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 وکارهازمینه سبک زندگی و موفقیت در کسب 

 مسعود لرستانی

 چکیده

تحوالت سرعت  وکار همواره در حال دگرگونی و تحول بوده است. اما در ساليان اخير اينفضاي کسب

ريان وکارها براي حفظ و يا حصول به موقعيتی پايدار و مشتاي يافته است. صاحبان شرکت تا و کسبفزاينده

ورت هاي موردنياز هستند. در اين صدائمی و بيشتر، نيازمند آگاهی از اين تغييرات به منظور کسب آمادگی

ق آمده و نمايند تا برآنها فاينگی با تغييرات تالش میآنان با اتخاذ تدابير و راهبردهايی متمايز، ضمن هماه

ه در تحوالت هاي نهفتکمتر با اثرات ناخواسته مواجه شوند. تعداد معدودي نيز ضمن پيشتازي و کسب فرصت

ترين هرحال يادگيري به موقع و فراموشی سريع اصلیهاي جديد براي ديگران خواهند بود. بهحتی منشأ فرصت

 .مسير خواهد بود اينسياست در 

اده اند. موضوع بنظر ساند را به خوبی و منظم انجام دادهافراد موفق فقط کارهايی را که افراد ناموفق نکرده

ترين چيزي که در افراد موفق مهم د.انآيد؛ افراد موفق براساس اقداماتی مشخص به نتايج مشخصی رسيدهمی

دانند چه شان معلوم است، میاند. تکليفخودشان روشن کردهبينيد اين است که معنی موفقيت را براي می

خواهند و به کجا بايد برسند. ديگر اينکه خودشان در اولويت هستند و صرفاً به دنبال کسب رضايت می

 .ديگران نيستند

 سبک زندگی، موفقيت، کسب و کار   واژگان کلیدی:
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ي هاي دارد و صدها کتاب در اين زمينه به رشتالعادهي فوقاي جادويی است که بسامد و استفادهموفقيت کلمه

ي خواهند از راز آن آگاه شوند چراکه شادمانی و خوشبختی ما رابطهي افراد میتحرير درآمده است. زيرا همه

رضايت  هاي زندگی، از نشاط وی دارد. افراد موفق، در هر يک از عرصهتنگاتنگی با ميزان موفقيتمان در زندگ

 کنند.خاطر و محبوبيت بيشتري برخوردارند و افراد جامعه با سبک خاصی با آنان برخورد می

نيز اتفاق  شود و مواقعیي موفقيت استفاده میاي از واژهصورت گستردهدر گفتگوهاي عرفی و عمومی نيز به

 (.3131شود )کيهانيان، صورت نادرست از آن استفاده میبهافتد که می

حال هاند تعريف جامعی از موفقيت ارائه کنند، اما تاباگرچه بيشتر نويسندگان و حتی انديشمندان سعی کرده

 اعتمادي از اين کلمه به دست نيامده است. تعريف دقيق و توصيف مشخص و قابل

 نيت بهترين نوع موفقيت است.آلفرد اوست معتقد است: آرامش و ام

ي ما راجع به موفقيت بايد به عقايدمان راجع به برتري، رضايت خاطر و نويسد: عقيدهموريس تامس می

بدون توجه  ورزندترين مردم دنيا افرادي هستند که به کارشان عشق میخوشبختی، نزديک باشد. خوشبخت

رين آورند يا خير. خوشنودتهاي اجتماعی باال به دست میموقعيتکه از اين راه ثروت، شهرت، قدرت و به اين

کنند تا آن را خوب خواهد باشد، تالش میبرند، هرکاري میمردم افرادي هستند که از کارشان لذت می

 انجام دهند.

 بخش به هدف( تعريف شده است.در فرهنگ وبستر موفقيت به مفهوم )نيل رضايت

موفق کسی است که به آرزوهاي خود برسد و در درون خويش احساس رضايت در نگاه بيشتر مردم، فرد 

 خاطر کند و از اينکه بر اثر تالش و کوشش مداوم به اين احساس رسيده است، احساس خوشنودي کند.

هاي دينی و اسالمی، مفهوم موفقيت ارتباط نزديکی با مفهوم سعادت و خوشبختی دارد، از منظر آموزه

خورد، ولی مصداق موفقيت مطلق و سعادت مطلق، يکی هايی به چشم میدو واژه تفاوت واگرچه بين اين

ي مباحث اساسی در در رابطه با عوامل موفقيت و مفهوم آن، مباحث مختلفی مطرح است. ازجمله است.

 زندگی، عوامل موفقيت در زندگی اجتماعی است.

در  موفق هست. انسانها براي دستيابی به موفقيتازجمله عوامل تأثيرگذار در موفقيت داشتن سبک زندگی 

وفقيت ساز مهاي زندگی فردي و اجتماعی خود نيازمند داشتن سبک زندگی صحيح که زمينهتمامی جنبه

 آنان هست، هستند.

