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ای در رسيدن به برخی از اهدافشان موفق هستند و گروهی همواره با شکست  چرا عده

  شوند؟  مواجهه می

دانيد، نگران نباشيد چون  در صورتی که پاسخ این سوال را نمی

هستيد، حتی افراد بسيار  تنها شما نيستيد که دچار سردرگمی 

بااستعداد و دانا هم گاهی دليل موفقيت یا شکست خود را 

ها دارای استعدادهای خاص و  در واقع، همه انسان. دانند نمی

ر واقع همين واقعيت، ها هستند که د فاقد یک سری از قابليت

دستاورد چند دهه . پاسخ مناسبی به سوال مطرح شده است

دهد که افراد موفق به دليل  پژوهش اخير که در مورد موفقيت انجام گرفته است، نشان می

  .یابند دهند، به اهداف خود دست می کارهایی که انجام می

  

  اهداف مشخص

يد تا جایی که امکان دارد این اهداف مشخص گيرید سعی کن زمانی که اهدافی را در نظر می

کيلوگرم از وزن خيلی بهتر از کم کردن  ٣برای مثال اگر قصد کاهش وزن دارید، کاهش . باشند

اگر دقيقا از . کشد مقداری وزن است، زیرا موفقيت آینده شما را به طور واضح به تصویر می

تر موفق  ن رود و آسا به آنها باال میتان در دستيابی  های خود مطلع باشيد، انگيزه خواسته

همچنين به انجام کارهای خاصی که برای رسيدن به هدف خود الزم است خوب فکر . شوید می

اگر صرفا قصد کمتر غذا خوردن و بيشتر خوابيدن داشته باشيد خيلی مبهم است و باید . کنيد

يم بگيرید که هر شب راس به عنوان مثال اگر تصم. هایتان دقيق و واضح بيان کنيد خواسته

  . ماند ای باقی نمی ساعت ده بخوابيد، دیگر جای هيچ شبهه

  

   ها استفاده از فرصت

های پيش آمده را برای رسيدن به اهداف از دست داده و  جای تعجب نيست که معموال فرصت

استفاده . دگذریم، زیرا اکثر افراد درگير دستيابی به اهداف متعدد هستن بسادگی از کنار آنها می

گيری و انجام کار  پيش از تصميم. ها در زمان مناسب خود نوعی رسيدن به هدف است از فرصت

هميشه تا جایی که امکان دارد اهداف . دلخواه به زمان و مکان انجام آن خوب فکر کنيد



چهارشنبه یا  تصميم بگيرید در روزهای خاصی برای مثال دوشنبه، . مشخصی را انتخاب کنيد

دهد که این نوع  مطالعات نشان می. ه نيم ساعت قبل از شروع کار نرمش و ورزش کنيدجمع

کند و همچنين شانس رسيدن به  ها آماده مي برنامه ریزی مغز شما را برای شناسایی فرصت

  . دهد درصد افزایش می ٣٠٠موفقيت را تا 

  

  آگاهی از مسير باقی مانده تا هدف

این نظارت . ر نحوه پيشرفت، نظارتی مستمر و صادقانه داشتدر مسير دستيابی به هدف باید ب

اگر در مسير موفقيت، ندانيد تا چه حد . تواند توسط شما یا هر شخص دیگری صورت گيرد می

توانيد استراتژی و رفتار خود را متناسب با شرایط تعدیل  دهيد نمی کارها را درست انجام می

  .کنيد

  

  گرایی  بينی و واقع خوش

انتخاب هدف، سعی کنيد افکار مثبتی در مورد چگونگی احتمال دستيابی به تصميم  به محض

العاده  ها در ایجاد و حفظ انگيزه و موفقيت به شما فوق اعتقاد به توانایی. خود داشته باشيد

. کند، اما در انجام هر کاری، مشکالت موجود در راه رسيدن به هدف را از یاد نبرید کمک می

اگر تصور . ریزی، تالش و پشتکار را دارند کثر اهداف ارزش صرف کردن زمان، برنامهدستيابی به ا

شوند سخت در اشتباه  کنيد همه کارها به راحتی و بدون انجام هيچ تالشی انجام می می

هستيد، در این صورت راهی که در پيش رو دارید برای شما دشوارتر خواهد شد و احتمال 

  .یابد فزایش میشکست به طور قابل توجهی ا

  

   تمرکز بر پيشرفت

اعتقاد به داشتن توانایی در رسيدن به اهداف بسيار مهم است، اما باور این که توانایی الزم 

بسياری . توان بدست آورد از اهميت بيشتری برخوردار است جهت انجام کارها را هم می

است و دست به معتقدند که هوش، شخصيت و استعدادهای فيزیکی شان غيرقابل تغيير 

در نتيجه به جای پيشرفت و . کنند شوند و پيشرفت نمی زنند هرگز موفق نمی هرکاری می

خوشبختانه . کنند های جدید، برای اثبات خود برروی اهداف دیگری تمرکز می یادگيری مهارت

