
 شده گفتهنكته هايي در مورد موفقيت كه كمتر 

كافي است جستجوي كوتاهي در فضاي مجازي داشته باشيد تا ببينيد كه تقريباً همه كس، فهرستي از نكته هايي درباره 
دانند، تجربه هاي خود را در  دانند يا ديگران آنها را افرادي موفق مي كساني كه خود را موفق مي. اند موفقيت تنظيم و ارائه كرده

 .هاي بهتر و ارزشمندتري در مورد موفقيت دارند  اند، معتقدند تجربه شكست را تجربه كرده گويند و آنها كه مورد موفقيت مي

نكته هايي كه شايد دانستن آنها، طي كردن . شود هايي در مورد موفقيت وجود دارد كه كمتر به آنها اشاره مي اما هميشه نكته
 .تر و تجربه موفقيت را ماندگارتر كند بخش مسير موفقيت را لذت

 موفقيت هميشه شاد و شيرين نيست

نظر بگيريم، بايد اما اگر معناي رايج موفقيت را در با تعريف ديگري متفاوت است قطعاً تعريف هر يك از ما از مفهوم موفقيت، 
 .رسد شاد و شيرين نيست بپذيريم كه دنياي انسانهاي موفق، هميشه هم آنقدر كه از بيرون به نظر مي

اينكه برداشت ما از : ي اين مسئله را بتوان در توضيحات دن گيلبرت در مورد شادماني جستجو كرد شايد بخشي از ريشه
دهد تفاوت دارد و ظاهراً موفقيت  ي ما دارند، با آن چيزي كه در عمل روي ميها و مطلوبيتي كه برا موفقيت و رسيدن به هدف

 .ي حضور در شهر مقصد است تر از تجربه سفري است كه در آن روياي رسيدن به مقصد، شيرين

يز، موفقيت، حاصل تالش و كوشش است، اما حفظ موفقيت ن: توان نكات ديگري را هم به اين توضيح افزود اما احتماالً مي
گاهي اوقات، تالش براي حفظ . كنيم چيزي كه معموالً آن را فراموش مي. طلبد همچنان تالش و كوشش بيشتري را مي

 .ماند ي موفقيت باقي نمي گيرد كه فرصتي براي لذت بردن از تجربه موفقيت، آنقدر انرژي و زمان مي

 ي توقفي ندارد موفقيت، نقطه

ي بزرگي در شهر خود داشته باشيد و دو ويالي ساحلي بزرگ در شمال و جنوب  خانه شايد شما هم، به روزي فكر كنيد كه
سپس به يك صندلي چوبي كالسيك كه در كنار استخر يا آب دريا . كشور و شايد هم چند اقامتگاه تفريحي در بيرون كشور

 .توان همزمان با آفتاب گرفتن، كمي مطالعه هم كرد قرار گرفته و مي

اي كه از دست طلبكاران  در دنياي واقعي افراد شكست خورده و ورشكسته. توان ديد ها مي يايي را صرفاً در فيلمي رو اين صحنه
 !خود در گريز هستند، بيشتر اين شانس را دارند كه در سكوت و تنهايي، چنين لذتي را تجربه كنند

چوبي، موبايل و لپ تاپ و اينترنت الزم خواهد  كسي كه در مسير رشد و موفقيت قرار گرفته، احتماالً در كنار آن صندلي
آرزويش اين است كه بتواند زماني يك هفته . ها بيش از چند ساعت فاصله بگيرد تواند از اين وسيله او احتماالً نمي. داشت

 .گوشي موبايل خود را خاموش كند يا لپ تاپش را با خود نبرد

آنها . كنند ه سطح مطلوب موفقيت خود برسند، ديگر بيش از حد تالش نميگويند اگر ب كنيد كه مي هنوز كساني را پيدا مي
كنند و معتقدند كه دارايي  آنها افراد موفق و ثروتمند اطراف خود را به حرص و طمع متهم مي. كوشند از زندگي لذت ببرند مي

 .شوند توانند متوقف اما هنوز نمي. شان هم كافي است آنها براي پشتيباني از چند نسل بعدي

