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  بنام خداوند دانا و توانا

  با سالم و سپاس از دوستان عزیزم

  مقدمه 

 گامی بلند براي موفقیت

تـرس از  (عامل اصلی، که از تغییرات در زندگی انسان جلوگیري می کند ترس 

. ترس از تغییرات همواره مانع از پیشرفت انسـان شـده اسـت   . است) شکست

که  "اگر نمی ترسیدي چه میکردي؟"شما این جمله معروف را شنیده اید  حتماً

به سوي  (به جلو حرکت می کردم«اغلب اینگونه به این سئوال پاسخ می دهند 

به همین دلیل است که عده اندکی به دلیل اختراع و یا کشف چیزي  .»)موفقیت

ار آنها، باعـث  شجاعت، جسارت و پشتک. و یا موفقیت در کاري معروف شده اند

آنهـا بـه     .شد تا به موفقیت دست یابند نه نامشان و یا موقعیت اجتماعیشـان 

  .موقع تغییرات را پذیرفتند و هرگز از شکست نترسیدند

صحبت می کـردیم مـن از     روزي با دوستم در مورد پشتکار و موفقیت در کار

مورد آزمایش قرار  ادیسون دوهزار نوع فلز و آلیاژ را«:به او گفتم. ادیسون گفتم

می خواهید بدانید او چه جوابی داد او » .داد تا باالخره موفق شد المپ را بسازد

او خود را بـاور  "ادیسون فقط به یک دلیل موفق شد   ».او ادیسون بود«: گفت

  "داشت

  با تشکر

  ��مد ���ی �ند���ن                                                                                                                                         
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ایجــــــاد 

ــادت ــا،  ع ه

کلید موفقیت 

ــال  در ســـ

 5:  جدیــــد

اقدام کلیدي 

براي موفقیت 

  همه جانبه

 

  

رسـد،   عیـد نـوروز از راه مـی   رسـیم و بـوي بهـار و     هر وقت به اسفندماه می

ها بـراي رسـیدن    ي آن شود و روحیه بینی افراد جامعه هم دو چندان می خوش

  .شود تر می مهمشان در سال جدید قوياهداف  به

و  هـدف گـذاري   مـن اصـالً طرفـدار   : بگذارید رازي را با شما در میان بگذارم 

ثر افراد جامعـه  بندي به مناسبت فرا رسیدن سال جدید نیستم چون اک اولویت

شود و اوضاع و شرایط بر وفق مرادشان پـیش   به محض این که سال تحویل می

هـاي قبلـی    کنند و به همان زندگی و عادت رود اهداف خود را فراموش می نمی

درست به همین دلیل است که خودم شخصاً طرفـدار ایجـاد   . گردند خود باز می

ن هم به خـاطر شـروع یـک    گذاري احساسی آ هاي جدید هستم تا هدف عادت

  .سال جدید
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دانید هر فکري که بارها و بارها تکرار شود تبدیل به باور و هـر   طور که می همان

هـا   زندگی ما انسـان . شود می ه عادتکاري که بارها و بارها تکرار شود تبدیل ب

توانیم این طور نتیجه بگیریم  پس می. هاي ماست ي عینی عادت نیز دقیقاً نتیجه

هایی ست که به مرور زمان در زندگی مـا   ، تغییر عادتها راه تغییر زندگیتن که

در ایـن   گاندي مهاتما. اند اند و کنترل سرنوشت ما را به دست گرفته رخنه کرده

افکارتان را مثبت نگه دارید چون تبـدیل   «: ي بسیار زیبایی دارد  زمینه جمله

ثبت نگه دارید چون تبـدیل  شوند، جمالت خود را م به کلمات و جمالت شما می

هاي  شوند، رفتار خود را مثبت نگه دارید چون تبدیل به عادت به رفتار شما می

هاي شما  خود را مثبت نگه دارید چون تبدیل به ارزش هاي شوند، عادت شما می

هاي خود را مثبت نگه دارید چـون تبـدیل بـه سرنوشـت مـا       شوند، ارزش می

ي این انسان بزرگ می توان این طور نتیجه گرفت  با استناد به جمله. »شوند می

شـود و بـا گـذر از     گیري سرنوشت انسان از افکار او شروع مـی  که مسیر شکل

ي نهایی خود که همان سرنوشتی ست که در دست خود  ها به نقطه فیلتر عادت

اي داشته باشید،  خواهید در سال جدید زندگی نو و تازه اگر می. رسد اوست می

یابیـد بایـد بـه فکـر       خواهید به سرنوشت ایده آل و رؤیایی خود دست اگر می

هـا   براي تغییر عادت. هاي خود باشید تر عادت تغییر افکار، باورها و از همه مهم

ي چـارلز دو   قدرت عادت، نوشته «ي زیر را مطالعه کنید و حتما کتاب  دو مقاله

هیـه کـرده و از طریـق    را که به تازگی به فارسی ترجمه شده است را ت» هینگ

  :هاي خود آشنا شوید ي این کتاب ارزشمند با ساز و کار عادت مطالعه
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شود که خودتان  زندگی شما زمانی بهتر می. هیچ سحر و جادویی در کار نیست

بـه   جدیـد چگونه در سـال  : راز موفقیت  «اي که با عنوان  در مقاله. بهتر شوید

ت منتشر شد توضیح دادم کـه بهتـرین   سای در وب»   تمام اهداف خود برسیم؟

هاي  هاي کوچک و خلق موفقیت راه براي رسیدن به اهداف بزرگ برداشتن قدم

هاي بزرگی  کوچک و جزئی ست که با گذشت زمان جمع شده و ما را به موفقیت

ها، تولید  بهترین استراتژي براي تغییر عادت. ندرسان که به دنبالشان هستیم می

توانیـد بـا    اگر به قدر کافی متعهد باشید می. گذر زمان استتغییرات جزئی در 

هـاي   ها را با عادت خود را ریشه کن کنید و آن هاي بد عادت گذشت زمان تمام

  .خوب و مثبت جایگزین کنید

دوسـت داریـد   دهد که  ي این مقاله هستید نشان می همین که مشغول مطالعه

هایی که همیشه  و به موفقیتنید تان ک را تبدیل به بهترین سال زندگی 97سال 

انگیز را به شما  ي مؤثر و شگفت ایده 5در ادامه . یابید اید دست به دنبالشان بوده

، ثـروت و  موفقیـت  توانید سالی پر از ها می کنم که با دنبال کردن آن معرفی می

  :سالمت را براي خود رقم بزنید

  

یا نوشتن فهرستی بلند باال از گذاري  ها باشید، نه هدف به دنبال ایجاد عادت -1

  اهداف مختلف

کنید در اکثر مواقع فهرستی بـی   فهرست اهدافی که براي سال جدید تهیه می

معنا و واهی و پوچ است، چون به محض این که تازگی سال جدید از بـین بـرود   
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لطفـاً اشـتباه برداشـت    . این فهرست هم به دست فراموشی سپرده خواهد شد

گذاري یک از ابزارهاي رسیدن به یک زندگی  هدف. ی هستنداهداف عال. نکنید

رسـیدن  . ایده آل و سرشار از شادي و رضایت است اما لطفاً کمی منطقی باشید

هدف جدید در سال نو آن هم زمانی که هنـوز کارهـاي نیمـه تمـام      10تا  5به 

زیادي در دست داریم که هنوز تا تکمیل شدن فاصله زیادي دارند خیلی سخت 

هدف مختلف یک  10تا  5در عوض، سعی کنید به جاي . شاید غیر ممکن باشد و

عادت کلیدي را انتخاب کنید و تا زمان خودکار شدن این عادت تمام توجه خود 

بعد دوباره عادت جدید و . را به آن بدهید و به طور کامل بر روي آن تمرکز کنید

کارشناسان . وي آن کار کنیدمؤثر دیگري را انتخاب کنید و تا خودکار شدن بر ر

روز  21و روانشناسان مختلف مدت زمان الزم براي ایجاد یک عـادت جدیـد را   

روز دیگر نیز به این زمان اضافه کنیم یعنی هر ماه بـر   9اند، اگر ما  تعیین کرده

، دوازده عادت جدید ایجاد 97روي یک عادت جدید تمرکز کنیم در پایان سال 

هـا را داریـم    قدم به اهداف بزرگی که آرزوي رسیدن به آنایم، یعنی چند  کرده

  .ایم تر شده نزدیک

خـود را افـزایش دهیـد     لغات زبان انگلیسی به عنوان مثال اگر بخواهید دایره

لغت به صورت روزانه اسـت کـه شـاید     10ي  عادتی که به آن نیاز دارید مطالعه

عادت را در خـود نهادینـه    دقیقه نیاز داشته باشد اما اگر همین 60تا  30روزي 

، چیزي در حـدود  97کنید و تا پایان سال این کار را ادامه دهید در پایان سال 

لغت ضـروري   4000ي  توانید مجموعه اید، یعنی تقریباً می لغت یاد گرفته 3650

  .زبان انگلیسی را تمام کنید
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هـداف  مسئولیت کامل زندگی خود را بر عهده بگیرید و براي رسـیدن بـه ا   -2

  خود کامالً متعهد شوید

توانند به اهداف خود در سال جدید دست یابند زیرا  اکثر افراد جامعه هرگز نمی

زنند اما به محض ایـن کـه    کنند، دست به اقدام می اهداف خود را یادداشت می

شوند؛ اما اگـر   کشند و تسلیم می شود دست از تالش می شرایط کمی سخت می

غت زبان در فروردین ماه از تعهد کافی برخوردار باشید ل 300نسبت به یادگیري 

چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر مجبور باشید مواد غذایی مضر را براي یـک سـال   

هاي خود  کنار بگذارید چه؟ اگر مجبور بودید در صورت رها کردن یکی از عادت

ـ   میلیون تومان پرداخت کنید چه می 10اي به اندازه  جریمه داف شد؟ آیا بـه اه

چـون در چنـین شـرایطی از     -کردید چسبید؟ البته که این کار را می خود نمی

پذیرش مسئولیت کامل زندگی و احساس تعهد . مند بودید درصد بهره 100تعهد 

جک کنفیلد در کتاب خود بـا   ها اولین اصلی ست که کامل به اهداف و خواسته

  .است به جویندگان موفقیت معرفی کرده »اصول موفقیت«عنوان 

  تمرکز کنید» یک هفته«ي زمانی  بر بازه -3

کنند که حداقل مدت زمان الزم براي رسیدن و  اکثر مردم بر اهدافی تمرکز می

ها یک سال است اما در اغلب موارد انگیـزه خـود را از دسـت     یابی به آن دست

: کنید این سؤال را از خـود بپرسـید    اي پیروي می اگر از چنین شیوه. دهند می

ریزي و اهداف من  اگر همه چیز در طول سال تغییر کند چه بالیی بر سر برنامه«
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تمرکـز کنیـد   » یک هفتـه «ي زمانی  در عوض، سعی کنید بر بازه» خواهد آمد؟

عالوه . اي شدنی یا قابل اجرا دانست توان بازه ي زمانی کوتاه را می چون این بازه

ر ابتداي هفته تعیین کنید، بـراي  توانید اهداف هفتگی خود را د بر این، شما می

ها تالش کنید و در پایان هفته با بازبینی و بررسی استراتژي خود،  رسیدن به آن

ریزي و زنـدگی خـود قـدم     معایب آن را برطرف کنید و به سمت تکامل برنامه

اقدامات خود را در پایان هر هفته بررسی کنیـد، موانـع را شناسـایی    . بردارید

  .ریزي کنید ي آینده برنامه اطالعات به دست آمده براي هفتهکنید و بر اساس 

  

  گروه حمایتگر و پشتیبان خود را ایجاد کنید -4

  

توانید کارهاي بزرگ و عالی انجام دهید اما وقتی گروهی  شما به تنهایی هم می

از دوستان و همکاران یا افرادي که اهدافی مشابه با اهداف شما داشـته باشـند   

هـا در مـورد    گو باشـید و هـم آن   ها پاسخ باشد که هم شما به آنوجود داشته 

هایشان مجبور باشند به شما پاسخ دهند احتمال موفقیت شما چند برابر  برنامه

کارهـاي یکـدیگر را دنبـال کنیـد و بـا      . به یکدیگر انگیزه دهیـد . خواهد شد

ي اعضـاي گـروه در    برگزاري جلسات منظم سعی کنید مطمئن شوید که همـه 

  .یک از اعضاء از مسیر خود منحرف نشده است مسیر هستند و هیچ 
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  سال جدید را مملو از کنجکاوي و یادگیري هدفمند کنید -5

  

هـاي جدیـد و یـا رسـیدن بـه       اکثر افراد جامعه اگر در فرآیند ایجـاد عـادت  

شوند، علت اصلی این ناامیدي این اسـت   بخورند ناامید می شکست اهدافشان

ها به شکست به عنوان  آن. است» نگرش هیچ یا همه چیز«ثر مردم که نگرش اک

ي فـالن   توانند از عهـده  گوید نمی ها می کنند که به آن مدرك و سندي نگاه می

صـحیح در مـورد شکسـت     نگرش.استاین طرز فکر کامالً اشتباه . کار برآیند

بایـد از   گوید همه چیز را شکست تنها مدرکی است که به ما می: ست گونه ا این

نظیر براي یادگیري، شروعی دوبـاره و   ریزي کنیم، شکست فرصتی بی نو برنامه

هایی که براي شما جـواب   ها و ایده در مورد روش. آغازي براي بهتر شدن است

و نتایجی که ) هاي قبلی و قدیمی ها یا ایده نه عادت(هاي جدید  دهند، عادت می

بـه  . ا ایجاد خواهد کرد کنجکاو باشـید ریزي و تنظیم مجدد براي شم این برنامه

هاي خود به عنوان فرصتی براي یادگیري نگاه کنید،  ها و شکست تمام موفقیت

بـا  . اي قطعی از خوب بودن یا خوب نبودنتـان در کـاري بـه خصـوص     نه نشانه

توانید بر اختالالت، موانـع   پذیر، به راحتی می مندي از این طرز فکر انعطاف بهره

  .یابید ت ناخواسته غلبه کنید و به تمام اهداف خود دستو یا تغییرا
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  :براي کارآفرینان) خالق فیسبوك(ده نصیحت مارك زاکربرگ 

 
 
 

تا وقتی که مرتـب و مـنظم    ...سریع حرکت و کن و همه چیز را به هم بریز   .1 

اگـر بـه    .بخواهید در بازار پیشروي کنید، رقبا اجازه پیشرفت به شما نمیدهند

اکتبر  (“ .کنید کافی اوضاع را به هم نریزید، به حد کافی سریع حرکت نمیحد 

2009( 

 

مـن  . اگر من االن شروع کرده بودم، کارم رو خیلی متفاوت تر عمل میکردم  .2

در منطقه سیلیکون ولی شـما تنهـا چیـزي کـه     . اوایل هیچ چیزي نمیدونستم

اگـر مـن   . اما اینطور نیستبهش اطمینان دارید این است که باید اینجا باشید، 

سیلیکون ولـی تمرکـز کوتـاه    . االن شروع کرده بودم در بوستون ادامه میدادم

 )2011اکتبـر  (“ .مدتی بـه کسـب و کـار القـا میکنـد و ایـن آزارم مـی دهـد        

 

یک یا دو روز بعد ازینکه اولین نسخه از فیس بوك . خوبی به خاطر دارم به    .3

تام داشتیم پیتزا میخوردیم که با خودم فکر میکردم رو راه اندازي کردم، با دوس

واقعا مـردم  , یک چنین خدماتی باید در اینترنت براي مردم وجود داشته باشد”

و وقتی فهمیدم که من خودم باید این نیـاز را برطـرف کـنم،    “ بهش نیاز دارند

  )2014ژانویه (“ !محتاط تر از قبل عمل کردم
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؛ بلکـه سـوال   “یخواهیم چـی از مـردم بـدانیم؟   ما م”سوال این نیست که   . 4

  )2011نوامبر (“ “ مردم میخواهند چه چیزي درباره خودشون بگویند؟”اینجاست 

 

در دنیایی که به سـرعت در حـال   . بزرگترین ریسک، ریسک نکردن است  . 5

تغییر است، بهترین و تنها استراتژي براي دستیابی به شکست، ریسک نکردن 

  )2011اکتبر (“ .است

 

. تحقق یک ماموریت و ساختن یک کسب و کار هردو بـاهم اتفـاق میفتـد     .6

درسته که تحقق ماموریت بیشتر به من انگیزه میده پیشروي کنم، اما از همـان  

ــوند    ــی ش ــاهم عمل ــردو ب ــد ه ــه بای ــافتم ک ــدا دری ــپتامبر (“ .ابت  )2012س

. زرگ استبلکه در شرکت هاي کامپیوتري ب. جاي هکر ها در زندان ها نیست“

، هکر ها یکی از مهمترین سمت ها هر شرکت تکنولوژیکی را باید داشته باشند

نها اعتقاد دارند همیشه یک راه بهتر و مطمئن تري وجود آفقط به این خاطر که 

  20129فوریه (“ .دارد

 

