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 موفقیت

 

 مهارت را دارا باشد: 10هر فرد برای موفق بودن در زندگی بایستی 

ت مهارت ارتباط موثر، مهارت تصمیم گیری، مهارت حل مسأله، مهارت مدیریت هیجانات، مهارت خودآگااهی، مهاار

 همدلی، مهارت روابط بین فردی، مهارت مقابله با استرس، مهارت تفکر خالق، مهارت تفکر نقادانه.

ا، قایاد، نیازهارتباط موثر: رابطه ای کالمی و غیرکالمی است که بین دو یا چند نفر برقرار میشود و افاراد میتوانناد  ا

 و هیجانات خود را ابراز کنند و به نو ی احساس رضایت دست یابند.ها خواسته

ه کاات در ماورد تصامیمی تصمیم گیری: فرایند پیچیده ای است که شامل انواع توانایی های فکری و داشاتن االال ا

 باشد.می میخواهیم بگیریم،

 .حل مسأله: تشخیص و به کاربردن دانش و مهارتهایی است که به پاسخ درست مسئله و رسیدن به هدف منجر شود

ارتباالاات ر دمدیریت هیجانات: آگاهی از راهکارهایی که میتواند ما را در مقابله با احساسات منفی کمک کند و ما را 

 توانند سازد.ها  ی و همدلیاجتما

ز اد و استفاده و توانایی های بالقوه و بالفعل خوها خودآگاهی: بررسی واقع گرایانه باورها، ارزش ها، احساسات، آرمان

 آنها در تصمیم گیریها بگونه ای که به نفع خود و روابطمان با دیگران باشد.

اباط در شرایط آن قرار نادارد، در  کناد کاه موجاب بهباود روهمدلی: فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که 

 اجتما ی وی میشود.

ادگی نقاش روابط بین فردی: توانایی ایجاد و بقای روابط دوستانه که در سالمت روانی و اجتما ی و روابط گرم خانو

 بسیار مهمی دارد.

یریهاای ه موجب میشود با ا مال و موضع گمقابله با استرس شناخت استرس های مختلف زندگی و تأثیر آنها بر فرد ک

 خود فشار و استرس را کاهش دهد.

جود ندارد وتفکر خالق: فرد را قادر میسازد تا مسائل را از ورای تجارب مستقیم خود دریابد و حتی زمانی که مشکلی 

 و تصمیم گیری خاصی مطرح نیست، با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد.

مات و فشار گروه مقاوها ر نقادانه: توانایی تحلیل االال ات و تجارب که فرد را قادر میسازد تا در برخورد با ارزشتفک

 کند و از آسیب های ناشی از آن در امان بماند.

اً اشتباه ما درباره خود، درباره اشخاص و درباره زندگی بطور کلی باورها و برداشت های خاص خود را داریم که بعض

ای هاو تلقی های منفی از خود میتواند موفقیت ما را محادود ساازد، برداشات ها ستند. درست همانطور که برداشته

 مثبت میتواند اسباب شکوفایی ما گردد.

ن از هار انساا بایستی با کسانی معاشرت کنیم که به توانایی ما ایمان داشته باشند و در مقام تقویت ما حرف بزنند اگار

ماادر،  ونید به شما خواهد گفت که در زندگی اش کسی بوده که به او االمینان داشته است مانند پادر موفقی سئوال ک

 آموزگار و دوست.

و الرز تلقی هایی کار کنایم چیازی بهتار از ها اگر بخواهیم در زندگی خود تغییرات اصولی بدهیم، باید روی برداشت

میدهناد. نست که احساس کنیم دیگران ما را به جمع خاود راه بدتر نیداشت دوستان متعهد نیست و چیزی هم از این 
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دوست خوب مهم است اما نبایستی محور اصلی زندگی ما شود. همچنین نبایستی اجازه دهیم که مادیات محور زندگی 

 ما شوند.

ی در  ین حال که آموزش و تحصیالت برای آینده انسانها مهم هستند و یک اولویات محساوب میشاود ولای نبایسات

 زندگی را تحت الشعاع خود قرار دهند.

از اصول مهم موفقیت در زندگی، صداقت،  شق، سخت کوشی و تالش، احتارام گااشاتن، قادردانی، حاق شناسای، 

 توان نام برد.می ولیت پایری رائانصاف، وفاداری و مس

توانیاد مای م و پابرجاسات کاهر ایت اصول در زندگی به ایمان و باور نیاز دارد. زندگی اصول محوری، بنیادی مقاو

 زندگی خود را براساس آن پایه گااری کنید.

صل خادمت او محورها بهتر ظاهر شوید، خصوصاً سه ها اگر اصول را بر سایرین مقدم بدارید، میتوانید در سایر کانون

 کردن، احترام گااشت و  شق ورزیدن.

د موفق علمین. افران شروع کنید از افراد خانواده، دوستان و یا ماگر قصد ایجاد تغییر در زندگی را دارید، باید از خودتا

اصاول  ایستند، زندگی را یک تجربه مثبت فرض میکنند. به خودشان ا تماد دارند، هدفمند ومی همیشه روی پای خود

 گرا هستند و از موفقیت دیگران شاد میشوند، صداقت دارند و به استعداد خود بها میدهند. 

