
 

 ! سواالتی که برای موفقیت در زندگی از خودمان میپرسیم

 به موفقیت می رسند؟چرا برخی از افراد نسبت به برخی دیگر بیشتر 

 چرا برخی از افراد موفق تر از دیگران هستند؟ 

 ها باهوش تر هستند؟آیا به این دلیل است که آن 

 آیا آن ها فقط خیلی خوش شانس هستند؟

 .کدام از موارد باال دالیلی برای موفقیت بیشتر نیستندما معتقدیم هیچ 

 

 "شانس به کسانی کمک می کند که به خود کمک می کنند "

افراد فقط به دلیل داشتن شانس موفق نمی شوند ، آن ها چند اصل اساسی موفقیت را  
آن  که  گیرند  کار می  ها را به سمت موفقیت سوق می در زندگی خود به طور مداوم به 

 .موفقیت بسیار مهم است دهد.به همین خاطر توسعه ذهنیت برای

به عنوان مثال ، در صنعت ساختمان سازی ، هنگامی که هر ساختمانی که ساخته می شود  
، بیشترین میزان فوالد و سیمان برای ساخت زیرزمین مورد استفاده قرار می گیرد ، زیرا  

 .زیر ساخت ساختمان باید بسیار محکم باشد تا بتواند بار ساختمان را تحمل کند



 

طور مشابه ، اگر می خواهید موفق شوید ، مهم است که اصول اولیه خود را به درستی    به
رعایت کنید. اگر اصول اولیه را به درستی رعایت کنید ، مطمئنًا موفق خواهید شد. گاهی  

ممکن است کمی طول بکشد ، اما موفقیت نمی تواند برای مدت طوالنی از  این موضوع 
که می توانند به شما  شما دور بماند. رازهای م وفقیت مانند ستون های مهمی هستند 

 موفقیت در زندگی + .کمک کنند پایه ای شگفت انگیز در سفر خود به سوی موفقیت ایجاد کنید

 .راز موفقیت اشاره می کنیم که می تواند زندگی شما را متحول کند 5 در ادامه به 

 : اشتیاق سوزان داشته باشید 1راز موفقیت" شماره  "

افراد موفق میل شدیدی به موفقیت دارند. مردی جوان از سقراط راز موفقیت را پرسید.  
صبح او را در نزدیکی ساحل مالقات خواهد    4سقراط به آن مرد گفت صبح روز بعد ساعت  

راز   او  از  "من  است:  راز موفقیت  گفتن  نوع  دیگر چه  این  گفت  با خود  مرد جوان  کرد. 
ط در نزدیکی ساحل با من قرار می گذارد !! این چه وضعیست.  موفقیت را می پرسم و سقرا 

 " .مرد جوان می گوید ، من نمی خواهم شنا یاد بگیرم ، می خواهم راز موفقیت را بدانم

این وجود ، صبح روز بعد یعنی ساعت    از مرد    4با  صبح به نزدیک ساحل رسید. سقراط 
او در   ها رسید ،  نند. وقتی آب به گردن آن ساحل قدم زده و با هم به آب بز  خواست با 

 موفقیت در زندگی+ .سقراط سر پسر جوان را در آب فرو برد

تا بتواند سرش را از آب خارج کند اما نتوانست. سقراط سر     فراوانی کرد آن مرد تالش   
جوان را برای یک دقیقه در آب نگه داشت و پس از آن او پسرک را رها کرد و اجازه داد  

از آب بیرون بیاید. پسر جوان بالفاصله نفس عمیقی کشید. سقراط از او پرسید: مرد جوان  
 ""وقتی زیر آب بودی بیشتر از همه، چه چیزی می خواستی؟

ما مطمئن هستیم که او می خواسته بگوید "بیشترین کاری که می خواستم انجام دهم  
این رمز  این بود ،لگدت کنم تا خود را نجات دهم و بتوانم نفس بکشم". س قراط گفت: 

موفقیت است ، اگر می خواهید موفقیت را همان طور که می خواهید در زیر آب نفس  



 

بکشید به دست آورید ، در این صورت به اشتیاق سوزانی دست پیدا کرده اید که باعث  
 .موفقیت شما می شود 

 وزان دارید؟ آیا شما موفقیت را به اندازه کافی و با شدت زیاد می خواهید؟ آیا اشتیاق س

