آنها از یک دفتر یادداشت استفاده می: 6ي  راز شماره

  

تا کنون بارها اشاره کرده است که اگر به خاطر ) Richard Branson( ریچارد برانسون
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را بنا ) Virgin(توانست شرکت هواپیمایی ویریجین  یک دفتر یادداشت ساده نبود، نمی

آریسـتول   .رود بـه همـراه دارد   ه و هر جا کـه مـی  او این دفتر یادداشت را همیش. کند

اي یک بـار   رانی یونانی، در مصاحبه، غول قطب کشتی)Aristotle Onassis( اوناسیس

. همه چیز را یادداشت کنید. همیشه یک دفتر یادداشت همراه خود داشته باشید«: گفت

 ».دهنـد  مـی هاي بازرگـانی یـاد ن   این یک درس یک میلیون دالري است که در مدرسه

ــان ــوق   انس ــاي ف ه

کارآمد با نوشتن همه 

چیــز، ذهــن خــود را 

  .داند آزاد نگه می

  

آنها : 7ي  راز شماره

تنها دفعات مشخصی 

از روز را به بررسی 

ــل ــاي ایمی ــان  ه ش

  دهند اختصاص می

  

آنها با هر ویبره یـا هـر صـداي    . کنند افراد فوق کارآمد تمام روز ایمیل خود را چک نمی

در عـوض درسـت ماننـد    . است  کنند ببینند چه کسی به آنها ایمیل داده نمیزنگی نگاه 

فقط   بعضی. کنند ریزي می هاي خود برنامه کارهاي دیگر، آنها زمانی را براي بررسی ایمیل
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بار عصر و  بار صبح، یک کنند اما من براي مثال یک یک بار در روز ایمیل خود را چک می

  .کنم بار شب چک می یک

 

 کنند آنها هر طور شده از رفتن به جلسات اجتناب می: 8ي  مارهراز ش

  

، مالـک باشـگاه بسـکتبال داالس مـاوِریکز     )Mark Cuban(وقتی از مـارك کوبـان   

)Dallas Mavericks(اي کـه بـراي افـزایش کارآمـدي دارد      ، پرسیدم بهترین توصیه

ر آنکه کسـی بخواهـد   هرگز زیر بار قرارهاي مالقات نروید، مگ«: چیست، بالفاصله گفت

آنهـا معمـوال دیـر شـروع     . کشی شهره هسـتند  جلسات به وقت» .برایت چک بنویسد

  شان پر از پیچ هاي هاي غیرمرتبط و نامناسب در آنها حضور دارند، موضوع آدم. شوند می

توانید باید از جلسات خارج شوید، تـا   شما هر زمان می. کنند و تاب است و کش پیدا می

اي را  توانید خودتان تعداد کمتري مالقات ترتیب دهید و اگر زمـانی جلسـه   جایی که می

  .کنید سعی کنید آن را کوتاه برگزار کنید برگزار می
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 گویند می» نه«آنها تقریبا به همه چیز : 9ي  راز شماره

  

تفاوت افراد موفـق بـا   «: زمانی گفت) Warren Buffett( وارن بافت میلیاردري به نام

» .گویند می» نه«فراد خیلی موفق در این است که افراد خیلی موفق تقریبا به همه چیز ا

آره، ”اگر چیـزي  «نیز این نصیحت را به من کرد که ) James Altucher(جیمز آلتوچر 

دقیقـه در هـر روز    1440یادتان باشد شما تنهـا  ».است“ نه”نباشد پس “ !معلومه که آره

 !دست ندهید دارید، پس آنها را راحت از

 کنند پیروي می 20/80آنها از قانون : 10ي  راز شماره

نیز معروف است و این چنـین بیـان   ) Pareto Principle( اصل پارتو این قانون که به

. شـود  ها حاصل مـی  درصد فعالیت 20درصد نتایج تنها از  80کند که در بیشتر موارد  می

آورنـد و تنهـا روي    بهترین نتایج را به بار میها  دانند کدام فعالیت افراد فوق کارآمد می

  .گیرند می  کنند و بقیه را نادیده آنها تمرکز می
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  کنند آنها تقریبا همه چیز را به سایرین محول می: 11ي  راز شماره

 

در عـوض آنهـا   » توانم انجام دهـم؟  این کار را چطور می«: پرسند افراد فوق کارآمد نمی

را » من«ي  آنها تا جایی که بتوانند کلمه» تواند انجام شود؟ میاین کار چطور «: پرسند می

افراد فوق کارآمد مشکل کنترل کردن دیگران را ندارند و . کنند از این جمالت حذف می

بین به دست نیستند و در نظر آنها در اکثر موارد وقتی کاري به قـدر کـافی    مدیران ذره

باید در مورد آن زیـاد حساسـیت بـه    خوب باشد، خب پس به قدر کافی خوب است و ن

  .خرج داد

  

  کنند آنها براي هر یک از روزهاي هفته از الگوي خاصی پیروي می: 12 ي  راز شماره

  

گیرند  افراد خیلی موفق معموال براي هر یک از روزهاي هفته یک الگوي خاص در نظر می

ها سال است که من  ده براي مثال. ي کار خود تمرکز کنند هاي عمده تا بتوانند روي حوزه