مردم شاید یک ایده عالی داشته باشند که واقعا دنیا را تکان دهد اما اگر به   .8

“ .هیچوقت این ایده به واقعیـت نزدیـک نخواهـد شـد    , داشته باشندآن باور ن

  )2005اکتبر (
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خواهم ایـن   من نمی. دخواهم فیس بوك یک شرکت آمریکایی باش من نمی  .9

دیدگاه . شرکتی باشد که در حال گسترش ارزش هاي آمریکایی در جهان است

م ریزبین باشـید و  من این است که شما با فیس بوك بتوانید فوق العاده در مرد

  )2011ژانویه (“ .کنند بفهمید چطور فکر می

 
 

اکثـر مـردم   . هدف من این بود که هرگز فقط یک شرکت تاسـیس نکـنم    . 10

 …برداشت غلطی ازین حرف من دارند و فکر میکنند سود، درآمـد و سـهام و   

اما فقط یک شرکت نبودن یعنی اینکه چیزي کـه یـک   . براي من اهمیت ندارد

  ) 2011فوریه (“ .اساسی قرار است در دنیا ایجاد کند رتغیی

  

  

 

  .ها را بر پا کند یک اندیشه کوچک، می تواند همه دگرگونی

 
A little thought can make all the difference 
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نوع مکالمه چـه تـاثیري در    

 موفقیت شما دارد ؟

سطح موفقیت، به نوع مکالمه 

شما بستگی داردبنابر به نظـر  

ان شناسان، سطح موفقیت رو

آورید  با کلماتی که به زبان می

شـود؛ بنـابراین در    مقدر مـی 

  مکالماتتان از این پـنج کلمـه   

 .دوري کنیــد» ســاز  ناکــام« 

 
 

کلماتی که هـر روز اسـتفاده   

شـوند سـاختار ذهنـی را     می

دهند و موفقیت یا  تشکیل می

افراد بازنده با پـنج کلمـه   در مشاهداتم از . زنند ناکامی گوینده خود را رقم می

مواجه شدم که در جمالت این افراد نمود بیشتر داشت و اغلـب افـراد بازنـده    

کننـد،   شان استفاده مـی  خیلی بیشتر از افراد برنده از آنها در مکالمات روزمره

  !کلمه به شدت دوري کنید 5پس از این 
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  شانس – 1

 

اگر به بعضی از موفق ترین افراد دنیـا  

نید می فهمید که اکثر آنهـا از  نگاه ک

خیلی از آنها . هیچ به آنجا رسیده اند

بچه یتیم هایی بوده اند که حتی نمی 

اما چطور ممکن است کسی . توانستند سالی یک حمام درست و حسابی بگیرند

که چنین شانس بدي در زندگی خود داشته است، به چنان موفقیتی دست پیدا 

  کند؟

 
 

خیلی از این افراد . ت هیچوقت تصادفی اتفاق نمی افتدموفقیساده است، چون 

با تالش بی وقفه به موفقیت دست پیدا کرده اند چون انتخاب دیگري نداشـته  

این سخت کوشی برایشان به شکل عادت در آمده و هیچوقت حتی وقتـی  . اند

کـار  . زندگی مرفهی براي خود تهیه کردند هم دست از تـالش برنداشـته انـد   

بـا  . ندانه و داشتن دوستان زیاد آنها را به این پله رسانیده اسـت سخت، هوشم

تواننـد بـر نتـایج کـار      بینی نشـده مـی   وجود این حقیقت که رخدادهاي پیش

کنـد، بلکـه    تاثیرگذار باشند، این شانس نیست که تفاوت را در نتایج ایجاد می

. کنـد  کاري بـا آنهـا نمـی     شانس هیچ. شوند رخدادها هستند که باعث آن می
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بخشد که در تصوراتتان  اي ساختار می باورداشتن به شانس افکار شما را به گونه

. کس دیگري قادر به ایجاد تغییر یا حتی تاثیرگـذاري نیسـت   نه شما و نه هیچ

ایـن فقـط   ( شوند  ها توجیه می ایست که با آن شکست بدتر از آن، شانس بهانه

).  شانسـی بـود   این فقـط خـوش  (  کند ها را لوث می و موفقیت) بدشانسی بود 

البته ممکن است که در طول مسیر . موفقیت هیچوقت تصادفی اتفاق نمی افتد

کمی شانس با شما همراه شود و در یک موقعیت خوب قرارتان دهد اما بـادوام  

موفقیت از آن کسانی می شود که روي شانسشان سرمایه گـذاري مـی   . نیست

  .ن می آورندکنند و احتمال شکست خود را پایی

 

  دشمن – 2

 

درست است که شما رقبایی دارید و برخی اوقات بـراي بـرد شـما آنهـا بایـد      

حتی در این صورت نیز در کسب و کـار  ) و برعکس ( شکست را متحمل شوند 

و کار براي بهتر   کسب. دشمن مربوط به میدان جنگ است. دشمنی وجود ندارد

قتی که شما با گفتن دشمن به رقبایتان و. کردن چیزهاست نه از بین بردن افراد

هـاي تجـاري را روي خـود     کنیـد، گزینـه   از آنها براي خودتان غول درست می

به خاطر داشته باشید که در دنیاي تجارت، رقباي امروز اغلب شرکاي . بندید می

  .فردا هستند
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  عدم پذیرش - 3

 

گاهی اوقات ! آیا عالی نیست اگر مردم همیشه با نظرات شما موافق باشند؟ خب

پسندند یا حتی ممکن است خود شما هم با آن موافقت  افراد نظرات شما را نمی

  .نداشته باشید

سـط دیگـران   توانید این وقایع را به عنوان عدم پـذیرش خودتـان تو   شما می

قلمداد کنید و به ذهنیت خودتان آسیب برسانید یا این که درك کنید که واقعا 

بـه  . چه اتفاقی افتاده که نظرات شخص دیگري با نظرات شما هماهنگی نـدارد 

جاي این که از کلماتی استفاده کنید که بـه صـورت خودکـار شـما را ضـعیف      

  .ص دیگر تمرکز کنیدکند، روي تغییر دیدگاه خودتان یا دیدگاه شخ می

 

  نفرت – 4

 

مـن از شـغلم   « یـا  » من از رییسم نفرت دارم « در کار معموال با جمالتی شبیه 

نفرت یک کلمه منفی است و در بـدن انسـان   . رو به رو می شویم» نفرت دارم 

برید مانند آن است که  هر بار شما این کلمه را به کار می. کند  بیماري ایجاد می

. ایـن قضـیه کـامال جدیسـت    . کنیـد  نی را در بدنتان آزاد مییک سلول سرطا

داشتنی باشد؛ اما چرا باید  گویم که همه چیز باید براي شما شیرین و دوست نمی

  ذهن خود را با نفرت داشتن از کسی یا چیزي آلوده کرد ؟
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  اما – 5

  

شه توانند درباره یک ایده، نق شناسید که نمی مطمئنم که شما هم کسانی را می

نـاقص  » امـا «شان را بـا یـک    یا فعالیت خاص چیزي بگویند بدون اینکه جمله

من موافقم که ما باید کاري « یا » ....بله ایده عالیست، اما«گویند   مثال می. نکنند

هـاي   از بدل. برد ها را از بین می آور است و فرصت این کلمه یاس» ......کنیم، اما

سـوزي،   د، استفاده کنید و بـه جـاي فرصـت   وجود دار» اما « دیگري که براي 

دفعه بعد که خواسـتید  . یکی از بهترین آنهاست» و « کلمه . فرصت ایجاد کنید

 .را امتحان کنید و اثر آن را ببینید» و « استفاده کنید به جاي آن » اما « از 
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 نگرانی، دشمن شماره یک موفقیت

  

هـاي افراطـی از    نگرانی به دلیل ترس

بینـی   هاسـت، چـون پـیش    هناشناخت

نتیجــه بــالقوه منفــی یــک موضــوع 

 .کننده است ناراحت

  

  

گاهی اوقات برخی افراد تمام وقت در مورد موضوعات متفـاوت، یعنـی همـان    

بدتر از همه این که ایـن  . دهد، نگران هستند چیزهایی که بیشتر اوقات رخ نمی

اد نیـز سـرایت   نوع تفکر منفی بشدت هم مسري است و به اطرافیان این افـر 

 .کند می

اي وجـود دارد، امـا اگـر     کننـده  البته در زندگی هر شخصی موارد جدي نگران

در حقیقـت،  . توانیم کار مفیدي انجام دهیم وقفه نگران باشیم، نمی یکسره و بی

 .رساند دهد و شما را به جایی نمی نگرانی، کلی وقت و انرژي هدر می

بینـی نتیجـه    هاست، چون پـیش  ناشناختههاي افراطی از  نگرانی به دلیل ترس

وقتی درباره کاري زمـان و تـالش   . کننده است بالقوه منفی یک موضوع ناراحت
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کنیم، منطقی است از آینده توقعاتی داشته باشیم و  گذاري می زیادي را سرمایه

البته نگرانی در حد کم و معقول . درباره احتمال برآورده نشدن آن نگران باشیم

ریزي کرده،  کند برنامه و از احتیاط ما حکایت دارد و به ما کمک می طبیعی است

 .مان برسیم بینی کنیم و به اهداف مشکالت احتمالی را پیش

کند که توانایی تفکـر خـالق در    اما نگرانی بیش از حد، ما را چنان مضطرب می

در حقیقت اگر به محض مواجه شدن بـا یـک مشـکل    . رود وجودمان از بین می

وقتی دائـم  . هاي مبتکرانه براي حل آن پیدا کنیم توانیم روش ن شویم، نمینگرا

دهیم، زیرا تمام مدت در ذهن خـود   نگران آینده باشیم، حال را نیز از دست می

اي آرام  تـوانیم لحظـه   در حال مرور سناریوهاي گوناگون احتمالی هستیم و نمی

شود چرا باید در  ل میفیلسوفی معتقد است وقتی مشکالت سرانجام ح. بگیریم

مورد آنها نگرانی به خود راه داد و اگر هم حل نشدنی اسـت بـاز هـم نگرانـی     

  .اي ندارد فایده

هـایی از ایـن    توانیم جلوي افکار مملو از نگرانی را با پرسیدن سوال معموال می

. ترسم بگیریم چیزي بیش از همه می قبیل که ریشه این نگرانی چیست و از چه

اي دارد، اما  هاي تازه شه در حال تغییر است و هر روز با خود فرصتزندگی همی

تان خارج از کنترل است به کاري کـه   اگر متوجه شدید درباره موضوعی نگرانی

این روش باعث . توانید در مدت یک ساعت به پایان برسانید، مشغول شوید می

گی بـه  تان به کاري دیگر جلـب شـود؛ کارهـایی ماننـد رسـید      شود حواس می

باید روشی را در پـیش  . هایی مانند ایروبیک یا شنا روي و ورزش ها، پیاده گلدان
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تان به سمت مثبت پـیش رود، بـویژه ورزش در ایـن امـر      گیرید تا افکار منفی

  .بسیار مفید است

یا موسیقی مالیم گـوش   گرفتن، دوش خوابیدن ي مانندساز هاي آرامش فعالیت

مان  زي خوب را تقویت کرده و در مواقع نگرانی ذهنتواند خیالپردا نیز میدادن 

به . هاي خوب و مناسبی پیدا کنیم حل مان راه را آرام کند و بتوانیم براي مشکل

ارشمیدس، مبتکر و ریاضیدان یونانی در حمام بود که قانون چگالی را طور مثال 

 ، ضمن ایـن نگران هستید هرگز احساس آزادي نخواهید کردوقتی  .کشف کرد

حـل مناسـبی نیـز بـراي      توانید هم نگران باشید و در عـین حـال راه   که نمی

  ) . نادیا زکالوند.( تان پیدا کنید مشکالت
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هایی کـه   ي آدم قصه

شبه به موفقیـت   یک

  .رسند می

  

  

ــه  هــاي جــذابی   قص

هستند که ما همیشه 

دوست داریم بشنویم 

ــزه  ــا انگیـ و از آنهـ

اما موفقیـت  . بگیریم

هـا   بعضـی . زدن به آن رسـید  برهم که همیشه بشود در یک چشمچیزي نیست 

او قهرمـانی در  (ها، مانند سیزیف  که بعضی رسند در حالی هرگز به موفقیت نمی

بایست سنگ بزرگی را بر روي شیبی ناهموار تا باالي  اساطیر یونان است که می

برسد، سنگ اي پیش از آن که به انتهاي مسیر  غلتاند و همیشه لحظه اي می قله

، باید از کوهی )کرد شد و او باید کارش را از ابتدا شروع می از دستش خارج می

 .نشوند ها هم تسلیم باال بروند و در مقابل شکست
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بعضی مشاورین و مربیان خودشناسی، اغلب موفقیت را به یـک کـار توصـیف    

اهات و ها، اشـتب  کنند، که درست مانند هر کاري، گاهی با اشکاالت، شکست می

و شـاید بتـوان   (شخص معـروف   10امروز ما با . شود چنینی روبرو می موارد این

شویم، که بارها به آنها گفته بودند هرگـز بـه    روبرو می) العاده معروف گفت فوق

اشخاصی کـه قبـل از رسـیدن بـه مقصدشـان در      . مقصدشان نخواهند رسید

این اشـخاص شخصـیتی   اما . هاي بسیاري را تجربه کرده بودند زندگی، شکست

جهـــــانی 

ــد و  یافتنــ

امروز که بـه  

اشان  گذشته

ــاه  نگـــــ

ــی ــیم،  م کن

ــبر،  درس ص

ــتکار و  پشـ

ــجاعت  شــ

دنبال کـردنِ  

 .دهند رویاها را به ما می

 

 :کنیم پس بیایید به داستان آنها گوش
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  رولینگ. کی. جی .1

نویســنده مجموعــه رمــان  

 پاتر هاي هري

 

 

اي که بـه معرفـی    نویسنده

ــدارد   ــاز ن ــروزه از نی و ام

ــه ــم   ملک ــتان ه ي انگلس

رولینگ در . ثروتمندتر است

نوشت که بـه تـازگی طـالق     حالی اولین رمان هري پاتر را با ماشین تحریر می

گرفته بود، آهی در بساط نداشت، و مجبور بود فرزندش را بـه تنهـایی بـزرگ    

او را رد دوازده ویراستار داسـتانِ  . شدن داشت کند؛ اما او در دل، رویاي ستاره

ي او را قبول کرد و البته به او  نوشته ، تا اینکه یک ویراستار مهربان دستکردند

هاي کودکان، چندان فروش  توصیه کرد به دنبال کار دیگري باشد؛ چرا که کتاب

استفان کینگ، تقریباً سی بار » کري«در مقایسه با رولینگ، رمان . خوبی ندارند

گیـریم؟ بـراي رسـیدن بـه      ینگ چه درسی میرول. کی . از زندگی جی. رد شد

 .پیوندند یک زمانی، باالخره به حقیقت می. رویاهایت بجنگ
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ــی.2 ــت دیزنــ ، والــ

 دیزنی بنیانگذار

 

او در میــــــــــان 

ها یـک   خورده شکست

طور که  آن. افسانه است

گویند، قبل  شایعات می

از آنکه بتواند کسـی را  

ــراي ســرمایه گــذاري  ب

ــروژه ــاي «ي  روي پ دنی

متقاعـد کنـد،   » زنیدی

بار پیشنهادش رد  302

شـاید بـاور   . شده بـود 

او ! اش، به علّت فقدان تخیل کافی اخراج شـده بـود   نکنید که والت از کار قبلی

اکنون و براي همیشه، یکـی از بزرگتـرین هنرمنـدان جهـان اسـت و میـراث       

ـ  . شود گرانبهایش، نسل به نسل به آیندگان منتقل می ر دیزنی یک رویـا در س

همانطور که او، براي مـا  . بریم ي ما از آن لذت می داشت؛ رویایی که اکنون همه

 .بود آرزو کرده
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  ، آلبرت انیشتن .3

 نوبل فیزیکدان و برنده جایزه

کرد و از  تا چهار سالگی اصالً صحبت نمی

آنجایی که تا هفت سـالگی حتـی یـک    

خوانــد، مشــکوك بــه  کلمــه هــم نمــی

بـاالخره چـه   خـب  . معلولیت ذهنی بود

هـا   بعضی وقـت . شد؟ او امروز دانشمندي است که جهان را براي ما تغییر داده

. الزم نیست که شما یک کودك نابغه باشید تا در بزرگسالی هم یک نابغه شوید

 !دارد شاید نبوغ قبل از آنکه جهان را دربربگیرد، مدتی نیاز به آرامش

 شناس فیزیکدان نظري و کیهان ،استیون هاوکینگ .4

هاي  ي تناقض زندگی کردن برخالف همه !بزرگترین موفقیت او چیست؟ زندگی

هاي پزشـکی، بـرخالف طبیعـت بـدن انسـان و       بینی موجود، هشدارها و پیش

کشیدن، و آن چیزي که  ي او براي زندگی و نفس  قدرت اراده. برخالف سرنوشت

هیچ چیـز  «: ي ن جملهکند براي بیا امروز هست، این مرد را به نمادي تبدیل می

اگـر هاوکینـگ   . یکی از بزرگترین دانشمندان همه اعصـار » .غیرممکن نیست

شد و به ارگانیسـم خـود اجـازه     تسلیم می

داد شکستش دهـد، مـا امـروز در ایـن      می

 .ي علمی نبودیم مرتبه
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  نقاش ،وینسنت ون گوگ. 5

