کوی آّستِ تر.....
ثِ اًسبى ّبی هَفقی کِ در اعزاف خَد هی ثیٌیذ ،فکز کٌیذ .رهش هَفقیت آًْب در چیست؟ هَفقیت در سًذگی ٍاثستِ ثِ آى است
کِ اًسبى ّب ثتَاًٌذ هسیز ٍ ّذف هطخصی را تؼییي کٌٌذ .ثب ایي حبل ،تٌظین اّذاف ٍ هقصَد سًذگی ثِ تٌْبیی کبفی ًیت .اکثز
اًسبى ّب ،ثزای سًذگی خَد اّذاف سبلن ٍ ٍاالیی تٌظین هی کٌٌذ ٍلی ّوِ ی آًْب ثِ هَفقیت ًوی رسٌذ.
ٌّگبهی کِ اًسبى ّب ّذف ٍ هقصَد هطخصی اس سًذگی خَد دارًذ ،در راُ دستیبثی ثِ آى ثب هطکالت ٍ هَاًغ هتؼذدی رٍثِ رٍ هی
ضًَذ .رٍ ثِ رٍ ضذى ثب هَاًغ ،ثسیبر عجیؼی است .هَفقیت فزد ،ثِ ضذت تبثغ ًَع ثزخَردّبی اٍ در هقبثل هَاًغ ٍ هطکالت است.
ثزخَرد ٍ رفتبر افزاد ثب هَاًغ ،هطکالت ٍ سختی ّبی سًذگی ،ثسیبر هتفبٍت است از جولِ:
تسلین ٍ درهاًذگی
ثؼضی افزاد ٌّگبم رٍثزٍ ضذى ثب هطقبت ٍ سختی ّبیی کِ در راُ رسیذى ثِ اّذاف ضبى ٍجَد دارد ،دچبر درهبًذگی ٍ تسلین هی
ضًَذ .آًبى در چٌیي ضزایغی ،دست اس فؼبلیت هی کطٌذ ٍ ضزایظ هَجَد را هی پذیزًذ .اػتقبد آًبى ثز ایي است کِ تَاى هَفقیت ٍ
پیطزفت در آًبى ٍجَد ًذارد .هوکي است ثپزسیذ هگز ایي افزاد چِ ثزداضت ٍ ًگزضی در هَرد خَد دارًذ کِ ثِ ایي ًتیجِ هی
رسٌذ ،اهکبى هَفقیت ٍ پیطزفت ًذارًذ .هؼوَال ،آًبى هؼتقذ ثِ ضاًس ،بخت ،اقبال ٍ هَاردی اس ایي قجیل ّستٌذ .هثال هوکي
است ثگَیٌذ :هب ضبًس ًذارین ،یب هب اس اٍل ّن ثذضبًس ثَدین ٍ هَاردی هطبثِ.
خطن ٍ عصباًیت
تحقیقبت هختلف ًطبى دادُ است ،ثؼضی افزاد ٌّگبهی کِ در راُ رسیذى ثِ اّذاف خَد ثِ هطکالت ٍ هَاًغ ثز هی خَرًذ ،دچبر
خط ن هی ضًَذ .خطنً ،بضی اس ًبکبهی ٍ هحزٍهیت استٌّ .گبهی کِ اًسبى ّب دچبر احسبس ًبکبهی ٍ هحزٍهیت ضًَذ ،خطن در
آًبى ایجبد هی ضَد .هوکي است ثپزسیذ ًبکبهی ٍ هحزٍهیت در چِ ضزایغی ایجبد هی ضَد؟ در ٍاقغً ،بکبهی اس ًبتَاًی در دستیبثی
ثِ ّذف ٍ هحزٍهیت اس احسبس هَفقیت ایجبد هی ضَد ٍ ثِ راحتی ثِ احسبس خطن ٍ ػصجبًیت تجذیل هی ضًَذ .ثِ یبد داضت
ثبضیذ ،خطن یکی اس احسبسبت ضبیغ در هیبى اًسبى ّبست ٍ ثِ صَرت ّبی ثسیبر هختلف ٍ هتٌَػی خَد را ًطبى هی دّذ کِ در
ایي جا بِ تعذادی از آًْا اضارُ هی ضَد:
 .1سرزًص خَد :ثؼضی افزاد پس اس رٍیبر ٍیی ثب هَاًغ ٍ رّب کزدى اّذاف ضبى ضزٍع هی کٌٌذ ثِ سزسًص خَد،
سزسًص خَد خطوی است کِ ثِ درٍى اًسبى ثز هی گزدد.
 .2سرزًص دیگراى  :ثؼضی افزادٌّ ،گبم ثزخَرد ثب هَاًغ ،ضزٍع ثِ سزسًص دیگزاى هی کٌٌذ .آًبى ثِ دًجبل هقصز هی
گزدًذ .یؼٌی کسی کِ هسئَل ایجبد هطکالت ثزای آًبى در راُ دستیبثی ثِ ّذف ثزدُ است .جبلت آى است کِ سزسًص
دیگزاى ًِ ،تٌْب کوکی ثِ حل هطکل ٍ هَاًغ ًوی کٌذ ،ثلکِ ثِ رٍاثظ ٍ ارتجبط ّبی اجتوبػی آًبى ًیش ثِ ضذت صذهِ هی
سًذ.

