
  : مالتی باب کوب می گوید 

یکی از رایج ترین اشتباهات و در ضمن یکی از گرانترین آنها این است که فکر کنیم موفقیت فقط خاصه نوابغ است 

 جادویی در کار است و همه نمی توانند به موفقیت برسند .  ،

 

  ثروت بیل گیتس 

 بدن و جسم آرنولد شوارزنگر

 هوش و فراست آلبرت انیشتین 

 توانایی ورزش مایک جردن 

 محبوبیت اجتماعی ژاکلین کندی 

 قدرت و تخیل والت دیسنی 

 و دل مادر ترزا 

 

دنبال موفقیت به این شکل نباشید ، شبیه محض این ها شدن نشدنیست، چون شما با آنها فرق دارید و 

رگی هستند که با دیدن اینها خودسازی اگر هم شبیه اینها شوید قطعا تقلید بدی از اینها خواهید شد . اما مدرسان بز

 کنیم و قهرمان زندگی خودمون بشیم . 

 

 از موفقیت تصویر درست بسازید -1 

 مجهز شوید به اصول الزم برای دستیابی به آن  -2

 

  تصویر موفقیت برای هیچ دو فرد یکسان نیست زیرا هر یک از ما به شکلی منحصر به فرد تولد یافته ایم

 . ، اما فرایند کار برای همه یکسان است  

 

 یت یعنی ...قموف

 بدانید در زندگی چه هدفی دنبال می کنید  -

 به حداکثر توانمندی های خود دست پیدا کنید  -

 بذر هایی کشف کنید که به دیگران فایده برسانید  -

 موفقیت یک سفر است ، مقصد نیست  -

 

  کایزر صنعتگر میلیونر و موسس شرکت آلمینیوم کایزر میگوید : جای تردیدی وجود ندارد که نمیتوانید

 در بهترین حد خود قرار بگیرد مگر آن که در زندگی هدفی را دنبال کنید 

 



 

  کی شروع کنم ؟  

 

بعضی ها از هدف و مقصود خود آگاهند ، اما آن ها انتظار الهام را میکشند ، منتظر اجازه هستند ، میخواهند 

برای شروع کار از آنها دعوت شود !!!!! اینها هرگز شروع نخواهند کرد بنابراین پاسخ به  سوال } کی شروع 

 میکنم ؟ { ؟؟؟

 است . همین حاال

 

 

  بر توانمندیهای خود بیافزایید 

 

اچ . جی . ولز ، رمان نویس معتقد است که ثروت ، تغذیه و مکان و قدرت معیار موفقیت نیستند .  -

 موفقیت فقط در گرو رشد روز افزون بر توانمندیهای بالقوه ما رابطه دارد . 

ینکه ما با این اته است و توانمندی های بالقوه ما هدیه و نعمتی است که خداوند به ما ارزانی داش -

 استعداد چه می کنیم هدیه ای است که ما به خداوند می دهیم . 

 هنری فورد می گوید : کسی وجود ندارد که نتواند بیش از حدی که فکر میکند کاری انجام دهد .  -

آنها همه ما توانمندی های بالقوه  نامحدودی داریم اما بسیار اندک انسانهایی هستند که به پرورش  -

 .میپردازند 

 

 

 

  اگر برای تغییر آماده اید و مشتاق ساختن توانمدیهای بالقوه خود هستید ، به توصیه های زیر عمل کنید :

 صلی تمرکز کنید اروی یک هدف  -1

 به رشد و بهبود پیوسته توجه کنید  -2

اگر گذشته را با خود یدک ، حث مرده ایست بگذشته را فراموش کنید ) جک هیفورد : گذشته  -3

 بکشیم نمیتوانیم به سوی فردای موفق حرکت کنیم ( 

 ) سایروس کورتیس : دیروز ، دیشب تمام شد ( *** 

 روی آینده متمرکز شوید  -4

اگر به الهام احتیاج دارید به کسانی فکر کنید که توانسته اند بر مشکالت به ظاهر برطرف نشدنی  -5

 فائق آیند . نمونه اش : 

از مواهبی که جامعه از آن برخوردار بود بهره  او در یک خانواده برده بدنیا آمد . او –بوکر واشنتگتون 

ای نداشت اما این چیزی نبود که او میخواست . بوکر موسسه توسکگی را ایجاد و آن گاه لیگ ملی 



دهایی داشته اید ، تجارت سپاهان را پایه گذاری کرد . او میگفت : موفقیت این نیست که چه دستاور

 .موفقیت به این بستگی دارد که چه موانعی را پشت سر گذاشته اید 

، ماهگی بینایی و شنوایی خود را از دست داد اما بر مشکالت این گونه فائق آمد  19هلن کلر در  -

 دانشکده رادکلیف را پشت سر گذاشت و نویسنده ، سخنران و قهرمان نابینایان شد . 

