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موفقیت چیست؟
• چرا همواره از انسانهاى خوشبخت مىپرسند:
•
•
•
•

راز موفقیت شما چیست؟
صاحب نظران معتقدند موفقیت مثلثى طالیى است که
سه ضلع آن عبارتند از:
 .۱نظم و آرامش
 .۲برنامه ریزى و دقت
 .3سرعت عمل و زمانشناسى

نظم و آرامش

برنامه ریزی و
دقت

سرعت عمل و
زمان شناسی

سه رکن روانی – ذهنی موفقیت:
• برخى از صاحب نظران ،مانند«گواین» ،معتقدند سه
عنصر یا رکن ضرورى در درون ما وجود دارد که در
هر وضعیتى ،تجسم خالقیت و موفقیت را رقم مىزنند.
این عناصر عبارتند از:

آرزو ،باور ،پذیرش

چگونه موفقیت موجب تعادل روانی فرد میگردد؟
و از کمال طلبی وآزار روانی جلو گیری می کند؟
آمال – آرزوها  -انتظارات

امکانات – قابلیت ها – ظرفیت ها

از نظر روانشناسان انسان ها به دو گروه بزرگ قابل تقسیم هستند؛

 -1اهل موفقیت

این طبقه به دوجهت زندگی گوارایی ندارند :
 -1هم جهت نظری و هم به جهت عملی
 -۲دچار تلخ کامی و ناکامی اند.

الاقل چهار اتاق بزرگ در وجود آنها [اهل موفقیت] پدید میآید:
 -1اتاق حسرت؛ حسرت از اینکه چرا از فالن فرصتی که پیش آمد ،برای خرید زمین استفاده
نکردم .حسرت برای اینکه چرا از فالن موقعیتی که پیش آمد ،برای گرفتن فالن مقام و منصب
استفاده نکردم .حسرت همیشه حالتی است که کسی دارد که به استنباط خودش یک نعمتی را استفاده
نکرده ،فرصتی را یا امکانی را از دست داده است.
 -2اتاق غم؛ به این معنا که شخص میگوید من کارم به موفقیت نینجامید .میخواستم از این راه
پولدار شوم ،اما ورشکسته شدم .میخواستم فالن مقام را به دست بیاورم ،اما رقیبم به دست آورد.
غم وقتی پدید میآید که من احساس میکنم کار به شکست انجامیده است.
 -3اتاق پشیمانی؛ پشیمانی وقتی است که احساس کنم برای اینکه به موفقیت برسم ،یکجا خطایی
محاسباتی کردهام .یک اشتباه مرتکب شدهام.
 -4اتاق ترس؛ وقتی من اهل موفقیت باشم ،همۀ شماها دیوارهای من هستید .همیشه می ترسد که
کسی یا چیزی مانع موفقیت او شود

خب این چهار حالت با وجود شما چه میکند؟ وجودتان را اتاق اتاق میکند .یعنی آدمی که
دستخوش حسرت و غم و پشیمانی و ترس است با خودش در آشتی نیست.

 -۲اهل رضایت

کسانى که روانشناسان از آنان به اهل رضایت تعبیر مى کنند سه ویژگى دارند.

 - 1اهل رضایت خودشان را با خودشان
مقایسه مى کنند و همیشه در حال مسابقه با
خود هستند.
 -2اهل رضایت خود را در پنج زمینه
آرامش  ،شادى ،امیدوارى  ،آشتى_با_خود
ومعنادارى_زندگى با گذشته خودشان مقایسه
مى کنند.
این پنج زمینه  ،مربوط به درون_آدمى و بودِ
انسان است و نه نمود او.
 -3اهل رضایت پس از مقایسه خود با خود
گذشته شان یا به شادى عمیقى دست پیدا
مى کنند و یا به آنچه پیش آمده رضا
مى دهند و یا براى جبران گذشته تالش
می کنند.

چکونه از فرزندانمان در برابر آسیب های تحصیل مراقبت کنیم.
•
•
•
•
•

واقع گرا بودن را جانشین کمال گرایی کنیم.
به تقویت انگیزه های درونی بپردازیم.
از ایجاد تنش خودداری کنیم.
میانه روی را پیشه خود کنید.
فرزندانمان را با کسی مقایسه نکنیم.

