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 ؟انسان موفق است کی یچه زمان   ست؟یانسان موفق ک 
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

در  تیبه موفق دنیرس  یبرا یابهانه چیو بدون ه  ریناپذیکه به صورت خستگ  میرا دار  ایرو ن یما ا  همه

به انسان موفق  ازیاست که ن ی ریمس ت،یموفق ری! مسمیسخت تالش کن  م،یخواهیکه م یاهر حوزه

باه نن   دنیرسا  یبارا  ییچه کارهاا  دیکه با  داندیخود، م  یداشتن هدف در زندگ  ن یکه در ع  یدارد! کس

و هادف  ساتیموضوع که انسان موفق ک  ن یا  یبا بررس   میکنیم  یمقاله سع  ن یانجام دهد. در ا  دیبا

 .دیفرد موفق در حوزه خود شو کیبه  ل یتا تبد میبه شما کمک کن ستیچ یانسان در زندگ
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 ست؟یچ تیموفق

قبل از پرداختن به این که انسان موفق کیست، باید بدانیم که اصال  موفقیالت چیسالتو موفقیالت یال  

توانالد از ننالد ی خالود  الیش بی التده بالرد  و در نمی اله میحس درونی است که انسان با دستیابی به آن  

کاره خود بهتر عمل ک د. هرچقالد  کاله قالادر با الیم باله  الیو  و  الیل بهتالده ان موفقیالت دسالت پیالدا 

 هاه نند ی به سمت کمال بهتر عمل ک یم.توانیم د  فراز و ن یبک یم، بهتر می

که   یهنگام  ست؟یو هدفتان چ  دیسته  تیموفق  ریمس  یکه خودتان در کجا  دیقضاوت کن  دیبا  شما

. دیشویانسان موفق م  کیبه   ل یبدون شک تبد  د،یکن  تیرا در خود تقو یحس درون ن یا  دیشما بتوان

 یانسان شاامل ساه رکان اساسا تیموفق  ا،یدر دن  یفرد  تینظران حوزه موفقبر اساس نظرات صاحب

 انسان موفق همواره دارد، عبارت است از: کیکه  یاساس  یهاکن است. ر

 و نرامش نظم •

 و دقت عمل  ی زیربرنامه •

 یشناس عمل و زمان سرعت •

 میتاوانیم  یگرفتن سااان زنادگخاود باا در دسات  یکاه در زنادگ  میها هستما انسان  ن یا  قتیحق  در

 ن یتراز موفق یای نان،یگفته نبراهام ل در واقع بنابر   .میکن  دایکه به اهداف خود دست پ  میکن ی کار

 خواهیم.ک یم که میها همان قدر به خو بختی دست پیدا میما انسان اا،یجمهور نمر یرئسا

 ست؟یموفق ک انسان

 ناهیزم ن یها در اخود با کمک اصول و روش یکردن هدف در زندگ دایاست که با پ  یموفق کس  انسان

 نااهیزم شیاساات کااه پاا ی زیااهمااان چ یزناادگ. در واقااع هاادف انسااان در کناادیم دایااهااا دساات پبااه نن
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را  ریاز یهاایژگیالزم است که و د،یبه عنوان انسان موفق شناخته شو دیخواهیاست. اگر م  تیموفق

 :دیدر خود بپروران

 حیصح ههاه د ی میتصم هبرا ی  استیموقع

باشاد.   شاناستیفارد موقع  کیاالزم اسات کاه انساان موفاق    ،یهدف انسان در زنادگ  ن ییکنار تع  در

را انجاام  ییچه کارهاا دیبه اهداف، با یابیخود و در راه دست یزندگ ریبداند که در طول مس  دیانسان با

خاود  یتر عمال کناد، بادون شاک در زنادگانسان بتواند بهتر و موفاق  کی  نهیزم  ن یدهد. هرچقدر در ا