  

 

در حالِ حاضر یکـی از تقریبـاً   

او، ارزشــی  هشتصــد نقاشــی

ــادل  ــان  350مع ــارد توم میلی

متاســفانه ایــن هنرمنــد . دارد

بزرگ، فرصت ایـن را نداشـت   

ي موفقیت و شـکوه را   که مزه

زمـانی  . در مدت عمرش بچشد

که او هنوز زنده بود، تنها یـک  

. تابلو را به یک دوست فروخت

ــزوا     ــر، و ان ــاري، فق ــا بیم ب

البتـه از  . وپنجه نرم کرد دست

خـواهیم   آنجایی که همه ما می

توانیم از موفقیت لذت ببریم، آن را به دست بیـاوریم، ونگـوگ    زمانی که میتا 

. دهـد  به مـا مـی   ناپذیري درس تسلیمي چندان دلنشینی نیست، ولی او  نمونه

هسـتند   شده هاي امضا نقاشیوینسنت شاهکارهایش را امضا کرد و اتفاقاً همان 

  .شدند بدل هایی جهانی گنجکه به 
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 فیلمساز ،استیون اسپیلبرگ .6

کنید این کارگردان معروف شکستی  فکر می

سازي  خواست فیلم رو متحمل نشده؟ او می

بنابراین براي دانشـگاه فـیلم   . را یاد بگیرد

و . کالیفرنیاي جنـوبی درخواسـت فرسـتاد   

آیـا ایـن مسـئله او را    ! دوبـار . البته رد شد

غلی در رسـتوران  متوقف کرد؟ آیا او را مجبور کرد که تسلیم شود و به دنبال ش

سـازي دیگـر    بـراي یـک مدرسـه فـیلم    . مرغ سوخاري کنتاکی برود؟ هرگـز 

 .توانید موفقیتش را ببینید درخواست فرستاد و حاال شما می

 

 KFC ، بنیانگذارکلنل ساندرز .7

نه؟ او . شما مرغ سوخاري دوست دارید …صحبت از مرغ سوخاري کنتاکی شد

یـک  ) بنابر قانون کشـورش (بعد از اینکه  پنج سالگی، و شصتدر . هم همینطور

چک صد دالري تحت عنوان حمایت اجتماعی به او دادند، آقاي سـاندرز فکـر   

کــرد بایــد بــه جهــان نشــان دهــد کــه او 

توانست راه دیگري  او می. بگیر نیست صدقه

را انتخاب کنـد امـا تصـمیم گرفـت بـراي      

ي جدیدي براي پخـت   ایده. اش بجنگد ایده

فش چـه کسـانی بودنـد؟    گـروه هـد  . مرغ

هایی که مرغ او را درسـت کننـد،    رستوران
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تعـداد دفعـات   . مشتري جذب کنند، بفروشند و درصـدي هـم بـه او بدهنـد    

و . تنها یک بار، یـک فرصـت یافـت   ! ي کشور ردشدن؟ بیش از هزار بار در همه

 .ي آنچه بعد از آن اتفاق افتاد، ببشتر شبیه به افسانه بود همه

 
 

  ، گروه پرآوازه موسیقیلزگروه بیت .8

  

 

کننـده   ي ردي که آنها از یک تهیـه  نامه

ي خـود گـروه    دریافت کردند، به انـدازه 

در آن نامه، چیزي شبیه بـه  . معروف شد

اي در  بیتلز، آینده«: این نوشته شده بود

اما حاال  …اوممم» .دنیاي موسیقی ندارد

موسیقی میشه گفت آنها به نوعی دنیاي 

آهنـگ، کاریزمـا و    ها نفر را با ضـرب  بیتلز، میلیون. گذاري کردند یهرا دوباره پا

آوردنـد،   هایشان که خون را در وجـود طرفدارانشـان بـه قلیـان در مـی      ترانه

 .هیپنوتیزم کردند

 
 

www.takbook.com



   ✌ ❤✌ ❤✌❤✌گامی براي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

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

 ، بسکتبالیست اسـطوره اي مایکل جردن .9

  

تو تـیمِ  . درس مایکل به ما، ساده و زیباست

مشکلی  بسکتبالِ دبیرستان قبولت نکردن؟

تــرین بــازیکن  بهتــرین و معــروف. نیســت

اینطـور  . آسونِ. ي اعصار شو بسکتبال همه

 نیست؟

 
 

 مبدع ، مخترع وتوماس ادیسون .10

 

بـار تالشـش    9999اگر ادیسون در یکی از 

براي ساخت المـپ تسـلیم میشـد، امـروز     

اما ایـن  ! تر زندگی ما چگونه بود؟ شاید تیره

او مطمئنـاً بـه   . د، نامید نشد، کارش را ترك نکردمخترع بزرگ دنیاي ما نایستا

قـدمی اسـت کـه ثابـت      این لیست تعلق دارد، چرا که یکی از آن افـراد ثابـت  

کنند موفقیت تنها یک فرآیند و یا نردبانی براي باالرفتن نیست، بلکه چیزي  می

  .آید است که با صبر و پشتکار به دست می

ست؟ داستان زندگی کـدامیک از ایـن   الگوي شما در زندگی کی :نوبت شماست

 افراد موفق بر روي شما بیشترین تاثیر را گذاشته است؟
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 )2011 کارآفرین و مخترع، درگذشته به سال( استیو جابز 

عمر شما محدود است، پس به جاي کسِ دیگري زنـدگی نکنیـد و آن را هـدر    

ران اسـت،  اندیشی که در واقع زندگی برطبق اندیشه دیگ در دامِ خشک. ندهید

نگذارید سروصداي دیگران، صداي درونی شما را در خود غـرق  . گرفتار نشوید

تر از همه اینکه شجاعت دنبال کردنِ قلب و احساس خود را داشـته   و مهم. کند

چـه چیـزي     دانند شـما واقعـاً   قلب و احساس یک جورهایی از قبل می. باشید

 .خواهید باشید می

هـاي   ي کتـاب  دهنویسن( جکسون براون. اچ . 2

  ) 1940 بخش، متولد سال الهام

 

شـما دقیقـاً همـان    . نگویید زمان کافی ندارید

مقدار زمان در روز را دارید که بـه هلـن کلـر،    

پاستور، میکل آنژ، مادر ترزا، لئوناردو داوینچی، 

 .بود توماس جفرسون و آلبرت انیشتین داده شده

  )1968 ، درگذشته به سالنویسنده، فعال سیاسی و سخنران( هلن کلر .3

شود، اما  شود، درِ دیگري باز می وقتی یک درِ شادي بسته می

کنـیم، کـه آن دري کـه     اغلب ما آنقدر به درِ بسته نگاه مـی 

 .بینیم برایمان باز شده است را نمی
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فیزیکدان، درگذشته ( آلبرت انیشتین .4

 )1955 به سال

 

 گفتند» نه«ي کسانی که به من  من از همه

به خاطر آنهاست که من اکنون . متشکرم

  .در این جایگاه هستم

 

 
 

کننـده، نویسـنده و    تهیـه ( بیل کازبی .5

 )1937 کمدین، متولد سال

 

بــراي موفــق شــدن، بایــد امیــدتان بــه 

 .باشد موفقیت بیشتر از ترستان از شکست

 

  )1985 نویسنده، خبرنگار و منتقد، درگذشته به سال( ایتالو کالوینو .6
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جهنم چیزي نیست که در آینده پدید آید؛ اگر جهنمی وجود داشـته باشـد، از   

کنیم، که ما با همدیگر بـه آن   قبل بوده، جهنمی که ما هر روز در آن زندگی می

اولین راه که براي . دو راه براي فرار از رنجِ این جهنم وجود دارد. دهیم شکل می

این جهنم و جزوي از آن شدن، به  قبول: نماید، این است بیشتر مردم آسان می

آمیز و نیازمند توجـه و   اما دومین راه، که مخاطره. طوري که دیگر آن را نبینید

جستجو و یافتن اینکه چه کسی و چـه چیـزي، در   : اي همیشگی است دلشوره

ي این جهنم، جزوي از آن نیست و سپس، کمک به آنها بـراي بردبـاري و    میانه

  .آنها فضادادن به

  

 

ــو .7 ــو  الئ ــال    (تس ــه س ــته ب ــوف، درگذش ــل از 531فیلس ــیالد قب  )م

 

 

 

سفر هزار فرسنگی، با یک قـدم شـروع   

  .شود می
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نویســنده و سیاســتمدار، ( یوهــان ولفگانــگ گوتــه .8

 )1832 درگذشته به سال

 

تمایل کافی نیست، باید . باید بخواهیم. دانش کافی نیست

 .کنـــــــــــــــــیم  عمـــــــــــــــــل 

  

 

ــر .9 ــري میل ــنده، د( هن ــه نویس ــته ب رگذش

 )1980 سال

بنـدیم،   مان را به رویش می هر چیزي که چشم

کنیم، هر چیزي که  هر چیزي که از آن فرار می

گیـریم و یـا بـه     کنیم، نادیده مـی  تکذیب می

  .کند آوریم، در پایان بر ما غلبه می حساب نمی

 

  )1951 نویسنده، منتقد و سخنران، متولد سال( اورسون اسکات کارد. 10

                                                                                                                                        

امـا  . اگر شما تالش کنید و شکست بخورید، تقصیر شما نیست

اش تقصـیرِ   اگر شما تالشی نکنیـد و شکسـت بخوریـد، همـه    

 .خودتان است
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 !ثروتمند بزرگ کشف شد 500 رمز موفقیت

 

  

  

ي چگـونگی و چرایـی    هاي انگیزشی بخصوص در حوزه ي کتاب اگر اهل مطالعه

بـه گوشـتان   »  بیندیشید و ثروتمند شـوید « کسب ثروت باشید حتماً عنوان 

اید و چند بار هم  خورده است و یا شاید خیلی وقت است که این کتاب را خریده

یسنده این کتاب ناپلئون هیل با الهام از اندرو کارنگی نو. اید آن را مطالعه کرده

ها پیش از نگارش این کتاب رمز موفقیت خود را براي او شرح داد ایـن   که سال

کـارنگی نـه    .کتاب را نوشت و در اختیار جویندگان موفقیت و کامیابی قرار داد
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میلیـونر   تنها شخصاً یک میلیاردر بود بلکه با افشاي رمز ثروتمند شدن خود به

نفر از ثروتمندان جهان رمز  500سواي کارنگی حدود  .شدن بسیاري کمک کرد

ناپلئون هیـل عمـري را بـه    . موفقیت خود را با ناپلئون هیل در میان گذاشتند

تحقیق و بررسی گذراند تا پیام این افراد ثروتمند و موفق را به گوش جهانیـان  

  .برساند

ها پیروي کنید به دنیاي  قوانینی که اگر از آندر این کتاب تمام رموز موفقیت و 

یابید بیان شده است اما یک قانون است که به نـوعی   از تنعم و ثروت دست می

پیش نیاز استفاده از تمامی اصول مطرح شده در این کتاب است که کارایی یـا  

عدم کارایی قوانین ناپلئون هیل به آگاهی و تسلط بر این اصل وابسته اسـت و  

  .اصل چیزي نیست جزء انتظار مثبتاین 

ثروتمند اول آمریکا به این نتیجه رسید که وجه  500ناپلئون هیل با مطالعه روي 

ها عادت کرده بودند که در هر  آن .ها انتظار مثبت بوده است ي آن مشترك همه

و این را همیشه بـه دسـت    مانع و عدم موفقیت سود و امتیاز بیشتري ببینند؛

  .شما هم باید همین کار را بکنید. آوردند یم

کنید، باید با تمام وجود بخواهیـد کـه    وقتی شغل یا حرفه جدیدي را شروع می

باید از صمیم قلب انتظار داشته باشید که مردم محصـول شـما را   . موفق شوید

باید انتظار داشـته باشـید و امیـدوار    . بخرند و یا از خدمات شما استفاده کنند

باید از تـه قلـب خـود    . هاي مورد نیاز شما را تأمین کنند ها وام که بانکباشید 

بخواهید و انتظار داشته باشید که بهترین اشخاص به شما کمک کننـد تـا بـه    

  .تان را تحقق بخشید هایتان برسید و رؤیاهاي تجاري هدف
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 گردید، بدون توجه به اینکه چه مشکلی دارید، بـه  وقتی با مشکلی رو به رو می

آن به عنوان درس ارزشمندي نگاه کنید و سعی کنید تا حد امکـان از آن درس  

ـ   .به امکان شکست و ناکامی فکر نکنیـد  .بیاموزید از داشـته باشـید و   ذهـن ب

. هـاي جدیـد بکنیـد    آمادگی آن را داشته باشید که تجربه. پذیر باشید انعطاف

پیشـاپیش تصـمیم   . هاي قدیمی به درد نخور و بیهوده را کنـار بگذاریـد   روش

کنید چه  اگر این را پیوسته ادامه دهید، فکر می. بگیرید که هرگز تسلیم نشوید

  اتفاقی خواهد افتاد؟

. دهنـد  باورهایی که درباره خود و دنیایتان دارید انتظارات شـما را شـکل مـی   

هاي شما رفتار شما را  نگرش. سازند هاي شما را مشخص می انتظارات شما نگرش

طـرز  . دهـد  زد و طرز برقراري رابطه شما را با دیگران شکل مـی سا مشخص می

  .سازد رابطه شما با دیگران طرز رابطه دیگران را با شما مشخص می

رسـید کـه الیـق     تر بشوید، بیشتر به این نتیجه مـی  تر و مثبت هر چه مطمئن

هاي مناسب بیشتري را به زنـدگی   مردمان و فرصت. هاي بزرگ هستید موفقیت

توانیـد بـه    می. رسید هایتان می دهید و با سرعت بیشتري به هدف ه میخود را

اي آینده خود را خلق کنید که دیگران پیوسته بگویند که از بخت و اقبـال   گونه

  .بلند برخوردارید

ي خود با دیدي مثبت نگاه کنید و از قدرت انتظار مثبت بـراي   همیشه به آینده

  .م مواهب خداوندي استفاده کنیدرسیدن به شادي، سالمتی، ثروت و تما
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 شکست محرك اولیه براي موفقیت

 

خطا یک فرصت با ارزش یادگیري در اختیار شما قرار می دهد و باید به عنـوان  

خونی حیاتی در رگهاي موفقیت به آن نگاه کرد همچنین بیشتر افـراد از ایـن   

وفـق  متنفرند که شکست خورده شناخته شوند و دوست دارند یـک انسـان م  

بسیاري از بزرگترین افراد موفق از طریق همین ظاهراً شکسـت  . شناخته شوند

خطـا  . موفقیت همیشه مدیون شکسـت هاسـت  . ها به این موقعیت رسیده اند

اغلب نتیجه یک بدفهمی از چیزي است کـه وجـود دارد و مـورد توجـه قـرار      

ن مـی  نگرفته است و این همان چیزي است که بعد از شکست افـراد متوجـه آ  

 .شوند

www.takbook.com



   ✌ ❤✌ ❤✌❤✌گامی براي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

39  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

  

 بین یک شکست شرافتمندانه و یک شکست احمقانه تفاوت قائل شوید

این عقیده کـه  . یکی از مدیران شرکت چارلز اسکواب می گوید دیوید پوتراك

من نمی خواهم داخل شـرکت  . بگوییم خطا و اشتباه خوب است خنده دار است

ولی اینجـا در  . یزه بدهمبه دنبال افرادي بگردم که اشتباه کرده اند و به آنها جا

تفـاوت   خطـاي شـرفتمندانه   یکو  یک اشتباه احمقانهما بین شرکت اسکواب 

 .قائل هستیم

. چارلز اسکواب یک سري معیار براي تعریـف یـک خطـاي شـرافتمندانه دارد    

 :خطاي شرافتمندانه زمانی اتفاق می افتد که

 رحله از کـار  شما یک نقشه خوب دارید و می دانید چه می کنید و به هر م

به دقت اندیشیده اید و در همه کارها دیسیپلین مدیریتی کافی بکار برده 

اید و اگر به عقب برگردید و به کارهایی که انجام داده اید یـک بـازنگري   

داشته باشید نتیجه این باشد که همۀ کارها با با فکر و تدبیر انجـام شـده   

 .است

 ی برنامه داشته ایـد و آیـا ایـن    آیا شما براي روبرو شدن با خطاي احتمال

 .برنامه باید اجرا می شده است

    الزم است که از خود بپرسید و بدنبال آن باشید که با آمـوختن از تجربـه

 .جدید قدرتمند تر و چاالکتر باشید
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مؤسسه چارلز اسکواب اشتباهات و درسهایی را که از این اشـتباهات آموختـه   

آنها همچنین یک تـابلو از نـوع آوري   . است به صورت مقاله منتشر کرده است

هایی که به شکست منتهی شده است بـه همـراه یـک نـوار ویـدیویی بـراي       

رسـماً   noble failure و هر سال در جشن. راهنمایی کارمندان تهیه کرده اند

و افرادي که در مراسم شرکت دارند راه حل هاي ممکن را . به نمایش می گذارند

 .بهترین پیشنهاد ها انتخاب و سپس اصالح می شودسپس . پیشنهاد می دهند

  