•

از مأیوسکردن فرزندان خود بپرهیزید و به این صورت ،اعتماد به نفس
را در آنها افزایش دهید.
در برخورد با فرزندان ،صبور و انعطافپذیر باشند.
در مواقع بحرانی ،اضطرابی و روانی ،با دانشآموز همدلی کنید.
به دانشآموز استرس وارد نکنید .دائم از او نپرسید :خواندی؟
تستت را زدی؟ چند درصد زدی؟
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• از انجام کارها و مسائلی که تمرکز دانشآموزان را به هم میزند ،خودداری کنند.

•
•
•

عوامل موهوم موفقیت
 -1بخت و اقبال
 -2در انتظار تصادفها
 -3سرنوشت به معناى غلط
 -4بزرگ زادگى و ثروت موروثى

اصول جهانی موفقیت
 -1قانون انگیزه

هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایالت درونی ،خواسته های شما سرچشمه می گیرد .پس برای رسیدن به موفقیت
بایدانگیزه ها را مشخص کرد تا با یک برنامه ریزی اصولی به هدف رسید.

 – 2قانون انتظار

اگر با اعتماد به نفس ،انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامونتان داشته باشید آن چیز به وقوع می پیوندد  .شما همیشه هماهنگ
با انتظارات تان عمل می کنید و این انتظارات بر رفتار و چگونگی برخورد اطرافیانتان تأثیر می گذارد.

 – 3قانون تمرکز

هر چیزی را که روی آن تمرکز کرده و به آن فکر کنید در زندگی واقعی ،شکل گرفته و گسترش پیدا می کند .بنابراین باید فکر
خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که واقعاً طالب آن هستید.

 – 4قانون عادت

حداقل  95درصد از کارهایی که انجام می دهیم از روی عادت است .پس می توانیم عادت هایی را که موفقیت مان را
تضمین می کنند در خود پرورش دهیم؛ و تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشود،
تمرین و تکرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم.

 – 5قانون انتخاب

زندگی ما نتیجه انتخاب های ما تا این لحظه است .چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستیم ،کنترل کامل زندگی و
تمامی آن چه برایمان اتفاق می افتد در دست خودمان است.

 – 6قانون تفکر مثبت

برای رسیدن به موفقیت و شادی ،تفکر مثبت امری ضروری است .شیوه تفکر شما نشان دهنده ی ارزش ها ،اعتقادات و انتظارات شماست.

 – 7قانون تغییر

تغییر  ،غیر قابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.

 – 8قانون کنترل

سالمتی  ،شادی و عملکرد درست از طریق کنترل کامل افکار ،اعمال و شرایط پیرامونمان به وجود می آید.

 – 9قانون مسؤولیت

هر چه و هر کجا که هستید به خاطر آن است که خودتان این طور خواسته اید .مسوولیت کامل آن چه که هستید  ،آن چه که به دست
آورده اید و آن چه که خواهید شد بر عهده خود شماست.

 – ۱0قانون پاداش

عالم در نظم کامل به سر می برد و ما پاداش کامل اعمالمان را می گیریم .همیشه از همان دست که می دهیم از همان دست می گیریم .اگر
از عالم بیشتر دریافت می کنید به این دلیل است که بیشتر می بخشید.

 – ۱۱قانون خدمت

پاداش هایی را که در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد .هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت
دیگران کار کنید و توانایی های خود را افزایش دهید ،در عرصه های مختلف زندگی خود بیشتر پیشرفت می کنید.

 – ۱2قانون علت و معلول

هر چه به دلیلی رخ می دهد .برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی علت یا علت های به خصوصی وجود دارد ،چه از آن ها اطالع
داشته باشید چه نداشته باشید .چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد .در زندگی هر کاری را که بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آن که
تصمیم بگیرید که دقیقاً چه می خواهید و سپس عمل کنید.

 – ۱3قانون ذهن

شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره آن بیشتر فکر می کنید .پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعاً طالب آن
هستید.

 – ۱4قانون عینیت یافتن ذهنیات

دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست .کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد عالقه خود را در درون
خود خلق کنید .زندگی ایده آل خود را با تمام جزییات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما
تحقق پیدا کند حفظ کنید.