 .نوردیبدست م ی شتریب یهاتیموقع

 به هدف یابیدست  ریو عزم  اسخ د  مس   جاعت

داشاته باشاد. شاجاعت   دیاشاجاعت با  زانیاکناد، چاه م  ن یایتع  توانادیاسات کاه م  یموفق کس  انسان

و  ییسااخت م ال تنهااا یهااتیو در موقع کناادیم تیااراده شااما را تقو یرویااسات کااه ن ی زیااهماان چ

را  تیاموفق یهاتاا قهاه دیاکه به سمت هدف خود همچنان حرکات کن  دهدیم  دیشاست به شما ام

 بود. دیبدون شک موفق هم خواه د،یداشته باش شجاعت. اگر دییمایبپ

 گرانید هبرا یرخواهیخ

 یرخاواهیکمک باه خهاق اسات. شاما باا خ یهدف انسان در زندگ ت،ینظران حوزه موفقنظر صاحب  به

 گاران،ی. در واقع شما با کمک به ددیم بت را به سمت خود جذب کن  یهایانرژ   دیتوانیم  گران،ید  یبرا

در  کبادون شا د،یاده حیتارج  یرا به خودخواه  گرانید  یبرا  یرخواهی. اگر خدیابتدا به خود کمک کرد

 بود. دیبه اهداف خود تنها نخواه دنیرس  ریمس
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 انسان موفق یاساس ههایژ یاز و یییبه نفس،  اعتماد

. دیاعمال کن تیاباا داشاتن نن باه سامت موفق دیاتوانیاسات کاه شاما م  ی زیبه نفس همان چ  اعتماد

تاا  میخود همواره تالش کن یزندگ ریدر مس دهدیاست که به ما اجازه م  ی زیاعتماد به نفس همان چ

 ییهاییاز خود و توانا یبه خوب تواندی. انسان با اعتماد به نفس ممیخود را محقق ساز یهاخواسته

 کند. دایها دست پکند و به نن فیکه دارد تعر

 و قبول کردن خود ه د یخودپی

اسات  یقادم ن یباورها، نقاط ضاعف و قاوت اولا  ها،یژگیکردن خود، و. قبولدیریخود را بپذ  دیبا  شما

 ی ریباا کماک خودپاذ یو اصاول حیصاح  ی زیر. شما باا برناماهداردیبرم  ی زیربرنامه  یکه انسان موفق برا

 ناهیکاه در زم  دیابدان  دیابا  د،یاریخودتاان را بپذ  دیاتوانی. اگار نمدیخاود برسا  یهابه خواسته  دیتوانیم

 کرد. دیها و اهداف خود احتماال با مشال برخورد خواهبه خواسته دنیرس 

 

 م؟یک  دایپ یهدف خود  ا در نند  چگونه

انسالان . دیکاه هادف داشاته باشا  دیابااال را در خاود بپروران  یهاایژگیتماام و  دیتوانیم  یدر صورت  شما

و  دیداشاته باشا  یخودشناسا  کیا  دیاهادف خاود ابتادا با  ن ییتع  یبرا   ود.بدون هدف، تعدیف نمی

 ییهاکیبا کمک تان دیتوانیشما م یبعد از خودشناس  د؟یاستعداد دار ییهانهیکه در چه زم  دیبدان

 .دیبه نن تالش کن دنیرس  یکرده و برا دای، هدف خود را پSMART ی گذارم ل هدف

 است  ریمس   ی ت،ی: موفقه د ی جهینت

خاود تنهاا  یکاه در طاول زنادگ دیامسالهه را قباول کن ن یاا دی. شما بادیخود لذت ببر  یاز زندگ  دیبا  شما

خاود را تنهاا باه  یو حاس درونا ی. پاس خوشاحالدیباش ریشد که در مس دیموفق شناخته خواه  یزمان
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شااما باه اشااترا   سات؟یچ نااهیزم ن یا. نظار شااما در ادیامتصاال نان د،یدیکاه بااه هادف خااود رسا یزماان

 .دیافراد کمک کن گریبه د دیتوانیم نهیزم ن ینظرات خود در ا اشتن گذ

 

 نپایا

 