 جلوگیري از شکست

شکست یک تصادف نیست بلکه نتیجه فعل و انفعاالت داخلـی یـک سیسـتم    

براي جلوگیري از شکسـت بـه یـک     .که یک ساختار و یک ترتیب دارد. است

ـ  ل موقعیت که در برابر آن قرار می گیرید باید با تمام اجزاي آن بنگرید و تحلی

کنید که هر یک از این اجزاء چگونه عمل می کنند آیا به نفع شـما عمـل مـی    

استفاده کنید کـه بـه    NLP کنند یا به ضرر شما براي این منظور می توانید از

. شما می آموزد به صورت ناخودآگاه به همه چیز نگاه سیستماتیک پیـدا کنیـد  

احساسها ، اعمال و فعـل  این موقعیت شامل افراد و یک ترتیب رخداد ، افکار ، 

پس باید به همه اینها توجـه  . حتی خود شما هم جزء آن هستید. انفعاالت است

کنید همینکه متوجه شدید سیستم براي شما کار می کند یا بر ضد شـما ایـن   

پس می توانید از . ابزار را در اختیار دارید تا در آینده شرایط متفاوتی را بسازید

 .کنید اشتباه دوباره جلوگیري
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 خطاها و شکست ها را به موقعیت جدید تبدیل کنید

حتـی زمانیکـه   . براي بهره بردن از تجربه ها باید همیشه آماده یادگیري باشید

معموالً افراد نسـبت بـه   . بعضی از افراد ممکن است اشتباه شما را گوشزد کنند

عکـس  و تمایل دارند از آن فرار کننـد یـک   . شکست داراي دید منفی هستند

العمل که فرصت با ارزش یادگیري را از بین می برد اما چطور ممکن اسـت کـه   

یک شکست منجر به یک فرصت جدید شود؟ این مسئله زمانی جدي تـر مـی   

شود که ندانید چگونه می توان دانشی را که از یک خطـا ناشـی مـی شـود را     

البته بایـد بـا   براي شروع باید بیاموزید که از خود سئوال کنید . استخراج کنید

خود رو راست باشید و خود را گول نزنید تا بتوانید تجربه با ارزشی را که بدست 

کلید راه موفقیـت بعـد از شکسـت تغییـر     . آورده اید در آینده استفاده کنید

خوشبینانه فکر کردن بیش از حد بدلیل دور شدن از واقعیـت   .دیدگاه شماست

حقیقات نشان داده است کـه مـا مـی    سبب نتایج ناحوشانیدي شده است اما ت

توانیم خوشحالتر و سالمتر زندگی کنیم و در زنـدگی موفـق تـر باشـیم اگـر      

در . بیاموزیم که چگونه موقعیت هاي موجود در قلب مشکالت را شناسایی کنیم

این زمان است که مسائل و مشکالت تبدیل به موقعیت هایی براي مبارزه و می 

 .یک موفقیت منتهی کرد شوند می توان آنها را به

  

 چرا بعضی از شرکت ها شکست می خورند

درصد از شرکت هایی که بوسیله افراد کم تجربه تاسیس و اداره شده اند در  99

دو سه سال اول کار خود شکست خورده اند علت این است که آنهـا چگـونگی   
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کت و انجام کار را نمی دانند آنها کوچکترین تجربه اي نسبت به موفقیـت شـر  

ممکن است آنها ایده هایی براي تولید یک محصول . چگونگی مراحل آن ندارند

 .داشته باشند ولی همه آن چیزي را که براي موفقیت الزم است نمی دانند

  

 مایکروسافت: یک مثال

همه ما با شرکت موفق مایکروسافت که عرضه کنندة سیسـتم عامـل وینـدوز    

الت نرم افزاري مایکروسافت که منجر به بسیاري از محصو. است را می شناسیم

شکست شد زمینه اي براي آموختن و ایجاد فرصتهاي جدید شد که تبدیل بـه  

 :در زیر به چند نمونه اشاره می کنیم. بزرگترین موفقیت هاي آن شرکت شد

    چندین سال بر روي پروژه بانکها ي اطالعاتی اومگا کار شد که منجـر بـه

ـ   ی نتیجـه آن تولیـد بانـک اطالعـاتی     شکست تجاري محصول شـد ول

 .بود Access معروف

   میلیون ها دالر هزینه و ساعتهاي بیشمار وقت براي یک پروژه مشـترك

براي تولید یک سیستم عامل صرف شد و محصولی تولیـد نشـد    IBM با

 .شد NT ولی این تجربه منجر به تولید سیستم عامل ویندوز

 یگر که در رقابت باو یک پروژه نرم افزاري شکست خورده دLotus 1-2- 

اجرا شده بود در پروژه بعدي منجـر بـه تولیـد و توسـعه نـرم افـزار          3

 .شد که یکی دیگر از موفقیت هاي مایکروسافت را رقم زد Excel معروف
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 چگونه می توان ذهن موفقی پرورش داد؟

 

همه دوست دارند موفق باشند، امـا راهـش را   

دي در مورد موفقیت شما مطالب زیا.نمی دانند

و احتماال در دنیایی پر . افراد دیگر خوانده اید

از توصیه و نکته و دوره هاي آموزش موفقیـت  

چرا هیچ کدام از آنها در مورد شما کارایی ندارند و در پایـان  .سردرگم شده اید

هر کدام از این دوره ها نیز هنوز سرگردان هستید؟ واقعاً مشکل کار کجاسـت؟  

ساعت ها به اظهارات مربیـان انگیزشـی کـه مـی     . ستجو می کنیدهنوز هم ج

، گـوش داده  “!هرگز تسلیم نشوید تا به آن چه که می خواهید برسـید ”گویند، 

از این . و تمام آن چه را که گفته اند انجام داده اید، اما نتیجه اي نداشته اند. اید

انیـد همـین االن   کار خسته و درمانده شده اید و چیزي را می خواهید کـه بتو 

شروع کنید و دیگر نمی خواهید به توصیه هایی چون هرگـز تسـلیم نشـوید،    

 .گوش بدهید

موفقیت کارهـاي  . موفقیت چیزي است در درون شما، عادات روزانه ي شماست

روزمره اي است که صبح ها انجام می دهید و اوقات خود را با آن سـپري مـی   

بخواهند با نکته ها و توصیه هـایی بـه   موفقیت چیزي نیست که دیگران . نماید

هرگز ! شما بفروشند، بلکه شیوه و روشی است که دنیا را از طریق آن می بینید
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عادتی را که می توانید به کار بریـد تـا    9در ادامه . امید خود را از دست ندهید

  .ذهنی موفقیت زا شکل در وجودتان شکل گیرد، بیان می گردد

 

 پذیراي تغییر باشید -1

تغییر تکیه گاه ثابت و مداومی است که می توانید در زندگی خود به آن اعتماد 

اگر همه چیز مطابق میل شما نبود، می توانید مطمئن باشید که تغییر در . کنید

آیا با داشتن چنین باور ذهنی، از بـین بـردن   . گوشه اي در کمین نشسته است

 ود؟ترس ناشی از تغییر ایده ي هوشمندانه نخواهد ب

البته مجبور هستند که این کار را . افراد موفق قادرند خود را با تغییر وفق دهند

اگر ایده اي به نتیجه نرسد، که اغلب این گونه است، ذهن موفـق  . انجام بدهند

  .می تواند آن موقعیت را پذیرفته و با تغییراتش انطباق یابد

 

 اما چگونه می توان تغییر را قبول کرد؟

. وه اي که همیشه بوده است، تنها کافی است که آن را ادامه دهیـد به همان شی

بدانید که این جاست و همواره رخ خواهد داد، به آن اجازه ندهید شما را غافـل  

برایش برنامه ریزي کنید، آن را بپذیرید، در آغوش بگیریـد و از آن  . گیر نماید

  .به نفع خود بهره برداري نمایید
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 یدهدفگذاري نمای  - 2

با داشتن اهداف قابل . هدف گذاري مسیر سریعی به موفقیت محسوب می شود

دستیابی در ذهن، غلبه بر تمام کارهاي سخت به منظور رسیدن به آن اهـداف،  

زمانی که انجام کارها سـخت مـی شـود، از خـود     . مطبوع و خوشایند می شود

ـ : بپرسید واره بـه عنـوان   چرا این کار را دوباره انجام می دهی؟ البته هدف هم

 .انگیزه اي ضروري براي انجام کار محسوب می شود

و (چگونه می توانید به اهداف خود پی ببرید؟ با پاسخ به این سئوال هاي ساده 

  :)  البته صادقانه

 

  چه کسی هستید؟

  از زندگی چه می خواهید؟

 

ــوند؟   ــد ش ــره من ــد از آن به ــی توانن ــران م ــه دیگ ــد ک ــره اي داری ــه به  چ

 واهید به جایی که مد نظر دارید، برسید؟چگونه می خ

بلکه اهـداف مـی   . منظور از هدفگذاري این نیست که هر هدفی را تعین نمایید

مطمئناً می دانیـد چطـور یـک لیسـت از     . بایست قابل دستیابی داشته باشند

. کارهاي روزمره را بنویسید و با اتمام و انجام هر کدام از آنها، آن را تیک بزنید

ی فکر کنید که هر کدام از آن کارها را تیک زده اید، حتماً می دانید چه به زمان
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حس و حال تسکین دهنده و آرامـش بخشـی را داشـته ایـد و چـه احسـاس       

 .نیرومند و پر انگیزشی را در شما ایجاد کرده است

پس به لیست کارها در پایان روز نگاه کنید و بدانید که تمام چیزهایی را که می 

اهداف خود را به این شیوه تعیین . ن روز انجام دهید، کامل کرده ایدخواستید آ

اجازه دهید که همه روزه این لحظه شـما را  . نمایید و هر روز آنها را کامل کنید

 ).با این حال لیست کارهاي انجام نشده را نیز فراموش نکنید! (قدرتمند سازد

اه دومینـیکن انجـام   همچنین بر اساس مطالعه اي که گیل ماتیوس در دانشـگ 

  .علمی ثابت شده که نوشتن اهداف موفقیت ما را بیشتر می کندبه طور  داد،

 

 .به خود و اهدافتان ایمان داشته باشید  -3

این توصیه مربوط به همه اوقات است، چون بارها آن را شنیده اید، اما این بـار  

باید بـه خـود    اگر می خواهید موفق شوید،. الزم است آن را عمیقا درك کنید

 .باور داشته باشید

بعضی وقت ها می شنویم که می گویند به خودت باور نداشته باش، چـون ایـن   

سرنوشت و تقدیر است که موجب رسیدن به موفقیت می شود، به خودت بـاور  

این گفته ها افسانه هاي هـایی  . نداشته باش چون یک برنامه و خیال خام است

سوخ کرده و هیچ هدف واقعی را نیز برآورده نمی بیش نیستند که در درون ما ر

 .سازند
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به خودت ایمان داشته باش چون می دانی که می خواهی در عمل آن را انجـام  

به خودت ایمان داشته باش چون می دانی تا زمانی که نفس داري و زنـده  . دهی

به خـودت  . هستی، براي رسیدن به جایی که می خواهی برسی، تالش می کنی

داشته باش چون می دانی بر مانعی دیگري که سر راهت می آیـد، چیـره    ایمان

 .می شوي

تنها الزم اسـت ادامـه   . با داشتن چنین باورهایی هر چیزي قابل دستیابی است

  .دهی تا به آن جا برسی

 

  نسبت به انجام کارها متعهد شوید - 4

 

، الزم اگر موفقیـت مـی خواهیـد    . از سرسپردگی به ترس هایتان خالص شوید

چه یک شغل جدید باشد، چه دوستی . است نسبت به انجام کارها متعهد شوید

 –جدید، چه یک برنامه ورزشی، چه اشتراك یک مجله جدید، هر چه که باشد 

 !الزم است با التزام و تعهد آن را انجام دهید

اگر نمی توانید در خصوص انجام درست و به موقع کارها متعهد شوید، در واقع 

که این امر قطعا منجر . ند کسی هستید که در گرداب کشتی را ترك می کندمان

چون مدت زمانی را که براي رسیدن به هدف الزم اسـت،  . به موفقیت نمی شود

 .راه ساده و میان بري براي این امر وجود ندارد. صبر نکرده و منتظر نمی مانید
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ند انگیزه خوبی بـه شـما   تخمین هزینه تعهد در برابر پاداش و نتیجه آن می توا

علیرغم نتیجه اي که می تواند داشته باشد، تعهد کرده اید که با آن روبه . بدهد

  .این کارمعناي واقعی تعهد است. رو شوید

 

  صبر، بردباري و پشتکار داشتن - 5

 

این نکته توصیه همیشگی دیگري است که عدم ذکر آن در موضوعات مربوط به 

البته چیزهایی ممکن است یک . باید صبور باشی. ایدموفقیت، غیر موجه می نم

شبه رخ بدهند، اما این ها اغلب موفقیت هاي کوچک و کم اهمیت تلقـی مـی   

 .شوند

اهمیتی ندارد که می خواهی چه چیزي را به دست آوري، منتظر مانـدن بـراي   

یک وبالگ موفق در یک شـب  . کسب آن، بخشی از موفقیت محسوب می شود

یک رمان قوي در یک روز نوشـته  . اران بازدیدکننده داشته باشدنمی تواند هز

ساعت به دسـت   24یک مدل سوپر استار تناسب جسمی خود را در . نمی شود

 .نیاورده است

  .الزم است به طور مداوم به سوي آن گام برداري. موفقیت زمان بر است

 

  .نقاط ضعف و کمبودهاي خود را بشناسید  -6
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موفق باشد مگر این که کمبود ها و نقـاط ضـعف خـود را     هیچ ذهن نمی تواند

تنها با شناخت این کمبود هاست که می توان به طور بـالقوه بـا آنهـا    . بشناسد

بسیاري از افراد منتقد سرسخت خود می باشـند، بنـابراین دائمـاً    . روبه رو شد

 .خود را پایش کرده و نقاط ضعف خود را بهبود می بخشند

وضوع، اقدام عملی براي رفع کمبودها و نقاط ضعف شخصی بخشِ مشکلِ این م

دانستن این که فردي تنبل و سست هستید و اقدام در جهـت رفـع یـا    . است

براي موفقیت باید ابتدا قبول کرد که تنبل . کاهش آن، دو چیز متفاوت هستند

تنها گفتن این . هستید و سپس راه حل پیشگیرانه اي را براي حل آن اتخاذ کرد

 .دردي را دوا نمی کند“ من تنبل هستم” که

 -خـود بخشـودگی   –آخرین و شاید سخت ترین بخش، دلسـوزي و مهربـانی   

البته این امر در ابتداي کار به طـور مطلـق قابـل حصـول     . نسبت به خود است

. شـما زمـان زیـادي پـیش رو داریـد     . نیست که امري طبیعی به شمار می رود

لـه  و نه نا –فع نقاط ضعف خود تالش می کنید مادامی که در مورد شناسایی و ر

  .احتماال از خیلی ها جلوتر هستید –و شکایت 

 

  .از شکست نردبانی به سوي رشد و موفقیت خلق کنید  -7

 

 می دانید تقریبا وجه مشترك تمام انسان هاي موفق چیست؟

 .بله، آنها شکست خورده اند
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تفن هاوگینک دست نوشـته  اس. بار توسط ناشران رد شد 27اثر دکتر سیئوس 

هاي حرفه ایش را در سطل آشـغال انـداخت، خوشـبختانه همسـرش آنهـا را      

 .زمانی به والت دیزنی گفته بودند او هیچ تخیل و تجسمی ندارد. برداشت

 آیا این افراد تسلیم شدند؟

خوب درست است، استفن هاوکینگ براي لحظه اي ناامید شد، امـا نکتـه ایـن    

در عوض به جایی رسـیدند  . ت خوردند ولی تسلیم نشدندجاست که آنها شکس

این شکست ها آنـان را بیشـتر   . که تقریبا همه افراد عادي، آنها را می شناسند

شکست را دریـاب و از  . تحریک کرد تا به افراد فوق العاده موفقی تبدیل شوند

 .آن درس بگیر، رشد کن و با اراده ي بهتري دوباره بازگرد

  .تنها چیزي که مانع تالش مجدد می شود، خود شما هستید

 

 .خالقیت هیجانی را تمرین کنید  -8

خالقیت هیجانی که تحت عنوان همدلی شناخته شـده اسـت، سـتون فقـرات     

برقراري ارتباط و قرار گرفتن در موقعیت فرد دیگر، . موفقیت محسوب می شود

 .کند چیزي است که شما را به انسانی موفق تبدیل می

 :دالیل متعددي براي این امر وجود دارد، مثالً

توانایی در ارائه خدمات به افرادي که خواهـان آن هسـتند، کلیـد بسـیاري از     

مشاغل و تجارت موفق قلمداد می گردد، الزم است که با شرایط و موقعیت آنها 
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اگر از نظر خالقیت هیجانی جهت همدلی با شرایط آنهـا کمبـود   . مرتبط باشید

