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 چکیده:

شایسته استفاده کند . ابتدا هدف    به نحو   تمام امكانات اطراف خود  از  هاي خود باید  انسان براي رسيدن به آرمان

انسان بي هدف همچون کشتي بدون سكاني است که  . براي رسيدن به آن هدف گام بردارد  و  مشخص کند  خودرا

مسئلت    راه تحقق اهداف خویش با اتكال به خداوند بزرگ و   شده باشد. افراد باید در  رها  درميان امواج عظيم روزگار

د چون شكست  ننشو  ترین شكست مایوس   کوچک  با  هرگز پا پس نگذارد.  جستن از او همواره ثابت قدم باشد و

راه رسيدن به تكامل    باشد. انسان در   خداوند   همواره شاکر  به فال نيک پندارد و   اتفاقي را   مقدمه پيروزي است . هر 

چنانچه اراده    قدم بردارد.   اهداف خود   باوري جهت پيشبرد   خود   به نفس و   با اعتماد   بشناسد و   را   نخست خود   باید 

بود . نظم    بزرگي ميسر نخواهد   چون بدون اراده قوي هيچ کار .  شد   نزدیک نخواهيد   قوي نباشد هرگز به هدف خود

هاي بي نظم هرگز احساس مسئوليت نخواهندکرد و همواره تابع حوادث    دهيد چون انسانر  قرا  را سرلوحه کارخود 

راهنمایي دیگران    راه رسيدن به کاميابي موفق باشد الزم است که از   براي اینكه در  فرد  هر .  بود  اتفاقي خواهند 

د.  وقت تقليد کورکورانه انجام نده  اما هيچد،  قرارده  سرمشق خود  را   آنها  ،بگيرد   بزرگان موفق الگو  از  و   استفاده کند 

مختلف مي باشد که اطالعات  طي فرم    دیدگاه افراد  موفقيت از  در   بررسي عوامل موثر   هدف از انجام این مطالعه

 نفر مي باشد. 290آوري شده است . تعداد نمونه آماري  نظرخواهي به صورت کتبي جمع 
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 مقدمه:

  اسالم انسان در   نظر  موجودي پویا وکمال طلب مي دانند. از  انسان را ،  اسالم انسان ساز  راس آنها  در   مكاتب الهي و 

هاي تقرب به ذات اقدسش علم    راه  تبارك وتعالي است. یكي ازبسوي خداي    جهت گيري او   حال تكامل است و 

ذره ذره    پرست در  زیبایي عقل است. علمي که انسان خدا  مرتضي مطهري   عالمه شهيد   است. علمي که به تعبير 

موفقيت یعني    تقربش به خداي تعالي بيشتر مي شود .   هرچه علمش افزون گردد   مي یابد و  آفریدگار  اش نشاني از

 ها. واستعداد فرصت ها، توانایي ها،  اندیشانه ازموقعيت ها دور استفاده آگاهانه و  حداکثر

هاست   آرزوي رسيدن به آن   هایي که شخص در  هدف  .  هایي که برگزیده است  به هدف  موفقيت یعني رسيدن فرد

کوشش  رضایت بخش    و   براي آن زحمت کشيده است . حال هرچه مي خواهد باشد . موفقيت نتيجه مساعد   و

فرد معنایي   براي هر  و   فطرت بستگي دارد جاي داشته است . موفقيت به طبيعت و  قلب ما تحقق آنچه در ، ماست

احساس مي    یک ازما آن را به گونه اي متفاوت ارزیابي و  هر  متفاوت دارد . موفقيت تجربه اي شخصي است و

دروني    نظر شخص عينيت امري ذهني و   هدف است ولي از   موفقيت تحقق یک منظور و ،  اجتماعي  نظر   از .  کنيم

 است .

