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و  یو سبک زندگ  ی زندگ

ها و نگرش  افراد   ی ژگیو

 ثروتمند و موفق
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 ویژگی رفتاری انسانهای موفق ۱۵

 

هایی با دیگران دارند؟ آیا استعداد موفقیت در وجود  انسانهای موفق چه تفاوت

طور است شما چقدر  است؟ اگر این برخی انسانها بیش از دیگران نهادینه شده

موفقیت   برای برای  امکان  این  اکنون  دارید؟  شده استعداد  فراهم  که  تان  است 

های رفتاری انسانهای موفق را بشناسید و به این وسیله نقاطِ  ترین ویژگیمهم 

ها را نداشتید ناامید  ضعف و قدرت خود را تخمین بزنید. اگر برخی از این ویژگی 

اس بهتر  اما  دارید  فرصت  اصالح خودتان  برای  تلف نشوید، همیشه  را  وقت  ت 

 .کار شویدبهنکنید و زودتر دست 
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به  همه فرمول  اما  ندارد.  وجود  موفقیت  برای  موفق  خصوصی  انسانهای  ی 

 .های رفتاریِ معینی دارندویژگی

منحصربه  تعریف  ما  از  یک  ما، هر  از  بسیاری  نظر  به  داریم.  موفقیت  از  فردی 

شود. گرچه واضح است  ی اول با پول و ثروت تخمین زده می موفقیت در وهله

که موفقیت جوانب مهم دیگری هم دارد. برای بعضی از مردم مهم این است که  

خواهند سپری کنند. برای برخی دیگر توانایی  شان را آنگونه که می بتوانند وقت

ی انسانهای کمک به نیازمندان مهم است. معیار هرچه باشد، در شخصیت همه 

 .استه شدهخصوصی مشاهدهای بهموفق ویژگی 

شناختم و با ها می ها را برای اولین بار در انسانهای موفقی که سالاین ویژگی 

می  کار  شدهآنها  شکوفا  تازه  مدیرانِ  تا  گرفته  میلیونرها  از  دیدم،  آنها   .کردم 

این، همهشخصیت با وجودِ  داشتند،  متفاوتی  رفتاری  های  ویژگی  آنها چند  ی 

 .ان شده بودشمشابه داشتند که باعث موفقیت

بعضی  از همه  ها عالقهاز ویژگی   به  بیشتر  را  پانزدهم  بیشتری دارم، ویژگی  ی 

پسندم. زیرا وقتی به داستان انسانهای موفق فکر میکنم، از دیزنی گرفته تا می

اند،  شوم آنها اموراتِ بسیاری را با تکیه بر این ویژگی از پیش برده اپرا، متوجه می 

است گذشته را کنار بگذارند و آینده را بسازند. کمک کرده  و این ویژگی به آنها

نگاهی به این مقاله بیندازید تا ببینید چند نمونه از آنها را در رفتارهای خود  

 .کنیدمشاهده می 
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 به رقابت نیاز دارند .۱

 

ام که حسِ رقابت عمیقا در وجودش ریشه ندوانده باشد. تاکنون فرد موفقی ندیده

اند  ل برخاسته از احساس نیاز به برنده شدن است. دالیل متفاوت موفقیت در اص

تشنه موفق  انسانهای  است.  بُرد  همواره  هدف  راهاما  کشف  خالقانهی  ای  های 

می  باال  رقابت  در  را  آنها  که  نظاره هستند  سرخوردگی  با  اینکه  از  و  گر  کشد 

اخالقباختن با  را  ویژگی  این  معموال  مردم  متنفرند.  باشند  اشتباه    شان  کاری 

رقابتمی نیست.  کردن  کار  زیاد  منظور  اینجا  در  ترغیب  گیرند.  را  شما  طلبی 

های  تان کار کنید و راه تان برای رسیدن به رویاهای کند بیشتر از دیگر رقبای می

 .کندتان هموار می رسیدن به موفقیت را برای 
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 کنند گذشته را رها می .۲

 

هرقدر هم موفق باشید، ماندن در گذشته یا    ی مهم دارد.ویژگی اول یک نتیجه

کاهد. انسانهای موفق  تان میتان از سرعت پیشرفت پررنگ کردن آخرین اشتباه

گذشته  نمی هایدر  متوقف  درس شان  آنها  الزمشوند.  فرا   های  گذشته  از  را 

 .کنندتر حرکت می های بزرگ گیرند و با سرعت به سوی چالش می
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 پیشرفت انگیزه دارند برای  .۳

