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 ی دهند؟موفق چه کارهایی را انجام نمزنان 

 

 و کردن خرج چون دیگرش جوانب و اندوزیثروت به نسبت مردان و زنان دیدگاه شاید

 ردمم به آنها پیغام رساندن چگونگی در صرفا تفاوت این اما باشد، متفاوت کردن اندازپس

 شخصی هایتجربه به نسبت مردان با مقایسه در زنان که خاطر این به احتماال هم آن است؛

 و نزنا هم نهایت در اما دارند؛ احساسی دیدگاهی بنابراین و کنندمی عمل تراحساساتی خود

  :که است این هم آن و دارند نظر توافق نکته یک روی مردان هم

 

 حاصل نوعهم به کمک به میل و درست تصمیم سختکوشی، از خوشحالی و موفقیت» 

 حاظل به هازن کلی صورتبه که است این ماند،می باقی میان این در که چالشی تنها.« شودمی

 منکر تواننمی این، جز به. دارند مردها با زیادی فاصله هنوز درآمد میزان و مرتبه و مقام

 ازگوب زنانی زبان از روابط و پول کار، زندگی، با رابطه در هادرس بهترین که شد حقیقت این

 مسائل پای تا بنابراین. زنندمی حرف خود زنانه هایدیدگاه و احساسات عمق از که شودمی

  .دهیم گوش هازن حرف به است بهتر آید،می میان به مهم

 

 بدون اما نامیم؛می دست کف چرک را آن ما که پول بله. است پول دنیا مهم مسائل از یکی

 باتقری انسان که زمانه این در مخصوصا. برداریم قدم از قدم توانیمنمی واقع در پول همین

 از هاانسان تمام البته. داردبرمی قدرت نهایت در و پول به رسیدن برای را هایشقدم تمام

 موفقیت راه طی برای شاید که افرادی آیند؛نمی بیرون موفق اند،کرده آغاز که مسیری این

  .باشند داشته دنیا موفق هاینمونه نصحیت و مشاوره شاید یا دیگران کمک به نیاز
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 که کسانی روی تاثیری بتواند شاد دنیا افراد ترینموفق از الگوبرداری حال هر به

 موفق هایزن میان از الگوها این اگر. باشد داشته دارند، موفقیت به میل و بلندپروازند

 رد هازن برای موفقیت کسب که چرا شود؛ چندبرابر تاثیر این شاید شوند، انتخاب دنیا

 .نیست آسانی چندان کار مردها با مقایسه

 

 لمث مردانه و جدی کامال محیطی در اشکردنکار حاصل زن، یک تجربیات که است قرار وقتی

 نگرش و تصمیمات به ویژه توجه حتم طوربه باشد زن همکار یک حتی وجود بدون و آی،بیاف

 .است ناپذیراجتناب موفقیت یتجربه برای خود

 

 کردروی و تصمیمات با موفقیت و کامیابی که گرفتمیاد آیبیاف زن افسر یک عنوان به من

 هایابانتخ و سنجیده اقدامات با من، پیشرفت و رشد اینکه و دارد، مستقیمی ارتباط امکاری

 اب زنی هر که است طبیعی این. دیگران سوی از همیاری بر تکیه با نه دارد ارتباط درستم

 موفقیت از را خود دارامضا و فردبهمنحصر تعریف خویش، مکانی و زمانی موقعیت به توجه

 با ار خود موفقیت و رشد گمانبی موفق، زنان که است این من قلبی باور ولی باشد داشته

 :اندآورده دستبه زیر مهم مورد ۹ رعایت

 

 گیرندنمی نادیده را شانترس هرگز موفق زنان .۱

 

 هرگز. شویم روروبه خود هراس و ترس با اول همان از باید کنیم پیشرفت خواهیممی اگر

 خود، ذهنی قدرت به اتکا با عوض، در ندهیم؛ هدر هاترس آن از اجتناب برای را خود انرژی

 و کار در موفقیت برای را ما که کنیم مدیریت ایشیوه به را خود رفتار و احساسات افکار،