جستجوي این ماهيت    کاوش و   ولي اگر ،  صيادان قرارنمي گيرد  تور   به آساني در   و   ماهيت گریزاني دارد   موفقيت

 بود.  نتيجه اش بسيار شيرین خواهد ، آگاهي همراه باشد   شناخت و درعين حال گریزان با حقيقي و 

سپري مي کنند . اما آن چه   ها را وشب  روزها، به اميد دستيابي به آن  و  هستند آرزوي موفقيت   ها در همه انسان

هدفي  .  خواسته هاست  به تبع آن تفاوت داشتن اهداف و  هم و   با  افراد  به آن توجه داشت تفاوت معيار  که باید   را

  بر   فرد   مسلما یک   که براي یک فرد نهایت آرزوست ممكن است براي دیگري فقط یک خواسته معمولي باشد.

ارزیابي مي کند . به هرحال احساس موفق بودن    را  سطح موفقيت خود  اساس ميزان دستيابي به هدف موردنظر

 بستگي دارد.  فرد نگرش خود  به دیدگاه و بيشتر یک حس دروني است و

 

 

 

 

 



 روش کار: 

توصيفي با همين عنوان  پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي مروري بوده که اطالعات موجود در آن از یک پژوهش  

 استخراج شده و به شكل یک مقاله مروري بازنویسي شده است. 

دليل این  .  هاي مختلف مردم استفاده شود  قشر  آماري از  هسعي شده است که جامعدر پژوهش توصيفي اصلي،  

ي رسيدن به  برا  دارد و   را مقصود مربوط به خود  موقعيتي که باشد هدف و   شغل و   هر  فرد در   این است که هر   امر

در  کند.  اهداف خود  مي  تالش  زمينه  :  هر  از  عبارتند  پژوهش  این  آماري  محترم مجتمع مس    جامعه  پرسنل 

دانشجویان  ،  شهربابک  دانش آموزان ممتاز  دبيران و،  پرستاران زحمتكش بيمارستان شهربابک  پزشكان و،  سرچشمه

 . سنجان وکانون سرچشمهدانشكده انشاء تن وروان رف 21همراهان کانگ فوتواو   رفسنجان

بخش    دو   نظرات اساتيد محترم در   منابع علمي و   به منظور جمع آوري داده ها، از پرسشنامه اي استفاده شد که از

بخش دوم شامل    و...  شغل و،  سطح تحصيالتيت،  تنظيم گردید . بخش اول مربوط به اطالعات فردي شامل جنس

نظر گرفتيم    این تحقيق در   در  تعداد عواملي که ما،  مطالعات انجام شدهتوجه به    دهي به عوامل موفقيت . با  امتياز

 عامل مي باشد که درفرم نظرسنجي ذکرکرده ایم .    17

آیتم کمترین امتياز    دهي به هر   ماه جمع آوري شد . جهت امتياز   3کليه داده ها به صورت پرسشنامه درعرض  

نمونه    اضمن  تعيين گردید .  نفر  290نياز    حجم نمونه مورداختصاص داده شد .    10بيشترین امتياز عدد  و  1  عدد

 . ها به صورت تصادفي انتخاب شدند 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یافته ها:

 شكست ناپذیر باشيد * 

العاده داشته باشيد . هيجانات باید کامال متعادل و ،  براي شكست ناپذیر بودن .    باید ایمان فوق  هدفمند باشند 

رعایت این نكات وپس از    از   خودتان تعلق داشته باشد . بعد   موفقيت باید به علتي فراتر ازاراده شما براي    اندیشه و

 (1) موفقيت فرا مي رسد . تخم بيرون مي آیند و جوجه ها از ، سپري شدن زمان مناسب

 مبارزه جویي کنيد * 

 هایي هستند که آموختن شان براي رسيدن به موفقيت الزم است .           شكست ها درس 

  براي رسيدن به آن هر   موفقيت مبارزه اي نيک فرجام است و  دل به دریا بزنيد .  داشته باشيد .  آمادگي شكست را

را    شهامت پذیرش شكست  زندگي موفق شوید باید   اگر مي خواهيد در  ارزش دارد . ،  اندازه زحمت کشيده شود