ــد   ــرار کنی ــاط برق ــا ارتب ــا آنه ــوبی ب ــه خ ــد ب ــی توانی  .داشــته باشــید، نم

اگر خواهان پیگیري و دنبال نمودن موفقیت خود هستید و می خواهید از افراد 

دیگر به عنوان پایه هاي موفقیت خود استفاده کنید، چگونه می خواهیـد ایـن   

باط با آنان میسر امر به شیوه اي انسانی صورت گیرد؟ این امر تنها با داشتن ارت

آیا می خواهید براي رسیدن به موقعیت برتر، دیگـران را لـه کنیـد؟    . می گردد

ــود   ــذیر مــی ش ــان پ ــر امک ــن ام ــران ای ــا دیگ ــا همــدلی ب ــر، فقــط ب  .خی

چـون مـی   . دوست داشـتنی هسـتند   -دست کم بسیاري از آنها –افراد موفق 

انـدازه کـافی خالقیـت    توانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم، به این دلیل کـه بـه   

ــذب      ــود جـ ــوي خـ ــه سـ ــا را بـ ــه مـ ــد کـ ــانی دارنـ ــدهیجـ  .کننـ

. عالوه بر این، همدلی در کل می تواند چهره ي انسانی بهتري به شـما ببخشـد  

خود را در موقعیت دیگري قرار دادن موجب درك وي و انجـام رفتـار بهتـر در    

  .زمانی که با آنان سروکار داریم، گردد

 

 .یاوریدبه مدیتیشن روي ب  -9

شما به عنوان یـک  . همراه با جنون موفقیت، داشتن آرامش بسیار ضروي است

اگـر نتوانیـد   . فرد موفق، احتماال هر روز تصمیمات استرس زایی را می گیریـد 

 .استرس را مهار کرده و با آن مقابله نمایید، بر شما غلبه خواهد کرد
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با توجـه بـه فوایـد    . ایدخوشبختانه مدیتیشن می تواند به یاري افراد موفق بی

کاربردي مدیتشن در زمینه سالمت، انجـام مدیتیشـن مـی توانـد اسـترس و      

 .اضطراب را کاهش دهد

  کلیـد مکـث  . بنابراین هر روز چند دقیقه اي را به این امـر اختصـاص دهیـد   

(pause)   وقتی برگشتید همه چیز سر جایش خواهد بـود،  . همه چیز را بزنید

در غیر این صورت استرس . نی را به خودتان اختصاص دهیدفقط در این بین زما

 .می تواند شما را درسته و زنده زنده قورت بدهد

، حاال نوبت شماست که این روش ها را براي ایجاد ذهنی موفق !به همین راحتی

  آیا براي موفقیت آماده هستید؟. در عمل به کار ببرید
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 موفقیت و عوامل گذر بر آن

 

اما همواره سؤاالت .آرزوي بشر، درطول تاریخ ، کسب موفقیت استبزرگ ترین 

  فراوانی دراین باره وجود داشته است که موفقیت چیست؟

 

آیا موفقیت ، داشتن همسـري دلخـواه ، محـیط خـانوادگی آرام و فرزنـدانی      

شایسته است؟ آیا موفقیت ، گذراندن مدارج تحصیلی واخـذ مـدرك علمـی و    

ثروت موفقیت است؟ و باالخره آیا موفقیت این است  تخصصی است ؟ آیا کسب
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که آدم ، از دیگران برتر باشد، مثالً هنرمند، نویسنده ، شاعر ، تاجر یا موسیقی 

 دان مشهوري باشد؟

واقعیت این است که همه ي اینها که گفته شد موفقیت اند، اما شاید هـم هـیچ   

و برداشت هاي گونـاگونی از  کدام موفقیت نباشد ، چرا که انسان ها متفاوت اند 

بنابراین موفقیت امري نسبی است و هرگز نمی توان تعریـف  . این مفهوم دارند 

 .واحدي براي آن ارائه داد

د موفـق  فـر » .آرامش و اطمینان بهترین موفقیت است«:  آلفرد اوستن  به نظر

کسی است که به آرزوهاي خود برسد و در درون رضایت خاطر احساس کند، که 

خوشبخت کسی اسـت  . ن خود حاصل تالش وکوشش مداوم در زندگی است ای

از  "فرهنگ وبستر "به این اعتبار، تعریف . که کاري مفید و با ارزش انجام دهد

 .، تعریفی مناسب است "نیل رضایت بخش به هدف"موفقیت به مفهوم 

می دانیم که همه براي رسیدن به موفقیت به طور خستگی ناپـذیر تـالش مـی    

نند، اما به آنچه در آرزویش هستند، دست نمی یابند و رضایت درونـی بـراي   ک

چرا پس از رسیدن به باالترین مقام  اگر چنین نیست پس . آنان ایجاد نمی شود

چنـدین فرزنـد کـه روزي    بازهم احساس ناخرسندي می کنند؟ چرا با داشتن 

ایـن باشـد کـه     شاید علـت اصـلی    ...آرزوي آن را داشتند باز هم ناشادند؟ و 

موفقیت واقعی را براي خودشان تعریف و مشخص نکرده اند یا هدف از موفقیت 

  .را نمی دانند
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  موفقیت واقعی چیست ؟

 

احساس آسایش ، خوشبختی ، داشتن آرامش روحی 

و روانی ، مزاحم دیگران نشدن ومزاحمتـی از سـوي   

دیگران ندیدن ، موفقیت واقعی اند، زیرا مقام ، ثروت 

رزند شایسته ، مدارج تحصیلی وهمسـر دلخـواه ،   ، ف

همه عواملی اند که با داشتن آرامش روحـی ، خـوب   

بودن با دیگران و داشتن آسودگی خاطر می توان آنها 

را به دست آورد ، مشروط به این که با دانش و آگاهی واقعـی اهـدافی را بـراي    

ها گنجی کـه ارزش  تن ": می گوید لویی استونیچنان که . زندگی خود برگزید 

 ". جست وجو کردن دارد، هدف است

اما کسی که هدف روشـنی  . انسان بی هدف کامالً تابع حوادث و پیشامدهاست

در زندگی دارد، خود تصمیم می گیرد و تالش می کنـد و پـس از رسـیدن بـه     

اما افرادي که اهداف نامشخص . کامیابی ، احساس خوشبختی و آرامش می کند

هریـک  . د، به هر مقام ، ثروت و جایی برسند ، باز هم ناراضی اندرا پی می گیرن

ازما باید بدانیم که چه می خواهیم؟ چه هدفی را دنبال می کنیم و در انتظار چه 

موفقیتی هستیم ؟ اگر اینها را دانستیم ، آن موقع است که بـراي رسـیدن بـه    

از تقلیـد کورکورانـه    اهداف باید تالش کنیم ، مثالً آگاهی مان را بـاال ببـریم و  

به شناخت توانایی ها ، ظرفیت ها و استعداد هاي خـود وهمچنـین   . بپرهیزیم 

واعتماد به نفس و توکل به خداونـد متعـال وسـپس     ضعف هاي خود بپردازیم 
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راي این کار ب. بدهیم   حرکت و تالش را گسترش

تمرکز فکر، مطالعه و مشاوره ، ساز و راه کارهاي 

 .مناسبی اند

  

 فکر خوب

افکـارآدمی  . فکر خوب، معمار و آفریننده است 

همچنین فکر، وجه تمـایز  . سازنده زندگی اوست

سپردن اندیشه ها و آرزوها به مغـز و ایجـاد فرصـت    . بین انسان وحیوان است

بـه  . الزم براي بررسی یکایک آنها نیروي شگفت انگیزي در پی خواهد داشـت 

اندیشه و تفکـرات  . ت روزانه خویش استقول امرسون هر انسانی حاصل تفکرا

انسان بی اندیشه ،  پاسکالبه قول  پشتوانه اي بزرگ در سراسر حیات بشرند و

پس سعی کنید همچون اسـفنج کـه آب را    .وتفکر به ماده اي بی روح می ماند

جذب می کند، شما نیز افکار خوب را جـذب کـرده ، آن را در خـدمت هـدف     

  .موفقیت خود قراردهید خویش و هر دو را در خدمت

 

 مطالعه مناسب

مطالعه ، سرمایه اي زوال ناپذیر است که به وسیله آن خیلی چیزها را می توان 

با مطالعه می توان بناهایی ساخت که هزاران سـال پـا برجـا    . خرید یا ساخت 

کنیـد    ضمن مطالعـه سـعی   " : می گوید  نیچه اما درباره مطالعه خوب ،. باشد
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چیره دست به صید افکار خوب بروید و افکار کهنه و پوسـیده را   مانند صیادي

وخته هـاي  به وسیله مطالعه می توان از تجربه ها و اند ".یکسره به دور اندازید

با روش الگو برداري و مدل سازي ، در وقت وپول شما نیز . دیگران استفاده کرد

مـی کنـد و بـدین     مغز دیگران ارتباط پیدا  صرفه جویی می شود ، مغز شما با

سـعدي ایـن مطلـب را    . وسیله راه موفقیت را زودتر و سهل تر پیدا می کنید 

 : بدین گونه بیان کرده است

 دو بایست دراین روزگار عمر،             مرد خردمند هنرپیشه را

  با دگري تجربه بردن به کار            تا به یکی تجربه آموختن             

 

 مشاوره منطقی

دراین . مشاوره، عامل مؤثر و سرمایه رایگانی در مسیر پیروزي و موفقیت است 

کاش دانسته بودم چگونه زندگی کـنم یـا کسـی را    : می گوید تئودورپارکرباره 

: یک مثل چینی نیز می گویـد . یافته بودم که روش زندگی را به من تعلیم دهد

تـن از سـالخوردگان    انجام دهـی ، بـا سـه     اگر می خواهی کاري را به درستی

آن کـه بیشـتر    ": ودر ادبیات شیرین فارسی مـی خـوانیم کـه    . مشورت کن 

که بیـان مـی   یا مثل آمریکایی  "مشورت می کند، کمتر دچار اشتباه می شود،

احادیث   از این قبیل مثل ها در آیات ، ".فکر از یک فکر بهتر است دو ": دارد 

دارد که ذکر همه ي آنها از حوصله ایـن   و ادبیات کهن ایران زمین بسیار وجود

همین اندك که ذکر شد تا حدودي بیـانگر اهمیـت مشـاوره    . بحث خارج است
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ـ . است علیـه   –ی البته مشاور هم باید آدم خبره اي باشد ، چنان که حضرت عل

کسی که در امور مهم با خردمنـدان مشـورت کنـد،     ": می فرمایند -  السالم

خوشـبختی ، شـادي و    ": به قول ویکتورپوشـه  .  ".شریک عقل آنها می شود

نشاط مسري است ؛ پس همواره سعی کن با افراد گشاده رو، دلشا د و خوشبین 

رت بـا آدم مثبـت   مشو. آدمی مثبت بین و مثبت اندیش باش ".معاشرت کنی 

یک مثـَل ژاپنـی ،  . اندیش و خوشبین تو را به زندگی و تالش امیدوار می کند 

دکتـر   ".خوشبین به آینده امیداوار است و بدبین از آن بیمنـاك  ": می گوید 

افکارخوب ومثبت همچون تـابش نـور خورشـید     ": ، نیز می گوید نورمن پیل

آن که در و پنجـره    براتاقی تاریک است که همه جا را روشن می کند، به شرط

ترسـو   آدم. آدم ترسویی نباشـد  ".را نبسته و پرده ها را پایین نکشیده باشید

آینده را از دریچه  ": هاریمن می گوید. خطرها و ضررها را چندین برابر می کند

آدم ترسو آن قدر از شکست صحبت می کند که  ".و وحشت نگاه نکنید  ترس

ا به شک و تردید می اندازد ، تالش و حرکت را در وجود شـما  ناخود آگاه شما ر

آدم الف . به تأخیر می انـدازد تضعیف می کند و در نتیجه وصول به موفقیت را 

 . زنی نباش

آدم الف زن چون طبله غازي است پرغوغا ، نه عطر عطاري که بی سـر و صـدا   

آدم الف زن رؤیایی و متزلزل است ، ثبات . می بوید و فضا را عطرآگین می کند

پس سعی کن با . رأي ندارد و از سر عیب جویی به همه چیز وهمه کس می نگرد

خوشبین ، مثبت نگر و شجاع مشـورت کنـی تـا راه رسـیدن بـه      فردي دانا ، 
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موفقیت کوتاه شده ، آن را راحت تر بپیمایی ، 

هر که  ": چنان که در تاریخ گزیده می خوانیم 

 ". با دانا مشورت کند ، از رسوایی درامان است

  

 

  اثرهاي موفقیت در زندگی و شغل

  

  :زویژگی هاي زیر برخوردار باشندافرادي در زمینه شغل و زندگی موفق اند که ا

 

افرادي که وقت شناس اند وبه زمان اهمیت می دهنـد واز وقـت خودشـان       -1

همچنین به ظاهر و آراستگی توجه داشته . ودیگران به خوبی استفاده می کنند

، از بد پوشی و کثیفی پرهیزمی کنند و باور دارند که ترفیع و موفقیت و خوشی 

باید به دست آورند و دراین راه از تالش و کوشش دریغ نمی درشغل و زندگی را 

و ناله ، به یافتن راه  در مواجه با مشکالت و مسائل به جاي افسوس و آه . ورزند 

د وضمن پذیرش اشتباهات خـود از دلیـل تراشـی    حل هاي مختلف می پردازن

 .وحواله ي آن به دیگران خود داري می کنند

زندگی می کنند که به جـاي ایـن کـه منتظـر کمـک      افرادي پیروزمندانه    -2

دیگران باشند، خود به دیگران کمک می کنند و در پذیرش مسئولیت ها منتظر 

احتـرام  . درخواست وپیشنهاد نمی شوند، بلکه داوطلبانه به سوي آن می روند 
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پس از آن از همسر، . می گزارند و مؤدب اند 

 تقاضـاي احتـرام  ... فرزندان یا همکـاران و 

  .وادب دارند

همه انسان ها ذهنشـان فعـال اسـت        -3

وتوانایی ایجاد تعـداد نامحـدودي ایـده را    

افراد موفق از ایده پردازي خود داري . دارند

نمی کنند، مغز خود را پرورش وتمرین مـی  

دهند و سعی می کنند ایده هاي بیشتر ومطلوب تر تولید کنند وعـالوه بـرآن   

راعمـل    اي خود را با هم مقایسه کرده، بهترین ایده هاتالش می کنند تا ایده ه

 .کنند

  

 اصول موفقیت

  

طرح هاي کوچک را کنار بگذارید و براي زندگی خود اهدافی بـزرگ ، ولـی     -1

 : دست یافتنی ، نه آرمانی انتخاب کنید

پـس سـعی   .  هدف عالی و بزرگ ، شما را به تفکر، تالش و کوشش وا مـی دارد 

همواره به . ف بزرگ بیندیشید و موفقیت را با تمام وجود بخواهید کنید به اهدا

خاطر داشته باشید که افراد موفق، مردان و زنانی جسـور وبـا اراده انـد کـه از     

  .مشکالت هراسی به دل راه نمی دهند
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  :از هوش و استعداد وپشتکار کمک بگیرید  - 2

 

اما پشتکار قوي بـه هرچـه   با استعداد متوسط ،  باکستونیقین بدانید به قول  

نها کسی موفق می شود که بـه  ت: می گویدشیلرهمچنین .  بخواهید ، می رسید

معنی ایـن سـخن   .  حواس خود نخواهد همه چیز را از هوش و ر ننشیند وانتظا

این است که کامیابی وموفقیت زمانی به دست می آید که از هوش واسـتعداد ،  

 .ه کافی گرفته شودنظم ودقت و شکیبایی و پشتکار بهر

  

از فرصـت هـا بهـره     اعتماد به نفس نکنیـد و  شانس را جایگزین لیاقت و  - 3

  .بگیرید

ضرب المثـل  . شانس به معناي توانایی درك موقعیت وانتخاب بهترین هاست   

بیانگر همـین موقعیـت    "شانس فقط یک بار درخانه آدم را می زند ": معروف 

بـه  . نی استفاده بجا از فرصت هاي پیش آمده شانس و اقبال یع. شناسی است 

. کارها به کوشش است وکوشش ، قضا را سبب می شـود  "حکیم بزرگمهر قول 

 :همچنین حافظ شیرین سخن گوید "

 "قومی به جد و جهد گرفتند زلف یار قوم دگر حواله به تقدیر می کنند   "  
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لینکلن می . م بزنیدپس، از آن قومی باشید که خوشبختی هایتان را خودتان رق

بیشترِ خوشبختی ها و بدبختی هاي افراد صرفاً بـه دسـت خودشـان     ": گوید

 ."است

  

 :را شعار خود قرار دهید "خواستن ، توانستن است"همواره   - 4

 بـه   بلکـه    ، خواستن نه به معناي میل داشتن ، آرزو کردن و امیدوار بودن    "

اراده کردن یک فرمـان   نی اراده کردن وخواستن یع.  است  عمل کردن معناي 

سعی کنید آري گفتن . یت را به بارخواهد آوردبه آن موفق  درونی است که عمل

 .را بیاموزید و براي غلبه بر مشکالت ، خود را آماده سازید

  