اريفی گذاري و رشد يافته است. تعشناسی و روانشناسی، پايهسبک زندگی در دو سنت متفاوت علمی جامعه

صيفی شوند، بيشتر نگاه توشناختی ارائه میاصطالح سبک زندگی بر اساس رويکرد جامعه که از مفهوم و

شناختی، توجه به رفتار و نمودهاي رفتاري است. اين اصطالح درنگاه دارند. رکن اصلی تعاريف جامعه
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تدا، به در ابکند و اساساً شناسانه نقشی همچون اصطالح )طبقه اجتماعی( يا )هويت اجتماعی( ايفا میجامعه

 (.3131عنوان جايگزينی براي اصطالح مارکسيستی )طبقه( مورد استفاده قرار گرفته است )آزاد و رفيعی هنر، 

ي روانشناسی اولين بار آدلر، اصطالح سبک زندگی را مطرح کرد، سپس توسط پيروان او گسترش در حوزه

ی ي فرآيندهاي عمومزندگی که همه همتا و فرديگويد )سبک زندگی يعنی کليت بیيافت. آدلر می

 زندگی، ذيل آن قرار دارند.(

ت ي رفتارها و تجربيات انسانی را براي واحد هدايسبک زندگی رفتار و منش نيست، بلکه امري است که همه

ي درخت کاجی که در يک گيرد. آدلر با مقايسهي خوي و منش فردي شکل میواسطهکند. و خود بهمی

: سبک کندرويد، اصطالح سبک زندگی را معرفی میند با درخت کاجی که در قله کوه میکدوره رشد می

ي ي خود و دنيا و همچنين شيوهي فرد دربارهي انديشهزندگی مفهومی است که افزون بر هدف، دربردارنده

سوي  هفرد او در تالش براي رسيدن به هدف، در شرايط خاص است. سبک زندگی فرد پلی است بمنحصربه

 نيل به هدف شخصی.

رد هاي فردي و اجتماعی آنان در زندگی موتوان ميزان موفقيتبطور کلی با ارزيابی سبک زندگی افراد می

 (.3131ارزيابی و بررسی قرارداد)افشانی،

 . مبانی نظری2

 مفهوم شناسی

 سبک زندگی

ک بسياري دارد. بعد از طرح مفهوم سبسبک زندگی از مفاهيم امروزين علوم اجتماعی است که مورد استفاده 

محبوبيت آن نزد نسل جديد محققان، در مقايسه با مفاهيم قشربندي اجتماعی و طبقه اجتماعی،  زندگی و

توان در تمامی کنش تا و رفتارهاي فرد و در سبک زندگی را می نقدهاي بسياري بر آن وارد شده است.

طورکلی محيط اجتماعی اطراف وي مالحظه و مشاهده کرد و بهتعامالت و ارتباطات وي با ديگران، طبيعت 

 گيري است.که معموالً قابل مشاهده، توصيف و اندازه

 انسان و زندگی يکنندهتنظيم عامل مهمترين آدلر، فردي روانشناسی ينظريه در زندگی سبک  

 زندگی مشکالت و نعموا با فرد ي کنار آمدننحوه است و جهان و زندگی در وي حرکت کنندهمشخص

 (.3131است )کاويانی،  اهدافش به دستيابی و حلراه کردن پيدا و

 و شودمی درونی فرد در تا ارزش از ايمجموعه است؛ فرد درونی شده هايارزش برآيند زندگی سبک

هاي ارزش و فکري مختصات کهاين به توجه با بنابراين .کند زندگی شيوه آن به کند کهمی  ناگزير را فرد

 افراد تعبير، به ديگر .دارد وجود زندگی براي نيز مختلفی هايسبک اند،متفاوت باهم افراد شده درونی

 هايفرهنگخرده مدرن، دنياي تنوع در دليل به و کنندنمی پيروي يکسانی فرهنگی اعتقادي، مبانی از
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 به بسته درگذشته، رفتاري الگوهاي و تا فرهنگاين خرده .شودمی ديده فرهنگی نظام هر درون بسياري

 ترگسترده بسيار و تنوع تکثر اين دامنه امروزه اما بود، متفاوت و طبقاتی قومی دينی، نژادي، هايگروه

تا  آرمان تا، نگرش تا، ارزش باورها، ازلحاظ هريک، که شده مبدل هايیگروه به جامعه انسانی و است

 که است گونهو اين يابدمی تجلّی و بروز زندگی سبک در تمايزها اين هستند، متمايز و متفاوت نيازها و

 (.3131هستيم )شريفی، روروبه زندگی سبک انواع با

ايی است هتنها شامل تمام عادات و روشتوان سبک زندگی را شيوه زندگی ناميد که نهدر تعريفی ساده می

، هاي زندگی فرديدارد بلکه شامل تمامی حوزهکه يک فرد به آن تا عادت کرده و عمالً با آن تا سروکار 