پنجشنبه بعدازظهرها نیز به . ام ها را به قرارهاي مالقات و جلسات اختصاص داده دوشنبه

ي جدیـد   خواهم پـیش از شـروع هفتـه    پردازم که می اي می انجام کارهاي مالی و اداري

جـک   در گذشـته، مـن گزارشـی در ارتبـاط بـا الگـوي کـاري       . شسته و رفته باشـند 

او به کمک این الگو توانسـت دو شـرکت را بـه    . نوشته بودم) Jack Dorsey( دورسی

بنـدي کنیـد تـا کـارآیی و       بنابراین کارهـاي خـود را دسـته   . صورت همزمان اداره کند

  .سودمندي خود را به حداکثر برسانید
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  کنند آنها هر چیزي را تنها یک بار لمس می: 13راز شماره 

، مثال شاید یک قبض را باز کنیـد و آن را کنـاري   ي معمولی چند بار شده که در یک نامه

کنید ولی  بگذارید تا بعدا به آن رسیدگی کنید؟ هرچند وقت یک بار یک ایمیل را باز می

دارید تا بعـدا بـه آن رسـیدگی     ي دریافت خود نگه می بندید و در جعبه دوباره آن را می

اگر چیزي فقط پنج یـا ده  . زنند بار به چیزي دست می کنید؟ افراد خیلی موفق فقط یک

دقیقه وقت 

آنهــــا را 

بگیـــــرد 

همان لحظه 

جـا   و همان

ــه آن  بـــ

ــیدگی  رس

. کننــد مــی

ــار   ــن ک ای

ــث  باعـــ

ــی ــود  م ش

استرس آنها کاسته شود، زیرا مدام فکر آن در پس ذهن آنها وجود ندارد و کارآمدتر نیز 

  .نندهست زیرا دیگر الزم نیست در آینده آن را دوباره بخوانند و ارزیابی ک

  کنند آنها یک روتین صبحگاهی ثابت را اجرا می: 14ي  راز شماره

زده  نفر افراد بسیار موفق مرا شگفت 200یکی از چیزهایی که در حین مصاحبه با بیش از 

خواستند آیین صبحگاهی خود را با من در میـان   کرد، این بود که چندین نفر از آنها می
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در «:به مـن گفـت  » صبح جادویی«ي کتاب  ویسندهن) Hal Elrod( هال الرود. بگذارند

ي بیشـتر   بـراي گـرفتن نتیجـه   “ انجام دادن کارهاي بیشتر”حالی که بیشتر مردم روي 

تـوانیم بـا بـاال بـردن      پردازد کـه چگونـه مـی    کنند، صبح جادویی به این می تمرکز می

بیشـتري  ي  هاي وجودي خود، شروع به انجام کارهاي کمتري بکنـیم تـا نتیجـه    قابلیت

رو  هاي صـبحگاهی روبـه   اي از عادت هایم با طیف گسترده من در حین مصاحبه» .بگیریم

ي سالم و یک نرمش سبک  ها بدن خود را با آب، یک صبحانه شدم ولی بیشتر آنها صبح

بخش و  آنها ذهن خود را نیز با مراقبه یا دعا کردن، خواندن مطالب الهام. کنند تغذیه می

 .کنند زانه تغذیه مییا ثبت وقایع رو

 !چیز دانند که انرژي یعنی همه آنها می: 15ي  راز شماره

توانیـد انـرژي خـود را     هاي روز را افزایش دهید، ولـی مـی   توانید تعداد دقیقه شما نمی

ي خود باعث افزایش توجه، تمرکز حواس و بهبود قدرت  افزایش دهید که این هم به نوبه

افراد خیلی موفق، قید . برد وري شما را باال می ر کلی بهرهگیري شما شده و به طو تصمیم

زنند تا بتوانند دستاوردهاي بیشـتر و   هاي غذایی، خواب و یا استراحت خود را نمی وعده

در عوض، آنها به غذا به چشم سوخت، به خواب به چشم تجدیـد  . بیشتري داشته باشند

 هـاي کـاري نگـاه    اي بـین دوره  قوا و استراحت و وقفـه 

  .کنند می

شاید شـما یـک کـارآفرین،    .  را با هم ترکیب کنید  همه 

یک وزرشکار المپیک یا یک میلیونر نباشید و یـا حتـی   

قصد تبدیل شدن به یکی از آنها را نیز نداشـته باشـید،   

ولی رازهاي آنها ممکن است به شما کمک کند بتوانید کار بیشتري را در زمان کمتري به 

 .بیش از حد از کار کشیدن از بدن خود اجتناب کنیدانجام برسانید و از 
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 اند عادتی که افراد موفق ترك کرده 10

 

براي رسیدن به موفقیت حاضرید چه کارهایی انجام دهید؟ امروزه، معمولی بودن بـراي  

آید و کمتر کسی حاضر است براي سوا شدن از جمـع   اکثر ما وضعیتی عادي به شمار می

 .ي موفق، از این مسئله مستثنی هستند ها البته انسان. شیدن تالشی بکندو درخ

خواهیـد   یی کـه مـی   ها ي خود باشید و به موفقیت براي اینکه بتوانید در اوج فن یا حرفه

موفقیت چیزي نیسـت  . عمل کنید  برسید، باید براي خود قوانینی داشته باشید و به آنها