داشتن اشتیاق شدید یکی از اولین قدم هایی است که می توانید برای رسیدن به رؤیاهای  
ها یکی از سخت ترین مراحل است ، داشتن  خود بردارید. از آنجا که برداشتن اولین قدم

 .اشتیاق سوزان سوخت موشک برای اقدام کردن و گذر از این مرحله خواهد بود

 

 : دریابید که به چه چیزی عالقه دارید 2موفقیت شماره راز 

ساعت    9تا    8اکثر افرادی که هر روز برای امرار معاش به سر کار می روند ، روزانه حداقل  
روز در هفته انجام    5ها این کار را حداقل  در محل کار، زندگی خود را سپری می کنند. آن 

اکثر مردم روزانه حدود   از  ساعت می    8می دهند.  ساعت در روز ،    24خوابند، بنابراین ، 
 موفقیت در زندگی + .اکثر مردم یک سوم عمر خود را در محل کار در حال سپری کردن هستند

روز در هفته از کارهایی که در آن مکان    5ساعت به مکانی بروید و    9تا    8تصور کنید هر روز  
 .انجام می دهید لذت نبرید

 یت می کنید؟ در زندگی احساس رضا آیا شما 



 

 احساس مثبتی دارید؟   آیا از رفتن به محل کار

انجام کارهایی که دوست داریم بسیار مهم است. بنابراین ، درک این موضوع که شما به  
 .چه چیزی عالقه دارید بسیار مهم می شود

وقتی روی اشتیاق خود کار می کنید ، کار به هیچ عنوان برای شما خسته کننده نخواهد  
 .بود

 : اهداف خود را بنویسید 3ز موفقیت شماره را

با انجام تمرینات تعیین هدف می توانید سهم بسیار مهمی در رسیدن به موفقیت داشته  
اهداف و   اهداف هوشمندانه می نویسند. تعیین  افراد باهوش  گفته می شود  باشید. 
برنامه ریزی برای آن ها و اولویت بندی کار را برای شما آسان می کند. این موضوع به شما  

 .دکمک می کند تا هدفمند شوی

ها می کنید ، با پیشرفت  وقتی اهداف خود را یادداشت می کنید و شروع به کار بر روی آن 
می کنید. بسیار مهم است که در سفر به سوی موفقیت   در آن ها ، احساس مثبت تری  

از پیش تجربه   امیدی را بیش  احساس نا  است در مواقعی  مثبت فکر کنید، زیرا ممکن 
ا  اهداف خود به شما بگوییم ، شما می کنید. بگذارید یک تکنیک  برای تعیین  رزشمند 

 .این کار در نظر بگیرید توانید روش زیر را برای انجام 

موفقیت  + .ها تالش کنید ذکر کنیداول از همه ، اهدافی را که می خواهید برای رسیدن به آن 

 در زندگی 

و مهلتی برای آن تعیین  اکنون دالیل دلخواه خود برای دستیابی به این هدف را ذکر کنید 
 .کنید



 

 

این امر باید به شما انگیزه کافی برای ادامه کار در این زمینه را بدهد، زیرا بسیار طبیعی  
اهداف بلند مدت خود، دلسرد یا بی انگیزه شوید   به    است که در حین کار در جهت رسیدن

این   آن  است که نتوانید   در صورتی   ،  از طریق  ها به  پاداش ها و موفقیت هایی را که 
 .دست می آورید ، به راحتی مشاهده کنید

همچنین شما باید یک تاریخ برای انجام هر وظیفه تعیین کنید ، زیرا این کار به شما این  
این فرصت را می دهد تا   می دهد  امکان را   کنید. بنابراین به شما  کار  این زمینه  تا در 

خود را بهبود ببخشید. برای هر هدفی برآورد زمانی معقولی    مدیریت زمان  مهارت های
ها و به دلیل کمبود زمان، دلسرد  داشته باشید تا در صورت عدم موفقیت در رسیدن به آن 

 .نشوید

وضعیت هر هدف را به عنوان در انتظار/در حال پیشرفت/تکمیل شده ذکر کنید. همچنین  
انتظار است ، آن را  ، در صورتی که تاریخ هدف نزدیک می شود و   به   وضعیت هنوز در 

 . رنگ قرمز درآورید. هنگامی که دفعه بعد سراغ اهداف خود آمدید ، آن را خواهید دید

امر به شما   همچنین می توانید کار تکمیل شده خود را به رنگ سبز در آورید . زیرا این 
 google sheets ل شیتسانگیزه می دهد تا به کار خود ادامه دهید. شما می توانید از گوگ

