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مهم ترین عامل برای رسیدن به اهداف »پشتکار« است. پشتکار در کار می تواند عالقه ی شما را به پول تبدیل کند. 
شما با استفاده از قدرت پشتکار می توانید به هر هدف بزرگی برسید و دستیابی به هیچ رؤیایی برایتان غیرممکن 

نخواهد بود!

اهمیت پشتکار در موفقیت
تمام ثروتمندان بزرگ، کارآفرینان برجسته و افراد بسیار موفق دارای پشتکار فراوان هستند و به واسطه ی همین 
پشتکار توانسته اند به نتایج خارق العاده برسند. بزرگ ترین دانشمندان، ثروتمندان، ورزشکاران، هنرمندان و... همگی 

فقط با پشتکار عالی به جایگاه باال رسیده اند، نه به خاطر هوش و استعداد و شانس و... .

بیشتر مردم با اولین شکست تسلیم می شوند و بسیاری با دومین و سومین تالش ناموفق اهدافشان را برای همیشه 
فراموش می کنند، دست از تالش می کشند و به زندگی قبلی خود ادامه می دهند. افراد بسیار کمی )کمتر از ۵ 
درصد( هستند که حتی در بدترین شرایط هم ناامید و تسلیم نمی شوند و با وجود شکست های مکرر، به تالش خود 

حتی بیشتر از قبل ادامه می دهند و سرانجام به موفقیت های بزرگ و ثروت های افسانه ای می رسند.
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پایداری، استقامت و پشتکار کلید نهایی رسیدن به اهداف است. اگر اراده، انگیزه و پشتکار را باهم 
ترکیب کنید و با هوشمندی از آن ها استفاده نمایید، قطعًا به موفقیت خواهید رسید. البته باید کار سخت و تالش 
زیاد را در جای مناسب و به شکل درست استفاده کنید و انرژی خود را هدر ندهید. اطالعات مناسب را جمع آوری 

کنید، هدفتان را به خوبی بشناسید، مسیر درست را انتخاب کنید و با پشتکار فراوان به راهتان ادامه دهید.

»هیچ انسانی بدون داشتن پشتکار نمی تواند موفق شود.«

ادیسون - بزرگ ترین مخترع تاریخ با ۱۰۹۳ اختراع - برای اختراع المپ بیش از ده هزار بار آزمایش و تالش 
کرد. افرادی مانند ادیسون، هنری فورد، بیل گیتس، سرهنگ ساندرز، مایکل جردن، والت دیزنی، دکتر حسابی، 

احد عظیم زاده، علی دایی و... با پشتکار فراوان توانسته اند قله های موفقیت را فتح کنند.

کنید.  تعویض  دیگری  ویژگی  با  را  پشتکار  نمی توانید  شما  ندارد!  وجود  پشتکار  برای  جایگزینی  هیچ 
استعداد، هوش، تجربه، تحصیالت و... هیچ کدام نمی تواند جای پشتکار را بگیرد. شما اگر اهداف عالی داشته باشید، 
بدون پشتکار کاماًل محال است که به هدفتان برسید. اگر قدم در مسیر موفقیت گذاشته اید، بدون قبول شدن در 
آزمون پشتکار هرگز به موفقیت های بزرگ نخواهید رسید. زندگی پاداش پشتکار را به شما می پردازد و آن، رسیدن 

به اهداف بزرگ و دستیابی به رؤیای دلخواه است.

ناپلئون هیل: »پشتکار برای انسان به همان اندازه مهم است که آب برای ماهی.«

پشتکار یک ویژگی است که می توانید آن را در خودتان ایجاد کنید و مدام آن را تقویت کرده و افزایش دهید. اگر 
پشتکار ضعیفی دارید، اصاًل نگران نباشید! شما می توانید آن را به دست بیاورید.
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۷ عامل قدرتمند برای ایجاد پشتکار

۱. هدف
اگر هدف مشخص، بزرگ و دقیقی داشته باشید و بدانید که در زندگی و کارتان دقیقًا چه می خواهید، اولین و 
مهم ترین گام را برای داشتن پشتکار برداشته اید. برای خودتان هدف گذاری کنید، هدف را دقیق و با جزئیات بیان 
کنید، آن را بنویسید و برای آن زمان در نظر بگیرید. از حاال به بعد تالش و تمرکز شما باید روی این اهداف باشد.