افراد . آورید با تمام وجود آن را بخواهید، به دستش می که تصادفی اتفاق بیفتد؛ فقط اگر

کننـد کـه    یی دوري می ها موفق براي رسیدن به موفقیت و افزایش بازدهی خود از عادت
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ها را به خود خیره کنیـد بـا مـا     خواهید چشم پس اگر می. خوب است ما هم یاد بگیریم

  .همراه باشید

  دکنن ي آسایش خود زندگی نمی در محدوده. 1

گویند که در آن شـما   ي آسایش به حالتی روانی می  ي آسایش چیست؟ محدوده  محدوده

از احساس آشنایی، راحتی و تسلط برخوردارید و کمتـرین میـزان اضـطراب را تجربـه     

ي آسایش، به این معنا نیست که باید در تکاپوي داشتن  خارج شدن از محدوده. کنید می

اشید، بلکه به این معناست که براي رشد باید چیزهـاي  ب  نوعی استرس و اضطراب دایمی

  .جدید را امتحان کنید و افق دید خود را گسترش دهید

. کنیم ي آسایش خودمان راحتیم این است که در آن خطر نمی  دلیل اینکه ما در محدوده

اي ماننـد یـک مـوش     بریم زنـدگی  ي آسایش خود به سر می  زمانی که تنها در محدوده

زند و در نهایت به جـایی   اهی داریم که در قفسش بر روي چرخی دور باطل میآزمایشگ

  .رسد نمی

ــراون  ــس بـ  لـ

ي معروفی  جمله

ــورد   ــن م در ای

اگر خـود  «: دارد

را در مـــوقعیتی 

قرار دهیـد کـه   

مجبور باشـید از  

ي  محـــــدوده

تـــان  آســـایش



    ❤✌✌ ✌❤✌❤ به سوي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

92  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

  ».سترش دهیدن را گ تا  ي آگاهی اید که دایره خارج شوید، در واقع خود را وادار کرده

  کنند بدون یادگیري اقدام نمی. 2

ترین مزیـت   بزرگ. آییم به خوبی از پس آن بر می  ها یادگیري، قابلیتی است که ما انسان

افراد موفق همیشه به . گذارد ي زندگی ما تاثیر می ها یادگیري این است که در تمام جنبه

  .خود هستند ي قبلی ها دنبال یادگیري چیزهاي جدید و گسترش آموخته

ایـن  . ایـم  مانیم و هر آنچه تا به حال آموخته اگر دیگر هیچ چیز یاد نگیریم، خودمان می

مان، چیزي که در راه رسیدن به موفقیت بسیار  بستی براي گسترش فهم و درك یعنی بن

ي موفقیت است، به آمـوختن   ، که الزمه از آنجایی که ذهن ما براي توسعه. ضروري است

  .هیچ وقت نباید از یادگیري مطالب تازه غافل شویم نیاز دارد؛

افتاد اگر بیل گیـتس، دسـت از یـادگیري و رشـد کـردن       تصور کنید که چه اتفاقی می

شناسـیم،   تر از چیزي بود که امـروز مـی   در آن صورت اینترنت خیلی ابتدایی. کشید می

پرداخـت، یکـی از     ي فـردي  ولی به خاطر اینکه او رویایش را دنبال کـرد و بـه توسـعه   

ي دنیا را تاسیس کرد که هنوز هم در حـال شـکوفایی و گسـترش     ها ترین شرکت بزرگ

  .است

  

  ترسند از مشورت گرفتن نمی. 3

زمانی که قرار است تصمیم مهمی «: ، کارآفرین مشهور، جایی گفته استریچارد برانسون

شابه شما را حل کـرده  بگیرید، تبادل نظر با کارآفرینان و رهبران تجاري که مشکالت م

  ».کند اند؛ تفاوت بزرگی ایجاد می
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کنـیم همـان امکانـاتی را     مشورت گرفتن همیشه هم کار راحتی نیست، وقتی گمان می

گیـریم سـوالی    کنیم، تصمیم می داریم که سایرین دارند، احساس ناامنی و وابستگی می

طـور اساسـی مـا را در راه     اما این کـار بـه  . نپرسیم و به تنهایی سر از مسائل درآوریم

کند، چرا که موردي که بـه دنبـال مشـورت     مان محدود می ي بالقوه ها رسیدن به توانایی

ي آن هستیم ممکـن اسـت چیـزي باشـد کـه دیگـري آن را بـه خـوبی          گرفتن درباره

  .شناسد می

  شوند در جزییات کوچک غرق نمی. 4

است، بنابراین به راحتی ممکن است ناشدنی پیش روي م  در زندگی امکاناتی به نظر تمام

این جزییات با متمرکز کردن حواس ما بـه خودشـان باعـث    . که در جزییات غرق شویم

تمرکز .تر غافل شویم شوند که از داشتن دیدي کلی به اطرافمان و دیدن تصویر بزرگ می

. کند بیش از حد بر جزییات توانایی شما را در دیدن ارتباط مسائل با یکدیگر محدود می

از آنجایی کـه بیشـتر   

زندگی ما وابسـته بـه   

ارتباطاتی است که بـا  

دیگــران و خودمــان  

کنـیم، اگـر    برقرار می

گرفتار جزییات شـویم  

مانند این خواهد بـود  

که بخواهیم با قطعـات  

ي  هـا  ي پـازل  گم شده



    ❤✌✌ ✌❤✌❤ به سوي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

94  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

شد اگر  تصور کنید چه می .چنین کاري ممکن نیست. مختلف، پازل جدیدي را حل کنیم

کرد؟ زمـانی کـه فـورد قصـد تاسـیس       اهمیت توجه می فورد تنها به جزییات بی هنري