 .برای این کار کمک بگیرید

همچنین شما می توانید مقاله هدفگذاری چیست را مطالعه کنید تا بتوانید بهتر اهداف  
 .خود را تعیین کنید



 

 

 ": سخت کار کنید زیرا "هیچ راه میانبری برای موفقیت وجود ندارد 4راز موفقیت شماره  

در زندگی ، غذای رایگان وجود ندارد" یا به قول اسپنسر جانسون نویسنده کتاب چه کسی  "
 موفقیت در زندگی  .پنیر مرا جابه جا کرد، پنیر مفتی در تله موش است

ا چیزی را رایگان دریافت نمی کنید. اگر می خواهید موفق شوید  این بدان معناست که شم
خود   هدف  به  رسیدن  برای  و  کنید  تالش  باید  تمام   ،  به  فقط  کنید.  فراوانی  کوشش 

  ، ، جاده ها  برق  . به طور مثال  کنید  کنید نگاه  که در حال حاضر دریافت می  امکاناتی 
این اتوبوس ها ، تلفن های هوشمند ،  آن ها  اتومبیل ها ،  اختراع  ترنت و ...ببینید برای 

 .ها زندگی شما را بسیار آسان کرده استچقدر تالش صورت گرفته است، اما همه این 

کرده اید چه چیزی  هنگامی که اهداف خود را یادداشت کرده اید یا هنگامی که مشخص   
را دوست دارید ، ابتدای ماجراست و کار سخت شروع می شود، زیرا انتخاب مسیر درست  

 موفقیت در زندگی + .یا هدف درست بسیار سخت است

که در جهت مخالف خواسته شماست قطعًا موفق نخواهید   اگر در مسیری   قرار بگیرید 
 .شد

 .برخی می گویند: سخت کار نکنید ، هوشمندانه کار کنید



 

می   که  را  آنچه  که  است  این هوشمندانه   ، اید  کرده  انتخاب  را  یک جهت  که  هنگامی 
انتخاب کنید. و هنگامی که جهت تعیین شد ، می توانید در این   خواهید به آن برسید 

 .جهت سخت کار کنید. این روش واقعًا هوشمندانه تر کار می کند

  .. باید بدانید هیچ راه میانبری برای موفقیت وجود ندارد 5راز موفقیت شماره 

 .با استفاده از میانبرها موفق نمی شوید  : نکته

که تالش زیادی نمی کنند حتی با فکر اینکه باید سخت کار کنند ، شروع به   اکثر افرادی  
ها به دنبال راه  ه می کنند. آن ها استرس زیادی را تجربمی کنند. آن  تعویق انداختن کارها  

های میانبر هستند. موفقیت چیزی است که به نوع خاصی از طرز فکر نیاز دارد. طرز فکری  
 .که در آن فرد مایل است سخت کار کند ، چیزهای کوچک را فدای موفقیت های بزرگ کند

از میانبرها را دارد ، چنین شخصی نمی تواند م استفاده  وفقیت را  هر کسی که طرز فکر 
را می شناسید   افرادی  کند. قطعًا  آن که می حفظ   ، ثروتمند شوند  ها  خواهند یک شبه 

همچنان به دنبال راه های میانبر هستند. خیلی از این افراد سعی می کنند از یک میانبر به  
این روش در طوالنی مدت هرگز جواب نمی دهد.   اما  میانبر دیگری تغییر مسیر دهند ، 

آن را  که آن حتی زمانی   آورند ،  از طریق آن میانبرها مقداری پول سریع به دست می  ها 
اینکه این پول را در جای درستی سرمایه گذاری   خیلی سریع نیز خرج می کنند ، به جای 

 .کنند ، آن را هدر می دهند

 موفقیت در زندگی + کالم آخر 

اینکه چگونه می توانیم در زندگی مو فق شویم صحبت کردیم .  ما در این مقاله در مورد 
اما نکته ای که باید بدانید این است که در یک مقاله نمی توان به طور کامل همه موارد  
را گنجاند . اما نکاتی را که در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم می تواند یک دید خوب  

 .به شما بدهد

 ؟ به نظر شما چه راه های دیگری برای موفقیت در زندگی وجود دارد



 

 . آیا دوست دارید در زندگی خود موفق شوید

اگر برای موفقیت مانند یک ورزشکار نیاز به مربی دارید فرم زیر را پر کنید تا یک جلسه  
 .رایگان از ما هدیه بگیرید