 – ۱5قانون رابطه مستقیم

زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست .بین طرز تفکر و احساسات درونی شما  ،و عملکرد و تجارب بیرونی تان رابطه
مستقیم وجود دارد .روابط اجتماعی  ،وضعیت جسمانی شرایط مالی و موفقیت های شما بازتاب دنیای درونی شماست.

 – ۱6قانون باور

هر چیزی را که عمیقاً باور داشته باشید به واقعیت تبدیل می شود .شما آن چه را که می بینید باور نمی کنید بلکه آن چیزی را می
بینید که قبالً به عنوان باور انتخاب کرده اید .پس باید باورهای محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید و آن
ها را از بین ببرید.

 – ۱7قانون ارزش ها

نحوه عملکرد شما همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است .آن چه که
ارزش هایی را که واقعاً به آن اعتقاد دارید بیان می کند ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها ،اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام
ناراحتی و عصبانیت است.

 – ۱8قانون تأثیر تالش

همه امید ها ،رویاها ،هدف ها و آرمان های ما در گرو سخت کوشی است .هر چه بیشتر تالش کنیم؛ موفقیت بیشتری کسب خواهیم
کرد.

 – ۱9قانون آمادگی
در هر حوزه ای موفق ترین افراد  ،آن هایی هستند که وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کارها می کنند .عملکرد
خوب نتیجه آمادگی کامل است.

 – 20قانون حد توانایی
شاید برای انجام همه کارها وقت کافی وجود نداشته باشد ولی همیشه برای انجام مهم ترین کارها وقت کافی هست .هر چه بیشتر
کار کنیم کارایی بیشتری پیدا می کنیم .اما باید اموری را بر عهده بگیریم که در حد توانمان باشد.

 – 2۱قانون تصمیم
مصمم بودن از ویژگی های اساسی افراد موفق است .در زندگی هر جهشی در جهت پیشرفت هنگامی حاصل می شود که در
موردی تصمیم روشنی گرفته باشیم.

 – 22قانون خالقیت
ذهن ما می تواند به هر چیزی که باور داشته باشد دست یابد  .هر نوع پیشرفتی در زندگی با یک ایده آغاز می شود و چون
توانایی ما در خلق ایده های جدید نامحدود است آینده نیز محدودیتی نخواهد داشت.

 – 23قانون استقامت
معیار ایمان به خود ،توانایی استقامت در برابر سختی ها ،شکست ها و ناامیدی هاست  .استقامت ویژگی اساسی موفقیت است  .اگر
به اندازه کافی استقامت کنیم ،طبیعتاً سرانجام موفق خواهیم شد.

 – 24قانون صداقت
خوشبختی زمانی به سراغ ما می آید که تصمیم بگیریم هماهنگ با واالترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنیم.
همواره باید با آن بهترین بهترین ها که در درون مان وجود دارد صادق باشیم.

 – 25قانون انعطاف پذیری

در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید ،اما در مورد روش دست یابی به آن ها انعطاف پذیر باشید .درعصر تحوالت سریع و
رقابت شدید ،انعطاف پذیری از ضروریات است.

 – 26قانون خوشبختی

کیفیت زندگی ما را احساسمان در هر لحظه تعیین می کند واحساس ما را تفسیر خودمان از وقایع پیرامونمان مشخص می سازد ،نه
خود وقایع .هرگز برای این که تجربه خوشی از دوران کودکی داشته باشید دیر نیست .کافی است گذشته را مرور کنید و روشی
را که برای تفسیر تجربیات خود داشته اید تغییر دهید.

 – 27قانون تعجیل

ما همواره دوست داریم که هر چه زودتر به آرزوهایمان برسیم ،به همیت دلیل است که در تمام عرصه های زندگی بی قراریم.

 – 28قانون فرصت

بهترین فرصت ها اغلب در معمولی ترین موقعیت های زندگی مان به وجود می آید .پس بزرگترین فرصت ها به احتمال زیاد
همیشه در دسترس ماست.

 – 29قانون خود شکوفائی

شما می توانید هر چه را که برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود به آن نیاز دارید بیاموزید .آن هایی که می آموزند توانا
هستند.