دانست اگر بخواهد شرکت موفقی داشته باشد باید کـار متفـاوتی    شرکتش را داشت می

انجام دهد، و در حالیکه بسیاري به او گفته بودند که این کار شـدنی نیسـت، شـرکت او    

هنـري فـورد بـه جزییـات     .ی که باید رسیداهمیت رشد کرد، تا به جای وراي جزییات بی

اهمیتی که عبارت بود از صدها مرتبه شکست خوردن توجهی نکرد، بلکه تمرکز او بر  بی

و براي این کار، نیـاز بـه   . یابی است هدف نهایی و این مسئله بود که آن هدف قابل دست

  .تر داشت در نظر داشتن تصویر بزرگ

  هندد چند کار را همزمان انجام نمی. 5

کنند امـا   از انجام همزمان چند کار معموالً به عنوان مهارتی مخصوص برخی افراد یاد می

و این موضوع . کس قابلیت انجام چند کار را در آن واحد ندارد حقیقت این است که هیچ

اي خاص تمرکز  افراد موفق بر مسئله. ي کارایی مطرح است دهنده به عنوان عامل کاهش

الترین میزان توان خود، بدون داشتن تداخلی مزاحم، کارشـان را انجـام   کنند و با با می

دهید توانایی خود را در تمرکز کامل بر روي  وقتی چند کار را همزمان انجام می. دهند می

افراد موفق با تمرکز بر تنها یک وظیفه در هـر لحظـه،   . دهید هر یک از کارها کاهش می

 .گیرند کار میتمام توانایی و استعدادشان را به 

تلفن همراهم را در سـوپ  «: گوید می واتسون اما

کنم زمان آن رسیده که انجـام   فکر می. انداختم

این سـخن بـا    »!همزمان چند کار را متوقف کنم

تأکید بر محدودیت انسان در انجام چند کار بـه  
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  .کنیم یمان را محدود می ها کند چقدر در این حالت توانایی صورت همزمان، معلوم می

  گویند به خودشان دروغ نمی. 6

در مقابـل، قبـول   . ترین کارهاي ممکن باشـد  تواند یکی از ساده دروغ گفتن به خود می

کننـد   افراد موفق قبول می. ترین کارهاست جویی، یکی از سخت مشکالتمان بدون بهانه

ز مشکالت بسیار مهم است به جاي طفره رفتن ا.اند که با مشکالت درونی و بیرونی مواجه

: گفتـه اسـت   اسـتیو مـارابولی  طور که  همان. و دروغ گفتن به خودمان، آنها را بپذیریم

کنـیم،   زمـانی کـه حقیقـت خـود را انکـار مـی      . دروغ گفتن به خود را متوقف کنیـد «

  ».ایم ي خود را انکار کرده ها پتانسیل

  کنند در بازخورد گرفتن از دیگران تعلل نمی. 7

انداز جدیـدي   ن چشم تا  ي موقعیت کنونی تند، چرا که به شما دربارهمهم هس  ها بازخورد

اما زمـانی کـه   . توانید پاسخی را که درست در برابر شماست ببینید گاهی نمی. دهند می

اگـر در   .توانید موضوعی را از منظر شخص دیگر مشـاهده کنیـد   گیرید می بازخورد می

رفـتن بـه سـمت     انسـتید صـرف پـیش   تو گرفتن بازخورد تعلل کنید زمانی را کـه مـی  

هر چه بیشـتر بـراي گـرفتن بـازخورد صـبر کنیـد       . اید رویاهایتان کنید، از دست داده

ند در  توانید از ابزارهایی که دیگران قادر تر می سخت

، الـون ماسـک   .اختیارتان بگذارند اسـتفاده کنیـد  

بسـیار مهـم   «: کارآفرین موفق، در جایی گفته است

خوردي براي کارهایتان داشـته  ي باز است که چرخه

باشید، یعنی دائماً بررسی کنید چه کارهایی را انجام 

  ».توانستید بهتر عمل کنید اید و چطور می داده
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  اند کننده نیستند بلکه پیشگام دنبال. 8

» .روي کنید، در غیر این صورت کنار بروید یا پیش بروید یا دنباله«: ي معروف حتما جمله

افـراد موفـق   . پیشـروان و پیـروان  : ها در دنیا وجود دارنـد  و نوع از آدمد. اید را شنیده

هـا تصـادفی نیسـت،     موفقیت آن. هایی هستند که هدایت دیگران را بر عهده دارند آن

هـا در زنـدگی    آن. انـد  بلکه به این علت است که کسی را تا پایان مسیرش دنبال نکرده