 .کند آماده زندگی
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 ربیشت ترس فقط آن حاصل که شودمی آن تشدید باعث فقط منفی حس یک کردن سرکوب

 الاحتم به بخشیدن شدت یعنی اضطراب و ترس مهار پس،. سکون ینقطه به رسیدن و است

 .آن با رویارویی

 

 گریزندنمی تعارضات از هرگز موفق زنان .۲

 هایعدالتیبی و هاانتقاد مشاجرات، با رویارویی در آیبیاف زن افسر یک عنوان به هم من

 بود نای در دیگران با من تفاوت. نبودم مستثنی کردم تجربه تلخی به کار در که شماریبی

 دیگران با همراهی در را آن از رهایی و نزدم جا در منفی احساسات آن از فرار برای هرگز که

 .ندیدم

 

 ،جویانهسلطه همواره تعارضات کنند،می پرهیز مشکالت با رویارویی از که افرادی خیال به

 پیدا نمود مختلفی اشکال به تعارضات چراکه نیست درست این. آمیزندتوهین و خشن

 ما یاندیشه و احساسات تا باشد هوشیارانه دیگران رفتار مقابل در باید ما واکنش. کندمی

 تواقعی از و باشیم داشته تعارضات از درستی درک وقتی. ندهند قرار سوءاستفاده مورد را

 نه ود،ب خواهد تصمیم و انتخاب بر مبتنی آن به نسبت ما واکنش نباشیم، گریزان آن وجودی

 .آگاهینا و ترس روی از

 

 کنندنمی توجه شاندرونی انتقادی-خود به هرگز موفق زنان .۳

 اهایصد به نسبت و دربیاورم بنوبیخ از را امدرونی انتقادهای یریشه که بود الزم ابتدا در

 این ولی محدود چندهر که بودم مجبور و. باشم توجهبی ذهنم در موجود اضطراب و تردید

 .دهم انجام سازنده انتقاد و مثبت بازخورد بر تمرکز با را کار

 تقویت راه تنها ما؛ بر ذهن اشراف و تسلط جایبه هااندیشه مهار توانایی یعنی ذهن قدرت

 با مانهیجانات و عواطف افکار، مهار و مدیریت برای بگیریم یاد که است این ذهنی قدرت

 .باشیم داشته درونی وگویگفت همواره گذارتأثیر و مثبت واژگان بردن کاربه
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 مانندنمی آلایده شرایط انتظار در هرگز موفق زنان .۴

 

. یستن پذیرامکان حرکت و تالش بدون هرگز مطلوب، شرایط انتظار و عالی شغل به دستیابی

 وجود هاییتفاوت زحمت، و زیان از رنج و رشد برای از مشقت بین که آموخت بایستمی

 .دارد

 

 خیلی ،شده عدالتیبی شما به یا نیست مراد وفق به اوضاع نیست، خوب شرایط اینکه گفتن

 .کشاندمی بستبن به آخردست را ما حرکت مسیر که است ایبهانه همه اینها. است راحت

 

 دگیزن در پیشرفت برای داریم چنته در آنچه از موجود، شرایط و موقعیت از گیریبهره با باید

 رد برویم، سکون و شکست استقبال به اینکه جای به یعنی ذهن قدرت. کنیم استفاده

 .باشیم داشته مناسبی رویکرد و نگاه مختلف، شرایط با مواجهه

 

 کنندنمی نگاه اشتباه عنوان به خود یگذشته به هرگز موفق زنان .۵

 شدم،می زده خجالت اشتباهات این از گاهی. کردم تجربه را زیادی اشتباهات کار، اوایل در

 .بگیرم درس آنها هرکدام از بودن خجل جای به که بستم عهد خودم با روز یک اما

 

 بغل مغ زانوی اینکه جایبه باید اما باشد ناخوشایند یا بد تواندمی گذشته اشتباهات برخی