 :نمی شود را از ذهنتان بیرون بریزید نمی توانم ، نمی دانم و  - 5

ود ندارد وانجام هر کار به شرط داشـتن اراده  در دنیاي انسان ها غیر ممکن وج

ي قوي ، امکان پذیر است ومطمئن باشید که با اراده ، مقاومـت و شـکیبایی و   

انتخاب راه درست به سوي مقصد و تصمیم گیري به موقع ، انجـام هـر کـاري    

دست به دسـت کـردن ، آدم را در جـاده     "به قول دکتر دایر . ممکن می شود

دیگـر رهنمـون     او را جز به خانه هرگز به جـایی  می کند وسرگردان  "شاید"

اگر براي حل مشکالت به خود ترس راه دهید ،  ": می گوید  هم او ".نمی سازد

در  ".خواه ناخواه روحیه یأس و ناامید ي موجب عدم اجراي آن کار مـی شـود  

یـأس و ناامیـدي از    ": می فرما ینـد   –همین زمینه حضرت علی علیه السالم 
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، مطمئن باشید اگر کارتـان را آغـاز کنیـد، توانـایی     "بزرگ ترین گناهان است

انجامش به دنبال می آید و کار کوچکی که انجام بیابد، بهتر از کارهـاي بزرگـی   

 .است که فقط در قالب حرف و طرح باقی بماند

  

  

 : کارها را جزء به جزء کرده ، انجام بدهید  -6

را به بخش هاي کوچک تقسیم کنید و جزء به جزء  اگر کار "به قول هنري فورد 

همیشه بدانیـد کـه کارهـاي     "دشوار نمی آید  نظربزرگ و  انجامش دهید، به

چینـی    یک ضرب المثل. انجام شده ي بزرگ ، با قدم هاي کوتاه آغاز شده اند

مرد ي که کوه را ازمیان برداشت ، کسی بود که شروع به برداشتن  ": می گوید 

یقین بدانید راهی که هزار کیلو متر باشـد ، قـدم بـه قـدم      ".ه ها کردسنگریز

پس سعی کنید کارهاي بـزرگ را بـه قسـمت هـاي کوچـک      . می شودپیموده 

 .تقسیم کنید تا با خیالی راحت واطمینان وشجاعت دست به انجام آنها بزنید

  

 :از تمام نیروي خود استفاده کنید  -7

بین پارچه را می سوزاند؟ بسیار ساده است ، زیـرا  آیا فکرکرده اید که چرا ذره 

ذره بین نور آفتاب را جذب می کند و در یک نقطه متمرکز می سازد ، بنـابراین  

تمرکزنیروهاي شما اعم از . اگر پارچه اي درجلوي آن بگیرید، آن را می سوزاند 
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ره بین روانی در یک جا، اثري به مراتب بیشتر از ذ جسمانی ، عقالنی و روحی و 

 : همواره این را بدانید که. خواهد داشت 

 مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد     نا برده رنج گنج میسر نمی شود

  

 :از نیروي تخّیل یا از ضمیر ناخوآگاه به خوبی استفاده کنید  - 8

مغـز و دسـتگاه    ": می گوید  "علم کنترل ذهن "درکتاب  دکتر ماکسول مالتر

راي مکانیزم هدف جویی است که به طور خودکار براي رسیدن عصبی انسان دا

یعنی مغز آن قدر بر هدف مورد نظـر   ".به یک هدف بخصوص ، فعالیت می کند

بـه همـین سـبب سـپردن     . سرانجام به پاسخ مطلوب برسد تمرکز می کند تا

آرزوها به ضمیر ناخودآگاه ، شما را به فعالیت براي یـافتن راه حـل وا دار مـی    

و ایمان مسلط را  ضمیر باطن ، ایده ، عقیده  "به قول دکتر ژوزف مورفی . دساز

پس سعی کنید با ورود تفکر مثبت ، ضمیر ناخودآگاه  ".باز می پذیرد  با آغوش

هرگز نگویید که شانس من این گونه بود، تقدیر این طـور  . خود را بارور سازید 

نمی کند ، بلکه سـعی کنیـد    نوشته شده است ، زندگی من با این حرفها تغییر

خود را از شر افکار ناامید کننده و منفی برهانید تا به آرزوهاي خـود برسـید ،   

 : زیرا به قول موالنا

 ما بقی خود استخوان و ریشه اي            همین اندیشه اي  اي برادر تو   "

 " ور بود خاري ، تو هیمه ي گلخنی      گربود اندیشه ات گـُل ، گـُلشنی

 .مطمئن باشید آنچه را که مغزانسان تصور و باور کند، به آن می رسد
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 :ترس را ازخود برانید و توکل وامید به خداوند را به جاي آن بنشانید  - 9

فتبـارك اهللا   ": انسان برترین مخلوقـات اسـت   : خداوند در قرآن می فرماید 

لـوالك لماخلقـت    "، همه چیز را بـه خـاطر او آفریـدیم و     "احسن الخالقین 

ي کـه بـه جهـت    زیـاد   اگر تونبودي افالك را نمی آفریدیم و موارد "االفالك 

همه ي اینها بیانگر این موضوع انـد کـه   . اختصار از ذکر آنها خودداري می شود

همه چیز به خاطر انسان خلق شده و انسان برا ي خداوند ارزشمند اسـت و در  

راي او معنی ندارد واگر به جاي آن توکل به نتیجه تنها نخواهد ماند ، پس ترس ب

خداوند را قرار داده ، به حرکت و تالش خود بیفزاید ، به پیروزي و موفقیت نایل 

 . خواهد شد

  

 : احساس مثبت را در خدمت بگیرید  -10

با توجه به دالیل فراوان و بررسی هاي متعدد انجام شده ، ثابت شده است کـه  

. احساس می توانند روي ذهن نیمه هوشیار تأثیر بگذارنـد تنها افکار آمیخته با 

این امر حقیقت کامالً شناخته شده اي است که احساس و هیجان بر اغلب مردم 

 .پس بهتر است با احساسات وهیجانات بیشترآشنا بشوید. حکومت می کند

کلّی شناسایی شده  هفت احساس منفی و هفت احساس مثبتدر وجود انسان 

س منفی بی آن که ما دخالتی داشته باشیم برتکانش هاي فکري ما احسا. است 
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اما جنبه هاي مثبت را باید . جاي می گیرند و به ذهن نیمه هوشیار ما می رسند 

 . خود به افکار تزریق کنیم که راه انجام این کار هم تلقین به خویشتن است

ـ   : عبارت اند از  هفت احساس مثبت ق ، غریـزه ،  میل و اشـتیاق ، ایمـان ، عش

 . دلگرمی وامید بخشی ، تخیل ، تفکر و دوراندیشی

 ترس ، حسادت ، تنفر، انتقـام ، حـرص و  : عبارت اند از نیز هفت احساس منفی

 . طمع ، خرافات وخشم

تالش و نیروي فوق العاده مـی   احساس هاي مثبت به ما نشاط ، امید ، حرکت ، 

اسات مثبت را در خـود ایجـاد   بخشند ، پس سعی کنید عادت استفاده از احس

ک هـاي ذهـن نیمـه    احساس هاي منفی بازدارنده اند وتمام کم  ولیکن. کنید 

هوشیار را از بین می برند، پس براي رسیدن به موفقیت باید خوبی ها، زیبـایی  

ها ، سفید ي ها ، شجاعت ها و دلیري ها را دید نه بدي ها، زشتی ها ، سـیاهی  

 : که سعدي فرموده است ها وترس و جبن را چنان

 "چه دربند خاري ؟ توگل دسته بند    بود خار و گل با هم اي هوشمند     " 

 " زشت جزپاي طاووس نبیند ز       کرا زشت خویی بود درسرشت   "  

  

 :  تفاوت هاي فردي را فراموش نکنید - 11

: مـی گویـد   دراین باره به حکایتی از سعدي علیه الرحمه ، بسنده می کنیم که

این فرزند توست ، تـربیتش همچنـان   : پادشاهی پسري را به ادیبی داد و گفت 
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ادیب خدمت کرد و مستقبل شد و سالی چنـد  . کن که یکی از فرزندان خویش 

و پسران ادیـب در فضـل و بالغـت منتهـی      بر او سعی کرد و به جایی نرسید 

، که وعـده خـالف   ) تی درش( ملک دانشمند را مؤاخذت کرد و متابعت . شدند

 بر رأي خداوند روي زمین پوشیده نماند کـه : کردي و وفا به جا نیاوردي ، گفت 

 .تربیت یکسان است و طبایع مختلف

 درهمه سنگی نباشد زر وسیم      گرچه سیم وزر سنگ آید همی    "

 "جایی انبان می کند، جایی ادیم         برهمه عالم همی تابد سهیل 

ط از این حکایت معلوم می گردد که تفاوت هاي فردي در امرموفقیـت  با استنبا

حائز اهمیت است وچون خلقت همه یک جور نیست ، پس موفقیت همه یکسان 

 . بی مورد استت غصه خوردن یا شماتت کردن کسی ،لذا از این بابد بود،نخواه

 احساس آسایش ، خوشبختی ، داشتن آرامش روحی و روانی ، مزاحم دیگـران 

نشدن و مزاحمتی از سوي دیگران ندیدن ، موفقیت واقعی انـد ؛ زیـرا مقـام ،    

ثروت ، فرزند شایسته ، مدارج تحصیلی و همسر دلخواه ، همه عواملی اند که با 

  داشتن آرامش روحی ، خوب بودن با دیگران و داشتن آسودگی خاطر می توان

گـاهی واقعـی ، اهـدافی را    آنها را به دست آورد، مشروط به این که با دانش و آ

 .براي زندگی خود برگزید

تنها گنجی که ارزش جست وجو کردن دارد ، هـدف   ": لویی استونی می گوید

  ".است
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 مانع موفقیت 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            :این موانع می تواند ما را از مسیر موفقیت دور کند
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    اندازي  پشت گوش) 1

                                                                                           

در آنها دیده میشود، مایلند با ایـن   "بـیـمـاري"مت مزمن این افرادي که عال

نگـران  "یـا  و  "تمام کردنش کاري نخواهد داشـت  "جمالت توجیه کننده که 

شـان را بـراي    ، کارهـا و وظـایف  "نباش، وقت براي انجام دادنش بسیار اسـت 

  .بیندازنده از سر خود باز کرده و به تعویق همیش

                                                                                 

لی به دلیـل عـذر و   هایتان به شما روي آورد و اگر کاري در حد و اندازه قابلیت

پشـت گـوش    "هاي ذکر شـده از انجام آن ممانعت بعمل آوردیـد، قطعـا   بهانه

ه زمـان در  کنید ک احساس می. اندازي مشکل اصـلی بـوده و باید مرتفع گردد

شود، بـراي اتمـام    اختیار شما اسـت، اما هنگامی کـه وقـت موعود نزدیک می

هد شد که آن طور که در ابتدا مـد  آورید و نتیجه آن خوا هجوم می کار بسرعت

    .نظرتان بود از  انجام عمل مورد نظر باز خواهید ماند

                                                                   

      موفقیتترس از) 2

                                                                                              

 "با اینکه چنین افرادي دقیقـا . مانع اصلی دیگر واهمه داشتن از موفقیت است

بدلیل داشتن ترس  می دانند که براي موفق شدن به چه چیزي نیاز دارنـد، امـا

در نـظــر ایـشــان   . موفقیت قادر به رسیدن به اهداف واالي خود نیستند از 

نگرانی از آینده و همه مسـائلی   .آور میباشد راه پـیـش رو، مـخـوف و رعـب
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گیر او خواهد شد، منجر به فقدان بصیرت و بازماندن آنهـا   گریبان که در نهایت

   .می گردد؛ مـخـاطرات ذاتـی روند تجارت، رام نشدنی بنظر خواهد رسید

                                

بـا  . ستتشخیص و حل این مشکل آسان تر از برخورد با پشت گوش انـدازي ا

هـایی   کمی هم محوري و اندکی صبر و شکیبایی فردي که از پذیرش مسـؤلیت 

واهد داشت وحشت دارد، میتواند شرایط را به کــه موفقیـتـش را به همراه خ

        .نفع خود تغییر دهد

                                                                                                     

                                                                                            وسواس)3

             

افراد موفق داراي خصوصـیتی مشـترك هسـتند و آن قابـلیــت تمرکـز بـر       

براي بسیاري اتخاذ چنین دیدگاهی مشکل اسـت  . باشد هاي بـزرگ می اندیشه

د را کامال محـدود و متعهـد بـه انجـام کارهـاي جزئـی و کوچـک        چرا که خو

آور است چرا که زاویه دید  ي جزئی زیانتالش زیاد براي انجام کارها. نمایند می

اگر براي اتمام هر کار کوچکی مصر باقی بمانیـد، هرگـز   . را محدود خواهد کرد

ــدا       ــت پیـ ــود دسـ ــداف واالي خـ ــه اهـ ــود بـ ــد بـ ــادر نخواهیـ قـ

ــد                                                                                             .نماییـ

نه افراد،سخت کوشی و تالش زیاد را الزمه زندگیشان دانسته اما عـزم و  گو این

تنظـیم دقیـق   . بندنـد  اراده خود را براي کاربرها و مصـارف مفیـد بکـار نمـی    

ف کردن این مشـکل کمـک فراوانـی    مدیریـت زمـانـی در برطر  هاي  مهارت

      .خواهد نمود
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    نا امنی) 4

                                                                                                          

  افراد ضعیف و سست بنیان بعلت داشتن احساس ناامنی،در کارشان پیشرفتی 

هـا در   اید یکی از دالیـل عـدم موفقیـت اینگونـه انسـان     ش. گردد حاصل نمی

علـت تـرس   . ن نهفته شده باشدآنها براي نشان دادن برش از خودشا  میلی بی

   .گردد نیست؛ فقدان اطمیـنان و اعـتـمـاد باعث عقب ماندن آنها می

                                                

                                                                                         اطرافیان)5

                   

مکن است شما همه شرایط الزم براي منعکس نمـودن فردي موفق از خـود را  م

کننـد؟ ممکـن    دارا باشید، اما آیا دوستانتان شـما را در این راه همراهـی مـی  

تـضـادي از مـوفـقیت نسبت بشــما  اسـت آنـها دیـدگـاه مـتـفـاوت و مـ

دوسـتــان بـه علـت    )دیـدگاهی نداشته باشند  "و یا اصال. ( داشـتـه باشند

  .تاثیرات منفی راه رسیدن بـه موفـقیـت را برایتان سخت و دشوار میکنند

                                                          

ه پـتـانـسیـل واستعدادهاي نهـانی  برخی از اطرافیان حتی ممکن است متوج

  .ها گردند تواناییها و  شما نشده و باعث زمین خوردگی وتردید در قابلیت
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   فقدان منابع) 6

                                                                                          

ـوع نـیست که انسان با وجود داشتن همـه   هیچ چیزي ناهنجارتر از این مـوض

بـه مـوفقیت، فقط بخاطر عوامـل خـارج از    هاي الزم جـهت رسـیدن قابلیـت

فقدان منابع مالی و یا کمبـود زمـان بـدلیل    . خود، از پیشرفـت باز ماند کنترل

رشـد  . نگهداري ازخانواده و یا مسؤلیتهاي دیگر میتواند یک قاتل واقعی باشـد 

هسـتند،   خـط  فقر و یا تامین نمودن نزدیکانی که به شما نیازمندکـردن زیـر 

از آن چـیـزي کــه در تصـورتــان بـوده ترسـیم        آینده را بسیار متفاوت 

  .خواهد نمود

                                         

     نگر نیاز به دیدگاهی درون) 7

                                                                                  

  هبه، افسر ارتش و سرایدار میتوانند بطرق مختلفی مـوفقیک معلم مدرسه، را

با اینکه موفقیت در کار ممکن است جذابتر از همه بنظر برسد، اگـر در  . باشنـد

یــک قــدم بــه    . زمان مـورد انتـظار به آن دست نیافتید، بیمناك نگردیـد 

  .ته و عـلـت را بـررسـی نماییدعـقـب بـازگـشـ

  هاي تان، دقت کنید که قدم خواه دوستانتان مقصر باشند و خواه اعتماد بنفس 

تـر   ها براي بدست آوردن موقعیتی موفق صحیـحـی جهت بهینه نمودن فرصت

  . تر برداري راضی کننده و
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 نکات کلیدي براي موفقیت در زندگی

 

براي رسیدن به موفقیت یکسري نکات 

ریز و مهمی در زندگی وجود دارد کـه  

باید همیشه به آنها توجه کنیم و آنها را 

 .ملکه ذهن خود قرار دهیم

 

 ...به یاد داشته باش که 

  

  .نمی آورند محکوم به تکرار اشتباهند آنان که تجربه هاي گذشته را به خاطر) 1

از میان کسانی که براي دعاي باران به میعادگاه می روند تنها کسانی کـه بـا   ) 2

 .خود چتر می برند به کارشان ایمان دارند

 .پیچهاي جاده آخر جاده نیستند مگر این که خودت نپیچی) 3

  .ايوقتی به چیزي می رسی بنگر که در ازاي آن از چه گذشته ) 4

آدمهاي بزرگ شرایط را خلق می کنند و آدم هاي کوچک از آن تبعیت مـی  ) 5

 .کنند

آدمهاي موفق به اندیشه هایشان عمل می کنند اما سایرین تنها به سـختی  ) 6

 .انجام آن می اندیشند
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  .گاهی خوردن لگدي از پشت برداشتن گامی به جلو است) 7