 

گیرترین کنند خود را اصالح کنند. آنها سختانسانهای موفق همواره تالش می

هیچ هستند.  خود  تالش منتقدانِ  همیشه  و  نیستند  راضی  خودشان  از  گاه 

 .کنند بهتر باشند. بیشتر از هرکسِ دیگری مشتاقند بهترین باشندمی
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 کنند میبه جزئیات زیاد توجه  .۴

 

این ویژگی در عین حال که برای اطرافیان آزاردهنده است، نتایج بسیار خوبی  

متضاد   «به همراه دارد. ظاهرا این ویژگی با عبارت معروفِ »درگیرِ جزئیات نشو 

انجام می  کارهای کوچک  اکثرا هنگامی که  انسانهای موفق  اما  به است.  دهند 

 .کنندجزئیاتِ آن نیز توجه می
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 دارند شان نگه میفهرستی از دستاوردهای .۵

 

دارند. نه لزوما برای نمایش  شان را نگه می هایانسانهای موفق یادگارهای موفقیت

میدادن  را  کار  این  بسیاری  )گرچه  و شان  خود  به  اینکه  برای  بلکه  کنند(؛ 

فی  ها کاشان یادآوری کنند سرسختی، به تنهایی برای غلبه بر غیرممکن اطرافیان

 .است
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 کنند ضرورت بهبود روابط کاری را درک می .۶

 

ی  همه .های انسانهای موفق جدیت در روابط کاری استترین ویژگییکی از رایج

اند، این ارتباطات باید به درستی  ی ارتباطات انسانی بنا شدهها بر پایهموفقیت

 .پرورش یابند و تقویت شوند
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 دهند جایزه میبه خودشان   .۷

 

کنید، نیاز به زمانی دارید که از نظر  وقتی از شدت کار کردن احساس خفگی می 

ساده  کارهای  با  بپردازید.  خودتان  به  عاطفی  و  مدیتیشین، جسمی  مانند:  ای 

 .های بشردوستانه یا گریزی ناخودآگاهتمرینات ورزشی، تفریحات سالم، فعالیت

تان پیشگیری مقصود این است که از فرسودگی دانید،  یا هرچه خودتان صالح می 

کنید، تمرکزتان را حفظ کنید و به خودتان یادآوری کنید چرا این کارهای سخت  

 .دهیدرا انجام می 
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 قدرشناس هستند  .۸

 

ام به خاطر دارم.  هایی را که با فضانوردان شاتل فضایی داشتهتعدادی از مصاحبه

تر از هر فرد دیگری حق داشتند خودبین باشند.  اندازه موفق که بیشهایی بیآدم 

قدرشناس برعکس،  آدم اما  دیدهترین  تاکنون  که  بودند  خوبی  هایی  به  ام. 

شان قرار دارند، و از  دانستند چقدر خوشبخت هستند که در جایگاه کنونی می

 .کشیدندشان را با دیگران نیز در میان بگذارند خجالت نمی اینکه احساس 
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 شوند واقع بحرانی متزلزل نمیدر م .۹

 

انسانهای   .ترین معیارهای موفقیت، پایداری در شرایط بحرانی استیکی از مهم 

و هدف بحرانی مسیر  در شرایط  نمی موفق  گم  را  به  شان  عمل  این  با  و  کنند 

 .شوندشان تبدیل می الگویی قابل اتکا برای اطرافیان
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 اعتبارشان را افزایش دهندکنند تالش می .۱۰

 

قابل برای اگر  موفقیت  از  سطحی  هر  به  دستیابی  نباشید  تقریبا  اعتماد  تان 

غیرممکن است. اعتماد کردن به انسانهای موفق آسان است، زیرا آنها افکارشان  

کنند و همیشه صادق و شفاف هستند. حتی اگر با ایشان موافق  را واضح بیان می

 .دهندا تغییر نمی خود ر نباشید، موضع 
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 پذیر هستند مسئولیت .۱۱

 

شوند. پذیرفتن  ها هم گاهی ناگریز دچار لغزش میترین موفقیتحتی درخشان 

اعتماد مردم را جلب میای است که نهاشتباه خصیصه  به آنان تنها  بلکه  کند، 

دهد اشتباه چیزی نیست که پنهانش کنند یا بر گردن شخص دیگری  نشان می

 .ازندبیند
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 شوندشان به خوبی ظاهر میدر برابر مشتریان .۱۲