شكست بترسيد نمي توانيد   اگر از  موفقيت قرین باشد و  کوششي هميشه با   و   کار   داشته باشيد . ممكن نيست هر

.  موفق نمي شوند چون اصال سعي وکوشش نمي کنند   هرگز   دل به دریا بزنيد . کساني که ازشكست مي ترسند 

 ( 3)  .امالي نانوشته غلط ندارد

 تعيين هدف * 

 .هدف است کردن دارد  ي که ارزش جستجو گنج تنها لویي استوني : 

اهداف    .ترند   دانند بسيار جلو  دانند چه مي خواهند و به دنبال چه چيزي هستند از آنان که نمي   ها که مي   آن

  مسلما .  شویم  مند   هدف   باید   سوالي که پيش مي آید این است که چرا   هاي بزرگ پدید مي آورند.   بزرگ انسان

  انسان بي هدف همچون کشتي بدون سكاني است که در   جهت مي بخشند.  انرژي هاي ماکه که به    اهداف هستند 

 ( 2) شده باشد.  رها ميان امواج عظيم روزگار 

پس از رسيدن به  ،  زندگي دارد  هاست .کسي که هدف روشني در  پيشامد   انسان بي هدف کامال توابع حوادث و

مقامي که    به هر  ،پي مي گيرند  مشخص را   افرادي که اهدافي ناآرامش مي کند اما   کاميابي احساس خوشبختي و

دنبال مي    چه هدفي را ،  باید به یقين بدانيم که چه مي خواهيم  ما   یک از   هر   هم ناراضي مي باشند .  باز،  برسند 

  آگاهي به آن پيش شرط هرگونه    تشخيص هدف و  ،صورت   هر  انتظار چه نوع موفقيتي هستيم. در  در  کنيم و

. افزون بر اقدامي ا تعيين دقيق و روشن    تقليد کورکورانه بپرهيزیم .  تعيين اهداف خویش باید از  در،  این  ست 

آیا اهداف مي تواند عالوه بر نشان دادن مقصد شما را در انتخاب بهترین و سریع ترین راه رسيدن به آن یاري نماید.

 ( 2)  یز مي کند ؟سایرین متما به حال فكرکرده اید چه چيزي اشخاص موفق را از تا



 ( 2) مشخص کرده اند.   آن را و  اند کرده اندیشيده ، زندگي شان مي خواهند  اشخاص موفق درباره آنچه که در

 هدف  پيگيري * 

  در   اراده هاي قوي جز   اما.  خودنمایي مي کنند   گفتار  اراده هاي ضعيف همواره به صورت حرف و   لوبون :  گوستاو

 ( 5) .شوند نمي  ظاهر کردار لباس عمل و 

مشكل اساسي بعضي از افراد در نرسيدن به هدف آن است که پس از انتخاب آن پيگيري هاي الزم براي رسيدن  

 (5) . به آن را انجام نمي دهند 

 ( مثبت تفكر)خود پنداري مثبت * 

فطرت  عناصر اصلي اکتساب شایستگي هایي که سبب به دست آوردن عزت نفس مي شوند عبارت اند از    ادیسون : 

 ( 4) .حقيقت واحساس خوب، خوب

 بيایيد اینگونه بيندیشيم : 

 من ميتوانم در تحصيل موفق شوم .  -

 من توانایي آموختن درس ها را دارم .  -

 من مي توانم آنچه را خوانده ام به خاطر بسپارم .  -

 من مي توانم در هر شرایطي بر افكار پریشان خود مسلط شوم .  -

دروس مشكل و چه دروسي که از آنها به هر دليل خوشم نمي آید را به خوبي فرا مي  چه    من تمامي دروس   -

 ( 4) گيرم .