 نفراگرفت کنیم؛ نگاه نو چیزهای یادگیری برای هاییفرصت چشم به آنها به باید بگیریم

 ارانیهمک و دوستان کنار در بودن یقینا. دانستیمنمی آنها از چیزی هیچ ترپیش که چیزهایی

 وجودبه نو چیزهای آموختن برای را فراوانی فرصت شوند،می اشتباه مرتکب ما مثل که

 .آوردمی
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 دهندنمی دست از را طالیی هایفرصت هرگز موفق زنان .۶

 

 نآ دادن انجام به تمایلی دیگران که است کارهایی انجام موفقیت راه که کردم تجربه بارها

 .ندارند امور

 

 چند ره کرد؛ شناسایی درستیبه کنندمی تعلل آن دادن انجام در دیگران که را کارهایی باید

 سیرم شک،بی. نداشت تردید آنها انجام در باید ولی برسند، نظر به کوچک و ساده شاید که

 .ممکن شکل ترینشایسته به کارها آن انجام جز نیست راهی متمایز

 

 هب توانیممی که است مسیر انتهای به تا کردن طی با که چرا دهید ادامه تانراه به سپس

 .کنیم تبدیل نتیجه به موفقیت با را آنها ینهفته هایظرفیت و شویم نزدیک هافرصت

 

 دهندنمی دست از را خود آرامش و تسلط هرگز موفق زنان .۷

 

 .توانمندم خود زندگی مدیریت در که دانستممی هم اول همان از

 تدس اما باشد؛ خدا به تانتوکل و کنید دعا : دارم اعتقاد آن به خیلی من که هست عبارتی

 .ندارید بر هم تالش از

 در نهاآ شکست یا موفقیت یکننده تعیین اقبال و بخت که است این افراد از بسیاری توجیه

 آنها باور به و زنندمیرقم را خویش اقبال و بخت خودشان متفکر رهبران. است زندگی

 یاندک نقش اقبال و بخت شاید که چند هر. آنهاست یسیطره تحت فقط شکست و موفقیت

 برای نگرانی به معطوف را خود ذهنی توان گاههیچ آنها ولی کند بازی آنها جاری شرایط در

 .کنندنمی احتمالی هایآمدپیش
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 ما یطشرا و زندگی در بهبود سبب تواندمی اقبال و بخت بر تسلط با فرصت آوردن دستبه

 از نبردن بهره مالمت و حسرت تا باشد یمن خوش ناکامی یک است بهتر آن، حاصل شود؛

 .نکرده تجربه هایفرصت

 

 دارندبرنمی تفحص و تحقیق از دست هرگز موفق زنان .۸

 اطالعات از آگاهی با را خودم قبل از حتما کنم بازجویی متهم یک از خواستممی وقتهر من

 .کردممی آماده نیاز مورد

 

 ورتضر یک احتمالی مشتری و گذارسرمایه هر با مذاکره از قبل وگوگفت محور از آگاهیپیش

 پر زمین روی رفتن راه یعنی وگوگفت هنگام به مذاکره مورد موضوع روی احاطه عدم است؛

 .یابمین داشتن همراهبه بدون مین از

 

 الکام و مسلط و متعادل نقص، و عیببی کنید؛ آماده قبل از کاری هر انجام برای را خود باید

 .باشید آماده

 

 

 دارندنمیبر تالش از دست هرگز موفق زنان .۹

 تم،داش عهده به را سنگینی مسئولیت یا سخت تفحص و تحقیق اندازه چه تا اینکه از فارغ

 .نداشتمبر تالش از دست آیبیاف در امخدمت سال ۲۴ طول در هرگز
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 نشان خوش روی «تونمنمی» یکلمه به و داریممیبر تالش از دست که زمانی درست

 حصار کشیدن یعنی این. رودمی دست از ماننگرش و رفتار روی ما تسلط دهیم،می

 شکست از خویش ترس به داریم واقع در ٬زنیممی جا وقتی. هاتوانمندی دور به محدودیت

 خود هایمحدودیت شناخت و محک برای را الزم جسارت که دهیممی نشان و کنیممی اعتراف

 .نداریم