  .اند اه مخصوص به خود را پیمودهخواهند باشند، ر براي رسیدن به جایی که می

اگر در جنگل به دوراهـی برخـورد کـنم،    «: بزرگ رابرت فراستي  درست مطابق با گفته

هـا بـه    کنم که افراد کمتري در آن قدم گذارده باشند، تمـام تفـاوت   راهی را انتخاب می

  ».همین انتخاب بستگی دارد

  گذارند گذشته، آینده را به ایشان دیکته کند نمی. 9

وقت تغییر نخواهد کـرد بنـابراین نبایـد آرزوي تغییـرش را       ست که هیچ گذشته چیزي

یـی را کـه نیـاز بـوده بیـاموزیم یـاد        ها ، درس مان از طرفی بدون گذشته. داشته باشیم

آموختیم،  گرفتیم؛ و تا وقتی درسی را که زندگی قصد آموختنش به ما داشته را نمی نمی

ــه تکــرار اشــتباهمان ادامــه  ب

 .دادیم می

زمانی، شهید خـان بـراي هـر    

ساعت شستن ظرف یک دالر و 

کرد،  سنت حقوق دریافت می 20

ي محقر او نتوانسـت   اما گذشته

 3حاال او بـا ثـروت خالصـی معـادل     . تري فکر کند مانع از این شود که به چیزهاي بزگ
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ي  هـا  یگیت، یکـی از بزرگتـرین کمپـان   -ان-میلیون دالر، صاحب فلکس 800میلیارد و 

ویل جگوارز و تیم فوتبال   خصوصی ایاالت متحده امریکا، صاحب باشگاه هاکی جکسون

  .لیگ برتري فولهام انگلستان است

  کنند باف پرهیز می از همراهی با افراد منفی. 10

در . گذارنـد  باف در مسیر دستیابی به موفقیت تاثیر بسیار مخربی به جا مـی  افراد منفی

اي  شـود نگـاه ناامیدانـه    آید که سبب می فراوانی براي ما پدید میمسیر زندگی، مسایل 

در این میان، برخی افراد دوست دارند که بیشـتر  . نسبت به خود و موقعیتمان پیدا کنیم

وقتی زمان زیادي در ارتباط بـا فـردي   .اوقات بر این بخش از زندگی تمرکز داشته باشند

واهید کرد و رویاهایتان از جلوي چشـمانتان  باف باشید، به همه چیز، منفی نگاه خ منفی

اگـر  . موفقیت بیشتر از هر چیز دیگر به نگرش ذهنی درست احتیاج دارد. شوند محو می

  .همیشه نگرش منفی داشته باشید، زندگی نتایجی منفی برایتان به همراه خواهد آورد

ته باشی اگر با اي مثبت داش توانی توقع زندگی نمی«: در جایی گفته است جوئل اولستین

پس اگر آرزوي موفق بودن دارید، نگاه منفی دیگـران   ».کنی باف معاشرت می افراد منفی

  .به مسائل را نادیده بگیرید

رسد تمام افراد موفق از الگـویی   به نظر می. براي موفقیت، تمرکز و عزم راسخ الزم است

آنها : اند به اینجا رسیدهبراي همین، آسان است که بفهمیم چطور . کنند مشابه پیروي می

چیـز و    دانستند براي رسیدن به رویاهایشان چه کارهایی باید انجام دهند و به هـیچ  می

  .هیچکس اجازه ندادند آنها را متوقف کند

شما این قدرت را دارید که یکی از همان افرادي باشید که هم اکنـون آنهـا را تحسـین    

  .اید کنید و الگوي خود قرار داده می
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  انون طالیی موفقیتق 6

 

 

) CMO(المللی  مدیر ارشد بازاریابی بین 2013تا سال ) Salman Amin(سلمان امین 

ــرکت ــود PepsiCo ش ــرکت   . ب ــد ش ــه مقص ــی را ب ــال پپس ــن س  .S. Cاو در ای

Johnson&Son   ترك کرد و آنجا با سمت مدیر ارشد عملیـات)COO (   مشـغول بـه
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ین است که اصول موفقیـت خـود را بـه عنـوان     خوانید، به قلم ام آنچه می. فعالیت شد

 .المللی، با شما در میان گذاشته است هاي بزرگ و بین مدیري ارشد در شرکت

اي است، اما این بدین معنی نیست که نباید تـالش   بینی آینده به ظاهر کار بیهوده پیش

ام کـه در   فهمیده PepsiCoام در  من در طول دوران کاري. کنیم تا در بازي جلو بیفتیم

بینـی و   آیند، از داشـتن روشـن   وکار، انطباق سریع با تغییراتی که پیش می دنیاي کسب

  .وکار، سودمندتر است درك درست از وضعیت کسب

ي آنچه قرار است اتفاق بیفتد عقاید مخصـوص بـه خودمـان را     ي ما، درباره اگرچه همه

جهانی مشغول فعالیت هستیم  ما در دنیایی از ارتباطات: داریم، اما یک چیز روشن است

وکارهـا   ما هم در ایـن دنیـاي کسـب   .دهد مان را تحت تاثیر قرار می که تک تک حرکات

مـان در بازارهـاي جدیـد و     ي گسترش فعالیت بینیم که این امر نحوه حضور داریم و می

کنندگانی که باید هدف بگیـریم   هاي مصرف انواع محصوالتی که باید عرضه کنیم و گروه

این انقالب ارتباطات دیجیتالی، قوانین مربـوط بـه تعـامالت    . دهد تحت تاثیر قرار میرا 