 اسپانیایی : آنکه به آینده نگاه نمیکند ، پشت سر باقی می ماند . یک ضرب المثل  -

 

 

  بذر هایی بکارید که به دیگران کمک کند 

 

 با آنچه بدست می آوریم امرار معاش و با آنچه به دیگران می دهیم زندگی میکنیم .  -

پزشک، معلم اخالق ، فیلسوف سرشناس میگوید : مقصود زندگی انسان خدمت  آلبرت شوایتزر -

 کردن ، ابراز محبت و کمک به دیگران است 

 دنی توماس : همه ما به دلیلی متولد شده ایم اما هه ما دلیلش را پیدا نمیکنیم .  -

 

 

 به کدام سمت باید بروم ؟  

 می برد بروید .  نمیتوانید به مکانی دورتر از آنچه رویایتان شمارا -1

 رویا قدرتمند است و ما را به سمت موفقیت هدایت می کند .  -2

 

 داستان هنری فورد 

 باید بدانید سرنوشت شما چگونه مقدر شده است و بعد این سرنوشت را صورت خارجی ببخشید 

 

 او از کودکی عاشق ماشین آالت بود . درباره فورد به هر چیز مکانیکی عالقه و توجه داشت و

موتورهای بخار مطالعه میکرد . درباره موتورهای انفجاری بررسی میکرد . او به روستاها میرفت تا 

دستکاهها و ماشین آالت آنها را به طور رایگان تعمییر کند . او کمی بعد یک مکانیک و یک ساعت 

 ساز شد . او حتی برای شرکت ادیشون در دترویت بعنوان یک مهندس کار کرد .

اولین  1896فورد به طور فزاینده به اتومبیل عالقه شد و توجه هرچه بیشتری به آن نشان داد . در 

اتومبیل خود را ساخت . بعد در مقام بهبود و اصالح کارش بر آمد . او درباره سایر کسانی که 

 رسی نمود. اولدزموبیل را ساخت ، بر 1900اتومبیل تولید کرده بودند از جمله رانسون اولدز که در 

 



فورد تحت تاثیر رویای خود به این نتیجه رسید که میخواست اتومبیلی ارزان قیمت برای توده 

مردم تولید کند . تا آن زمان اتومبیل های تولید شده  بسیار گران تمام می شدند و در این شرایط 

ور دترویت کمک او به تاسیس شرکت موت 1899. در سال فقط ثروتمندان از عهده آن بر میآمدند 

کرد اما وقتی شرکایش گفتند مایل نیستند اتومبیل ارزان قیمت تولید کنند او شرکت را ترک 

 کرد . 

سال تالش بی وقفه ( و شروع به تولید  15شرکت موتور فورد را تاسیس کرد )  1903او در سال 

ل تولید کرد اما اتومبی 6000اتومبیل مدل تی کرد . شرکت او در سال اول فعالیتش در نهایت 

اتومبیل تولید میکرد . او توانست قیمت خرده فروشی اتومبیل  500000هشت سال بعد او بیش از 

سال تالش شبانه روزی رویای فورد به حقیقت پیوست  24دالر برساند . بعد  360دالر به  850را از 

 . 

. اما بزرگترین سرمایه او رویایش بود که فورد را یک نابغه و پدیدآورنده خط مونتاژ می شناسند 

 به آن تحقق بخشید . 

 

 

 رویا برای ما کارهای زیادی صورت میدهد : 

  رویا به ما جهت میدهد 

 دهد  رویا توانمندی های بالقوه ما را افزایش می 

 کند تا الویت بندی کنیم  رویا به ما کمک می 

  رویا به ارزش کارمان می افزاید 

  را رقم می زند رویا آینده ما 

 

 در رویا شوید !!!

  دیماستنس ، خطیب مشهور یونانی ، لکنت زبان داشت ! اولین باری که تصمیم گرفت در

حضور جمع سخنرانی کند همه به او خندیدند . اما او رویای یک سخنران بزرگ شدن را 

 کرد . در سر داشت . او رویایش را دنبال و به جانب توانمندی های بالقوه خود حرکت 

میگویند او ریگ در دهان خود میگذاشت و در کنار ساحل دریا حرف می زد . پایداری و مداومت 

 او نتیجه داد . او رویایش را تحقق بخشید و بزرگترین خطیب دوران باستان شد . 

 

 . ناپلئون فقیر ، امپراتور شد 

 . بتهون بعد از ناشنوایی ، بزرگترین سمفونی ها را اجرا کرد 

  چالرز دیکنز فقیر رویای نوسنده شدن را داشت و در دوران ویکتوریا در انگلیس

 پرخواننده ترین نویسنده شد . 



 

  الیور وندال هولمز میگوید :

 در این دنیا مهم نیست که ما کجا هستیم ، مهم اینست که در چه جهتی حرکت میکنیم . 

مهم نیست در گذشته چه اتفاقی افتاده مهم اینست که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد . از 

 همین امروز رویای خودتان را دنبال کنید . 