 گردد.اجتماعی، اقتصادي و شغلی فرد می

 فراغت، اوقات هاي فيزيکی،فعاليت به توانمی سبک زندگی شدة هاي شناختهشاخص زمينة در

 اشاره وکاروکسب تغذيه آرامش، و ايمنی معنويت، خانوادگی، اجتماعی روابط روابط وبيداري،خواب

 شوند.می محسوب افراد زندگی از ي شاهراهیمنزلهبه هرکدام که کرد

 موفقيت

اي ينهخواهند در زندگی يا زمگويند که میمی معموالًکنند. آنها بسياري از افراد درباره موفقيت صحبت می

د. دهنشود، هيچ کار مفيدي را انجام نمیخاص موفق شوند اما زمانی که فرصت مناسب براي آنها فراهم می

 .انداي به آن نياز دارند را در ذهن خود ايجاد نکردهچراکه آنها خصوصياتی که افراد براي موفقيت در هر زمينه

رسيدن  توان گفت که موفقيتموفقيت چيست؟ آيا ثروت است؟ آيا شاد بودن است؟ در تعريف لغوي آن می

عنا جه يک تالش است. موفقيت زمانی مبه احترام يا شهرت زياد است. موفقيت در درست و مطلوب بودن نتي

کند که کسی يا چيزي به آن هدفی که تعيين شده است دست پيدا کند. به گفته زيگ زيگلر يکی از پيدا می

اعتقاد  «ايد تا برنده شويدبه دنيا آمده»ترين متخصصان موفقيت در زندگی در کتاب خود با عنوان معروف

 .جمله تعريف کرد. از نظر او موفقيت ترکيبی از چند مورد متفاوت است توان در يکدارد که موفقيت را نمی

 وکارتعريف کسب

 معنی به وکارکسب آکسفورد، نامة واژه در .دارند وکارکسب از متفاوتی تعاريف مختلف، نويسندگان

 تجارتی و درآوردن پول فعاليت به وکارکسب النگمن، نامة واژه در .است آمده تجارت خريدوفروش و

 شود.می شود، گفته حاصل پول آن از که

که  است هايیفعاليت شامل عام، طوربه و مشغوليت از حالتی از است عبارت وکارکسب ساده، زبان به

 .گيردبرمی در سود، کسب منظور به را آنها فروش هدف با خدمات و تا کاال خريد و توليد
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 خدمات آن در که کاري کسب نوع هر از است عبارت وکارکسب هانت و ارويک نظر طبق بر .3

 پرداخت توان و هستند آن خريد به مايل و دارند نياز آن به جامعه ديگر افراد که هايی کار يا

 .شودمی عرضه و توزيع توليد، دارند، را آن بهاي

 وکارکسب گيرد، صورت خريدوفروش آن در که تبادلی هر که باورند اين بر پلومن و پترسن .2

 .است خريدوفروش تجديدشوندة و تکراري تبادل نوع هر وکار،کسب بلکه نيست،

 فروش براي خدمات يا تا کاال آن طی که داندمی کاسبی نوع يک را وکارکسب اون، پروفسور .1

 .شوندمی و توزيع توليد بازار در

 که است هايیفعاليت شامل عام، طوربه و مشغوليت از حالتی از است عبارت وکار کسب ساده، زبان به

 وکارکسب طرح .گيردبرمی در سود، کسب منظور به را آنها فروش هدف با خدمات و خريد کاال و توليد

 تشريح ضمن بايد سند اين .کندمی مشخص را پيشنهادي وکارکسب جزئيات است که مکتوب سندي

 .کند ارزيابی را آن جوانب کليه و دهد شرح را شدهبينیپيش و نتايج انتظارات تا، نياز کنونی، موقعيت

 پيشرفته کشورهاي اقتصادي هايفعاليت ضروري و حياتی هايبخش از خانگی وکارهايکسب امروزه

 موجب خدمات، يا محصول عرضه در نوآوري شغل، ايجاد نظر از خانگی وکارکسب .شوندمحسوب می

 وکارهايکسب جوانان، براي همچنين د.شونمی کشور هر اقتصاد و اجتماع در دگرگونی زيادي و تنوع

 با مقايسه در آن اندازيراه زيرا است، شخصی وکارکسب اندازيراه مناسبی براي شروع نقطه خانگی

 .است آسان و ساده وکارکسب انواع ديگر

 به وکارکسب نوع اين .شودمی گفته اينترنت در خدمات يا محصوالت فروش به اينترنتی وکارکسب

 تا وکارکسب ترينکوچک به اينترنتی خريدوفروش .است کرده پيشرفت و رشد اقتصاد امروز در سرعت

 پيدا دسترسی هزينه حداقل با جهانی سطح در خود مخاطبان به که دهدرا می فرصت و امکان اين نيز

 جمعيت، اين از درصد  13 د.کننمی استفاده اينترنت از سطح دنيا در نفر ميليون 399 از بيش امروزه د.کنن