توانیم بکنیم تـا در میـان    پس با این وضعیت چه می. سازد مان را دوباره و از نو می تمدن

عصـر  «در : گـویم  این همه تغییرات شگرف و پرهیاهو و پیوسته، یا آنطور کـه مـن مـی   

  موثرتر عمل کنیم؟ ،»ابهام

ام  قانون طالیی هستند که شخص بنده در طول زندگی کاري 6خوانید،  آنچه در ادامه می

  :ام از آنها بهره برده
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  توانایی سریع آموختن را بیاموزید. 1

  

از تـک  . وکار شـد  من مهندسی هستم که بازاریاب شد و بازاریابی هستم که مدیر کسب

ام، حـداقل   ز هر مدیر و رئیسی که داشتهام ا ام و تالش کرده تک وظایفم چیزي آموخته

اي درجه یک و همیشگی باشم، به عنـوان یـک    براي اینکه یادگیرنده. یک نکته بیاموزم

بنابراین حتی اگر به سـمت بـاال و بـر خـالف جهـت بـاد       . کنم ماراتن به شغلم نگاه می

فی که دارید دوید، باز هم باید استقامت داشته باشید، تکنیک داشته باشید، و به هد می

  .بچسبید
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 با دقت گوش کنید. 2

  

مان بـه مـا    کنیم که در سلسله مراتب مدیریتی ما اغلب اوقات فقط با آنهایی صحبت می

تـرین   ترین و مقـاوم  حتی سرسخت. اما باید تالش کنیم به همه گوش کنیم. ترند نزدیک

ي پپسی در  شعبه زمانی که مدیر. هاي مهمی به ما خواهند آموخت مان هم درس مخالفان

بریتانیا بودم، چند گروه طرفدار سالمت، تبلیغات ناخوشایندي پخش کردند و محصوالت 

هاي آنها آسان بود، اما ما زمـانی را بـه    توجهی به نگرانی بی. ما را مورد انتقاد قرار دادند

ي  هگفتند توجه کردیم و توانستیم به شیو این فعاالن متعهد اختصاص دادیم، به آنچه می

  .ي موضع خودمان تجدید نظر کنیم مفیدي، درباره
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 گیر و پیوسته استقبال کنید از تغییرات چشم. 3

  

هـاي   باید کاري انجام دهیم فراتر از گوش کردن صـرف بـه گفتـه    دانستم که می من می

 ي شـده  این بود که در نهایت چربی اشباع. زدیم فعاالن سالمت، ما باید دست به عمل می

هـم   Change4life موجود در چیپس واکر را کاهش دادیم و اسپانسر کمپین ضدچاقی

  .شدیم

به آنها نشان . ما در این مسیر، در برابر تعدادي فعال بسیار سرسخت به پیروزي رسیدیم

خواهیم تغییراتی بدهیم و تمایل داریم با  گذاریم و می شان احترام می دادیم که به نظرات

ایـن مسـئله تـاثیر عمیقـی روي روابـط مـا بـا        . همراهـی کنـیم  شـان   هـاي  خواسته

 .مان در بریتانیا داشت گراي کنندگان سالمت مصرف
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 بیاموزید که با شکست کنار بیایید. 4

  

اگر تالش کنیـد و شکسـت بخوریـد،     « ،، شاعر معروف انگلیسیآلفرد تنیسون به قول

هاي بزرگ و جایگاهی باال را  قیتاگر هواي موف ».بهتر از این است که هرگز تالشی نکنید

و مسلما در این مسـیر گـاه و    باید دست به عمل بزنید، باید حرکت کنیددر سر دارید، 

اما شکست شغلی را با شکست شخصـی یکسـان   . شوید گاه با شکست هم مواجه می بی

شکست در مسیر دستیابی به هدفی ارزشـمند، هرگـز   . ندانید، این اشتباه بزرگی است

اي مملـو از افـراد ترسـو     اگر بگذاریم اینگونه شود، جامعه. شخصی محسوب شودنباید 

هر انسـان بزرگـی   . اي است که باید از آن بیاموزیم شکست فقط تجربه. ایم درست کرده

اش حداقل یک شکست قابل توجه، و معموال هم بسیار بیشـتر از یکـی،    در مسیر کاري

. داشته اسـت 

ــا آدم ــاي  ام ه

ــزرگ  بـــــ

ـ  توانسته د از ان

ها  آن شکست

چیـــــــزي 

بیاموزند و بعد 

پیشـــــرفت 

  .کنند
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  مبناي فلسفیِ قدرتمندي داشته باشید. 5

شـان بـه عنـوان     سـازمان ) ي هـدف  بیانیه(ي ماموریت  ها اغلب اوقات به بیانیه شرکت

سایت قرار دهند یـا   کنند، یعنی فقط چیزي است که باید در وب تزئینات اداري نگاه می

هدف و ماموریت سازمان شما باید ابزار قدرتمندي باشـد؛  . ا نصب کننده روي دیوار اتاق

 Performance ي هدف ما در شرکت پپسی، بیانیه. ي راهی براي اقدامات آینده نقشه

with Purpose تـر   اي سالم گذاري در آینده بود، یعنی داشتن رشدي پایدار با سرمایه

هـایی   اي است، اما در نهایت دستورالعمل هاین هدف بلندپروازان. مان براي مردم و سیاره

