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1۷تفاوتدرعادتهایثروتمندانوافرادبیپول

ثروتمندان عادت های خوبی را در زندگی خود ایجاد کرده اند که باعث کسب موفقیت و ثروت بیشتر برای آن ها 
می شود. افراد بی پول نیز رفتارها و عادت های بدی دارند که مانع موفقیت آن ها می شود و وضعیت مالی آن ها را 

بدتر از قبل می کند.

توماس کارلی، نویسنده آمریکایی، برای مدت ۵ سال عادت های روزانه ۲۳۳ فرد ثروتمند و ۱۲۸ فرد بی پول را 
بررسی و دنبال کرد و نتایج تحقیقاتش را در کتاب پرفروش Rich Habits نوشت. او در این کتاب ۲۰۰ رفتار 
مشترک میان ثروتمندان را شناسایی کرده و توضیح می دهد که عادت های روزانه ی ثروتمندان با سایرین )افراد 
بی پول و متوسط( کاماًل متفاوت است و با توجه به عادت های یک شخص می توان وضعیت مالی اش را پیش بینی 

کرد.

کارلی در مورد قشر ثروتمندان که درباره ی آن ها تحقیق کرده، نوشته است: »جالب است که ۸۵ تا ۸۸ درصد 
میلیونرهای آمریکایی )برحسب میلیون دالر( ثروتمندانی خودساخته و نسل اولی هستند!«

به نام خدا
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1۷تفاوتمهموبزرگدرعادتورفتارثروتمندانوافرادبیپول:

۱. تفاوت اول: ۶۷ درصد ثروتمندان اهدافشان را روی کاغذ می نویسند. *** ۱۷ درصد بی پول ها اهدافشان 
را مکتوب می کنند.

۲. تفاوت دوم: ۸۰ درصد ثروتمندان روی یک هدف مشخص تمرکز می کنند. *** ۱۲ درصد بی پول ها روی 
هدف خاصی متمرکز می شوند.

۳. تفاوت سوم: ۸۶ درصد ثروتمندان تا پایان عمرشان برای موفقیت و پیشرفت خود سرمایه گذاری می کنند و 
مدام آموزش می بینند. *** فقط ۵ درصد بی پول ها به دنبال آموزش و یادگیری موفقیت و ثروتمند شدن هستند.

۴. تفاوت چهارم: ۸۸ درصد ثروتمندان هرروز نیم ساعت یا بیشتر را به مطالعه با موضوع آموزشی یا کاری 
اختصاص می دهند. *** فقط ۲ درصد بی پول ها این عادت را دارند.

۵. تفاوت پنجم: ۸۶ درصد ثروتمندان عاشق مطالعه هستند. *** ۲۶ درصد بی پول ها به مطالعه عالقه مندند.

 ۶. تفاوت ششم: ۶۳ درصد ثروتمندان در زمان رفتن به سر کار به کتاب های صوتی گوش می دهند. ***
۵ درصد بی پول ها این کار را می کنند.

درصد   ۱۹  *** می کنند.  لیست  بدهند،  انجام  باید  که  را  کارهایی  ثروتمندان  درصد   ۸۱ هفتم:  تفاوت   .۷
بی پول ها لیست کارهایشان را تهیه می کنند.

۸. تفاوت هشتم: ۸۴ درصد ثروتمندان معتقدند که عادت های روزانه شان باعث بیشتر شدن فرصت ها و شانس 
موفقیت آن ها می شود. *** ۴ درصد بی پول ها چنین اعتقادی دارند.
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۹. تفاوت نهم: ۷۶ درصد ثروتمندان عقیده دارند که عادت های بِد روزانه، باعث می شود وضعیت مالی شان بد 
شود. *** ۹ درصد بی پول ها این مسئله را باور دارند.

۱۰. تفاوت دهم: ۴۴ درصد ثروتمندان صبح ها ۳ ساعت قبل از ساعت کاری خود، از خواب بیدار می شوند. 
*** فقط ۳ درصد بی پول ها این عادت را دارند.

۱۱. تفاوت یازدهم: ۷۶ درصد ثروتمندان چهار روز در هفته ورزش می کنند. *** ۲۳ درصد بی پول ها به طور 
مرتب ورزش می کنند.

۱۲. تفاوت دوازدهم: ۷۰ درصد ثروتمندان روزانه کمتر از ۳۰۰ کالری تنقالت می خورند. *** ۹۷ درصد 
بی پول ها هرروز بیشتر از ۳۰۰ کالری تنقالت و خوراکی های بیهوده مصرف می کنند.

*** می کنند.  تماشا  تلویزیون  ساعت  یک  از  کمتر  هرروز  ثروتمندان  درصد   ۶۷ سیزدهم:  تفاوت   .۱۳ 
۲۳ درصد بی پول ها روزانه چندین ساعت برنامه های تلویزیون را می بینند.

۱۴. تفاوت چهاردهم: ۶ درصد ثروتمندان ممکن است به دیگران بگویند که به چه چیزی فکر می کنند. *** 
۶۹ درصد بی پول ها خیلی سریع به شما می گویند که در سرشان چه می گذرد.

۱۵. تفاوت پانزدهم: ۷۶ درصد ثروتمندان عادت ها و کارهای روزانه شان را که عامل موفقیت خود می دانند، 
به فرزندان خود آموزش می دهند. *** فقط ۱ درصد بی پول ها این کار را می کنند.

۱۶. تفاوت شانزدهم: ۶۳ درصد والدین ثروتمند، فرزندانشان را مجبور می کنند که هرماه دو جلد یا بیشتر 
کتاب غیرداستانی بخوانند. *** ۳ درصد والدین بی پول این کار را انجام می دهند.
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 ۱۷. تفاوت هفدهم: ۸۰ درصد ثروتمندان با دیگران تماس می گیرند که تولد آن ها را تبریک بگویند. ***
۱۱ درصد بی پول ها چنین کاری می کنند.

نتیجه گیری: وضعیت مالی ثروتمندان و افراد بی پول بی دلیل نیست و علت های زیادی دارد. 
چیزی که باعث ثروتمند شدن افراد می شود، افکار و اعمال آن ها است. اگر شما هم یاد بگیرید 
که مثل ثروتمندان فکر کنید و عادت های خوب آن ها را در زندگی خود ایجاد کنید، قطعاً شما 

هم به ثروت خواهید رسید.

• نویسنده: فردین محمدی
• موضوع: ثروتمندی

)www.MovafaghYar.com( منبع: موفق یار •

برای مشاهده ی این مقاله در سایت موفق یار و اعالم نظرات خود، اینجا کلیک کنید!
برای ترویج موفقیت در جامعه، لطفاً این فایل را با دوستانتان به اشتراک بگذارید!

برای دانلود رایگان آموزش ها و مقاالت موفقیت و ثروتمندی، عضو سایت موفق یار شوید!
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