 .اندداشته اينترنت از خريد يک کمدست روز، 39 طول در

 ده از بيش .باشد داشته تواندمی فرد يک که است عملکردهايی ترينجالب از يکی وکارکسب شروع 

 هر کوچک وکارکسب ميليون سه از بيش در نتيجه و کنندمی آغاز را وکاريکسب نفر هرساله ميليون

 درك .است بسيار نيز حيطه اين در رقابت نتيجه در و دارد متعددي مزاياي کارآفرينی .شودمی ايجاد ساله

 .شود موفق وکارکسب کی شروع به منجر تواندمی کارا و دقيق وکارکسب طرح و رقابت اين ابعاد

 که طورآن که اندآمده پديد جديداً اطالعات، فناوري نوين دنياي در مشاغل از عمده و اصلی دستة سه

 بر مبتنی مشاغلز:ا اندعبارت دسته سه اين .داد جاي موجود بنديدسته در را آنها توانشايد نمی و بايد

 .تا سيستم با مرتبط مشاغل و افزارنرم مهندسی و اطالعاتی هايبه پايگاه مرتبط مشاغل وب،
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 ارزش هم که آيدمی وقوع به جديد مشاغل در کار هايفرصت فناوري، کارگيريبه و توسعه از پس

 افراد پيوستن البته .برندمی باالتر را اجتماعی رفاه سطح هم و است کم آنها سختی هم دارند و زياد افزودة

 .کندمی طلب را جديدي هايمهارت الزم و آموزش مشاغل، اين به

 .از است  فرد يک پيشرفت و موفقيت ذهنی و عينی هايجنبه عنوان يکی از  به وکار موفقيت در کسب

 هايموفقيت اهداف، تحقق که شامل است مجزا بعد چهار داراي شغلی موفقيت محققين برخی ديدگاه

 و بوده موفقيت شغلی اصلی هسته هستند. تحقق اهداف، مثبت بازخورد و راهه کار موفقيت يار، اجتماع

نوع  يار، اجتماع است. موفقيت تکليفی عملکرد در قالب شده تعيين پيش از اهداف به دستيابی معنی به

 به رفتاري که خوشايند و مطلوب نتايج عنوان به و بوده کوشش و تالش از ناشی موفقيت شغلی اوليه

 ارج و عنوان قدردانی به مثبت بازخورد .هست گيرد،می صورت ديگران موقعيت بهبود و ارتقاء هدف

 موفقيت .شودمی فردي تعريف بين روابط کيفيت و فرد يک کاري رفتار براي خوب عملکرد به نهادن

 افزايش راهه، کار پيشرفتِ و ارتقاء .است فرد يک راهه کار در باال مراحل به دستيابی معنی به راهه کار

 است.  راهه کار موفقيت از هايیآميز  مثالموفقيت کاري روابط برقراري و شغلی عملکرد سطح

و  کنندهارزيابی مفهومی وکارموفقيت در کسب که نمود بيان بايد توضيحات، به توجه با طورکلیبه

وجود دارد )کرمی و  اشتغال زمينه در اشآينده هايآل ايده و فرد کنونی پيشرفت بين که است ايرابطه

 (.3131صيري،

 زندگی افراد موفق چگونه است؟ سبک

اده اند. موضوع بنظر سو منظم انجام دادهاند را به خوبی افراد موفق فقط کارهايی را که افراد ناموفق نکرده

ترين چيزي که در افراد موفق مهم .اندآيد؛ افراد موفق براساس اقداماتی مشخص به نتايج مشخصی رسيدهمی

دانند چه شان معلوم است، میاند. تکليفبينيد اين است که معنی موفقيت را براي خودشان روشن کردهمی

رسند. ديگر اينکه خودشان در اولويت هستند و صرفاً به دنبال کسب رضايت خواهند و به کجا بايد بمی

 .ديگران نيستند

 زندگی افراد موفق را پيش بگيريم؟ سبکچطور 

اده برايتان روشن شود. الزم نيست از ابتدا تا ته ج هاي جاده زندگیسعی کنيد به خودشناسی برسيد تا چراغ

رت بگيريد. اند مشوبدانيد کافی است. از کسانی که اين راه را طی کرده که چند قدم بعدي رارا ببينيد؛ همين

ان را پيدا توانيد راهتتواند راهگشا باشد؛ با کمک ديگران میمشاوره با افراد موفق و يا مربيان موفقيت می

صحبت  با .خواهيد مسيرتان را مشخص کنيد دست بکار شويدايد و میکنيد. اگر تازه دانشگاه را تمام کرده

درست است که گفتيم تعريف موفقيت  د.توانيد روش زندگی افراد موفق را پيدا کنيکردن با اين افراد می
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نسبی است، اما حتماً براي شخص شما هم تعريفی مشخص وجود دارد. فقط کافی است شروع کنيد؛ انتخاب 