 

 

 

 .... آنچه شکست نیست 

 

  مردم فکر میکنند که شکست اجتناب پذیر است ... این طور نیست -1

 سال قبل نوشت ، اگر انسان هستید اشتباه خواهی داشت .  250الکساندر پوپ در 

 : هر خطای ممکن ، رخ خواهد داد قانون مورفی 

اصل پیتر یا اصل حد بی کفایتی به مدیران و کارکنانی اشاره می کند که در شغل خود دارند دست و پا می زنند اصل پیتر : 

 . بردارند. یعنی به بی کفایتی رسیده اندو دیگر نمی توانند گامی به جلو 

 

  قوانین انسان بودن :

 : شما درس هایی خواهید آموخت  1قانون شماره 

 : اشتباهی در کار نیست ، آنچه هست درس است  2قانون شماره 

 : درس آنقدر تکرار میشود تا فرا گرفته شود .  3قانون شماره 

 : اگر درس های ساده را فرا نگیرید ، سخت تر میشوند  4قانون شماره 

 : زمانی میفهمید یاد گرفته اید که اعمالتان تغییر کند  5قانون شماره 

 

 نورمن کوزینس : جوهر انسان کامل نبودن است 

 

 مردم فکر می کنند که شکست یک رویداد است .... این طور نیست  -2

 

شکست و موفقیت یک حادثه نیست . برخورد شما با زندگی تعیین کننده است ، هردوی آنها یک 

 رویداد است  

 



 اشخاص گمان میکنند شکست عینی است ... این طور نیست  -3

لیزا آموس ، استاد تجارت دانشگاه تولین ، میگوید که کار فرمایان برای رسیدن به موفقیت به طور 

 ی خورند . این ها تحت تاثیر شکست متوقف نمیشوند زیرا موفق نشدن بار شکست م 8/3متوسط 

موقتی را یک شکست ارزیابی نمی کنند . آن ها میدانند برداشتن سه قدم به جلو و دو قدم به عقب 

 به معنای یک قدم به جلو است . این گونه است که اشخاص به موفقیت میرسند . 

 

 اشخاص فکر میکنند که شکست یک دشمن است ... اینطور نیست  -4

ریک پیتینو ، مربی بسکتبال ، میگوید : شکست چیز خوبی است . در حکم یک کود شیمیایی 

 نچه من از مربی گری ام آموخته ام ناشی از اشتباهاتم بوده است آاست . 

الویس ریستاد ، موسیقی دان میگوید : وقتی به خود اجازه میدهیم که شکست بخوریم ، همزمان 

 با آن به خود فرصت موفق شدن می دهیم . 

 

 اشخاص فکر میکنند که شکست جبران ناکردنی است .... این طور نیست  -5

گز تحقق پیدا نمی تام پیترز می گوید : اگر کارهای احمقانه صورت نگیرد ، کارهای هوشمندانه هر

 کند . 

 

 اشخاص فکر میکنند ، شکست داغ ننگ است .... این طور نیست  -6

 د پیروزی روح و روان را تکان می دهد . نسام ایروین میگوید : شکست مان

 

 اشخاص فکر مینند شکست قطعی است ... این طور نیست  -7

او تولید متعارف یکصد د . حکایت سرجیو زایمن ، کسی که پروژه کوکای جدید را راه اندازی کر

سال کوکا را متوقف کرد و فرمول آن را تغییر داد و کوکای رژیمی جدید را وارد بازار کرد . این 

میلیون دالر زیان داد . مردم طعم کوالی جدید را دوست نداشتند و  100روز  79تحول در مدت 

 این حادثه سبب شد زایمن شرکت کوال را ترک کند . 

اقعه را شکست تلقی نکرد و گفت شاید راهکار درست نبود اما بازگشت کوکاکوالی زایمن این و

زایمن دوباره به استخدام شرکت  1993قدیمی به بازار، تولید یک موفقیت بزرگ کرد و در سال 

 کوال درآمد . 

 

 

 

 

 

 



 چگونه شروع کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 کاری که آدم های موفق باید انجام دهند ! 7

 

 بر احساسات خود مدیریت کنید  -1

 زمانتان را مدیریت کنید  -2

اسکات پت میگوید : تا زمانی که برای خود ارزش قائل نشوید برای زمانتان ارزش قائل نخواهید 

 شد . تا زمانی که برای زمان خود ارزش قائل نشوید ، کاری با آن انجام نخواهید داد . 

 

تولد تا مرگ چه میکنید میگوید : اشخاص با پول بهای اشیا را چارلز اسپزانو در کتاب ) در فاصله 

 پردازند .  پردازند . آنها با زمان این بها را می نمی

 

 

 اولویت ها را در نظر بگیرید  -3

 ند !نک اگر دوخرگوش را دنبال کنید ، هر دو از دستتان فرار می

 

  برای الویت بندی به نکات زیر توجه کنید :

  80  کاری را که در انجام دادن آن بسیار توانا هستید انجام دهید  –درصد اوقات 

 15  کاری را که مطلبی از آن می آموزید انجام دهید  –درصد اوقات 

 5 کارهایی که الزم است ، بکنید  –درصد اوقات 

 

 

برای اینکه به سطوح باالتر حرکت کنید باید از کار عمومی به کار تخصصی برسید . باید به جای اینکه کارهای  -4

 زیادی را درحد مطلوب انجام دهید کارهای محدودی را در سطح عالی انجام دهید . 

 

 جیم کولینز در کتاب خوب به عالی مینویسد : 

کارهایمان تمام نشدنی هستند . همیشه می خواهیم  اغلب ما زندگی بدون نظم و ترتیبی داریم .

