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اهداف و دست آوردهای کارگاه »موفقیت راه دارد!« 
چــرا شــما در رســیدن بــه برخــی از اهدافتان بســیار موفق تر 
از بقیــه اهدافتــان بوده ایــد؟ اگــر دلیلــش را نمی دانید  ــ   ، در 
ــی  ــوم شــده وقت ــن ابهــام و گیجــی تنهــا نیســتید. معل ای
صحبــت از درک علــت موفقیــت و ناکامــی  اســت  ، حتــی 
بســیاری از انســان ها ی باهــوش و بــا اســتعداد و بســیار 
موفــق در ایــن کار زیــاد خــوب نیســتند. پاســخ شــهودی بــه 
ایــن ســوال کــه می گویــد- هــر یــک از مــا انســان ها مســتعد 
برخــی از اســتعدادها و فاقــد برخــی از اســتعدادها بــه دنیــا 
می آییــم- واقعــا فقــط یــک تکــه کوچــک از پــازل اســت. در 
واقــع  ، دهه هــا پژوهــش روی موضــوع موفقیت و کامیابی 
نشــان داده که انســان های موفق فقط به خاطر کســی که 
هســتند )ویژگی های آورده خودشــان( به اهداف شــخصی 
و حرفــه ای خــود نمی رســند  ، بلکــه بیشــتر اوقــات بــه خاطــر 

کارهایــی کــه انجــام می دهنــد بــه اهدافشــان می رســند.
انجــام  موفــق  انســان های  کــه  کاری   ۹ کارگاه  ،  ایــن  در 
می دهنــد- راهبردهایــی کــه بــه کار می گیرند تــا هدفگذاری 
کننــد و اهدافشــان را دنبــال کننــد- را بــا شــما در میــان 
می گــذارم. دهه هــا پژوهــش و تحقیــق نشــان داده که این 
راهبردهــا بزرگتریــن اثــر را روی عملکــرد ایــن افــراد داشــته. 
دانشــمندان روان شناســی کــه انگیــزه را مطالعــه و بررســی 
می کننــد  ، هــزاران تحقیــق انجــام داده انــد تــا اثربخشــی )و 
محدودیت هــا( ایــن راهبردهــا را آزمــون و تعییــن کننــد. 
خبــر خــوب ایــن اســت کــه بــه کارگیــری ایــن راهبردهــا بــه 
طــرز چشــمگیری واضــح و ســاده اســت. وقتــی در ایــن 
کارگاه شــرکت کنیــد یــک عالمــه لحظــات »خُــب معلومــه 

یــا معلومــه کــه« خواهیــد داشــت. همچنیــن جاهایــی 
خواهیــد گفــت: »آهــا کــه این طــور  ، بــا عقــل جــور درمیــاد«  
و چنــد تــا هــم »وای  ، کــه این طــور  ، اصــا نمی دونســتم« 
خواهیــد داشــت. در پایــان  ، نــه تنهــا دربــاره همــه چیزهایی 
ــا حــدی بینــش  ــد  ، ت ــا ایــن جــا درســت انجــام داده ای کــه ت
پیــدا می کنیــد  ، بلکــه می توانیــد اشــتباهاتی کــه شــما را 
ــد. از آن  ــز مشــخص کنی ــد را نی از مســیرتان خــارج کرده ان
مهم  تــر  ، می توانیــد از ایــن بــه بعــد از ایــن دانــش بــه نفــع 

خودتــان اســتفاده کنیــد.
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