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 رسیدن به مؤفقیت و هدفمندی
 

 مؤفقیت ها،روش های رسیدن به  ی برخوب تواند تأثیر نوشتم می هدفمندی مؤفقیت وکه زیر نام رسیدن به  مقاله ای
 .یاهای انسان داشته باشد، و رؤهدف ها

را  یاما من نکات چند ،شدهگرفته  "برایان تریسی"بزرگ  روانشناس معروف از کتاِب نویسنده ومقاله چند نکتۀ این 
یعنی آنچه بر فکر دارم و  قعی خود نوشتم ازندگی و بر ها را، یارؤ و البته رسیدن به خواب ها ام،  و کاسته اضافه 

 .کنم و چی حاال تجربه می ، چی در طفلی، ایام مکتبکه از ایام کودکی ام الی اکنون آنچه تجربه کردم، 
 "غیر متمرکز در همه امورش نا پایدار است انسانِ "

کمتر از  من چه ،رساند آنکه خود را باید به  ساخته و با خود گفت کز فکری اختیار کرد، یعنی پالنِ در قدم اول باید تمر
 توانم؟ تواند و من نمی آن هستم که او می

مکتب و یا در بعضی از کورس ها که اشتراک داشتم  هر گاه در مکتب، بیرون از : چندی در بارۀ خود میگویماز من 
و چی بلند بودن درجه و  ،دیگران کسی را میدیدم که از من باال تر است چه از نگاه لیاقت، محبوب بودن نزد استاد و
یب سر سخت خود دانسته رقآنها را مقام آن اگرچه من هم همرای این تعداد کسان روابطی نیک داشته ام اما در حقیقت 

ترسیدم اما چندی بعد خودم رقابت کردن  در اوایل از رقابت همراه با این تعداد کسان می ،مگر رقابت سالم داشته ام ،ام
و رقابت  شدم همیشه با خود فکر میکردم که باید به آن شخص برسم  کردم، یعنی وقتی تنها می به ایشان را آشکار می

دادم، من از رقابت کردنم بسیار نتیجۀ خوبی  رقابت کردن با ایشان خبر می جالب بود که رقیبم را از و برایم وقتی لذیذ
 و چه در کورس چه در زمان مکتبم  ،مه او در هر جایی که رقابت کرده ام برنده شد گرفته و خاطرات خوشی دارم 

امتحان یک رقیبم را بودم و در هر  داشتم خوشتر می که رقیب زیاد می یهر تعداد و حتی به که درس خوانده امی های
مگر رقابت سالم بوده و هیچ گاهی نشده که  بوده ایم میداد، البته دوستتاندم و این به من جرأت بیشتر گذش پشت سر می

را  انش فقیتمؤ من با رقبایم کدام روابط زشت داشته باشم بل دوست خوبی هم برایم بوده و کوششم درین بوده تا رازِ 
 .وزمبدانم و از آن چیزی بیآم

 " حرکت بیاورد یای بزرگ میتواند روح انسانها را برفقط رؤ"
ی یا، داشتن رؤبزرگ از آیندۀ خود خلق نماید و تصویر ی داشته باشدییابه حقیقت برسد باید رؤ انسانبرای اینکه رؤیای 

 .بزرگ دست یابی به استقالل خودش است
 فق بیشتر به اهدافپیشرفت خواهد داشت، یعنی افراد مؤدر ناهموار ترین راه ها  و کسیکه هدف روشن داشته باشد حتی

 .آیا به جهت مثبت و یا منفی  ؟و به چه چیزی فکر میکنند ؟ت که چگونه فکر میکنندسکنند و مهم این شان فکر می
 :اهدافل هفت مرحله ای برای هدف گذاری و نحوۀ رسیدن به ویک فورم

 .دنید چی می خواهیک دقیقاً مشخص می (0
 .روشن و یاد داشت کنید ،مشخصاهداف تان را ( 0
 .برای رسیدن به اهداف بزرگتر یا کوچکتر زمان خاصی  معین کنید( 2
 .برای رسیدن به اهداف تان ضروری است بنویسید که یاقدامات و ایده های( 4
 .لست تان را بر حسب اهمیت درجه بندی نمایید( 5
 .اساس بر نامه بال فاصله آغاز کنیدبر کار تان را ( 0
 .هر روز کاری کنید که شمارا یک گام به سوی اهداف تان نزدیک میکند( 7

مثبت تان نه  و آزاد هستم، اما آزاد بر کار کرد های آمر خودویید من بدانید، و بگ خود را بر روان و سرشت خود مسلط
پدید می آید استقالل و  شما که دراید بدانید ذهنیت کارآفرینی یعنی وقتی شما خود را دارای شغل آزا ،برای هر امری