م دهیم و این به ندرت موثر واقع می شود . اما کسانی که می اکارهای بیشتر و باز هم بیشتری انج

 دهند .  خواهند از خوب به عالی برسند بعضی از کارهای بی اهمیت را انجام نمی

 

 

 بر انرژی خود مدیریت کنید -5

 دهند :  شکل انرژی خود را از دست می مدیران و رهبران به سه

  انجام دادن کارهایی که بنظر می رسد مهم نیستند  –فعالیت بدون داشتن جهت و مسیر 



  انجام ندادن کارهایی که به واقع مهم هستند  –مسئولیت پذیری بدون اقدام کردن 

  ند ناتوانی در برخورد با کارهایی که مهم و ارزشمند هست –کشمکش بدون راه حل 

 

 بر افکار خود مدیریت کنید  -6

جیمز جویس ، شاعر و نویسنده ، میگوید : هر چه به ذهنتان بدهید ، آن را به خود شما برمی  -

 گرداند . 

 یک دقیقه فکر کردن اغلب ارزشمندتر از یک ساعت صحبت یا کار بدون برنامه ریزی است .  -

 

 حرف هایتان را سبک سنگین کنید  -7

 

توانی بکنی ، نگو چه  میچه جان وودن ، مربی افسانه ای بسکتبال میگوید : به من نشان بده که   -

 می توانی بکنی 

امیل جراردین میگوید : قدرت کلمات بسیار زیاد است . کالم میتواند ارتشی را از حرکت باز دارد  -

 . میتواند شکست را به پیروزی تبدیل کند و امپراتوری را نجات دهد . 

 

 

 بر زندگی شخصی خود مدیریت کنید  -8

 

 !!! اگر بگوییم که توانایی کار کردن با دیگران مهم ترین رکن موفقیت است ، اغراق نکرده ایم 

 

 

 

  شما چگونه آدمی هستید ؟

د . جالب است که نسبت باال برندگان به متکی ها نکسانی هستند که باال میبرند یا متکی می شو -

 است !  20یک به 

در کدام طبقه جای دارید ؟ آیا از سنگینی کار کم می کنید و باال برنده ای هستید که از شما 

گذارید تا دیگران در تحمل بار شما سهیم شوند و نگران  فشارها می کاهد ؟ یا متکی هستید و می

 شما باشند و از شما مراقبت کنند ؟ 

 

 

 



اال میکشیم یا آن ها را تنزل می دهیم با چهارگونه از مردم چهارگونه رهبری با توجه به اندازه ای که دیگران را ب

 روبرو هستیم : 

  از آنها لذت میبریم –بعضی ها بر زندگی می افزایند  -1

بسیاری از مردم آرزوی کمک کردن به دیگران را دارند این ها افزایندگان هستن . دی.ال.مودی  -

 این گونه مردم را نصیحت میکند : 

هرچه میتوانید ، به هر تعدادی که میتوانید ، به هر طریقی که میتوانید و تا زمانی که میتوانید ، 

 خوبی کنید . 

فانک تایگر ، نویسنده ، میگوید : دوستی در برگیرنده گوشی شنوا ، دلی فهیم و دستی یاری  -

 دهنده است 

 

 آن ها را تحمل میکنیم  –بعضی ها از زندگی چیزی میکاهند  -2

لیام شکسپیر در ژولیس سزار مینویسد : دوست باید مشکالت دوستش را تحمل کند اما وی -

 بروتوس سبب میشود مشکالت من بیش از آنچه هستند متجلی شود . 

مراتب دشوار است . برای ساختن به  ساختندر روابط با دیگران خراب کردن  کار ساده ایست اما 

نیاز است اما درهم شکستن یک صندلی به هیچ مهارتی یک صندلی زیبا به یک نجار فعال و ماهر 

 احتیاج ندارد 

 

 برایشان ارزش قائل میشویم  –بعضی ها چیزی را در زندگی ضرب میکنند  -3

بر ارزش های دیگران افزودن یک مهارت و استعداد است . و هر چه منابع یک شخص بیشتر باشد 

 توانایی او برای یک ضریب شدن افزایش می یابد . 

 

 از آن ها اجتناب می کنیم  –بعضی ها در زندگی تقسیم میشوند  -4

این افراد بشدت مخرب هستند چون به عمد اقدامات منفی انجام می دهند و هر آنچه حال 

 دیگران بدتر باشد حال اینها بهتر میشو د . 

 

 

  دیگران را به سطح باالتر ببرید

 

 د نباالبرندگان از تشویق های روزانه استفاده می کن -

  : در هر جایی که انسانی وجود داشته باشد فرصتی برای سنکا ، فیلسوف رومی ، میگوید

 مهربانی وجود دارد .



  . جرج کرین : دیگران را تشویق کنید و اینکار را همه روزه انجام دهید 

 

 اعتال دهندگان به تفاوت اندک میان آزار دادن و کمک کردن واقف اند  -

کنید ، نزدیک ترین اشخاص می د که حال و روز اشخاص را بهتر یا بدتر شما از قدرتی برخورداری

به شما تحت تاثیر حرف ها و اعمال شما قرار میگیرند . از قدرتی که دارید عاقالنه استفاده کنید 

 . 