مان و فهرستی از کارهایی که باید انجام  کند براي بحث و مناظره درون شرکت فراهم می

وقتی در اقیانوس ابهام سـرگردانید، ایـن امـري    . دهیم و کارهایی که نباید انجام دهیم

ـ  در حالی که شرکت پپسی ناگزیر در جهت. حیاتی است ت و فعالیـت  هاي متنوعی حرک

مان پایبند باشیم، شما خیلی هم از  دانیم که اگر به اصول اساسی کند، ما به خوبی می می

  .ما دور نخواهید شد



    ❤✌✌ ✌❤✌❤ به سوي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

105  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

 

 کنید، عمق و ارزشی بسیار فراتر بدهید تان ارائه می به آنچه شما و سازمان. 6

  

 .متفـاوتی هسـتند  ) value proposition( هـاي پیشـنهادي   ارزش مشتریان به دنبال

ایـن روزهـا   . دیگر روزگارِ مدیر، شرکت و محصول فاقد شخصیت به پایان رسیده اسـت 

ي خدمات نیست، بلکه ایجاد و حفظ روابـط اسـت؛    مسئله فقط فروش محصول یا عرضه

تـر گرفتـه    ها و عواطف، نسبت به گذشته، بـه مراتـب جـدي    آن هم در جایی که ارزش

  .شوند می

  

فهمـیم،   کنند می اي را که در آن زندگی می دهیم جامعهکنندگان نشان  ما باید به مصرف

تـر، تصـویب    دهند، خـواه در شـکلی گسـترده    دانیم به چه چیزهایی اهمیت می که می

هــایی  سیاســت

ــاهش   ــراي ک ب

اثرات نامطلوب 

محیطـی   زیست

شرکت پپسـی  

ــواه  ــد و خ باش

همکـــاري بـــا 

ــاورزان  کشـــ

محلـــــــی و 

ــروه ــاي  گـ هـ
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مان در جهـت بهبـود بهداشـت آب و     کانات تولیديمختلف اجتماعی براي استفاده از ام

هـا حسـاس هسـتیم،     اگر بتوانیم نشان دهیم که به این چالش. تسهیل دسترسی به آن

بعـد از ایـن، اینکـه آنهـا مـا را بـه       . مان در جایگاه بسیار بهتري خواهند بـود  برندهاي

ما را به خودشان  کنند یا نه، کامال بستگی به این دارد که چقدر شان دعوت می هاي خانه

  .آنها باید حس خوبی نسبت به ما داشته باشند. بینند شان مربوط می هاي و دغدغه

کند به درون خودمان نگاهی بیندازیم و بـا آنچـه    مدارانه ما را مجبور می این عمل اخالق

خواهیم به دست بیاوریم، هم در سطح شخصی و هم سازمانی، همـاهنگی بیشـتري    می

اي هـم هسـت، شـما و     اگر متعهد شوید، که البتـه تعهـد بسـیار جـدي     اما. پیدا کنیم

اي را  کننـده  هـا مصـرف   هـاي میلیـون   وکارتان قادر خواهید بود نیازها و خواسته کسب

برآورده کنید که به دنبال محصوالتی هستند که بتوانند آنها را بـاور کـرده و بـه آنهـا     

