آیامًفقیتفشمًلخاصیداسد؟ 

دیذى هَفقیت افشاد چٌبى اًگیضُای دس هب ثِ ٍجَد هیآٍسد کِ توبم عوشهبى سا ثِ ثْبًِی هَفقیت ٍ هَفق ضذى
تالش هیکٌین اهب دسیغ اص ایٌکِ فشغتّب سا ثِ چطن ثجیٌین .فشغتّبیی کِ ثشای دیگشاى قبثل لوس است .اهب اص
کٌبس هب ثِ ساحتی سد هیضَد .هب اًسبىّب ثبیذ قذست ادساکوبى سا ثبال ثجشین ٍ ثشای دیذى فشغتّب آهبدُ ضَین.
آهبدگی ثشای هَفقیت دس صًذگی ٍ کست ٍ کبس.
ثشای هَفقیت ،ثبیذ فشغتّب سا ثِ ٍجَد ثیبٍسیذ ًِ ایٌکِ هٌتظش ثِ ٍجَد آهذى فشغتّب ثبضیذّ .یچ ضبًس ٍ
ذٌیششایط .
فشغتی دس صًذگی ٍجَد ًذاسد هگش ایٌکِ خَدتبى خبلق آى ثبضیذ .خالقششایطباشیذوٍصایی 
اًسبىّبی هَفق اضخبغی ّستٌذ کِ تالش هیکٌٌذ ،ضکست هیخَسًذ ،ضکست دادى سا یبد هیگیشًذ ،هَفقیت
سا ضبًسی ًویداًٌذ ،آىّب هٌتظش ثِ ٍجَد آهذى ضشایط خَة ًویضًَذ چَى هیداًٌذ کِ ایي ضشایط ّشگض ثِ
ٍجَد ًویآیذ ،آىّب سیسک پزیشًذ ،اًسبىّبی هَفق هیداًٌذ کِ هَفقیت دس پطت دیَاسی ثِ ًبم ضکست ٍ
اضتجبُ ٍجَد داسد.
تین "کبفِ ًیبص" دس ایي هقبلِ ثْتشیي فشهَلّبی هَفقیت سا ثِ ضوب خَاّذ آهَخت .فشهَلّبیی کِ ثب فشاگیشی
آىّب هیتَاًیذ گبهی هؤثش ثِ سَی هَفقیت ثشداسیذ.
باماَمشاٌباشیذ ....
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فشمًلايل:وقاطضعفيقذستخًدتانسابشىاسیذ

ضٌبسبیی ًقبط ضعف ٍ قذست استجبطی هستقین ثب هَفقیت ضوب داسدً .قبط ضعف ٍ قذست ضوب ثستگی ثِ
استعذاد ،تَاًبیی ،هْبست ٍ تجشثِ ضوب دس کست ٍ کبس ٍ صًذگی ضوب داسد .ضٌبسبیی ًقبط ضعف ٍ ثشطشف کشدى
آًْب کوک ثضسگی ثِ ضوب خَاّذ کشد ٍ دس هقبثل آى تب جبیی کِ هیتَاًیذ سٍی ًقبط قَت خَد سشهبیِ گزاسی
کٌیذ.
خیلی اص کبسآفشیٌبى ثشتش ٍ هَفقتشیي افشاد دًیب ثب ّویي فشهَل سبدُ ثِ هَفقتشیي اضخبظ دس صهیٌِ کبسی خَد
هجذل ضذُاًذ .ایي اضخبظ یکی اص ًقبط قَت خَد سا ضٌبسبیی کشدُ ٍ ثب تقَیت آى ثِ ثْتشیي دس کست ٍ کبس
خَد تجذیل ضذُاًذ.
اگش دس غحجت کشدى ٍ قذست ثیبى ،سشآهذ ّوِی هشدم ثَدُاًذ حبال جضء ثْتشیي ٍ هَفقتشیي سخٌشاًبى دس
حیطِی کبسی خَد دس دًیب ّستٌذ .هبًٌذ ثشایبى تشیسی ،داسى ّبسدی ،جک کٌفیلذ ،صیک صیکالس ٍ . ....
ثب کوی تفکش خَاّیذ فْویذ کِ چطَس هیتَاًیذ سٍی ایي ًقبط ضعف کبس کٌیذ ٍ آًْب سا ثِ ًقبط قَت خَدتبى
تجذیل کٌیذ .کبسی کِ ّوِی هشدم پیص اص ضوب اًجبم دادُاًذ.
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فشمًلديم:اعتمادبٍوفسداشتٍباشیذ 