 

  باالبرنده ها در محیط منفی اثر مثبت ایجاد می کنند -

  ارتباط با تاثیرگذاری مثبت در یک بن فرانگلین در خود زندگی نامه اش به موضوعی در

سمتی را در مجلس به فرانکلین پیشنهاد کردند .  1736محیط منفی اشاره میکند . در 

فقط یکنفر در مقام مخالفت با این پیشنهاد حرف زد ، او مرد با نفوذی بود که فرانکلین 

 . دوست نداشت  را

بسیار کمیابی را دارد . برایش یادداشتی فرانکلین مینویسد : شنیدم که او در کتابخانه اش کتب 

فرستادم و از او درخواست کردم آن کتاب را مدتی به من قرض بدهد ، مرد مورد اشاره از اینکه 

فرانکلین از او درخواستی کرده بود خوشحال شد و کتاب را به فرانکلین قرض داد . این دو این 

 گونه تبدیل به دوستانی برای همه مدت عمر شدند . 

 

 

 

 باال برنده ها می دانند که زندگی نمایشگاه لباس نیست  -

  نقل قولی زیبا : من انتظار ندارم بیش از یکبار به این دنیا بیایم ، از این رو هر کار خوبی

توانم بکنم به من نشان دهید تا آن را انجام بدهم . نگذارید در  را که برای همنوعانم می

 این مهم غفلت کنم زیرا از این معبر بیش از یکبار عبور نخواهم کرد . 

 

 

 آیا دیگران به من اعتماد دارند ؟

 اعتماد پایه و اساس همه روابط است  -

هواپیمای لیرجت  ، پنج یا شش مسافر را جابجا میکند و در وقت صرفه جویی و کار شما را ساده 

 میکند . 

پدر این هواپیما و کسی که آن را ساخت مردی به نام بیل لیربود . او بشدت مرد خالقی بود . او 

اهد جت احساس کرد که میخو 1950اختراع را به نام خودش ثبت کرد و سرانجام در سال  150

 1963های شرکتی کوچکی بسازد . چندین سال طول کشید تا او به رویایش تحقق بخشد . در 

 عرضه گردید این هواپیما برای فروش به بازار  1964اولین هواپیما به نام لیرجت آزمایش شد و در 



دو  موفقیت لیر فوری بود و هواپیماهای زیادی را بفروش رساند اما کمی دیرتر لیر متوجه شد

بهم ریخت .  فروند از هواپیماهای او به علل ناشناخته و عجیب سقوط کرده اند . لیرآشفته شد و

بود . لیر بالفاصله به صاحبان این هواپیماها  یلیرجت در اختیار اشخاص حقیق 55در آن زمان 

ل را پیدا نامه نوشت و از آنها خواست که تا اطالع ثانوی از هواپیماها استفاده نکنند تا او مشک

 کند . 

لیر پس از تحقیق و بررسی روی هواپیماهای سقوط کرده به یک علت بالقوه رسید اما روی زمین 

نمیتوانست علت اصلی سقوط هواپیما را پیدا کند . فقط یک راه وجود داشت ، باید صحنه را در 

تجربه عینی می زد  هواپیما به پرواز در می آمد و دست به یکآسمان بازسازی می کرد ،  باید با 

 . 

کار خطرناکی بود اما او این کار را کرد و چیزی نمانده بود که هواپیمایش سقوط کند اما او موفق 

شد به هرشکل که بود به سالمت در فردگاه بنشاند . علت سقوط مشخص شد و لیر با ساختن یک 

ده هواپیمایی که به فروش رسان 55قطعه دیگر مشکل موجود را اصالح کرد و بعد این قطعه را روی 

 بود نصب نمود این گونه خطر از میان رفت . 

این برنامه برای لیر هزینه سنگینی دربرداشت و بسیاری از خریداران را به تردید انداخت ، در 

نتیجه او دوسال وقت صرف کرد تا بحران را پشت سر گذاشته شود . اما هرگز از تصمیمی که 

نش علت سقوط هواپیما را پیدا کند اما گرفته بود پشیمان نشد . او حاضر شد به قیمت جا

 استحکام شخصیت خود را از دست بدهد و این یه منش احتیاج دارد . 

 

 نقش مهم منش  -

 شود .  منش ، سازش یا مصالحه ، هربار که شخص منش را انتخاب کند قوی تر می

 

 باید درباره منش بداند :آنچه هرکس  -

 منش چیزی بیش از صحبت کردن است  -1

 یه موهبت است اما منش یک انتخاب استاستعداد  -2

 کند منش در رابطه با دیگران تولید موفقیت دامنه دار می -3

 کسی نمیتواند به فراسوی محدودیتهای منش خود برود -4

 استون برکالس ، روانشناس دانشکده هاروارد و نویسنده کتاب سندروم موفقیت ، می گوید:

منشی هستند که آنها را در جای خود نگه دارد ، کسانی که به نقاط رفیع می رسد اما فاقد 

م به شکست هستند. او معتقد است کسانی که فاقد منش هستند گرفتار خود بینی ، ومحک

انزوا ، ماجراجویی مخرب یا زنا می شوند هریک از اینها بهایست که برای منش ضعیف 

 پرداخت میکنیم.