یادگيری های ثابت کامال اشتباه است و همه افراد قادر به  تحقيقات ثابت کرده که باور به توانایی

پذیرفتن این حقيقت که قابليت تغيير دارید به شما اجازه . های گوناگون هستند مهارت

افرادی که اهداف آنها، . دهد های ذاتی را می های بهتر در زندگی و پی بردن به استعداد انتخاب

  . برند بهبود کيفيت زندگی است از کل مسير به اندازه دستيابی به هدف لذت می



  

   کارداشتن پشت

بر . پشتکار، داشتن رضایت برای انجام اهداف بلندمدت و پا فشاری در مواجهه با مشکالت است

اساس مطالعات، افراد با پشتکار از تحصيالت باالتریی برخوردارند و در دانشگاه هم نمرات 

ت افرادی که دارای ثبا. هایی برای دیگر افراد نيز وجود دارد حل راه. کنند تری کسب می عالی

اگر شما هم . بهره هستند های ذاتی افراد موفق بی نيستند اغلب بر این باورند که از توانایی

طور که قبال هم اشاره شد،  همان. دارای چنين طرز فکری هستيد، سخت در اشتباه هستيد

. شوند های خوبی هستند که در نهایت به موفقيت ختم می ریزی و پشتکار روش تالش، برنامه

ین که دارای چنين خصایصی هستيد، نه تنها به شما کمک خواهد کرد تا اهداف و خود پذیرفتن ا

  .شود که داری چنين پشتکاری هم هستيد تان می تر بشناسيد، بلکه باعث شگفتی را دقيق

  

  تقویت نيروی اراده

بدین معنا که در صورت عدم . کند ها در بدن شما عمل می نيروی اراده هم مانند دیگر عضله

تان  شود، اما به هنگام استفاده مرتب و مناسب، اراده تر می تفاده و به مرور زمان ضعيفاس

. کند تا بهتر به اهداف خود دست پيدا کنيد و موفق شوید تقویت خواهد شد و به شما کمک می

برای مثال در . به منظور ایجاد و تقویت نيروی اراده، سعی کنيد کاری را به درستی انجام دهيد

بار  ١٠٠هاي با کالری باال را کنار بگذارید، روزی  کاهش وزن و تناسب اندام، خوردن خوراکی مورد

های جدید یاد  دراز نشست بروید، سعی کنيد به جای خميده بودن راست بایستيد و مهارت

کار را با انجام یک فعاليت شروع کنيد و برای چگونگی . بگيرید و هرگز تسليم و منصرف نشوید

ممکن است این کار در ابتدا بسيار مشکل باشد، اما . ریزی کنيد دن با مشکالت برنامهمواجه ش

یابد،  طور که قدرت و نيروی اراده شما افزایش می همان. تر خواهد شد ن پس از مدتی آسا

  .های بيشتری انجام دهيد و خویشتنداری خود را باال ببرید توانيد چالش می

برای . (سنگين و چالش برانگيز به طور همزمان خود را اذیت نکنيددر این مسير با انجام دو کار 

بسياری از افراد نسبت به توانایی و مقاومت خود در ). مثال ترک سيگار و شروع رژیم غذایی

هاي  دهند آه با وسوسه ها خيلی مطمئن هستند و خود را در شرایطی قرار می برابر وسوسه

تر  شود، آسان قدند که دستيابی به هدف از آنچه تصور میافراد موفق معت. فراوان مواجه شوند

  . است

  

   تمرکز بر توانایی انجام کار

آميزی وزن خود را کم کنيد، مصرف سيگار را ترک کرده یا  آیا واقعا تمایل دارید تا به طور موفقيت



. د کنيدهایی، عادات خوب را جایگزین عادات ب ریزی عصبانيت خود را مهار کنيد؟ پس طی برنامه

کنيد و سعی دارید به موضوع خاصی فکر نکنيد، بيشتر برروی  زمانی که فکر خود را سرکوب می

  . شوید و این امر در مورد رفتار افراد هم صادق است آن متمرکز می

تان را عوض کنيد، ببينيد برای بهبود وضعيت موجود چه کارهایی باید  اگر مایليد روش زندگی

خواهيد به اعصاب خود مسلط شوید و عصبانيت را کنترل کنيد،  ال اگر میبرای مث. انجام دهيد

به همين ترتيب که نفس عميق را . سه نفس عميق بکشيد تا احساس آرامش داشته باشيد

تر شده تا اینکه کامال از بين  کنيد، عادت بد شما در طول زمان کمرنگ جایگزین عصبانيت می

کات متوجه اشتباهاتی که شما را از مسير صحيح زندگی خارج احتماال با خواندن این ن. روند می

از این پس تالش کنيد از اطالعات جدید در جهت بهبود وضعيت زندگی . اید اند، شده کرده

استفاده کنيد و همواره به یاد داشته باشيد برای اینکه فرد موفقی باشيد الزم نيست که خيلی 

  .سازد تنها اعمال و رفتار شما است یمتفاوت باشيد آنچه از شما فرد موفقی م
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