یشاه شود، احساس افسردگی و خود کام بینای دارناد، هممی فق، براحتی تسلیم فشارهای دوستان و دیگرانافراد نامو

 کنند.می کنند، صداقت ندارند و پنهان کاریمی نگران هستند و همیشه حسادت

ه دست باه از اینکپایرند، قبل می افراد موفق دلگیر نمی شوند و احساس اهانت نمی کنند. مسئولیت انتخاب هایشان را

اندیشاند و مای کاری بزنند فکر میکنند، با حوادث ناخوشایند برخورد منطقی میکنند ، به کارهایی که میتوانناد بکنناد

 نگران کارهایی که نمی توانند بکنند، نیستند.

اشاته یااد ددر زندگی اغلب برای ما مشکالتی ایجاد میشود، این وظیفه ماست که واکنش خود را انتخاب کنایم و باه 

 د مقدمه یک پیروزی باشد.باشیم هر ناکامی میتوانن

 اهل  مل فکر میکند،ها و انتخابها گیرد، به راه حلمی ی که فعل توانستن را صرف میکند: ابتکار  مل را به دستفرد

 باشد.می

 د را براسااس یاکبر تصمیم گیری هایشاان تاأثیر بگاارناد و فعالیات هاای خاوها افراد موفق اجازه نمیدهند ترس

 بندی انجام میدهند.اولویت

قادان شاجا ت افراد موفق در اثر انجام یک اشتباه، توانایی معارت خواهی کردن را دارند، اجازه نمیدهند غرور و یا ف

 مانع  ارخواهی کردن شود.

توانی برنده باشای می همتوانم برنده باشم و تو می برنده: برنده فکر کردن گرایشی در برخورد با زندگی است یعنی من

 این روش فکر کردن اساس کنار آمدن با دیگران است.

 -عنی من میتوانم برنده باشم ولی تو نبایستی برناده شاوییبازنده است  -روش دیگر با برخورد با زندگی، روش برنده

 که فرد را بسوی خودخواهی محض سوق میدهد.

 بازم یعنی قبول شکست از قبل.می ن توروش سوم، بازنده برنده است یعنی من بخاالر برد

ش بارای روش چهارم، بازنده بازنده است یعنی اگر قرار باشد من سقوط کنم تو هم بایستی سقوط کنی که به جای تال

 کنیم.می بردن، سعی در نبردن دیگران
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 رقابت میتواند کامالً سالم باشد، رقابت زمینه را برای رشد توسعه ما فراهم میسازد.

 ه، استراحت، ورزش نیز از  وامل موفقیت در انسانها هستند.تغای

 چند ویژگی افراد موفق و ناموفق

 موفق همیشه متعهد است ولی ناموفق همیشه و ده میدهد. .1

 ه کردم ولی ناموفق میگوید تقصیر من نبود.اوقتی موفق مرتکب اشتباه میشود، میگوید اشتب .2

ای ا باز وقت دارد ولی نااموفق آنقادر گرفتاار اسات کاه کارهاموفق کارهای زیادی انجام میدهد و در انته .3

 ضروری را هم انجام نمیدهد.

 ند.پردازد ولی ناموفق از کنار مشکل گاشته و آن را حل نشده رها میکمی موفق به بررسی دقیق یک مشکل .4

 منتظر رسیدن نوبت خود برای حرف زدن است.فقط گوش میدهد، ناموفق  هموفق همیش .5

 مین هست.ناموفق میگوید تا بوده همین بوده و تا هست ه ،باید راه بهتری هم وجود داشته باشد موفق میگوید .6

رتر بق از افراد موفق به افراد برتر از خود احترام میگاارد و سعی میکند تا از آنان چیزی بیاموزد که ولی ناموف .7

 از خود خشم و نفرت داشته و در پی یافتن نقاط ضعف آنان است.

 مهای متعادل برمی دارد ولی ناموفق یا خیلی تند و یا خیلی کند راه میرود.موفق قد .8

 و ناتوانایی های خود دارد.ها موفق برخالف ناموفق ارزیابی درستی از توانایی .9

گاران د ولی ناموفق احساس میکند اگار باه دیبوموفق میداند اگر به دیگران فرصت داده شود مهربان خواهد  .10

 استفاده قرار خواهد گرفت. فرصت بدهد، مورد سوء

 موفق از تمرکز خوبی برخوردار است ولی ناموفق بدلیل اختالل تمرکز مدام فراموش میکند. .11

ا موفق ترجیح میدهد که خود را مسئول شکستهایش بداند، ناموفق شکست های خود را ناشی از تبعیض و یا .12

 میداند. یبدشانس

ماناد بادل خود را حفظ میکند، ناموفق اگر از دیگران  قاب موفق در هر شرایطی که قرار بگیرد آرامش و تع .13

 تندخو و خشن میشود و اگر جلوتر از دیگران باشد بی احتیاالی میکند.

 جوید.می جوید و ناموفق در وجود یک انسان خوب بدیها رامی راها موفق در وجود یک آدم بد، خوبی .14

 و رسمی باشد. ناموفق غالباً خشک و رسمی اساتداند که چگونه میتوان جدی بود بی آنکه خشک می موفق .15

 زیرا فاقد توانایی جدی بودن است.

عف را تملاق قدرتمنادان پرداختاه و ضاموفق در برابر افراد سودمند و ناتوان یکسان  مل میکند، ناموفق به  .16

 تحقیر میکند.

دهی ش از آنچاه کاه میاموفق بیش از آنچه که میگیرد میدهد، ناموفق معتقد است که پیروزی یعنی اینکه بای .17

 میگیری.

 دکتر پرویز مظاهری

 روانپزشک     