 قبول داشته باشيد   را  خود* 

 داشت . را قبول خواهد   دنيا تو، وقتي خودت راقبول داشته باشي

 بيمار هستيد .  باد مثل بدن چاق نشان مي دهد شما کله پر  . باد عزت نفس داشته باش نه کله پر

 صحيح است مبتني است .  آنچه درست و  که بر   ،پي دارد  در  را  اغلب اوقات عزت نفس بيشترین سود



نياز به چشم بصيرت دارد امتيازي است که به خود مي دهيم ؛ اطمينان به    عزت نفس درك شخصي ماست و

خودمان راحت هستيم رابطه  تمام طول زندگي این که چقدر با    باور ویژگي هاي خود است . در   توانایي هاي خود و

 ( 2)  ميزان موفقيتمان دارد . اي مستقيم با 

 شناسي خود* 

 (  ع  علي  امام) .برترین معرفت ها شناخت آدمي است ، نسبت به خویشتن خویش

من    »خداي خویش را بشناسد   نشناسد نمي تواند   را  که خود  زماني  انسان تانقاط قوت و ضعف خود را بشناسيد .

 ( 6).    « عرف نفسه فقدعرف ربه 

هاي خاندان وحي مي آموزیم :    راهنمایي  دارید .آن گونه که از   شدید   تكامل به خودشناسي نياز  براي پيشرفت و 

به نافع ترین نوع    راه یافته و  به مقامي بس بلند   ٬شناسي دست یابد    خود   و  «معرفهّ النفس    »کسي که به مقام  

نيروهاي    هاي آن آگاه شوید .کوشش کنيد   توانایي   و   ها قدرت   از   بشناسيد و   را   نفس خود معارف آگاه شده است .  

 مصادره بيگانگان نجات دهيد !   از  را هاي انبوه روحي خود  ثروت  ساخته و از تسلط شياطين رها را حياتي خود 

 عالي کمال راه یابيد . آنان به درجات  با پيكار با  شناسایي کنيد و  را هاي روحي خود  دشمنان واقعي ارزش 

اسارت این گونه    از  ٬را    هاي مهم روح خود  قدرت  دیگر  یقين و  ایمان و  ٬همت    ٬تصميم    اراده و  ٬اندیشه    و  فكر

تعالي روح به    به سوي درجات کمال و   تقویت این نيروها به خودشناسي دست یابيد و   با   دشمنان آزاد نمایيد و 

 ( 6) درآیيد .  پرواز

 فعاليت  شروع به * 

 (   ادیسون) . استعداد است %1فعاليت و   %99نبوغ نتيجه 

    :کرده اند  همه از صفر شروع  

ولي به علت    اینكه ذهنيتي مثبت دارید   که حتي با وجود  شده باشد   یجاددر شما ااین ذهنيت     ممكن است    

هاي موفق درابتداي    نكنيد که همه انسانفراموش  .  به اهداف خودبرسيد   امكانات الزم نمي توانيد   منابع و   کمبود 

برنامه اي مناسب   و   داشتن افكار  و   حد   تالش بيش از   با  ین حال توانستند ا  ولي با  شما داشتند   وضعيتي مانند   کار

هيچ وقت به محدودیت    به آن برسد   هدف راسخي داردکه باید   انساني که درذهن خود  اصوال  برسند.  به اهداف خود 

  آنجایي که مي دانند   از  این افراد  مي برند ذهن است.  موفق از آن بهره تنها منبعي که انسان هاي نمي کند.  فكر  ها

اگر    کنند. افكار را براي دوستي با ذهن خود انتخاب ميهميشه بهترین    آنان دوست مي شود  افكار  انسان با  مغز



براي رسيدن به وضعيتي که دوست    را  نيروي دروني شما  ذهنتانيد،  کنیک انسان موفق نگاه  شما به خود به چشم  

  برخوردار   منابع خوبي نيز   از   حتي اگر   عليه خودتان باشد   تصورات شما  و   افكار   اما اگر ،  هماهنگ مي کند   ميدارید 

  که محدودیت معيار  مي کنند   انسان ها فكر متاسفانه بسياري از .  داد  دست خواهيد  از را به زودي همه چيز باشيد 

 ( 5) دارند. سر  افكاري است که در ، ها حقيقي سنجش انسان حالي که معيار در ، هاست سنجش انسان

