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اش برنامه ریزی کرده، بشر در طول تاریخ، همواره در تالش و تکاپو بوده تا برای زندگی
تر کار کند تا به موفقیت برسد. رسیدن به موفقیت هدف تعیین کند، سخت و سخت

 ها بسیار حائز اهمیت است. برای انسان
 

ها کنیم و همین مقایسهمقایسه می موفق افراد مان خود را بای ما دائما در ذهنهمه
شود ما چیز دیگری ندارد؛ چون باعث میسرزنشی، نا امیدی و یاس برای جز حس خود 

 .هایی را که داریم نادیده بگیریمنعمت
 
 

های خود رسیده ها چطور به خواستهکنیم که آنساالن خود فکر میوقتی به زندگی هم
شویم که چرا ما در اند، از خودمان متنفر میشان جامه عمل پوشاندهو به اکثر آرزوهای

 چنین شرایطی نیستیم. 
 

بریم و کارمان حاصلی جز کنیم راه به جایی نمیها هم هر چه تالش میبعضی وقت
شکست و ناکامی ندارد، اما دیگران شاید نصف ما هم تالش نکرده یا حتی یک دهم 

 ما، کوشش و ممارستی به خرج ندهند، اما در کار خودشان موفق باشند.
 
با تالش کم اما بسیار موفق، و مثال واضح آن، رقابتی به اسم کنکور است. افرادی  

 !برعکس آن، افرادی با تالش فوق العاده زیاد، اما نا موفق
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 شویم؟واقعًا چرا موفق نمی
تک شود؟ با ما همراه باشید تا به تکچه عواملی باعث ایجاد چنین شرایطی می

زندگی داریم که شاید در هایی برابهامات ذهنی شما پاسخ گوییم و پرده از راز
 !ذهن تان اصالً به آن توجه نکرده یا کمتر توجه کرده باشید. عاملی به نامشخصی

ها، های انگیزشی، سمینارها و وبینارها و مجالت موفقیت، سخنرانیاین روزها در کتاب
ای که فکر هر شود، کلمهای مدام تکرار میدر فضای مجازی، دانشگاه و محل کار، کلمه

ها و کند، ولی بعدا در طول مشغلهها درگیر میای را تا مدتشنوندهخواننده و 
 .ای به اسم ذهنرود؛ کلمههای زندگی از یاد میگیروزمر
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 !بز ذهنی

در واقع عدم موفقیت در . باشد ما یبرده یا ارباب تواندمی که ستابزاری ذهن،
 کنیم. مان، یک بیماری ذهنی است که ما آن را به بز تشبیه میکارهای

ها در مسیر زندگی ممکن است بزی با دو شاخ تنومند و بزرگ که هر کدام از آن
مان کند. این دو شاخ تنومند، استانداردهای بسیار پایین و استانداردهای بسیار زخمی

 .باال هستند
 

 ل بز ذهنی: استانداردهای بسیار پایینشاخ او
ها بر روح و ایم و از تاثیر آنی ما این جمالت منفی را بارها و بارها تکرار کردههمه
 :ایم. جمالتی مثلمان غافل بودهروان

 .ام را سیر کنمکنم که شکم خودم و خانوادهفقط تا جایی کار می .1
 .کندمرا از خداوند دور میست. پول زیاد همین پولی که دارم برایم کافی .2
خورم و شب سر راحت بر بالین کنم، مال کسی را نمیبرداری نمیهمین که کاله .3

 .گذارم؛ یعنی آدم خیلی خوبی هستممی
 .کشیم، خدا را شکرایم و نفس میتوان موفق شد. همین که زندهدر این کشور نمی .4
 .دهم تا صدای کسی در نیایدکارهایم را طوری انجام می .5

 
 گراییشاخ دوم: استانداردهای بسیار باال یا همان کمال

 .دوست دارید در هر کاری بهترین باشید .1
 .تان هستیدی عملکرددائم نگران تفکرات مردم در مورد نحوه .2
کنید که آن سنجید و اما و اگر میقبل از انجام هر تصمیمی، آنقدر جوانب کار را می .3