 

 



 ایجاد منش -

 انجام دهید: برای بهبود منش خود اقدامات زیر را

 اشکاالت را جستجو کنید. -1

 دنبال انگارها بگردید. -2

 با موسقی روبرو شوید. -3

 باز سازی کنید. -4

 

کارنوال برد . دخترش بالفاصله به سوی یک دکه شیرینی مردی دختر کوچکش را به تماشای یک  -

فروشی دوید و خواست پشمک بخرد .در حالی که فروشند پشمک بزرگ و حجیم را به دست 

 «عزیزم آیا مطمنی که میتوانی همه آن را بخوری ؟ » میداد ، پدرش پرسید :  دختر

 «.بله پدر . من درونم از بیرونم خیلی بزرگتر است » دخترش جواب داد : 

 منش واقعی چنین وضعی دارد درونش به مراتب بزرگ تر است .

 

 

  برای رسیدن به هدفتان به هدف های بزرگ تر بیندیشید

فرزند  17فرانکلین همیشه خوش را یک شهروند معلمولی می شناخت . فرانکلین یکی از بنجامین 

خانواده اش بود . پدرش از ثروت بهره ای  نداشت . او دوران کودکی سختی را پشت سر گذاشت 

سالگی به عنوان شاگرد کارآموز نزد برادرش که در کار  12. بیش از دوسال به مدرسه نرفت . در 

کرد . زندگی بسیار ساده ای داشت در ی وع به کار کرد . فرانکلین به سختی تالش مچاپ بود شر

سالگی کار چاپ را برای خودش شروع کرد . اگر فرانکلین از کاری که می کرد راضی می شد  20

ای رسید . او  و به آن دلخوش می کرد هرگز آوازه ای پیدا نمی کرد . اما او به زندگی فوق العاده

 . عماران استقالل آمریکا شد و در نوشتن اعالمیه استقالل کمک کرد یکی از م

 1726دهه به هرچه دست زد کارش را عالی انجام داد . وقتی در  7بنجامین فرانکلین در مدت 

چاپخانه خودش را دایر کرد مردم معتقد بودند که فیالدلفیا نمی تواند از چاپگر سومی حمایت 

 انکلین ثابت کرد با مهارت ترین چاپچی شهر است . کند ،اما دیری نگذشت که فر

فرانکلین بسیار کنجکاو بود و تالش مکرد که موفقیت خود و دیگران را بهتر کند . او اختراعات 

مختلف کرد و چون در اقیانوس اطلس به سیر و سیاحت پرداخت ، نقشه گلف استریم ) نقشه 

دارد . شروع آن از تنگه مکزیک است و از تنگه جریان گرم و قوی که در اقیانوس اطلس جریان 

 شود . و تا حدودی نزدیک سواحل آمریکا است ( را کشید .  فلوریدا خارج می

فرانکلین اولین کتابخانه فیالدلفیا را ایجاد کرد و اولین سازمان آتش نشانی کشور را دایر نمود . 

 او در نقش های مختلف دولتی ظاهر شد . 

 

 



 سطح شایستگی های خود را ارتقا ببخشید 

  اگر میخواهید بر کیفیات خود بیفزایید اقدامات زیر را صورت دهید :

 خودتان را همه روزه نشان بدهید  -1

 به پیشرفت خود ادامه دهید  -2

 پیگیر باشید  -3

کیفیت هرگز یک حادثه نیست ، بلکه همیشه حاصل قصد و نیت عالی ، » ویالفستر می گوید : 

 .« صمیمانه ، جهت گیری درست و اجرای ماهرانه است  تالش

  عمل کردن در سطح باالی شایستگی همیشه یک انتخاب است ؛ اقدامی از روی اراده است .

 در بیش از حد انتظار ظاهر شوید  -4

اشخاص موفق در هر کاری که می » جیم کانویی در کتاب مردان در بحران میانسالی می نویسد : 

 کند عالی ظاهر می شوند آنها هرگز به کمتر از عالی بودن اکتفا نمی کنند. 

 به دیگران الهام ببخشید -5

 

 شایستگی شما در چه سطحی است ؟

 می افتید گروه 3 یاد کنید به وقتی به اشخاص با صالحیت فکر می

 آنهایی که می توانند ببیند چه اتفاقی باید بیفتد -1

 د به اتفاق افتادن کمک کنندنآنهایی که می توان -2

 د وقتی الزم است کاری صورت دهندنآنهایی که می توان -3

 

 

 آیا وقتی دیگران متوقف شده اند من به حرکت خود ادامه میدهم؟

 .نمی گردند تسلیمتسلیم شوندگان هرگز برنده نمی شوند ، و برندگان هرگز 

 پیگیری و مداومت استمرار برای موفقیت ضرورت دارد . پیگیر بودن یعنی ...

 مایه گذاشتن از آنچه که دارید نه زیاد تر از آن  -1

 با عزم و اراده راسخ کار کردن و نه انتظار سرنوشت را کشیدن -2

 ر ، وقتی کار انجام شده است و نه زمانی که احساس خستگی می کنیددست کشیدن از کا -3

 پیگیری یعنی آنکه آنقدر ادامعه دهید تا کاراتان تمام شود.           