 

 شده است : دیر هيچ وقت نگویيد * 

 (  چيني  فيلسوف –  توتيه) . طوالني ترین سفر هم باید با اولين قدم آغاز شود

به هدفي تالش  براي رسيدن    تا   دیگري دعوت مي کند   است و انساني از انسانرسيدن به موفقيت    وقتي صحبت از 

 .شده است دیر  دیگر :  پاسخ مي شنود کهاین گونه  معموالا  کند،

ذهن خود باشد  . کسي که اربابنيستند که ارباب ذهن خود    هایي است  شده است جواب انسان  دیر   یگردعبارت  

باید براي رسيدن    کند که از کدام راه فكر مي این    هبلكه ب  فكر نمي کند،  غيره  یا  پيري و،  وقت به کمبود منابع هيچ  

تالش شبانه روزي  رسيدن به موفقيت  نباشد حتي اگر براي   کسي که ارباب ذهن خود   استفاده کند.به موفقيت  

ایمان   تالشي توام با به موفقيت دست یابد  کسي مي خواهد   اگر نمي رسد. داشته باشد هيچ وقت به خواسته خود

                                                                                                                                                                                                                 (4)به موفقيت داشته باشد. 

 براي شروع ، همين حاالست .بدانيد فرصت طالئي 

 به هدف خودعالقه مندباشيد * 

 انسان  آمد.  به سراغتان خواهد   کسالت، دیرتر  خستگي و  باشيد   عملي، عالقه مند   یا انجام هر  شغل و،  به هدف  اگر   

 دست مي دهند.   از را  یا به کلي روحيه خود و  موانع یا متوقف مي شوند  با  برخورد هاي بي عالقه در

عالقه مندان نه تنها    شد.  خواهد   بيشتر  عمل شما نيز  ابتكار  خالقيت و  به خود  باشيد خود  کارتان عالقه مند به    اگر

  مصيبت زدگي و  و  احساساتي چون عجز  معضالت ،با  با  برخورد  بلكه در  استقامت بيشتري برخوردارند،  و  صبر  از

زندگي نامه    وي در  بود.   چون به کارش عالقمند   مي کرد،  ساعت کار18ادیسون روزانه    درماندگي مواجه نمي شوند. 

 بلكه مدام تفریح کرده ام.  نكردم ،  کار  تمام مدت انجام کار، اش مي گوید من در 

 



برنامه هایتان    پي آن نباشيد که نقشه ها و  مطلع سازید . همچنين در   کاري لزوما نباید دیگران را براي انجام هر 

 (3) .ي کساني که مشاوره با آنها به مصلحت شما باشد مگر برا،  براي دیگران تعریف کنيد  را

 نظم  * 

به داشتن این    دیگران را نيز ،  خود   انضباط با رفتار   وقت شناسي نيست .افراد با   از   ترتيب نيز کمتر  ارزش نظم و 

این  کارهاست . براي آن که به ارزش    ترقي در  ترتيب الزمه پيشرفت و   نظم و   ترغيب مي کنند .   ویژگي تشویق و 

جمله    هاي عالمگير خود از  دقيق توجه کنيد. تمام پيشرفت  و  ندیشيد ابه گفته ادیسون خوب بي،  امتياز واقف شوید 

 ( 1)  .برداري دقيق هستم  یادداشت منظم و مدیون تفكر  اختراع برق را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتیجه گیری:

با توجه به تحقيقات انجام شده و نمودار ستوني مي توان به این نتيجه رسيد که انسان جهت رسيدن به اهداف  

خود که همان موفقيت و کاميابي مي باشد باید تمام عوامل را در نظر گرفت . همان طورکه از نمودار ستوني مي  

ین گونه نيست که فقط با عنایت به یک یا چند  درصد مي باشد و ا  70توان استنباط کرد تاثيرکليه عوامل حداقل  

 انسان تحقق یابد .  اهدافعامل محدود 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودارستوني تاثيرتمام عوامل
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