 – 30قانون بخشندگی

هر چه بیشتر  ،بدون انتظار پاداش به دیگران خدمت کنید خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد ،آن هم از جاهایی که اصالً انتظار
ندارید .شما تنها در صورتی حقیقتاً خوشبخت خواهید شد که احساس کنید به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید

موفقیت تحصیلی هم از انواع موفقیت هاست که بسیاری از
انسانها برای رسیدن به آن تالش می کنند.

موفقیت با رضایت برای شما آرزومندم
دبیرستان پسرانه غیر دولتی پسرانه البرز

بهرامی

ویلمام جیمز مىنویسد« :بزرگترین کشف نسل ما این است
که انسان مىتواند با تغییر دادن نگرش خود زندگىاش را
تغییر دهد».
 -1خوب بیندیشد.
 -۲درست حرکت کند.
-3کامال با تغییرات سازگار شود.
 -4دقیق برنامهریزى کند .
 -5شایسته عمل کند.
رفتار شناسان معتقدند « :در ذهن و زندگی افراد موفق الگو های
موفق حضور دارند و این افراد با شبیه سازی در ذهن و عمل به
ایده آل خود دست میابند ».در حقیقت هر انسانى ناخداى کشتى
زندگى خویش است و زمانى موفق خواهد بود که:

• ما امروزه اغلب در شرایط شتاب هستیم و سعى داریم مسائل را حل
کنیم؛ اما در واقع بر شدت آنها مىافزاییم .از آن جا که همه چیز را
مسئله مهمی مىدانیم ،از یک درام به سراغ درامی دیگر مىرویم و
بعد از مدتى به تدریج باور مىکنیم که همه چیز مسئله بزرگى است.
• طرز برخورد ما با مسائل روى چگونگى حل آنها تأثیر مىگذارد .ما
باید بیاموزیم که با مسائل راحتتر برخورد کنیم .اگر این نکته را
بیاموزیم ،مسائلى که حل ناشدنى به نظر مىرسند راحتتر و
بىاهمیتتر به نظر خواهند رسید و حتى مسائل بزرگتر و به راستى
استرسآمیز به قدر سابق انسان را ناراحت نمىکنند
.
• خوشبختانه به گونهاى دیگر نیز مىتوان با زندگى روبرو گشت؛
روشى که زندگى را سادهتر و اشخاص را سازگارتر مىسازد .روش
مالیم تر نام دارد که عادتهاى کهنه را با واکنشهاى جدید عوض
کنیم .عادات جدیدتر سبب مىشوند زندگى رضایتبخشتر و
شادمان تری داشته باشیم.

پلکان موفقیت
ایجاد انگیزه های جدید

نتیجه

باور بالندگی

استقامت  ،صبر و
انعطاف پذیری

حفظ وضعیت پیشرو در بدترین شرایط

عمل و تالش آگاهانه

اول کارهای مهم...

برنامه ریزی

باز نگری در باورهایی که به ظاهر درست
میرسند

هدف سازی

داشتن بینش مثبت و درست در زندگی
 -1روی هر پله نباید بیش از حد معمول توقف کرد
-3از نر دبانی که پایه اش شکسته است نباید استفاده کرد
-5پس از استفاده از نردبان نباید آن را سر نگون کرد.

خود شناسی و خود باوری
 -2پس از پیمودن پله اول  ،نوبت به پله دوم می رسد
-4باید ابتدا جای پا را محکم و سپس قدم بعدی را برداشت

•
•
•
•
•
•

کلیدهاى موفقیت:
 برنامه ریزى :برنامهریزى براى موفقیت برج مراقبت پیشروى بهسمت اهداف است.
 خودباورى :اساس ایمان خودباورى است .انسان خودباور به توانخویش ایمان دارد و ایمان انتظارى مطمئن است.
 حرکت :خروج از سکون و عدم توقف ضامن موفقیت است؛ اماحرکتى که حساب شده و طبق برنامه باشد.
 جرأت :عدم هراس و این پا و آن پا کردن و حتى پذیرششکستها اساس موفقیت است.
 خودتشویقى :خود تشویقى به معناى خود شیفتگى نیست .انسانگاه نیاز دارد فهرست موفقیتهاى خود را تنظیم کند و حتى به
بعضى تقدیر نامهها و سپاسنامهها چشم بیندازد تا باور کند دوباره
مىتواند موفقیتى جدید به وجود آورد.

قلمرو های زندگی فرد