هاي کمتري وجود خواهند داشـت،   انتدر این عصر ابهام، که هر روز ضم. اطمینان کنند

  .یابد این امر مدام ارزش بیشتري می
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	۱۰. حسابداری مقدماتی 
	فردی که تا مقطع کارشناسی ارشد در حال درس خواندن بوده و ۱۸ سال  تحصیلی را بدون شکست در امتحانات با موفقیت به پایان رسانده است بنابراین هیچ تفکری در مورد شکست و نحوه شکست خوردن ندارد. این فرد باورش شده است که شکست به خودی خود بد است در صورتی که شکست وسیله رسیدن به افکار جدید است. این فرد در اولین اقدام خود پس از فارغ التحصیلی وقتی به دنبال کار میگردد و در مصاحبه استخدامی قبول نمیشود، چون تا حالا شکست نخورده و هیچ تصوری از شکست در ذهنش وجود ندارد، ضربه شدیدی میخورد و حتی نمیتواند این شکست را برای خود هضم کند. حس میکند بزرگترین شکست دنیا را متحمل شده است، در صورتی که اگر با مفهوم شکست آشنا بود میتوانست از این فرصت برای پیشرفت خود استفاده کند. 
	به اطرافتان نگاه کنید، چقدر مدیر، زن خانهدار، دانشجو، معلم، موزیسین و دیگر افراد را میبینید که از بهوجود آمدن موقعیتهای جدید فقط به دلیل شکست میترسند. 
	خیلی از افراد به این دلیل درس را تا مقاطع بالا ادامه میدهند تا ریسک شکست را در زندگی خود کاهش دهند، چون سیستم آموزشی به گونهای است که موفقیت را برای افراد بهتر از شکست تداعی میکند و فرد را با واقعیتهای جامعه رو به رو نمیکند. 
	بیشتر ما یاد گرفتهایم که در جمع اشتباه نکنیم. در نتیجه از خیلی تجارب یادگیری، خود را محروم میکنیم به جز آنهایی که در زندگی خصوصی اتفاق میافتند. 
	آیا شکست بد است؟   میزان اشتباه ما در هر کاری نشان دهنده آشناییمان با آن کار است. وقتی کارهای عادی انجام میدهیم، اشتباه هم خیلی کم میکنیم؛ ولی اگر کاری را انجام دهیم که تا به حال آن را تجربه نکردهایم یا از روشهای مختلف استفاده کنیم، در آن موقع است که اشتباهات را انجام میدهیم. نوآوران ممکن است که صدها بار هم موفق نشوند ولی به ایدههای جدید دست مییابند. 
	اشتباهها اهداف مفیدی را به دنبال دارند چون نشان میدهند که چه موقع جهت را تغییر دهیم. معمولاً وقتی همه چیز راحت و روان پیش میرود، درباره آنها فکر هم نمیکنیم. شاید به این دلیل است که تا حد زیادی، طبق اصول بازخورد منفی رفتار میکنیم. فقط گاهی وقتها که چیزها یا اشخاص کاراییشان را از دست میدهند، توجه ما به آنها جلب میشود. به عنوان مثال، هم اکنون درباره کاسه زانویتان فکر نمیکنید چون فعلاً صحیح و سالم است. همینطور درباره آرنجتان، چون عمل خود را درست انجام میدهد و مشکلی ندارد. حال اگر پایتان بشکند، برخلاف گذشته بلافاصله تمام توجهتان را روی نقاطی متمرکز میکنید که قبلاً فکرش را هم نمیکردید. 
	بازخورد منفی یعنی روش فعلی کاربرد ندارد و یافتن ایده جدید هم بسته به میل شماست. ما با تلاش و اشتباه یاد میگیریم، نه با تلاش و راه درست. اگر همیشه کارها را درست انجام دهیم، هیچوقت مجبور نمیشویم که تغییرات ایجاد کنیم و همه را با یک روش تمام میکنیم.ما از شکستهایمان یاد میگیریم. اشتباهات افراد جرقههای ذهنی هستند که منتهی به فکری متفاوتتر از معمول میشود. 
	آیا موفقیت خوب است؟  
	سوال دیگری که مطرح میشود این است که: آیا موفقیت خوب است؟ گاهی پاسخ این سوال واضح نیست. چون درست است که شکست گاهی به اتفاق خوبی منتهی نمیشود، اما گاهی هم موفقیت به اتفاق بدی منتهی میشود. موفقیت میتواند به دو روش عمل کند. 
	اولاً موفقیت به شکلی، ذهن را قفل میکند و به این نتیجه میرسیم که “اگر موفقیت قفلی را باز نمیکند، پس چرا به دنبالش میرویم؟” چنین برداشتی مانع به کار بردن تجارب و ارزیابی روشهای دیگر میشود چه بسا که در دراز مدت همین تجارب و روشها خیلی هم مفید واقع شوند. 
	دوماً موفقیت میتواند به اندازه کافی شرایطی را ایجاد کند که خواستهای اصلی ضعیف شود و باعث به وجود آمدن مشکلاتی حتی بزرگتر از مشکلات اولیه گردند. 
	برنده شدن یا هماهنگ بودن! 
	برای آمادگی در مسابقات المپیک، مربی تیم پاروزنی از معلم مدیتیشنی دعوت کرد که تکنیکهای آگاهی را به تیمش یاد بدهد. این مربی امیدوار بود که چنین تعلیمی باعث افزایش کارایی پاروزنی در تیم شود و اتحاد آنها را بیشتر کند. هر چه تیم بیشتر درباره مدیتیشن یاد میگرفت، آنها هماهنگتر میشدند، حرکتشان آرامتر شده بود و مقاومت چندانی از خود نشان نمیدادند. خندهدار اینکه تمرینها کاهش یافته و در آن کند شده بودند. به نظر میرسید که تیم علاقمند شده بود بیشتر با هم هماهنگ باشد تا برنده. به این دلیل معلم مدیتیشن را مرخص کردند. 
	در اواسط دهه ۱۹۶۰، ژاپنیهای حومه شهر آتامی تلاش کردند که با استفاده از قطارهای سریعالسیر زودتر به شهر توکیو برسند؛ در آنموقع رفت و آمد به این دو شهر سه ساعت طول میکشید. بعد از اینکه این قطارها آماده شد، توریستهای آن شهر کم شد چون انگیزه رفتن به شهر دور در آخر هفته که فقط پنجاه دقیقه طول میکشید کاهش یافت. 
	آیا موفقیت خوب است؟ آیا شکست بد است؟ شکست یا موفقیت مسئله این است! 
	موفقیت باعث میشود که از تجربه و آزمایش دیگر روشها عقب بمانیم. برعکس زمانهایی پیش میآید که از شکستها باید خوشحال شویم چون باعث میشود به دنبال دومین پاسخ درست برویم که این پاسخ بهتر از اولی میباشد. 
	 شما نیز کمی با خود فکر کنید؛ چقدر در زندگیتان از شکست فرار کردهاید؟ آیا زمان آن نرسیده است که تفکر خود را کمی تغییر دهیم؟  





