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کرایگ هایپر، نویسنده، محقق، سخنران و مجری، با توجه به بخش های مهم کتاب هایی که خوانده و تجربه هایی 
که در زندگی داشته است، عادت هایی را که باعث موفقیت افراد می شود، در قالب ۴۰ نکته کلیدی و فشرده بیان 

کرده است.

توجه: این مقاله شامل دو بخش می باشد. برای مطالعه ی بخش دوم، به مقاله ی »۴۰ عادت افراد موفق - 
بخش دوم« مراجعه کنید!

عادت های انسان های موفق
۱. افراد موفق فرصت هایی را می بینند و پیدا می کنند که دیگران آن ها را نمی بینند.

۲. از مشکالت درس می گیرند، درحالی که دیگران فقط مشکالت را می بینند!

۳. روی راه حل ها تمرکز می کنند.
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۴. آن ها هوشیارانه موفقیتشان را می سازند؛ در زمانی که دیگران آرزو می کنند موفقیت به سراغشان بیاید!

۵. ترس هایی مانند دیگران دارند،  اما اجازه نمی دهند ترسشان آن ها را کنترل و محدود کند.

۶. سؤاالت درستی از خودشان می پرسند، سؤال هایی که آن ها را در مسیر مثبت ذهنی و روحی قرار می دهد.

۷. به ندرت از چیزی شکایت می کنند و انرژی شان را به خاطر آن از دست نمی دهند. همه ی چیزی که شکایت 
کردن ایجاد می کند، فقط قرار دادن فرد در مسیر منفی بافی و بی نتیجه بودن است.

۸. سرزنش نمی کنند. )واقعًا فایده اش چیست؟!( آن ها تمام مسئولیت کارهایشان و نتایجی را که کسب می کنند، 
به عهده می گیرند.

۹. وقتی مجبور می شوند از ظرفیتی بیش ازحد توانشان استفاده کنند، همیشه راهی را برای باال بردن ظرفیتشان 
پیدا می کنند و بیشتر از توانشان از خود توقع دارند. آن ها از آنچه دارند، به نحو کارآمدتری استفاده می کنند.

۱۰. همیشه مشغول، فعال و سازنده هستند. هنگامی که بیشتر افراد در حال استراحت هستند، آن ها برنامه ریزی 
می کنند و فکر می کنند تا در زمان انجام کارشان استرس کمتری داشته باشند.

۱۱. خودشان را با افرادی که با آن ها هم فکر هستند، متحد می کنند. آن ها اهمیت و ارزش قسمتی از یک گروه 
بودن را می دانند.

۱۲. بلندپرواز هستند و دوست دارند شگفت انگیز باشند. آن ها هوشیارانه انتخاب می کنند تا بهترین نوع زندگی را 
داشته باشند و نمی گذارند زندگی شان به طور خودکار و بیهوده سپری شود.
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۱۳. دقیقًا می دانند که چه چیزی در زندگی می خواهند و چه چیزی نمی خواهند. آن ها بهترین واقعیت را به خوبی 
برای خودشان مجسم و طراحی می کنند، به جای آنکه فقط تماشاگر زندگی باشند!

۱۴. بیشتر از آنکه تقلید کنند، نوآوری می کنند.

۱۵. در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری 
از دست نمی دهند.

۱۶. آن ها دانش آموزان مدرسه زندگی هستند و همیشه برای آموزش و یادگیری روی خودشان کار می کنند. آن ها 
از راه های مختلفی مثل تحصیالت آموزشگاهی، دیدن و شنیدن، پرسیدن، خواندن و تجربه کردن یاد می گیرند.

۱۷. همیشه امیدوار و مثبت اندیش هستند و توانایی پیدا کردن راه درست را دارند.

۱۸. آن ها دقیقًا می دانند که چه کاری باید انجام دهند و زندگی شان را با از شاخه ای به شاخه ی دیگر پریدن از 
دست نمی دهند.

۱۹. ریسک های حساب شده ای انجام می دهند، ریسک های مالی، احساسی و شغلی.

۲۰. با مشکالت و چالش هایی که برایشان پیش می آید، سریع و تأثیرگذار روبه رو می شوند و هیچ وقت از مشکالت 
فرار نمی کنند. با چالش ها روبه رو می شوند و از آن ها برای پیشرفت خودشان استفاده می کنند.

نتیجه گیری: عادت های شما زندگی تان را شکل می دهد و تکرار این رفتارهای درست یا غلط در 
درازمدت می تواند باعث موفقیت یا ناکامی شما شود. بیشتر انسان های موفق عادت هایی شبیه 
به هم دارند که برتری آن ها را در زندگی و کسب وکار رقم زده است. شما هم با الگوبرداری و 

ایجاد این عادت ها در خودتان می توانید به موفقیت دست پیدا کنید.
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توجه: این مقاله شامل دو بخش می باشد. برای مطالعه ی بخش دوم، به مقاله ی »۴۰ عادت افراد موفق - 
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• نویسنده: کرایگ هایپر
• تهیه مطلب: تیم موفق یار

• منبع: موفق یار

برای مشاهده ی این مقاله در سایت موفق یار و ثبت امتیاز و نظرات خود، اینجا کلیک کنید!
برای ترویج موفقیت در جامعه، لطفاً این فایل را با دوستان و آشنایانتان به اشتراک بگذارید!
برای دانلود رایگان آموزش ها و مطالب موفقیت و ثروتمندی، به سایت موفق یار مراجعه کنید!
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