 .تواند شروع خوبی باشدشغل مناسب می

 وکار:در کسبهای رسیدن به موفقیت برخی راه

  تمرکز بر تعهد 

به اين فکر کنيد که چقدر به هدف خود پايبند هستيد و تعهد داريد؟ هدفتان چقدر براي شما مهم است 

تعهد هايی شويد؟ اگر خودتان را مهايی کنيد يا متحمل چه سختیو براي رسيدن به آن بايد چه فداکاري

 .کنيدرا نيز پيدا می به هدفتان بيابيد ، قطعاً انگيزه کافی براي آن

 مثبت اندیشی 

دهند . گذارند و ديد شما را نسبت به کار و هدفتان تغيير میشدت روي احساسات شما تأثير میافکار به

د . کنيد که روي کدام يک تمرکز کنيتا فکر در سر خود داريد و هميشه انتخاب میشما روزانه ميليون

 دباشنجلو، تجربه و يادگيري میي هيجان ، قدم روبهافکاري را جايگزين کنيد که عاملی برا

 پشتکار 

شوند، ممکن است باعث پرتی میوجود عوامل مختلف در اطراف شما که باعث پريشانی و حواس

 هاي تلويزيون،هاي تلفنی، برنامهدرست انجام ندادن وظايف شما شوند .مانند اعضاي خانواده، تماس

دهند و ديگر قادر به انجام درست وظايف شدت کاهش میکز شما را بههاي اجتماعی و .. که تمرشبکه

  زا استخود نخواهيد بود . بهترين کار دوري کردن از همه عوامل پريشان کننده و استرس

 به دیگران وابسته نباشید 

ئيس و ر هرگز نبايد از ديگران انتظار داشته باشيد که کاري برايتان انجام دهند . نه همسر، نه دوست، نه

توانند نيازهاي شما را برطرف کنند. کس ديگر. همگی مشغول کار خودشان هستند و نمینه هيچ

 .اندازه خودتان در رسيدن به اهداف زندگی و شاد بودن مؤثر باشدتواند بهکس نمیهيچ

 ریزی کنیدبرنامه 

زي در آينده رياين نياز به برنامههميشه بدانيد که سه مرحله بعدي بايد چه کارهايی انجام دهيد . بيش از 

ريزي کنيد که هرروزتان قرار است چگونه سپري شود و داريد و همين مقدار برايتان کافی است برنامه

 .توانيد آن را بهتر کنيدچگونه می

  تعیین اهداف 

ن در يلش بدون هدف بوددل .تبريد اما دليلش تنبلی شما نيسشايد از کمبود انگيزه در زندگی رنج می

اوشگر هاي رسيدن به آن کنجکاو و کزندگی است هميشه هدفی تعيين کنيد و سعی کنيد که در مورد راه

  .باشيد

 بهترین استفاده را از زمان خود ببرید 
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د. شويدهيد از پشتکار خود خوشحال میکه وظايف خود را در زمان معين شده کامل انجام میهنگامی

   .اي خود ، زمان تعيين کنيدروزانه براي کارهريزي به همين دليل در برنامه

 پذیر باشیدمسئولیت 

توانيد مدير و مشوق خودتان می .پذير بمانيدخواهيد موفق شويد بايد راهی بيابيد تا مسئوليتاگر می

 .باشيد و خودتان را به سمت موفقيت سوق دهيد

 با افراد موفق در ارتباط باشید 

ود با اين افراد ارتباط برقرار کنيد. اگر با فردي که تمايل داريد از او ياد ي کاري ختالش کنيد در شبکه

افراد استفاده  هاي اجتماعی براي پيدا کردنبگيريد مستقيماً ارتباط نداريد، يک معرف پيدا کنيد. از شبکه

ن از بهترين نکديبوك، توييتر و ليکنند فيسي اجتماعی استفاده میکنيد. اکثر افراد حداقل از يک شبکه

 .ها براي دسترسی به افراد هستندابزار

 وکاردر کسبترین موانع موفقیت رایج

 :شوند که موفقيت در دسترس نباشدبعضی عوامل باعث می

  تاتعویق انداختن فعالیت 

هاي ذکر شـده از هايتان به شما روي آورد ولی به دليل عذر و بهانهاگر کاري در حد و اندازه قابليت

 .اندازي مشکل اصـلی بـوده و بايد مرتفع گرددگوشانجام آن ممانعت به عمل آورديد، قطعاً پشت

 تراشیبهانه 

مسئوليت خطاهايتان را  .هايتان مدام ديگران را مقصر جلوه ندهيد و سرزنش نکنيدبه دليل شکست

را توجيه نکنيد.فرد موفق کسی هاي غلطتان انتخاب .ايدتان اشتباه کردهبپذيريد. شما خودتان در انتخاب