 .ل نیست دل نبندهرگز به کسی که براي احساس تو ارزش قائ) 8

همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزي که آزارت می دهـد بـه   ) 9

 .راحتی دل بکنی

با هر کسی مانند خودش رفتار کن تا نتیجه و عکس العمـل کـارش را قلبـا    ) 10

  .احساس کند

  .کاري انجام ندهر نیست براي تو کاري انجام بدهد،هرگز براي کسی که حاض) 11

کسانی که خوبی دیگران را بی ارزش یا از روي توقع می دانند خوبی نکن به ) 12

  .اما اگر خوبی کردي انتظار قدردانی نداشته باش

قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار محصول ) 13

  .قضاوت بد14

  .وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد) 15

  .ز هر کسی ارزش ماندن در قلب تو را نداردبه خودت بیامو) 16

هرگز براي عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهی در انتهاي خارهاي ) 17

  یک کاکتوس به غنچه اي می رسی که زندگیت را روشن می کند

همیشه حرفی رو بزن که بتونی بنویسـی، چیـزي رو بنـویس کـه بتـونی      ) 18

  .که بتونی پاش بایستیامضاش کنی و چیزي رو امضاء کن 
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هرگاه نتونستی اشتباهی رو ببخشی اون از کوچکی قلب توست، نه بزرگـی  ) 19

  .اشتباه

همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزي که آزارت می دهـد بـه   ) 20

  .راحتی دل بکنی

  .عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت کار را در نظر بگیري) 21

  .به در بسته چشم ندوز تا درهایی را که باز می شوند نبینیآنقدر ) 22

  .کسی که براي آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند) 23

آنکه براي رسیدن به تو از همه کس می گـذرد عاقبـت روزي تـو را تنهـا     ) 24

  .خواهد گذاشت

  .نتیجه گیري سریع در رخدادهاي مهم زندگی از بی خردي است) 25

  .هیچ گاه ابزار رسیدن به خواسته دیگران نشو) 26

اگر می خواهی اعمالت مورد پسند خدا باشد، در سختیها از خودت بگـذر،  ) 27

  .دیگران را قربانی نکن

  .از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربه کنی) 28

  .دوست برادري است که طبق میل خود انتخابش می کنی) 29

 .یگران را داشته باشلیاقت محبت و مهربانی د) 30

 

www.takbook.com



   ✌ ❤✌ ❤✌❤✌گامی براي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

76  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

 

 فکر اینگونه ها موفق

 .کنند می

 

 اتفـاق  تانبرای حتماً

ــاده ــه افت ــر ک  خب

 موفقیـت  و پیشرفت

 ماننـد  خود نزدیکان

 دوست برادر، همکار،

 آن موفقیـت  علـت  و بیاورید یاد به را ها نمونه این از یکی. باشید شنیده را... و

 ، کردیـد  تحلیـل  و تجزیـه  را آن ، خبـر   شنیدن هنگام که گونه همان را فرد

! ناراحـت  یا است کرده خوشحال را شما خبر، آن آیا ببینید ابتدا  .کنید بررسی

 عنـوان  بـه  را آن مشابه چیزي یا زیر هاي تحلیل از کدامیک آورید بیاد سپس

 : شدید یادآور دیگران و خود به فرد آن موفقیت علت

  .است هوشمندي و توانا آدم .1

  .کرد می کار شدت به اواخر این .2

  .کرد کمکش رییس .3

  .بود شانس خوش .4

  

www.takbook.com

http://www.ravanclinic.ir/article/2013/10/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82_%D9%87%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.ravanclinic.ir/article/2013/10/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82_%D9%87%D8%A7_%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%81%DA%A9%D8%B1_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


   ✌ ❤✌ ❤✌❤✌گامی براي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

77  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

  

  چیست؟ اسناد

  

 و تحلیـل  و تجزیـه  بـراي  فکـري  هـاي  مکـانیزم  یکسري از نحوي به ما همه

 ایـن . کنـیم  مـی  اسـتفاده  دیگـران  و خود شکست و موفقیت علل پیکربندي

 تـأثیر  فرهنگـی،  هـاي  تفاوت و یکسانند بیش و کم دنیا سراسر در ها مکانیزم

  .ندارد آنها در زیادي

 ها شکست و ها فقیتمو یابی ریشه و توجیه براي ما منطقی و علی هاي فرایند

 معنـاي  به روانشناسی در اسناد. نامیم می اسناد را آن امروزه که است فرایندي

 مجموعـه  و اسـت  دیگـران  و خود رفتار و ها پدیده به خاص عللی دادن نسبت

  . باشد می اتفاقات و ها پدیده و رفتارها از ما هاي استنباط فرایند

 ها شکست و ها موفقیت یابی ریشه و توجیه براي ما منطقی و علی هاي فرایند

  .نامیم می اسناد را آن امروزه که است فرایندي

  

 قـرار  بررسـی  مورد مفصل و اختصاصی بطور " هیدر فریتز "بار اولین را اسناد

 توسـط  ، کـاربردي  مفهـوم  این هاي شاخه گسترش و تکمیلی مطالعات اما. داد

  .شد پیگیري ، دانشمندان دیگر
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  شکست و موفقیت اسناد

  

 و مطـرح  علمـی  بطـور  "وینر" بار اولین را شکست و موفقیت موضوع با اسناد

 اولیـه  چهـارچوب  قالـب  در وینر. کرد متمرکز موضوع این روي خود تحقیقات

 و موفقیـت  شناسـی  علت زمینه در تري اختصاصی نظریه طرح به اسناد نظریه

 نـوع  تـأثیر  و اهمیـت  کـردن  مطرح با وي.  پرداخت انسانی دیدگاه از شکست

 بـاروري  و ها ملت پیشرفت و رشد میزان در جامعه افراد تفکر نحوه و ها نگرش

. کـرد  مطـرح  انسانی ذهنی هاي بندي فرمول در را مهم مؤلفه چهار ، اجتماعی

  شانس ، محیط ،تالش ، توانایی : از عبارتند مؤلفه چهار این

  

 مجموعه از صفت دو خود هاي مؤلفه از یک هر به خود نظریه درتکمیل» وینر«

  :داد نسبت را زیر صفات

  

  ناپایدار -پایدار اسناد

 رفتارهـایی  و اتفاقـات  بـه  را پایداري خصوصیت ، خود تفسیر هاي روش در ما

 باشـد،  دایمـی  و همیشـگی  مـا  نظر از آنها وجودي ماهیت که دهیم می نسبت

 و زودگـذر  ما که هستند آنهایی ناپایدار، هاي پدیده و) IQ(هوشی ضریب مانند

 شـانس  از ناشـی  که بازي یک در شدن برنده مانند. کنیم می فرضشان موقتی

  .نیست دایمی و  بوده
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  بیرونی – درونی اسناد

 خود به یا را ها پدیده و رفتارها مسوولیت ، خود شناسانه علت هاي روش در ما 

 ي نمـره  کسب مانند مواردي. او از بیرون جهان به یا و دهیم می نسبت شخص

 گونـه  ایـن  همه البته(  دانست فرد خود از ناشی توان می را امتحانات در خوب

  ).کنند نمی تفسیر

 دو در زیـر  صورت به را خود گانه چهار هاي مؤلفه خود بندي طبقه در " وینر "

  : دهد می قرار بازه

  

  درونی: تالش و توانایی .1

   بیرونی: شانس و محیط .2

  

  موفق افراد اسناد

 که خوریم می بر بیرونی کنترل و درونی کنترل شاخه دو به ام کنترل، مفهوم در

 کنتـرل  احسـاس  در. هسـتند  بیرون دنیاي اتفاقات درباره انسانی احساس دو

 دارد تسلط خود، زندگی مسیر و اتفاقات بر که دارد را استنباط این فرد ، درونی

 کنتـرل  احساس در. دارد قرار او درون در زندگی، کنترل سیستم اصطالح به و
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 و کند می احساس ناتوان را خود فرد و افتد می اتفاق پدیده این عکس بیرونی

  .دارد ایمان اش، زندگی مسیر در خود اراده بر بیرون دنیاي غلبه به

 انسان و شده آدمی تالش و انگیزه باعث درونی کنترل احساس که است مسلم

 مـی  تبدیل انگیزهپر گیرنده تصمیم موجود یک به رودخانه کف سنگ یک از را

  .کند

 ما و هستند مرتبط درونی کنترل بحث با)  تالش و توانایی(  درونی ي مؤلفه دو

 نتـایج،  و رفتارهـا  علـت  عنـوان  بـه  مؤلفه دو این گرفتن نظر در با حقیقت در

  .کنیم می تقویت را خود درونی کنترل احساس

 دوسـتان  فتپیشـر  و موفقیت که هستند افرادي زمینه این در عینی مثال یک

 تفسـیر  در و داننـد  می آنان تالش و توانایی ي نتیجه را آن و بینند می را خود

. شـوم  موفـق  و کـنم  تالش او مانند توانم می هم من ":  گویند می خود به آن،

 روي ".نبـود  دخیـل  او موفقیـت  در استعداد، و تالش غیراز دیگري عامل هیچ

 هم خوبی جاي و آورد شانس او " :بگویید خود به شما که است این سکه، دیگر

 زیرا گیرید می نظر در ناچیز را خود موفقیت احتمال تفسیر، این با "! بود افتاده

. نیستند هم شما کنترل در و متغیرند بسیار محیطی، عوامل و شانس و احتمال

  .کنید نمی شروع هیچگاه پس

 سنگ یک از ار انسان و شده آدمی تالش و انگیزه باعث درونی کنترل احساس 

  .کند می تبدیل پرانگیزه گیرنده تصمیم موجود یک به رودخانه کف
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  گیري نتیجه

 دقت خود هاي شکست و موفقیت توجیه نحوه به و بیفکنید نظر خود زندگی به

 یـا  درونـی  ؟ دانیـد  مـی  دخیل توجیهات این در همیشه را عواملی چه.  کنید

 تـالش  ،" وینـر  " مؤلفـه  مؤثرترین و بهترین که باشید داشته نظر در ؟ بیرونی

 پیـدا  گـرایش  مؤلفه این سمت به بیشتر باید شما هاي تحلیل و تجزیه و است

  .کند

 در ، خـود  هـاي  شکسـت  و هـا  موفقیـت  از شـما  تفسیر نحوه که نکنید شک

  . است بوده مؤثر بسیار اید ایستاده زندگی در اکنون که جایگاهی

 تر سخت پیشرفت، براي زمان و انرژي صرف و است سخت تغییر، مسلما طور به

 موفقیت به زحمت کم و بر میان هاي راه از کنند می سعی افراد بیشتر بنابراین. 

 با( محیط یا)  زیاد هاي کشی قرعه در شرکت(  شانس به دلیل همین به.  برسند

 نجـات  عنوان به)  خود هاي مهارت از استفاده بجاي کاري هاي ارتباط برقراري

 اي شـکننده  و واهـی  هاي امید چه که این از غافل ؛ اند بسته امید دخو دهنده

  !امیدها این هستند

 طـور  به» .  است جهان این در کار ترین سخت تفکر،« : گوید می " انیشتین "

 نتیجـه  و است شده تضمین و پرثمر بسیار اما طوالنی بسیار موفقیت راه مسلم

  .دارد پی در درخشانی ي
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  اصل موفقیت

 

 

رسیدن به موفقیت، قـدرت و هـر   

چیز خـوب دیگـري در ایـن دنیـا     

آرزوي مشترك بیشتر انسانهاست 

ولی با این حال هنوز اکثریت انسان ها از وضعیت مالی، فکري و روحی مناسبی 

در دنیایی که ما انسان ها در آن زندگی می کنیم فرصت هاي . برخوردار نیستند

ارد ولی متأسفانه کمتر کسی می توانـد  زیادي براي رسیدن به موفقیت وجود د

متأسفانه انسان ها بیشتر در رؤیـاي  . از این فرصت ها به نفع خود استفاده کند

رسیدن به موفقیت زندگی می کنند تا این که بخواهند بـراي رسـیدن بـه آن    

حقیقتی که هر انسانی در راه رسیدن بـه موفقیـت   . تالشی از خود نشان دهند

توجه کند این است که نه کسی شانسی و از روي اتفـاق بـه    باید همواره به آن

موفقیت می رسد و نه کسی به همین صورت موفقیت هاي خود را از دست مـی  

این موضوع بیانگر این مطلب است که رسیدن به موفقیت خـود مراحلـی   . دهد

دارد و فقط کسانی که از این موضوع باخبرند که می توانند امیدوار به دستیابی 

  .آن باشند به
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  افکار همه چیز شماست

با کمی مطالعه و تحقیق در زندگی بیشتر انسان هاي موفق جهان به این نتیجه 

می رسیم که پشتکار داشتن و سخت کوش بودن ویژگی مشترك تمام انسـان  

اگـر در  . هاي موفقی است که تا به حال روي کره زمین زندگی کرده و می کنند

موفق جهان نگاهی بیندازید به این نتیجه می رسـید  زندگی بیشتر انسان هاي 

که بیشتر آنها در ابتدا به اشخاصی خانه به دوش شبیه بوده اند اما در عین حال 

بنابراین اگر شما هم می خواهید بـه موفقیـت   ! افکاري سالطین گونه داشته اند

یت باید جنس ذهن) بسته به این که موفقیت براي شما چه مفهومی دارد(برسید 

شما از افکار مثبت و امید به آینده باشد تا شما بتوانید بـا اشـتیاق و طراحـی    

  .برنامه اي مناسب براي رسیدن به آن تالش کنید

  

  همه از صفر شروع کرده اند

با این حال، ممکن است این ذهنیت در شما ایجاد شده باشد که حتی با وجـود  

نـابع و امکانـات الزم نمـی    این که ذهنیتی مثبت دارید ولی به علت کمبـود م 

فراموش نکنید که تمام انسان هاي موفق هـم در  . توانید به اهداف خود برسید

ابتداي کار وضعیتی مانند شما داشتند ولی با این حال توانستند با تالش بیش از 

اصوالً انسانی کـه  . حد و داشتن افکار و برنامه اي مناسب به اهداف خود برسند

طعی دارد که باید به آن برسد هیچوقت به محدودیت هـا  در ذهن خود هدف قا

  .تنها منبعی که انسان هاي موفق از آن بهره می برند ذهن است. فکر نمی کند
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این افراد از آنجایی که می دانند مغز انسان با افکار او دوست می شود، همیشه 

خود بـه   اگر شما به. بهترین افکار را براي دوستی با ذهن خود انتخاب می کنند

چشم یک انسان موفق نگاه کنید ذهنتان نیروي درونی شما را براي رسیدن به 

وضعیتی که دوست می دارید هماهنگ می کند، اما اگر افکار و تصـورات شـما   

علیه خودتان باشد حتی اگر از منابع خوبی نیز برخوردار باشید بـه زودي همـه   

انسان ها فکر مـی کننـد کـه     متأسفانه بسیاري از. چیز را از دست خواهید داد

محدودیت، معیار سنجش انسانهاست، در حالی که معیار حقیقی سنجش انسان 

  .ها، افکاریست که آنها در سر دارند

  

  هیچ وقت نگو دیر شده

وقتی صحبت از رسیدن به موفقیت است و انسانی از انسان دیگري دعوت مـی  

ن گونه پاسخ می شـنود کـه   کند تا براي رسیدن به هدفی تالش کند، معموالً ای

جواب انسان هایی است که ارباب » دیگر دیر شده«عبارت . دیگر دیر شده است

کسی که ارباب ذهن خود باشد هیچ وقت به کمبـود منـابع،   . ذهن خود نیستند

فکر نمی کند، بلکه به این فکر می کند کـه از کـدام راه بایـد بـراي     ... پیري یا

کسی که ارباب ذهن خود نباشـد حتـی اگـر    . رسیدن به موفقیت استفاده کند

تالش شبانه روزي براي رسیدن به موفقیت داشته باشد هیچ وقت به خواسـته  

  .خود نمی رسد
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اگر کسی می خواهد به موفقیت برسد باید تالشی توأم بـا ایمـان بـه پیـروزي     

در کنار این موارد اگر شما بدانید که چه می خواهید و در پی چـه  . داشته باشد

فراموش نکنید کـه  . یزي هستید می توانید در هر وضعیتی به موفقیت برسیدچ

براي رسیدن بـه موفقیـت بایـد    .هرگز بدون زحمت چیزي عاید شما نمی شود

بهاي آن را بپردازید، هرچند که این هزینه در مقایسه با آنچه که به دست مـی  

  .آوري بسیار ناچیز است

  