 .شودتصمیم هرگز عملی نمی
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 کار غلبه کردن بر این بز ذهنی و خالصی از دست چنین هیوالیی چیست؟راه

 

 و تغییر سبک زندگی  هاتغییر باورها،تغییر عادت1- 
اش حقیقت این است که وقتی فردی سی سال در مورد خویش و زندگی فردی

های منفی داشته است، وقتی عادت کرده قبل از های منفی به کار برده و نجواواگویه
تواند یک ترین قسمت آن را در ذهنش تجسم کند، چطور میوقوع هر اتفاقی هولناک

 اما جای نگرانی نیست.  بین تبدیل شود؟نگر و خوششبه به انسانی مثبت
توانید اختیار ذهن خود را به دست بگیرید که البته بسیار با ممارست و تمرین می

 .گنجدمفصل است و در این مقاله نمی
شویم و پردازیم که چرا موفق نمیاکنون به بررسی عوامل دیگری برای این موضوع می

 .کنیمبیان میکاری را جهت غلبه بر مشکل در پایان هر عامل، راه
 
 

 ترس2- 
شود هرگز به موفقیت دهیم، باعث میهراس و وحشتی که از شکست به خود راه می

کنیم. ترس از های خیلی زیادی دست و پنجه نرم میی ما روزانه با ترسنرسیم. همه
ضرر و شکست مالی، ترس از قضاوت مردم، ترس از تحقیر شدن خودمان، دائم 

گر نخواهد، اگر قبول نکند، اگر نتوانم، اما روانشناسان معتقدند گوییم اگر نشود، ا می
 اگر“ :ها خالصی یابیم. به قول معروفهای خود روبرو شویم تا از شر آنما باید با ترس

 فرماید: )ع(می علی امام.“ شو نزدیک آن به اول کنی، خاموش را آتش خواهیمی
 .است آن به شدن نزدیک ترس، با مقابله راه بهترین
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 نداشتن امکانات مناسب3- 

هایمان در طول زندگی، کلی عذر و بهانه می تراشیم ها و ناکامیی ما برای شکستهمه
بافیم تا عدم موفقیت خود را گردن دولت و مملکت، فقر و آسمان و ریسمان به هم می

زیر بار  ندازیم و ازشهر بیاخورده و زندگی در مناطق جنوبخانوادگی، والدین سال
شود از همین امکانات کم مسئولیت شانه خالی کنیم، اما اگر ما بدانیم که چطور می

استفاده کرد و به پیشرفت رسید، اگر بدانیم بسیاری از بزرگان و فرهیختگان در طول 
اند که شاید از حداقل امکانات هم برخوردار بضاعت سر برآوردههایی بیتاریخ از خانواده

 خورد.شد و سرنوشت ما به شکل دیگری رقم میاع جور دیگری مینبودند، اوض
مان هر چه هست کنار بیاییم، اما روز به روز در جهت ارتقاء آن تالش باید با امکانات 

 .ی اول باید سپاسگزار بود و شکرگزاری کردکنیم. در وهله
 

 دریافت پاداش برای رفتار اشتباه4- 
اند یا اینکه حداقل ی ما به درستی تعریف نشدهمعهبسیاری از مضامین اخالقی در جا

حرف و خجالتی، برند؛ مثال به آدم کمها را در جایگاه درست خود به کار نمیمردم آن
شویم او به رفتار خود ادامه دهد، دهیم و با این برچسب باعث میلقب محجوب می

جذبه او را پر شویم،روح مواجه مییا وقتی با شخصی خشن و اخمو و سرد و بی
 نامیم.می

خوب تا وقتی این افراد، محبوب و مورد ستایش مردم هستند، چطور باید تغییر کنند  
و چگونه باید متوجه رفتار اشتباه خود شده و آن را کنار بگذارند؟ انسان عاقل کسی 