  : در صد مردم را پشت سر می گزارید  50با بیشتر کار کردن » ای . ال . ویلیامز می گوید

درصد باقی  10رای پیشی گرفتن از درصد دیگر را با صداقت شکست می دهید. اما ب 40، 



مانده باید پیگیری و مداومت بیشتری داشته باشید و تا آخرین لحظه دست از تالش بر 

 ندارید.

 

  بیشتر و هوشمندان تر کار کنید 

 

  استحکام شخصیت داشته باشید 

 

 .کارتان را به یک بازی و مسابقه تبدیل کنید 

 

 

 پایان موفقیت شما خواهد بود. ،روزی که رشد کردن را متوفق می کنید ، شروع  -

 

او به کمدین نابغه شهرت یافت و امروزه بسیاری از فیلم نامه های او به عنوان شاهکار های امروزی فیلم سازی 

 شهرت دارد.

بود . او در اوج فقر به دنیا آمد مشهور ترین شخص روی سیاره ی خاکی ما  1920و  1910چارلین چاپلین در دهه های 

و وقتی مادرش را به خانه سالمندان بردند او در کودکی آواره ی خیابان ها شد .بعد از سالها کار و تالش برای تامین 

سالگی ثروتمند ترین و قدرتمند ترین فیلم ساز  29سالگی کاری روی صحنه پیدا کرد و در  17زندگی خودش در 

و فقط به این توجه داشت که چه  در سینما تماشا می کرد  مایش های خودش را همراه با مرداو تمام نم جهان شد.

او با سماجت و پیگیری در پیشرفت کردن  زمانی مردم نمی خندند و به اشکال اجرای برنامه اش فکر می کرد.

صوصی خودش را به نام درشمار نامداران ابدی قرار گرفت و تا آخرین لحظات به پیشرفت ادامه داد و سازمان خ

 شرکت یونایتد آرتیس راه اندازی کرد که تا امروز فعالیت می کرد.

 

 

 به حرکت خود ادامه دهید

 شما ماهیت شما را رقم می زند. رشد  

 پنج راهکار برای اینکه روحیه ی یادگیرنده در خود ایجاد و تقویت کنید:

 بیماری مقصد خود را درمان کنید -1

حض اینکه رسیده شده اید شروع به مری کراک : تا روزی که سبز هستید رشد می کنید ، به 

 پوسیدن می کنید.

 موفقیت خود غلبه کنید بر -2



در موفقیت نگه نمی دارد و این نکته  ده اندانسانهای موثر می دانند آنچه آنها را به موفقیت رسان

نجام داده اید و در نظرتان بزرگ بود ، امروز کار داشته باشید اگر کاری را که دیروز ا ررا به خاط

 زیادی را صورت نداده اید.

 راه میانبر نروید -3

 .  نانسی دورنان : بلند ترین فاصله میان دونقطه راه میانبر است

 هرآنچه در زندگی ارزشمند باشد بهایی دارد ، آن را بپردازید.

 مغرور نباشید -4

بزرگترین اشتباهی که کسی ممکن است در زندگی بکند  »آلبرت هوبارد ، نویسنده ، می گوید: 

 «ترس از اشتباه کردن است.

 نمیتوانید در آن واحد هم یک گیرنده و هم یک مغرور باشید.

 امرسون می نویسد: در ازای هرچه که بدست می آورید ، چیزی را از دست می دهید.

 هرگز برای یک اشتباه واحد دوباره هزینه نکنید -5

سیاستمداران می گوید کسی که اشتباه نکند پیشرفت هم نمی کند اما کسی که اشتباه یکی از 

 پیشرفت نمی کند، کند هم  واحدی را تکرار  می

 

 «اگر محصولی را برداشت می کنید دوست ندارید، به بذری که می کارید نگاه کنید»تبلیغ : 

 این نوشته تبلیغ بذر به خصوصی را می کرد.

 

 کارهایی می کنند که نا موفق ها عالقه ای به انجام دادن آن ندارند  موفق ها 

می گویند در آفریقای جنوبی یک هیئت یاری رسان نامه ای برای دیوید لی وینگ استون ، سیاح ، نوشت 

 و پرسید : 

گونه آیا جاده مناسبی برای رسیدن به محلتان پیدا کرده اد ؟ اگر پیدا کرده اید می خواهم بدانیم چ» 

 « وستن به شما گسیل داریم پیجمعی را برای 

نی هستند که فقط اگر جاده خوب وجود داشته باشد ، میخواهند نزد من ااگر افراد شما کس» استون : 

بیایند ، نیازی به آنها ندارم . من به کسانی احتیاج دارم که حتی اگر جاده ای وجود خارجی هم نداشت ، 

 .«بخواهند بیاند 

 . انتظار انجام دادن آن را دارند . ی است که رهبران برجسته از کسانی که برایشان کار می کنند این چیز

 

 



ده نکته که انسان های موفق و رهبران خوب ، رعایت می کنند : ) معنای انجام دادن کاری که 

 دیگران حاضر به انجام آن نیستند ( 

 انسان های موفق از مشاغل سخت استقبال می کنند  -1

 توانایی انجام دادن کار های دشوار به سرعت زیاد احترام دیگران را برای شما می خرد .

