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 خوانید:در این شماره می

ید از شکست نترس ) موفقیتهایی برای راه ) موفقیت  مسیر موفق ماندن  

 

 

 ریزی ریاست جمهوریماهنامه حوزه مشاورین سالمت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه   9999ماه  آبان/ 9شماره  

 موفقیت



 

 

 

توان به راحتی ای است و نمیالعاده پیچیدهموفقیت پدیده فوق   

برای رسیدن به موفقیت باید  اماخالصه کرد  آن رادر چند جمله 

خیلی سخت تالش کرد تا به اهدافتان برسید که این نیز مستلزم 

است. اگر از هر مربی ا داشتن یک ایده بزرگ و اراده قوی برای اجر

موفقیت یا فرد موفقی راه دستیابی به موفقیت را بپرسید، بدون 

 .مثبت فکر کنید :به شما این خواهد بود هاآنشک اولین توصیه 

یا ترس از شکست  نفساعتمادبهکمبود اغلب اوقات به علت    

 گیریممیو آرزوهایمان در نظر  رؤیاهاحد و حدودی برای  متأسفانه

 ما هب تواندمی مثبت تفکر ،کندمیرا محدود  موفقیتمانکه میزان 

یدا دست پ موفقیت به و شویم پیروز هاچالش این بر کند تا کمک

 .کنیم

د و بشقابتان برایتان بکشغذا نیست که کسی در  موفقیت مانند   

موفقیت  .میل کنید آن راشما بدون هیچ زحمتی از تهیه آن، 

 هب تا باشید داشته باید ازخودگذشتگی و تالش است، برزمان

 ترینسخت در حتی اهدافتان به بودن متعهد. برسید موفقیت

پشتکار را بدانید و  تیاهم .است مهم شخصی و کاری هایچالش

فق اوضاع بر و اهدافتان متعهد باشید، حتی وقتیهمیشه نسبت به 

 .مرادتان نبود

 

 موفقیت

وجود دارد که باعث  چیزیکدر دنیا تنها 

و  شود ما به آرزوهایمان دست نیابیممی

 آن ترس از شکست است.  

 پائولو کوئیلو                                 

مداوم تکرار  طوربههای کوچکی است که هر روز مجموعه تالش موفقیت؛

 رابرت کلییر                                                                       شوند.

https://sookhtejet.com/19-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%ae%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%87%db%8c/
https://sookhtejet.com/19-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%ae%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%87%db%8c/


 
 

 

 

 ؛همیشه بهترین خود باشید 

 ؛تعیین کنید درستیبهاهداف خود را  

 ؛جایی به نام خانه داشته باشید 

 ؛را درک کنیدخود  بتوانید تفاوت میان نیاز و خواسته 

 ؛خودتان را باور داشته باشید 

 ؛میان کار و اشتیاق خود تعادل ایجاد کنید 

 ؛مراقب نیازهای خود باشید 

 ؛یرید که گاهی اوقات باید نه بگوییدیاد بگ 

، عشق، سالمتی پر از موارد خوب است تانزندگیبدانید که  

 زندگی که دهندمی نشان هااین هم …تان، خانواده و دوس

 ؛است خوب اندازه چه تا شما

بدون از دست دادن چیزی  توانیدنمیدرک کنید که شما  

 ؛را به دست بیاورید

 ؛خود غلبه کنید هایترسبر  

 ؛جدید را یاد بگیرید چیزیکهر روز  

اد بگیرید که شکست خوردن در چند دعوای کوچک ی 

 ؛به پیروزی در یک جنگ بزرگ منجر شود تواندمی

نیز شما را دوست  هاآندیگران را دوست داشته باشید و  

 ؛داشته باشند

 ؛محکم پای باورهای خود بایستید 

 ؛تسلیم نشوید وقتهیچ 

 ؛جشن بگیریدکوچک را  هایپیروزی 

 ؛های شما نتواند شما را عقب نگه داردناتوانی 

 .که شما سرنوشت خود را کنترل کنید درک کنید 

 

 برای موفقیت هاییراه

 نیست  دور یک قدم بزرگ در آینده ؛موفقیت

 بلکه یک قدم کوچک است

 ...داریبرمیکه همین لحظه 



 

 

 

 

 

دهند که در راه موفقیت ممکن است این روزها به ما آموزش نمی   

ای بخوریم و ممکن است مجبور شویم لحظات های موقتیشکست

دهند از شکست بلکه به ما آموزش می سختی را تجربه کنیم،

های ما برای دهند شکست جزو گزینهبه ما آموزش می. کنیمدوری

 .بیماری طاعون دوری کردانتخاب نیست و باید از شکست مانند 

ها دهد که بهتر است شکست یکی از گزینهسی واقعیت نشان میربر

عنوان یک گزینه در نظر بگیرید یا آن زیرا چه شما آن را به باشد،

ی مهم نحوه شکست اتفاق خواهد افتاد، را در نظر نگیرید،

نوع نگرش ما میزان شکست یا  شدن ما با شکست است،مواجه

اگر شما با این نگرش زندگی کنید که . کندمیا را تعیین موفقیت م

 یبرا خوبی فرصت گونههیچ هرگز؛ شکست یک گزینه نیست

 .آوریدادگیری به دست نمیی و پیشرفت

 

 

توانید برای مدت کوتاهی اگر در مسیر موفق شدن باشید می   

ای رسیدن برسید، البته بربسیار به موفقیت  باپشتکارتالش کنید و 

 اما بهای موفق ماندن ؛به هر موفقیتی باید بهای آن را پرداخت کنید

بازی  رفاًص هااین، است از بهای موفق شدن ترسنگینبسیار بیشتر و 

ی رقبا شوید سر و کلهاینکه موفق می محضبه . با کلمات نیست

د اما ارا شما کاری ندتا وقتی ضعیف هستید کسی ب شودمیپیدا 

 ی خودتان یاشوید باید از جایگاه و رتبهاینکه موفق می محضبه

را  انتشوید باید تالشوقتی موفق می دقیقاً شرکتتان دفاع کنید.

 .دفاع کنید خود یتچندین برابر کنید تا بتوانید از موفق

 

 

 از شکست نترسید

  مسیر موفق ماندن

 

 منابع:

شادن (. ده قانون موفقیت. انتشارات 5931) بابپراکتور، 
 پژواک

(. ده قانون موفقیت. انتشارات شادن 5931) جولاستین، 
 پژواک

 (. ده قانون موفقیت. انتشارات شادن پژواک5931) پائلو، کوئیلو
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