  از همین امروز شروع کن

به موفقیت باید از همین امروز شروع کنید و قدر تک تک لحظات براي رسیدن 

کسانی که براي رسیدن به موفقیـت  . و کوچکترین فرصت هاي زندگی را بدانید

فراموش نکنید که . منتظر لحظات جادویی می مانند هیچ وقت به آن نمی رسند

 به سراغ انسان ها مـی ) گرفتاري یا شکست(فرصت ها همیشه در جامه مبدل 

پس فراموش نکنید که هر وقت در زندگی با مشـکلی روبـرو شـدید بـا     . آیند

چشمان باز به اطراف نگاه کنید تا بتوانید موفقیتی که در نزدیکی شـما پنهـان   

کسی که منتظـر  « :یک ضرب المثل ایتالیایی می گوید. شده است را پیدا کنید

زي منتظـر آمـدن   براي رسیدگی به چی» .زمان می ماند آن را از دست می دهد

با چشمان باز خود مراقب تک تک لحظاتی باشید . آن نمانید، به سمت آن بروید

  .»که به سادگی از کنار شما می گذرند
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  اگر اراده اي باشد راهی وجود دارد

این مهم نیست که شما در . براي رسیدن به موفقیت باید به تالش خود بیفزایید

را از خود دور کنید تـا  » دیگر دیر شده«تفکر مسموم . چه سن و سالی هستید

به شما ثابت شود براي کسی که اراده اي در خود می بیند همواره راهی وجـود  

. تالش و برنامه مناسب تنها چیزهایی هستند که شما به آنها نیـاز داریـد  . دارد

همواره به خود یادآوري کنید که موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت موفـق  

از آن کسانی است که بی تفـاوت اجـازه مـی دهنـد ذهنیـت       دارند و شکست

یکی از ویژگی هاي مثبت استفاده از این تفکـر ایـن   . شکست در آنها نفوذ کند

است که وقتی به آن تسلط پیدا می کنید و دائما از آن استفاده می کنیـد بـی   

در ایـن  . اراده خود را در مسیر رسیدن به موفقیت در حال حرکت مـی بینیـد  

ام است که شما موفقیت را با تمام وجود در آغوش می گیرد و از این موضع هنگ

  !تعجب می کنید که در این چند سال کجا بوده است

  هیچ وقت گول ا حساسات خود را نخورید

روزي شاگردي به دیدن استاد خود می رود و به او مـی گویـد قـدرت تمرکـز     

اسـتاد در جـواب   . دهـم حواس ندارم و نمی توانم کارهـایم را درسـت انجـام    

می گذرد، هیچ وقت به اکنون توجه نکن و بـه تـالش   : شاگردش به او می گوید

همانطور که قبالً اشاره شد، رسیدن به موفقیت از روي شانس و اقبال . ادامه بده

در حقیقت زمانی که هم به آن رسـیده ایـم   . نیست و همواره نیاز به تالش دارد

  .وگرنه به زودي آن را از دست می دهیم باید براي حفظ آن تالش کنیم
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  !روش فکر کردن افراد موفق 15
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 گـران یطرز فکرشـان بـا د  : مشترك دارند تیخصوص کیایافراد دن نیتر موفق

 دهـد،  یم رییرا تغ یکه تفکر هوشمندانه زندگ میچون ما هم باور دار. فرق دارد

  .میکن یفق اشاره مافراد مو يطرز فکرها نیمورد از بهتر 15به  نجایدر ا

  

ـ با د،یدر آن بهتر شـو  دیخواه یاگر م. نظم است کیفکر کردن  - 1 آن  يرو دی

  .دیکار کن

ـ فکر کردنتـان وقـت بگذار   يزیر برنامه يبرا دیتوان یم مـثالً هـر دو هفتـه     دی

  .تا دو روز کامل کیروز کامل و هر سال  کیماه  کینصفه روز، هر  کیکباری

  

اسـتفاده   20/80و بعد از قـانون   د،یکجا متمرکز کن دیبا را تانیانرژ دینیبب - 2

  .دیکن

تـان اختصـاص    يهـا  تیفعال نیدرصد از مهمتر 20تان را به  يدرصد از انرژ 80

و  دیهمه را بشناس د،یدر آن واحد همه جا باش دیتوان یباشد که نم ادتانی. دیده

ممکـن اسـت   : دیو از انجام همزمان چند کار اجتناب کن. دیانجام ده يکارهمه 

  .برساند% 40به  راشما  ییکارا
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  .دهند یمختلف قرار م يها ها و آدم  دهیافراد موفق خود را در معرض ا - 3

بگذرانند که آنهـا را بـه چـالش     یوقتشان را با کسان شتریب کنند یم یسع آنها

  .کشند یم

  

  .گرید يزیاست، دنبال کردن آن چ زیچ کیداشتن  دهیا - 4

آنهـا فـرا    يانقضـا  خیتار نکهیقبل از ا دیبا. دارند یمصرف کوتاه خیرتا ها دهیا

  .دیکن یرا عمل آنهابرسد، 

ـ چ نیاول. به زمان دارند ازیشدن ن جادیا يافکار برا - 5 کـه بـه ذهنتـان     يزی

  .دیرا انجام نده رسد یم

ـ    یفکر عال کیصبح  2که ساعت  يبار نیآخر صـبح از   یبـه سـرتان زد و وقت

 یتازمان افکار د؟یرا به خاطر دار د،یرس یبه نظرتان احمقانه م دیشد داریبخواب 

  .رندیو سوال قرار گ ییمورد بازجو دیشکل داده شوند و با دیکه ماده دارند با

  

  .کنند یم يهمفکر گریافراد باهوش با افراد باهوش د - 6

ـ   ماند یم نیمثل ا. در بر خواهد داشت يبهتر جینتا گرانیکردن با د فکر  ه کـه ب

تا  يخاطر است که جلسات طوفان مغز نیبه هم. دیبده بر انیراه م کی خودتان

  .اندازه موثر هستند نیا

www.takbook.com



   ✌ ❤✌ ❤✌❤✌گامی براي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

90  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

  

  ). دیا اصالً فکر نکرده یعنیکه معموالً (  دیپسند را رد کن   تفکر عامه - 7

 يبـرا . خوب برسد هیبه فکر بق نکهیا دیبا ام شوند یها وارد عمل م از آدم یلیخ

ـ ایکردن کنـار ب  یاول با احساس ناراحت دیبا دیخارج شو تیوضع از نکهیا . دیی

 یهستند که سع يگرید يها االن آدم نیکه هم دیداشته باش خاطر به  نیهمچن

  .اند خودشان فکر کنند و آنها هستند که موفق يدارند برا

  

ـ ن یافکار ناگهان يبرا کهیدرحال زند،یر یم  متفکران از قبل برنامه نیبهتر - 8  زی

  .گذارند یمجا 

ـ آ یم نییاحتمال خطا پا د،یوارد عمل شو يبا استراتژ یوقت داشـتن افکـار   . دی

 چیشما را به ه د،یانجام ده يچه کار دیو دوست دار دیکجا هست نکهیامبهم از 

  .رساند یکجا نم

 دیمشکل با نیچرا ا دیبپرس. 2. دیموضوع را خرد کن. 1: بودن کیاستراتژ دیکل

افراد . 5. دیمنابع تان را مرور کن. 4. دیرا مشخص کن يدیموارد کل. 3. حل شود

  .دیمناسب قرار ده يمناسب را در جا

کـوچکتر   ياگر آن را بـه اجـزا   ستیسخت ن زیچ چیه" د،یگو یفورد م يهنر

  ".دیکن میتقس

  

www.takbook.com



   ✌ ❤✌ ❤✌❤✌گامی براي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

91  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

  .دیانجام ده یمختلف يکارها دی، بامتفاوت فکر کردن يبرا - 9

 د،یآشـنا شـو   دیجد يها با آدم د،یکن دایانجام کارتان پ يبرا يدیجد يها  راه

ـ رمز کار ا. کننده هستند خسته دیکن یکه فکر م دیرا بخوان ییها کتاب یحت  نی

  .دیآشنا شو دیجد یزندگ يها و سبک ها دهیا است که با 

  

  .دیاحترام بگذار گرید يها دهیبه ا دیبا گران،ید يها دهیاز ا ریتقد يبرا - 10

هم فرصت  گریبه نظرات د دیبا. حق با شماست شهیمکه ه دیفکر کن دیتوان ینم

  .دیده

ـ  گریکه افراد د ییها هر روزتان و زمان يبرا - 11 ـ کن یرا مالقات م برنامـه و   د،ی

  .دیموضوع داشته باش

 يزیر برنامه يمتفکران برا. کنند یم يزیر روزشان برنامه يها فقط برا آدم شتریب

ـ   ذارندگ یماه و اهداف بلندمدتشان وقت م هفته،  .کننـد  یو بعد آن را دنبـال م

 يو قرارهـا  هـا  یحرف زدن وارد جلسات، مهمان يبرا یبدون موضوع نیهمچن

ـ  نکـه یقبل از ا. شوند ینم مالقات ـ موقع نیوارد چن  میشـوند، تصـم   ییهـا  تی

  .رندیبگ ادیها  آدم ازکه  رندیگ یم

 نفـس   دبـه و اعتما کردیبه شما رو تانیریگ میتصم يها در مهارت یانعکاس تفکر

شـما   دیکن یاز آنچه که فکر م شتریب د،ینداشته باش یاگر تفکر انعکاس. دهد یم

  .کشد یرا عقب م
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 یها بـا عبـارات   برنده. دیغلبه کن دیزن یکه با خودتان م یمنف يها بر حرف - 12

آنها . نندیب یرا نم ها تیباهوش محدود افراد .زنند یحرف م "توانم یمن م" مثل 

  .نندیب یامکانات را م

  .کنند یم ها دهیافراد خالق خود را وقف ا - 13

و بـا افـراد خـالق     ترسند یو از شکست نم رندیگ یابهامات را در آغوش م آنها

  .کنند ینشست و برخاست م گرید

  .باشند نیواقع ب یمتفکران توانند ینم نیافراد خوشب - 14

ـ قدر بـه  آن دهد یامکان را م نیبه شما ا ینیواقع ب کردیرو داشتن مشـکل   کی

هم بـه   یرو شدن با عواقب احتمال روبه. دیآن را بشکاف دیکه بتوان دیشو کینزد

 نکـه یا يبرا. دهد یم شتریو به شما اعتبار ب دیکارآمدتر باش کند یم شما کمک 

کارتـان را انجـام   . 2. دیکن ریتقد تیاز واقع. 1: دیبا د،یباش تر نیب واقع يمتفکر

ـ . 3. دیآور دست را به  اتیو واقع دیده . 4. دیآن را بسـنج  ینقاط مثبت و منف

  .دیتراز کن  تفکرتان را با منابع تان هم. 5. دیریحالت ممکن را در نظر بگ نیبدتر

طـرز فکرتـان را    دیتوان یکه م دیاوریب ادیمهم است که آخر روز به  یلیخ - 15

 شـود  یث مباع دیچطور در فکر کردن استاد شو دیریبگ ادی که نیا .دیعوض کن

 دیکن جادیرا در خود ا تیخصوص نیا دیاگر بتوان. دیباش داشته پربازده  يتفکر

موفـق   يفـرد  یشود، تمام طول زنـدگ  لیتان تبد یشگیمبه عادت ه کهیطور

  .رندیگ یخوب م ماتیافراد باهوش تصم. شد دیخواه
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 کلید موفقیت 7

 

 

موفقیت به افراد برگزیـده تعلـق   

ــق بــ   ــت متعل ــدارد؛ موفقی ه ن

شماست، اگر بخواهید بـه دنبـال   

موفقیت را هیچ جا پخش نمی کنند، شما بایـد آن را بدسـت آوریـد،    .آن بروید

. اگر از درون فرد موفقی شوید می توانید موفقیت را بدست آورید. ولی نه با زور

  :کلید موفقیت آشنا خواهید شد  7درادامه با 

 

  جرأت انجام کار را داشته باشید -1

یدترین نقطه می رسد که می خواهد کاري را انجـام دهـد و جـرأت    کسی به بع

  .قایق اطمینان از ساحل دور نمی شود. انجامش را دارد

هاي غیرممکن را دارید؟ هیچ وقت نباید در زندگیتان زمانی جرأت انجام کارآیا 

غیرممکن ها هستند کـه  . باشد که شما سعی بر انجام غیرممکن نداشته باشید

ش می دهند و به شما آن چیزي را نشان می دهند که بایـد بـه آن   شما را پرور

  .تبدیل شوید
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از دایره آسایش و راحتی خود دورتر بروید و . شروع کنید و جرأت داشته باشید

میزان کاري کـه انجـام مـی دهیـد را افـزایش دهیـد،       . خودتان را رشد دهید

  .ویت کنیدانتظاراتتان را بیشتر کنید و قوه تصور و خیالتان را تق

  

  نرخ شکست خود را دوبرابر کنید  -2

نرخ شکست . می خواهید فرمولی براي موفقیت به شما بدهم؟ خیلی ساده است

ولـی  . شما به شکست به عنوان دشمن موفقیت می نگرید. خود را دوبرابر کنید

شاید شکست شما را دلسرد کند یا شاید از آن چیزي یـاد  . اصالً اینطور نیست

چون باید به . هر کاري می توانید بکنید. س پیش بروید و اشتباه کنیدپ. بگیرید

اگـر مـی    ."یاد داشته باشید که آنجا جائی است که موفقیت را خواهید یافـت 

هیچ کس با چند شکسـت کوچـک   . خواهید موفق شوید باید شکست بخورید

 بعد از تنها سه بار شکست خوردن، اولین کسی نخواهید بـود . موفق نمی شود

شکست . باید شکست بخورید، شکست، شکست و شکست. که موفق می شود

  .آنقدر باید زمین بخورید تا راه رفتن را یاد بگیرید. راه رسیدن به موفقیت است

  

  از خواسته خود استفاده کنید  -3

او نیسـت،   تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران عدم توانایی یا کمبود دانـش " 

  ."بلکه نخواستن اوست

www.takbook.com



   ✌ ❤✌ ❤✌❤✌گامی براي موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

95  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

براي موفق شدن باید بیشتر از هر چیـز  . زو کلمه دیگري براي خواسته استآر

افراد موفق قویتر از دیگـران و لزومـاً   . دیگري آرزوي موفق شدن داشته باشید

آنها آرزوي فراوانی براي دیـدن  . باهوشتر نیستند، ولی آرزوي آنها بیشتر است

داریـد؟ بـدون آرزو،    آیا شما هم ایـن آرزوي فـراوان را  . تحقق هدفشان دارند

  .انگیزه رسیدن به هدف را نخواهید داشت

  

  شما به اراده و تعهد نیاز دارید  -4

آرزو کلید انگیزه است، ولی اراده و تعهد است که موجـب پیگیـري مـداوم     "

به  که شما را قادر می سازد به موفقیتی که –تعهد به برتري  – هدفتان می شود

راده دارید؟ فرد مصمم بیشتر از هزاران فـرد بـی   آیا ا  "دنبالش هستید برسید

آرزو، اراده و تعهد از لحاظ استراتژیک شما را در موقعیت . عالقه موفق می شود

  .موفقیت قرار می دهند

  

  برتري الزم است -5 

هیچ کس فقط با کاري که از او خواسته می شود به موفقیت بسیار برجسته اي "

فراتر از لزوم است که بزرگـی تمـایز نهـایی     نمی رسد؛ مقدار و برتري چیزهاي

  ."شما را مشخص می کند

آیا خدمات عالی ارائه می دهید؟ براي بهترین شدن، بایـد بهتـرین خـدمات را    

باید به مشتریانتان چیزي ارائه دهید که نمی تواننـد آن را از جـاي   . ارائه دهید
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می تواند کار کیفیت خدمات شما چگونه است؟ آیا کسی  .دیگري بدست آورند

   شما را انجام دهد؟ آیا کار شما عالی است؟

  

  خیال الزم است -6

خیالی که شما در ذهنتان آن را می ستایید، ایده آلی که در صدر قلبتان مـی  "

نشانید، همان چیزي است که زندگی تان را با آن می سازید و تبدیل به همـان  

فقط از راه تعمـق در  . نیدبراي موفق شدن، باید به موفقیت فکر ک ."می شوید

باید خیال واضحی . موفقیت است که می توانید آرزوي موفق شدن را خلق کنید

این آرزو و خواسته باید شـما  . از آنچه دوست دارید بدست آورید داشته باشید

اگر این آرزو شما را از پا درآورد، باالخره روزي تحقـق خواهـد   . را از پا درآورد

  .یافت

  قیت برویدبه سمت موف -7

موفقیـت از   ."موفقیت به سمت شما نمی آید شما بایـد بـه طـرفش برویـد    " 

باید . باید تعقیبش کنید. آسمان در آغوش شما نمی افتد؛ باید به دنبالش بروید

یک فرد تنبل موفق نخواهد شد، فقط . بیشتر از هر چیز دیگري آن را بخواهید

که مـی خواهنـد بـه سـمتش     کسانی که می خواهند کار کنند، کسانی هستند 

آیا می خواهید به سمت موفقیت بروید؟ آیا خیال واضحی از آن داریـد؟   .بروند

آیا آرزوي عطشناکی براي آن دارید؟ آیا می خواهید شکسـت بخوریـد؟ اگـر    

  .اینطور هستید، در مسیر درست موفقیت هستید
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