ثضسگتشیي دضوي ضوب دس ًشسیذى ثِ هَفقیتً ،ذاضتي اعتوبد ثِ ًفس است .افکبس هٌفی ،اعتوبد ًذاضتي ثِ
تَاًبییّب ٍ هْبستّبی خَدً ،ذاضتي تجشثِی کبفی ،تشس اص ضکست ٍ ّضاساى دلیل دیگش هیتَاًذ اعتوبد ثِ
ًفس ضوب سا پبییي ثیبٍسد.
ثبیذ سعی کٌیذ استجبطتبى سا ثب افشاد ٍ دٍستبى هٌفی ًگش خَد قطع کٌیذ .تب جبیی کِ هیتَاًیذ افکبس هثجت ٍ
ثبٍسّبی قَی دس خَدتبى پشٍسش دّیذّ .وبى طَسی کِ دٍست داسیذ ثب ضوب سفتبس کٌٌذ ثب دیگشاى سفتبس کٌیذ .ثب
اعتوبد ثِ ًفس کبهل ثِ سوت هَفقیت گبم ثشداسیذ حتی اگش ضکست ثخَسیذ ایي کبس سا اًجبم دّیذ.
تشس اص ضکست تٌْب دس رّي ضوب ٍجَد داسد .ضکستی ٍجَد ًذاسد هگش ایٌکِ خَدتبى آى سا قجَل کٌیذ .ثشای
غلجِ ثش تشس اص ضکست ثبیذ ثِ سَی آى گبم ثشداسیذ .اعتوبد ثِ ًفس یعٌی ایٌکِ تشسی اص ضکست خَسدى
ًذاضتِ ثبضیذ.
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چطًساعتمادبٍوفسمانساقًیکىیم؟ 
مایکلشًماخش ساًٌذُ افسبًِای فشهَل یک جولِی هعشٍف داسد:
یدادوذ مه
یدادم يَشصمانکٍگاصم 
یکشدوذ مهگاصم 
ساوىذٌَا دسمسیشمسابقٍتشمضم 

َشصمانکٍ
یکشدميایهسمضمًفقیتمهبًدٌاست .
تشمضم 
اضخبغی کِ اعتوبد ثِ ًفس قَی داسًذ اضخبغی ّستٌذ کِ ثِ تَاًبییّبی خَدضبى اعتوبد داسًذ ٍ هیداًٌذ کِ
ثبیذ دس کجبّب دست ثِ اقذام ثضًٌذ .اگش هیخَاّیذ اعتوبد ثِ ًفس ثبالیی داضتِ ثبضیذ ثبیذ اضتجبُ کٌیذ ،ضکست
ثخَسیذ تب ثیبهَصیذ کِ چطَس ضکست ثذّیذ .اضتجبُ کشدى ٍ دس پی آى ضکست خَسدى چٌبى تجشثِای ثِ ضوب
خَاّذ داد کِ ثِ فشدی ضکست ًبپزیش تجذیل خَاّیذ ضذ.
ّوبى طَس کِ ًبپلئَى ثٌبپبست گفتِ :آنقذسشکستخًسدمتاساٌشکستدادنسایادگشفتم.

فشمًلسًم:سیسکپزیشباشیذ 

دست سٍی دست گزاضتي ٍ اص ایي ضبخِ ثِ آى ضبخِ پشیذى ضوب سا هَفق ًخَاّذ کشدّ .یچ ضخع هَفقی سا
پیذا ًخَاّیذ کشد کِ ثب ایي ضبخِ ٍ آى ضبخِ کشدى هَفق ضذُ ثبضذ.
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افشاد هَفق اضخبغی سیسک پزیش ّستٌذ .اضخبغی کِ ثذٍى ایٌکِ ثذاًٌذ هَفق هیضًَذ یب خیش ثِ سَی ضکست
گبم ثش هیداسًذ اهب هیداًٌذ کِ دس آخش هَفق هیضًَذ .آىّب هیداًٌذ کِ ّش اضتجبُ ٍ ضکستی ٍ ّش سیسک
کشدًی ثبالخشُ هَفقیتی دس پی داسد.
اگش کوی افکبس خَد سا تغییش دّیذ ٍ ثِ سَی فشغتّب قذم ثشداسیذ خَاّیذ دیذ کِ ثِ فشدی سیسک پزیش تجذیل
ضذُایذ .اسصش سیسک کشدى ثِ هَفقیت آى هیاسصد .اگش هیخَاّیذ ثِ فشدی هَفق تجذیل ضَیذ ثبیذ ثتَاًیذ
سیسک کٌیذ ،چِ سیسک هبلی چِ سیسک صهبًی.

سخهآخش 
تب حبال ثبیذ هتَجِ ضذُ ثبضیذ کِ توبم فشهَلّبی هَفقیت ثستگی ثِ ضوب داسد .ثستگی داسد کِ چقذس ضخػی
سیسک پزیش ،ثب اعتوبد ثِ ًفس ٍ داسای چِ ًقبط قَتی ّستیذ.
فشاگیشی ایي ًقبط قَت ثِ ضوب کوک هیکٌذ دس ّش کبسی هَفق ضَیذ .سٍی ًقبط قَت ٍ تَاًبییّبی خَدتبى
سشهبیِ گزاسی کٌیذ.

شبکٍَایاجتماعیدوبالکىیذ 

ماسادس
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