آید و نه دهد؛ نه از تعریف و تمجید مردم به وجد میاست که کار درست را انجام می
 شود.ها عصبانی و ناراحت میی آنز طعنه و کنایها
کند روز به روز خودش را در فرد نخبه و آگاه هیچ کاری با نظر مردم ندارد و سعی می 

 .صفات اخالقی به کمال برساند
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 های شخصیتی منفیویژگی5- 
 :موفقیت عدم با هاآن ارتباط و شخصیتی ویژگی دو

چنان به تحصیالت و مدرک دانشگاهی خویش غره شده آنها بعضی انسان: غرور)1 
افتند. ی هالکت و نابودی میشوند که به ورطهشان غرق مییا در ثروت و مال و دارایی

دانند و حاضر نیستند در هیچ شرایطی تغییر کنند. گاهی ها خود را دانا و آگاه میآن
اند و آن زمان پر از نیاز و دهرود خودشان هم روزی شاگرد و دانش آموز بویادشان می

کرده و فرهیخته خواهش و تمنا برای فراگیری علم و دانش، اما حاال فردی تحصیل
گرفتن مهارت و هستند، ملبس به لباس استادی، ولی هیچ عطشی به آموختن و فرا

کنند دانای کل هستند و در مورد هر علمی های جدید ندارند، چون احساس میدانش
 توانیم در لیوانی که پر از آب است، مجدد آب بریزیم؟ی دارند. چطور میارشتهسر
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شان پر از غلط و اشتباه دانند افکار و عملکردبرخی افراد با وجود این که می: لجبازی)2

ای جز شکست و ناکامی برایشان نداشته است، حاضر نیستند است و تا به حال نتیجه
 .تری به خود بگیردافکارشان شکل درست هایشان را اصالح کنند تااندیشه

 
 زنیمهای منفی میتوانیم موفق شویم، چون به خودمان برچسبنمی6- 

رویم، تقصیر را به گردن وقتی به هر دلیلی در انجام کاری به شکلی مطلوب پیش نمی
 رویم. میاندازیم و از کوره درخود می

سرانجام برسانیم و ناگزیر به جدایی هستیم، به ای عاطفی را به توانیم رابطهوقتی نمی
ام را حفظ کنم، من نتوانستم همسرم را سر به راه گوییم من نتوانستم زندگیخود می

کنم چون عرضه نداشتم، یا وقتی کسی را دوست داریم که او میلی به ما ندارد، فورًا 
 گوییم: من جذاب و دوست داشتنی نیستم.می

 
بینیم که آوریم و میمان را از داخل فر بیرون میخواهد، یا وقتی کیککسی مرا نمی 

گوییم تو کجا و آشپزی کجا؟ باز هم دسته سوخته یا ظاهر خوبی ندارد، به خودمان می
ها ناشی از خطاهای شناختی است و اصال ی این برچسبگل به آب دادی، اما همه

 حقیقت ندارد. 
 

اید، وقتی خودتان نتوانید ببینید؟ بهترین العادهاند ببیند که شما فوقتوچطور کسی می
های مثبت ها با برچسبها، جایگزین کردن آنکار برای خالصی از این برچسبراه

است؛ به عنوان مثال: به جای من همیشه شکست خورده و بدبخت هستم، به خود 
 .مان ببینیمش را در زندگیو بعد تاثیر شگرف« شوممن همیشه موفق می»بگوییم: 
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وار خدمت شما خوانندگان عزیز ارائه عوامل دیگر عدم موفقیت به صورت فهرست

 :گرددمی
 نادرست جایی در انرژی اتالف -7
 
 عمل و عالقه در تضاد -8
 
 مسیر از شناخت عدم -9
 

    ( صد و صفر های آدم ) هیچ و همه تفکر -10
 

ها تان را شناختید و با این موانع و بازدارندهعدم موفقیت حال که در این مقاله عوامل
تر به سوی موفقیت ها دوری کنید و با اطمینانی بیشآشنا شدید، پس آگاهانه از آن

 .گام بردارید
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