 .3پرخاش ٍ درگیری  :گبّی اٍقبت افزاد ٌّگبهی کِ دچبر خطن هی ضًَذى ،ثب اعزافیبى خَد درگیز هی ضًٍَذ ٍ ثب
آًْب پزخبش هی کٌٌذ .پزخبضگزی ػالٍُ ثز آًکِ کوکی ثِ فزد ًوی کٌذ ،هبًٌذ سزسًص دیگزاى ،فقظ ثبػث تطذیذ
هطکالت ٍ ثِ خصَظ اس دست دادى دٍستبى ٍ آضٌبیبى ًیش هی ضَد.
یاس ٍ ًااهیذی
ثؼضی افزادٌّ ،گبم تالش ثزای دستیبثی ثِ اّذاف ٍ آرسٍّبی خَدٌّ ،گبهی کِ ثب ضکست ،هبًغ ٍ ػذم هَفقیت رٍ ثِ رٍ هی ضًَذ،
اهیذضبى را ثزای هَفقیت اس دست هی دٌّذ .آًبى ثِ ایي ًتیجِ هی رسٌذ کِ دستیبثی ثِ ّذف غیر هوکي است.
اجتٌاب ٍ فرار
گبّی اٍقبت ٌّگبهی کِ فزد ضتبة ٍ ػجلِ ی سیبدی دارد تب ثِ ّذف خَد ثزسذ ٍ ثِ ّز دلیلی ًوی رسذ ،یب در سًذگی خَد
ضکستی را تجزثِ هی کٌذ ًِ ،تٌْب دست اس تالش ٍ پیگیزی هی کطذ ،ثلکِ سؼی هی کٌذ اس آى فؼبلیت یب فؼبلیت هطبثِ دیگز ٍ
گبّی اٍقبت اس ّز گًَِ فؼبلیتی اجتٌبة کٌذ .ثِ ػجبرت سبدُ تز ،در چٌیي ضزایغی ،راُ فزار در پیص هی گیزد.
استفادُ از حیلِ ٍ ًیرًگ
گبّی اٍقبتٌّ ،گبهی کِ هبًؼی در راُ تحقق اّذاف ٍ خَاستِ ّب ایجبد هی ضَد ،ثؼضی افزاد ثِ حیلِ ٍ فزیت رٍی هی آٍرًذ .در
چٌیي هَاقؼی ،آًبى سؼی هی کٌٌذ اس هسیز ّبی هیبى ثز استفبدُ کٌٌذ تب ثتَاًٌذ راُ دستیبثی ثِ ّذف خَد را کَتبُ کٌٌذ ًِ .تٌْب ،چٌیي
رفتبری ثِ ّذف ًوی رس ذ ثلکِ ثبػث دردسزّب ٍ پیبهذّبی هٌفی هتؼذد دیگزی هی ضَد کِ خَد هطکالت ٍ هَاًغ جذی تز در راُ
رسیذى فزد ثِ اّذاف خَد ایجبد هی کٌٌذ.
رفتارّای ضتاب زدُ ٍ ًاگْاًی
گبّی اٍقبت ،ثؼضی افزاد در هَاجِْ ثب هَاًؼی کِ در راُ دستیبثی ثِ اّذاف ٍ آرسٍّبی آًبى ٍجَد دارد ،صجز ٍ ضکیجبیی خَد را
اس دست هی دٌّذ ٍ اقذام ثِ رفتبرّبی ًبگْبًی ٍ ػجَالًِ هی کٌٌذ .رفتبرّبیی را کِ ًبگْبًی ٍ ثذٍى تفکز ٍ ثزًبهِ ریشی ثبضذ
رفتبرّبی تکبًطی هی ًبهٌذ .رفتبرّبی تکبًطی ٍ ضتبة سدُ ،در اکثز اٍقبت ثب پیبهذّبی ثسیبر ًبهغلَة ّوزاُ است .ثِ ایي تزتیت،
اقذام ثِ چٌیي رفتبرّبیی ثزاثز است ثب دردسز ٍ هطکالت ثسیبر هتؼذد دیگز.
توریي
برای ّر کذام از ٍاکٌص ّایی کِ افراد در هقابل هَاًعی زًذگی ًطاى هی دٌّذ حذاقل سِ پیاهذ
بٌَیسیذ:
یکی از پیاهذّایی کِ برای ضوا پیص آهذُ ًام ببریذ.
بِ یاد داضتِ باضیذ در هَاقغ حتی ثسیبر اٍرصاًس ٍ سزًَضت سبس ،هْن تزیي کبری کِ فزد ثزای حل هطکلص ثبیذ اًجبم دّذ
استفبدُ اس رٍش تفکز ٍ تبهل است .یؼٌی فزد ،کبر خبصی ًوی کٌذ (تاهل ٍ صبر) ٍ ثِ خَد اجبسُ فکز کزدى هی دّذ .در ایي
ضزایظ ػبجل تزیي کبر فکز کزدى است ًِ ػول کزدًی کِ ثذٍى فکز ثبضذ.
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