كمال طلبي، نوعي رفتار نامطلوب . ، تمايز قائل شدكمال طلبي بايد بين اين ويژگي عالقه به برداشتن يك گام بيشتر به جلو و
راضي نشدن به وضعيت موجود، يك ويژگي شخصيتي است كه با حذف آن، به  اما. توان آن را اصالح و تعديل كرد است كه مي

 .شويم و ديگر انسان قبلي نيستيم يك فرد ديگر تبديل مي

 روند ترديدها هرگز از بين نمي

يعني كنار . هاي بزرگتر يعني انتخاب دشوارتر تصميم گيري. تر است هاي بزرگ تصميم گيري موفقيت بيشتر و بزرگتر، نيازمند
ي موفقيت، انتخاب  اگر الزمه. رسند هايي كه بزرگتر و ارزشمندتر به نظر مي هاي بزرگ و ارزشمند به نفع گزينه گذاشتن گزينه

اي است كه به يك اندازه بد و  اما موفقيت، هنر انتخاب از بين دو گزينه. ق بودندي خوب بود، همه موف ي بد و گزينه  بين گزينه
 .رسند يا به يك اندازه خوب به نظر مي

 .دانند ي اول را منطقي و معقول مي ، در شرايطي كه عموم مردم، انتخاب گزينه ي دوم از بين دو گزينه يا انتخاب گزينه



ها، با افتخار به اين  او هميشه در سمينارها و سخنراني. موفقي است كه دانشگاه نرفته است ، كارآفرين بسياريكي از دوستان
هاي  كرد كه چند ماه قبل، با يك بحران بزرگ اقتصادي مواجه بوده و همزمان با بحران او نقل مي. كند مسئله اشاره كرده و مي

 .كرده است سازماني هم دست و پنجه نرم مي جدي درون

تحصيل . هنوز هم دير نشده: خواند كه كند و در آن مي ن، ايميل تبليغاتي يكي از موسسات آموزشي را دريافت ميهمان زما
 .مديريت، يك انتخاب درست است

گفت كه همين ايميل، كه تبليغ يك دوره آموزشي آزاد كوتاه مديريتي بود، تا چند ساعت، دوباره ترديد روزهاي نخستين  او مي
 ده كرده بود كه آيا واقعًا مسير درستي را طي كرده است؟را در دل او زن

 خواستيد؟ آيا واقعاً همين را مي

. شود اما طعم اين شيريني براي ما، بسيار زود، ساده و عادي مي. ها، شيريني وصف ناپذيري دارد يابي به هدف ي دست لحظه
 خواستم؟ ميآيا من واقعاً همين را : پرسيم آنجاست كه يك بار ديگر از خود مي

 خواستم در اين دانشگاه، اين رشته را بخوانم؟ آيا من واقعاً مي

 خواستم به اين كشور مهاجرت كنم و كسب و كار خودم را اينجا آغاز كنم؟ آيا من واقعاً مي

 خواستم براي كسب يك موقعيت اجتماعي برتر تالش كنم؟ خواستم؟ يا مي آيا من واقعاً يك ماشين گرانقيمت مي

 هاي سرپرستم را نشنوم؟ خواستم نق و اعتراض خواستم مدير و مالك يك كسب و كار بزرگ باشم؟ يا فقط مي آيا من مي

 تري داشته باشم؟ خواستم حضور اجتماعي فعال خواستم كار كنم؟ يا فقط مي آيا واقعاً مي

 خواستم؟ يا در پي احترام بودم؟ آيا واقعاً شهرت مي

گذاري هستيم، كه  در مسير موفقيت، آنقدر گرفتار تالش و كوشش و هدف  معموالً. رسند به پايان نمياين فهرست آياها، هرگز 
هايي از اين جنس، كه بايد در نخستين گام آغاز سفر،  اين است كه سوال. ي آرزوهاي خود فكر كنيم فرصتي نداريم به ريشه

 .دگيرن مطرح شوند، هنگام رسيدن به مقصد، پيش چشم ما قرار مي