 .کندگيرد و آنها را اصالح میاست که از خطاهايش درس می

 عدم تالش و پشتکار 

شود زيرا مسابقه تمام نشده است. موفقيت در تيزترين کنج يا اغلب اوقات مسابقه با شکست روبرو می

  .دارترين تپه است. پشتکار داشته باشيد. ادامه دهيدشيب

 وارد منفیتمرکز روی م 

طور بيشتر مواقع شرايط و موضوعاتی منفی در زندگی وجود دارد که شما روي آنها کنترل نداريد .همين

ها بيشتر هاي مثبت از منفیتوان گفت اين تجربههاي مثبت بسياري نيز وجود دارد و حتی میهم تجربه

ر متمرکز نشويد، زيرا اين کا خواهيد زندگی موفقی داشته باشيد روي موارد منفیاست. اگر شما می

 .داي به نظر برسيخوردهشود هرگز احساس رضايت نکنيد و در نهايت همچون فرد شکستباعث می

 اندازنداشتن چشم 

https://mkd.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


              ISSN: 2717-2473 Online                          فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
 journals.ir-https://mkd.science                                      journals.ir-https://science 

 

 
 

376 

پيش از آنکه کاري را شروع »گويند: کنند. آنها میي اهميت هدفمندي صحبت میافراد زيادي درباره

سياري مواقع محرکی براي رسيدن اين اهداف و گذر از اما در ب« تان را مشخص کنيد.کنيد، هدف

م ي کافی باانگيزه و مصمم نيستياندازهکردن اهدافمان به رو براي دنبالهايمان نداريم. ازاينمحدوديت

و دليلی براي ادامه دادن و پيمودن باقی مسير موفقيت نداريم علت اين اتفاق آن است که بيشتر افراد 

ترين قصرها بدون ساختن پی شان ندارند. کار آنها مانند ساختن مجللاز زندگیاندازي اساسی چشم

هايشان از همان اول محکوم به شکست است. اگر از اين زاويه به قضيه نگاه است. درنتيجه بيشتر تالش

 .ترين موانع موفقيت استانداز يکی از بزرگکنيم، نداشتن چشم

 ضعف اراده 

ي قوي برانگيز در مسير موفقيت تبديل شود. اگر کسی ارادهمشکلی چالشتواند به ضعف اراده می

 .اي ضروري و رسيدن به موفقيت را نخواهد داشتنداشته باشد، قدرت ذهنی الزم براي انجام کاره

داري ارتباط نزديکی با سطوح باالي موفقيت و اند که قدرت اراده و خويشتنمطالعات بسيار نشان داده

 .شادي دارد

  ترس 

م، گاهی ترسيشود. در برخی موارد صرفاً از شکست خوردن میترس به طرق گوناگون مانع موفقيت می

مواجه شويم. در هر شکلی که باشد،  خواهيم با چيزي ناشناختهها نمیوقت از جواب رد شنيدن و بعضی

 .ترس مانع موفقيت است

 ایده آل گرایی 

ممکن  گرايیکند خودمان را اصالح کنيم اما کمال: تشويقمان میطلبی مطمئناً مزاياي زيادي داردکمال

انجام دهيم، « عالی»اين وسواس که هر کاري را  .است تبديل به مشکلی بزرگ بر سر راه موفقيت شود

پذيري و توانايی ما براي کند و باعث کاهش انعطافحواسمان را از چيزي که واقعاً مهم است پرت می

تر ئل مهمحل مساد.گاهی اوقات بهتر است زمانتان را صرف تمرکز بر يافتن راهشوپيشرفت کردن می

 .بکنيد

 موفق شدن آسان، موفق ماندن دشوار

 که موفقيت تازه شروع راه است. وقتی شما در زمنيه ايکنند موفقيت آخر مسير است، درحالیبرخی فکر می

  .شودي رقبا پيدا میشويد، تازه سروکلهموفق می

ي بايد براي اي زيادقدر کارهشويد آنايد دفاع کنيد. وقتی موفق میتازه بايد از موفقيتی که به دست آورده

حفظ موفقيت خود انجام دهيد که اگر عاشق مسيرتان نباشيد ديگر لذتی از مسير خود در راه رسيدن به 

 بريداهدافتان نمی

 کليد براي سبک زندگی موفقعوامل کليدي 
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دانيد موفقيت چيست، چگونه بايد به آن دست يافت؟ باور کنيد يا نه، اگرچه موفقيت براي که میخوب حاال 

رسد، ليستی از استراتژي تا يا کليدهاي دستيابی به اين موفقيت مشترك وجود دارد و همه متفاوت به نظر می

هاي مينهزارها براي موفقيت در زتوانيد از اين اباين واقعاً خبر خوبی است، پس از يادگيري نحوه موفقيت، می

 .مختلف زندگی خود استفاده کنيد

کند تا در زندگی خود قفل موفقيت را باز کنيد. اين کليدها يا ابزارهاي ذکر شده در زير به شما کمک می