 موفق ها دیون خود را می پردازند  -2

باید بهای خود را بپردازید . شما به آن نتجه می رسید که » سام نون ، سیاستمدار سابق ، میگوید : 

بهایی که می پردازید ارزش پاداشی را که  هر چیزی در زندگی قیمتی دارد و باید ارزیابی کنید آیا

 « میگیرید دارد یا نه 

کسی که بیشترین  تالش خود را می کند ، هرگز از رفتارش » فوتبال می گوید : جرج هاالس ، قهرمان 

 متأسف نمی شود .

 موفق ها در گمنامی کار می کنند -3

گر می توانستم ، همیشه در سکوت و ا» امیلی برونته ، داستان پرداز و شاعر انگلیسی  ، می گوید : 

 «اند.گمنامی  کار می کردم ولی گذاشتم که نتایج کارهایم تالش های مرا به دیگران بنمای

مهم این است که بخواهید کاری بکنید که ارزشمند باشد نه کاری که با آن به شهرت برسید و دیگران  

 شما را بشناسند.

 موفقیت می رسندموفق ها با اشخاص سخت و دشوار به  -4

 اشخاص موفق خودشان را نشان می دهند -5

 موفق ها به اشتباهات خود اذعان می کنند اما هرگز عذر و بهانه نمی آورند -6

 اشخاص موفق بیشتر از حدی که از آنها انتظار می رود کار می کنند -7

 موفق ها اولین کسانی هستند که پا پیش می گذارند و کمک می کنند -8

  هرمان ارزیابی می شود و بیشترین نمره را می گیرید.اولین داوطلب یک 

 وسط دیگران به حساب تدومین نفر یک یاور به حساب می آید و در نهایت کمی باالتر از م

 می آید.

 .سومین نفر و اشخاص بعد از او یک پیرو به حساب می آیند و نادیده انگاشته می شوند 

 وظایفشان نیست موفق ها کارهایی انجام می دهند که در زمره ی -9

 موفق ها در بال مسئولیت های خود قبول مسئولیت می کنند -10

 

  : تا زمانی که بیش از متوسط دیگران درگیر کار نشوید ، جایی در باالی » جی.سی.پنی.می گویند

 سازمان ندارد.

 



 شخاص موفق اهل بازی و تالش هستند و تیم های موفق بازیگران پرتالش دارندا

 ها تولید کننده هستند پرتالش -1

 پرتالش ها وقتی فشار وجود دارد منشاء اثر می شوند -2

 بازیگران پرتالش وقتی منابع محدود هم هستند تولید می کنند. -3

 بازیگران پرتالش وقتی تکانه کم است باز هم تولید می کنند -4

 تالشگران وقتی هم بار کار سنگین است همچنان مولد باقی می مانند -5

 ش صحنه ها در غیاب رهبر هم مولد و موثرندبازیگران پرتال -6

 تالشگران صحنه در موفقیت محدود زمانی هم موثر و مولد هستند -7

 «قانون و قاعده برای تحویل کاال  57» نوشته یک واحد تجاری کوچک : 

 : کاالها را تحویل بدهید. 1قاعده شماره 

 قاعده دیگر مهم نیستند. 56: آن  2قاعده شماره 

 

 اینکه به سطح بعدی برسید دیگران را به سوی موفقیت رهبری کنیدبرای 

 برای اینکه ترقی کنید رهبری کردن را بیاموزید                      

 

رهبری سفری است که از جایی که شما در آن قرار دارید شروع می شود ، نه جایی که می خواهید  -1

 در آنجا باشید

ندارد برای اینکه بدانید به کجا می خواهید بروید ، باید بدانید که رهبری هم با این تفاوتی وجود 

 کجا هستید.

ر وباره رشد کنید ، احساس می کنید قعهر بار بخواهید د» کن روزنتال ورزش نویس می گوید : 

باید به مسئولیت هایی که در حال حاضر دارید فکر کنید ، نه « نردبان دیگری قرار دارید. 

خود ه دوست دارید زمانی داشته باشید.هرگز کسی را ندیدم که روی دیروز مسئولیت هایی ک

 متمرکز شده باشد و فردا به موفقیت برسد.

 

 مهارت های رهبری یکسان هستند اما محل بازی تغییر می کند. -2

ساده ترین جایی که می توانید این را ببینید در ورزش است . رفتن از تیم محله به تیم دبیرستان 

 نیست اما رفتن از تیم دبیرستان به تیم دانشکده کار هرکسی نیست.دشوار 

 

های کوچک تر را به خوبی انجام داده اید به شما  مسئولیت های بزرگ پس از آنکه مسئولیت  -3

 داده می شود



 باید از کم و پایین شروع کنید و به تدریج اوج بگیرید. رهبری هم به همین شکل است . 

انجام دهید ، بعد کاری را که امکان پذیر است انجام بدهید. ناگهان متوجه می شوید که کار کاری را که الزم است 

 غیر ممکن می کنید.

 «بزرگترین فتح و پیروزی ، پیروز شدن بر خودمان است. :» ناپلئون می گوید 

 

 رسیدن به سطح بعدی تدارک می بیندرهبری کردن در سطح فعلی سابقه شغلی شما را برای  -4

 تقریبا بتوانید داوطلبان را به خوبی رهبری کنید ، می توانیدتقریبا هرکسی را رهبری کنید -5