 .استو انسان مشغول شدیداً نتیجه گرا و همیشه پیش گام های آن است،  لیت از نشانهواحساس مسؤ
بهترین باشید و کوشش درین داشته باشید که همیشه کار تان از دیگران بهتر بدر همین امروز اراده کنید که در کار تان 

 .شما نقش مهم را پیدا کنید آید و
کار تان شروع و سخت  درفقتر خواهم شد، یعنی زودتر کنم مؤ کار و بگویید که هر چه بیشترد سخت و بیشتر کار کنی

ست که چه وقت به اهدافتان میرسید، کار تانرا انجام دهید اما نه مهم نی ،را انتخاب کنیدتر کار کردن، دیر رفتن به خانه 
 .به اندازۀ تمام کار ارزش دارد ،از روی سخاوت همین مقدار اندک وظیفه بلکه اندکی بیشتر ودر حد 



موزید، یعنی ذهن تان را تمرین دهید، همان ی چیزی را بیاهمیشه کوشش داشته باشید که در هر حالت و از هر حالت
ورت دارد، امید که ذهن تان را گونه که برای عضالت تان تمرین در کار است، پس ذهن انسان نیز به تمرین ضر

 .تمرین از خوبی ها دهید
 .تباهی در اعمال تان نداشته باشیدو کوشش داشته باشید که هیچ اش تان را یاد بگیرید  همه جزئیات کار و اعمال

و همه از شما به نام نیک  ،نشده باشید تا هیچکس از شما ناراضخدمت به دیگران کنید و کوشش داشته  فقخود را و
 .یاد کنند

 یعنی" به دیگران کمک کنید که به آنچه میخواهند برسند، شما هم میتوانید در زندگی به انچه میخواهید برسید اگر"
 .است که شما به دیگران انجام داده اید یۀ مستقیم به خدماتپاداش های شما در زندگی در رابط

 فق نباشیم؟ ت میگیرد، پس چرا ما مؤعتماد صورافق به روی ستد مؤ ه داد و، همبا خود و دیگران صادق باشید
به راحتی وخونسردی بپذیرید،  او همچنان برای رسیدن از یک قله به قلۀ دیگر آماده باشید، و آنچه پیش خواهد آمد آنر

ابر نوسانات کوتاه مدت بر و در ،ه و روندی استیک دور  که همه چیز در زندگی دارایمرتباً به خود یاد آوری کنید 
 .تان را پیش بینی نموده و آمدنی بدانید ونسرد باشید، یعنی مشکالت هر کارن و خو پوچ مطمئ

 :اعمال کنید ردانضباط فردی را در همه موا
به موقع کارهای که باید انجام دهید، چه خوشتان بیاید و چه  وادار کردن خود به انجامِ انضباط فردی یعنی توانایی "

 "نیاید
تفاوت بین افراد   .، فردی استندیلیت پذیری و هدفموتسلط بر خود است، مسؤ ترل وانضباط فردی مستلزم داشتن کن

اموفق از آنها بیزار فق خود را به انجام دادن کارهایی عادت داده اند که افراد نمؤفق و نامؤفق درین است که افراد مؤ
 .اند

د، چون میدانند نام میدهلی به هر حال آنها را انجو فق نیز از آنها بیزاز اند، ؤهستند که افراد م یاین کارها همان کارهای
 داشته و فکرنراحتی  زندگی ، بطور مثال کی خوش ندارد کهفقیت و خواب شان خواهد رساندآنها را به مؤ که این کار،

دهند،  فقیت شان انجام میمؤرنج ها را به خاطر  فق این همه درد ها واما افراد مؤ در سر نداشته باشد؟  هیچ چیزی را
دارند مگر نیقیناً که خوش  خانگی شان را انجام ندهند؟  کارفق خوش ندارند که دیگر اینکه آیا شاگردان الیق و مؤمثال 

 .استت فقیمؤ این سرمایۀدانند که یانجام میدهند، چون م
خالقیت و استعداد خود را شگوفا کردن، با افراد درست در ارتباط بودن، متوجه به سالمتی خود بودن، قاطع و عمل 

 فقیته های دیگری برای رسیدن به مؤگرا بودن، هرگز شکست را نپذیرفتن، در امتحانات پایداری اختیار کردن را
 .تان خواهد بود وهدفمندی

 (دارد جز خود ترسچیزی برای ترسیدن وجود ن)
به  مؤفق و هدفمندی ، تا یک شخص با رسوخ وبه امید اینکه هر جوان افغان این همه موارد را پیشه گرداند و انجام دهد

 .بار آید
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