رمز موفقيت  .شوندهايی هستند که توسط ورزشکاران، بازرگانان و هنرمندان موفق استفاده میآنها استراتژي

 .ترسيمکنيم نه چيزهايی که از آنها میين است که ذهن آگاه خود را به چيزهايی متمرکز کنيم که آرزو میا

 ريزي کنيدکليد اول: برنامه

و  اولين کليد موفقيت ايجاد يک برنامه است. اين بدان معناست که شما تصويري واضح از زندگی خود داريد 

 .ايدبراي رسيدن به آن زندگی در کنار هم قرار دادهاي از اهداف کامالً مشخص را مجموعه

مهم است که در تعريف خود از  د.شوريزي خوب با فهميدن خواسته تا و نوشتن جزئيات آن شروع میبرنامه

 .موفقيت تصويري شفاف داشته باشيد. اين پايه و اساس برنامه شماست

 .افی را تعيين نکنيد، هرگز موفق نخواهيد شدموفقيت به معناي تحقق هدف است. با اين تعريف، اگر اهد

 کليد دوم: براي موارد غيرمنتظره آماده شويد

  .اندهاي ارائه شده، ابتدا از يک اشتباه شروع شدهبسياري از بهترين طرح

 .هاي بزرگ شودتواند منجر به موفقيتآماده شدن براي اتفاقات غيرمنتظره می

شويد؟ با تهيه ليستی از مواردي که ممکن است در برنامه نتظره آماده میبنابراين چگونه براي چيزهاي غيرم

 حلی ايجاد کنيد. درست مانند زمانی کهشما اشتباه رخ دهد، شروع کنيد. سپس براي هر مشکل احتمالی راه

 .کنيدهاي غيرمنتظره استفاده میاس به منظور اطالع از ترافيکپیدر حال رانندگی هستيد؛ اما باز هم از جی

 بندي کنيدکليد سوم: اهداف خود را اولويت

کنيد، احتماالً خواهيد هاي خوب خود را عملی میکنيد و عادتهاي خود را ايجاد میطور که دستگاههمان

ديد که هرروز وقت کافی براي کار در جهت رسيدن به هر هدفی وجود ندارد. وقت خود را هوشمندانه 

 .ي صحيح در اولويت قرار گيرندهامديريت کنيد، تا فعاليت

تا مانند  کارگيري برخی تکنيکبندي کنيد، ممکن است بهاگر مطمئن نيستيد که چطور اهداف را اولويت

است  بندي اهداف خود به اين معنیبندي عددي يا ماتريس آيزنهاور به شما کمک کند. اولويتسيستم رتبه

ديگر، اجازه عبارتتر شوند. بهاي ضروري و مهمنجام کارهاي غيرضروري مانع از اکه اجازه ندهيد کاره

 .هاي شما براي کار در وب سايت تان را از بين ببردندهيد که صحبت با يک بازارياب تلفنی برنامه

 هاي خوبکليد چهارم: ايجاد عادت
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توانيد روياهاي بزرگ و اهداف عالی داشته باشيد و باز هم شکست بخوريد. سومين کليد موفقيت شما می

اهداف عملی تبديل کنيد. اقدامات مکرر در مسير درست به  کند که اهداف خود را به شما را ملزم می

کت در جهت رسيدن دهيد، حرهاي درست را شکل میکه عادتشوند و هنگامیهاي مفيدي تبديل میعادت

 .به آن تا ايجاد خواهد شد

 کليد پنجم: از اشتباهات خود بياموزيد

موفقيت به احتمال زياد از طريق تالش )و ” راه موفقيت با شکست هموار شده است.“گويند بزرگان می

غيير ت توانيد راه خود را براي رسيدن به موفقيت راشود. بله، شما میهاي مختلف حاصل میشکست( در راه

شکست معلم شماست و بخشی از فرايند موفقيت  .گيريدنيز درس می نهاي خودتاکه از اشتباهدهيد درحالی

 .است

 کليد ششم: راهکارهاي مختلف را امتحان کنيد

راه موفقيت مستقيم نيست. توقف و شروع، چرخش و  .اگر در ابتدا موفق نشديد، راه ديگري را امتحان کنيد

 .دگويرد. هرکسی که بگويد مسير دقيق موفقيت شما را پيدا کرده احتماالً دروغ میانحراف وجود دا

 کليد هفتم: خطرات هوشمند را بپذيريد

کنيد، ممکن است متوجه شويد که درحال امتحان کردن هاي مختلف را امتحان میکه استراتژيهنگامی

 پذيرفتن ريسک ترسناك است، اما ريسکموردي کامالً جديد هستيد. ممکن است ترسناك باشد و مسلماً، 

تواند بازدهی بزرگی داشته باشد. انجام يک خطر هوشمندانه يا حساب شده به معناي تحقيق در هوشمندانه می