۲. اراده
اساس پشتکار را اراده تشکیل می دهد. وقتی هدفی تعیین می کنید، تصمیم بگیرید و اراده کنید که حتمًا به آن 
برسید و تا دستیابی به آن، دست از تالش برندارید. داشتن اراده ای محکم منجر به پشتکار می شود. عزم راسخ 

داشته باشید و به خودتان قول بدهید که به خواسته ی خود برسید و موفق شوید.

۳. انگیزه
برای رسیدن به هدفتان شدیداً نیاز به انگیزه دارید. چرا می خواهید به آن هدف برسید؟ دالیلتان برای آن چیست؟ 
مهم ترین علت برای رسیدن به هدفتان کدام است؟ اگر انگیزه ای قدرتمند داشته باشید و مدام آن را تقویت کنید، 

پشتکارتان به شدت افزایش خواهد یافت و می توانید به مشکالت و شکست ها در مسیر موفقیت غلبه کنید.

۴. عالقه
شما باید نسبت به هدفتان عالقه ی بسیار زیادی داشته باشید. بدون داشتن عالقه و اشتیاق به چیزی نمی توانید 
به آن برسید. آتش عالقه تان را همیشه روشن نگه دارید؛ زیرا دنبال کردن هدفی با اشتیاق فراوان کار راحت تری 

است و باعث ایجاد پشتکار می شود.
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۵. باور
باور کنید که  باشید و شک نکنید که می توانید به هدفتان برسید.  ایمان داشته  باور و  توانایی تان  به خودتان و 
موفقیت و ثروت متعلق به شما است و حتمًا روزی به آن خواهید رسید. داشتن باورهای قوی مهم است، زیرا 

پشتکار را در شما زنده می کند.

۶. اجرا
برای رسیدن به اهدافتان ابتدا برنامه ریزی کنید. حاال دست به عمل بزنید! برنامه ی خود را اجرا کنید و طبق آن 
پیش بروید. فقط با عمل کردن می توانید به موفقیت برسید. اجرای هر برنامه ای حتی اگر ضعیف باشد، به ایجاد 

پشتکار کمک می کند و هر عملی حتی اگر کوچک باشد، شما را یک قدم به هدفتان نزدیک تر می کند.

۷. عادت
پشتکار یک ویژگی است که می توانید آن را به دست بیاورید. مانند هر کاری می توانید به پشتکار عادت کنید. 
کافی است در کارهای کوچک از خودتان پشتکار نشان دهید و با تکرار آن را تبدیل به یک عادت کنید. عادت به 

پشتکار در زندگی شما واقعًا معجزه می کند و شما را به باالترین جایگاه ها خواهد رساند.

دو روش عالی برای تقویت پشتکار:
۱. از کارهای کوچک و تالش های اندک شروع کنید و پشتکار خود را رفته رفته افزایش دهید.

۲. کار خود را به اجزای کوچک تقسیم کنید و هر دفعه یک قسمت از آن را انجام دهید.

و  قدرت  با  و  می کند  پیدا  افزایش  به شدت  پشتکارتان  مدتی  از  بعد  باشید  مطمئن  باال  روش های  از  استفاده  با 
سرعت بیشتری به طرف اهدافتان حرکت خواهید کرد. در دنیایی که بیشتر مردم تسلیم زندگی می شوند و در برابر 
مشکالت و شکست ها کم می آورند، اگر شما کمی بیشتر از دیگران تالش کنید و ناامید نشوید، به زودی موفقیت 

http://www.movafaghyar.com


تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت موفق یار است و انتشار آنالین  آن با ذکر منبع بالمانع است.

www.MovafaghYar.com

5آموزشرایگانموفقیتوثروتمندشدندرسایتموفقیار

چگونه پشتکار داشته باشیم تا به اهدافمان برسیم؟

را در آغوش خواهید کشید. برای افزایش روحیه و انگیزه ی خود می توانید زندگی نامه ی افراد موفق را مطالعه کنید 
و پشتکار را از آن ها یاد بگیرید.

است.  ضروری  بسیار  امری  ثروت  و  موفقیت  به  رسیدن  برای  پشتکار  داشتن  نتیجه گیری: 
نپذیرید.  کار  ندادن  انجام  برای  را  بهانه ای  هیچ  و  کنید  رعایت  زمینه ای  هر  در  را  پشتکار 
موفقیت های بزرگ آسان به دست نمی آیند. اگر هدفی دارید، برای آن تالش کنید و تا رسیدن 

به آن هرگز و هرگز تسلیم نشوید!

• نویسنده: فردین محمدی
• موضوع: موفقیت

)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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