 .مورد نتايج بالقوه و تعيين احتمال موفقيت شما است

ان کردن ريسک تا پذيري به زمان نياز دارد. در ابتداي راه و هنگام امتحهاي خوب ريسکتوسعه مهارت

 .رو خواهيد شداحتماالً با چند شکست نيز روبه

 کليد هشتم: از کارشناسان بياموزيد

توان راستی، هيچ راهی براي موفقيت وجود ندارد. با اين وجود، از مطالعه زندگی ساير افراد موفق میبه

رفته و يا مستقيماً زير نظر چيزهاي زيادي از آن تا آموخت. حتی بهتر اين است که از فردي راهنمايی گ

 .شخصی تحصيل کنيد

 .کنيم به مطالعه زندگی افرادي بپردازيد که در حوزه کاري شما موفق هستنددر اين راه به شما پيشنهاد می

 کليد نهم: آموختن نه گفتن

کننده راحتناتواند بسيار گيرد و اين موضوع میکم میکنم فرهنگ ما اهميت نه گفتن را دستمن فکر می

هاي باشد. اگر به مصاحبه با افراد موفق گوش دهيد، احتماالً خواهيد شنيد که آنها در مورد رد کردن فرصت

 .کننددانستند براي آنها مناسب نيست صحبت میخوبی که می
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نه گفتن، به معناي شناختن خود، مرزها و توانايی تشخيص ارزش و وقت شما نيست. نه گفتن به يک چيز 

 .گذارداشتباه، فضا را براي گفتن بله به حرف درست می

 گذاري کنيدکليد دهم: در روابط سرمايه

 اند تا به يک اجتماعگذاري در روابط کامالً ارزشمند است. افراد ساخته شدهبه عنوان يک قاعده، سرمايه

. هر زمينه زندگی است کننده فراتر از موفقيت درمتصل شوند. مزاياي حضور در يک جامعه امن و دلگرم

 :گويدطور که جيمز کلير در عادات اتمی میهمان

که  هاي بهتر انجام دهيد ، پيوستن به فرهنگی استتوانيد براي ايجاد عادتيکی از مؤثرترين کارهايی که می

 .دهدرفتار مورد نظر شما همان رفتار عادي جلوه می

شانس موفقيت شما در زندگی را افزايش دهد. به عنوان مثال،  تواندانواع مختلفی از روابط وجود دارد که می

داريد؛ اما در با او ن” ارتباطی“روابطی که بيشتر از همه به آن احتياج داريد ممکن است دوستی باشد که هيچ 

 .کندمواقع سخت از شما پشتيبانی می

کنيم يک چالش بکشد. پيشنهاد میشايد رابطه مورد نياز شما، رابطه با يک رقيب باشد، کسی که شما را به 

شود. ما  هاي ارزشمندسازي و مشاورههاي شبکهتواند منجر به فرصترابطه مربيگري را دنبال کنيد، که می

 .ترين فاصله بين پير شدن جوانان در پرورش و موفقيت باشدتواند بزرگدانيم که فقدان اين روابط میمی

 منابع و مآخذ

 مؤثر عوامل مهمترین بندی سطح و شناسایی(. 9911. )م شیرخدایی، و ،.ع قادیکالیی، صفایی و ،.ح آقاجانی، و ،.ح واحدی،

 فناور واحدهای: تجربی شاهد) ISM تکنیک از استفاده با صنعتی بنیاندانش وکارهایکسب محصوالت برند موفقیت بر

. 93-91(,  39)91, فردا مدیریت(. سمنان استان فناوری و علم پارک در مستقر
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=563307 

 باز موفقیت میزان بر بالقوه ریسک سطح بررسی(. 9919. )ف رضایی، و ،.ع درخشان، و ،.ه فرحمند، و ،.م آبادی،نیک شفیعی

. 00-93(, 01)91, فناوری رشد. متوسط و کوچک هایشرکت در وکار کسب فرایندهای مهندسی
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227176 

. 03-93(, 3)3, فناوری رشد. وکارکسب فضای و آینده(. 9931. )ح هاشمی،
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=102573 

(, 31)3, سازمانی و شغلی مشاوره. وکارکسب مشاوران نیاز مورد هایشایستگی شناسایی(. 9910. )ف حاتمی، و ،.م عزیزی،

913-991 .https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297137 

. پایدار وکارکسب اسالمی الگوی(. 9913. )ح میثمی، و ،.م پور، مهربان و ،.ر جمکرانی، غالمی و ،.م فرخی، و ،.م پور، کاشانی

. 330-913(,  90)3, ایرانی اسالمی پیشرفت الگوی
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=548617 

. 919-999(, 99)3, موعود مشرق. ساززمینه مدیران زندگی سبک(. 9919. )م مفتح،
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234886 

(, 99)-, مدرس مهندسی و فنی. دانایی بر مبتنی وکارکسب هایمدل از مفهومی چارچوبی(. 9933. )م ساعدی، و ،.ا البدوی،

19-39 .https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=11428 
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