 

شان احترام گذاشته  ها هم به مشتریان عاملترین و مغرورترین مدیر حتی خشک 

دانند جایگاه  شوند. آنها خوب می و با ظاهر و رفتاری جذاب مقابل آنان حاضر می

 .شان هستندشان را مدیون مشتریانکنونی
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می  توجهیبه   .۱۳ دریافت  دیگران  سوی  از  اهمیت که  کنند 

 دهند نمی

 

موفقیت افزایش  با  که  هستند  متوجه  موفق  جوک انسانهای  شان هایشان، 

شود.  شود و همواره بر تعداد افرادی که با آنها موافقند افزوده می دارتر می خنده

نند نظرِ مثبتی  داکنند. انسانهای موفق میاما آنها به اینگونه مسائل توجه نمی 

 .شود که دیگر مرتکب اشتباه نشوندبه آنها دارند باعث نمی  که مردم نسبت 
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 مایلند به دیگران کمک کنند .۱۴

 

درجه  به  دست هرگاه  موفقیت  از  پاداش   ای  بهترین  از  یکی  که یابید،  هایی 

انسانهای موفق  شود توانایی تشویق و سرِ شوق آوردن دیگران است.  تان مینصیب

نفس دیگران دارند. و وقتی این کار  دانند قدرت کافی برای افزایش اعتمادبهمی

شان بارها هایآوردند و اثرات کمک دهند دوستانی وفادار به دست میرا انجام می 

 .شودشان منعکس می و بارها در زندگی
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 شان شناخته شوند هایدهند با شکستاجازه نمی .۱۵

 

هایی ی مثبتِ تالشصد در صد موفق نیست. موفقیت بدون شک نتیجه  هیچکس

شکست شامل  که  آموخته است  و  تجربیات  گفتهها،  به  است.  فراوان  ی های 

ی ماده بر  ها پیش با غلبهکنیم مدتدانشمندان، جهانی که در آن زندگی می

ک ذره در برابر  است؛ با اختالفِ تنها یپادماده با اختالفی بسیار کم به وجود آمده

های بسیاری رخ داد تا آنچه اکنون هست به وجود  ی دیگر. ویرانی میلیاردها ذره 

کنید. ترسید، در واقع دارید از موفقیت دوری می بیاید. بنابراین اگر از شکست می 

 .رودتان کنار بیایید، دنیا به سوی موفقیت پیش می با ترس 
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نگرشی  ثروتمندان دنیا درباره پول چه 

 دارند؟

                           

 

افراد به ثروت   برخالف باور رایج، هوش یا تحصیالت نیست که مانعِ دستیابی 

ی پول است که آنها را از جهانی ی متوسط درباره شود، این باورهای طبقهمی

ثروتمند سرشار از وفور نعمت، دور نگه داشته است. به همین دلیل است که افراد  

شان است  سازند که به بهترین شیوه جوابگوی عالیق باورهایی پیرامون پول می 

اگر واقعا کند تا ثروت هنگفتی برای خود بهو به آنها کمک می  دست بیاورند. 
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وجود بیاورید و بدانید  ساز را در خودتان به خواهید، باورهای پول ثروت کالنی می 

 .رفتار خواهید کردتدریج براساس همان باورها  که به

 

بهدرحالی  خود  از  بیرون  در  افراد  اکثر  برجسته که  افراد  هستند،  پاسخ  دنبال 

شود. شما ابتدا باورهایی پیرامون پول  دانند که ساختن ثروت از درون آغاز میمی

دنبال زنید. نتایج شما بهسازید، سپس براساس آن باورها دست به اقدام می می

از زبان میلیونرهای خودساخته   ۸آمد. در متن زیر  تان خواهند  اقدامات    جمله 

تان را براساس آنها  توانید چارچوب ذهنیدرمورد پول آورده شده است که می 

 .شکل بدهید

دست  اتکا به خود، تنها راهِ رسیدن به آزادی واقعی است و پاداش نهایی آن، به»

 «.گرفتن عنان زندگی است

 پاتریشیا سَمپسون –

 :شود، دو راه داریدت از پول میوقتی صحب

 ی دیگران است؛باور کنید که مسئولیت مراقبت از شما، برعهده  .1

 .باور کنید که هر شهروند فرصتی برای ثروتمند شدن دارد .2

شان  عنوان یک اصل راهنما در زندگیمیلیونرهای خودساخته »اتکا به خود« را به

پذیر شوید، آزاد  ارید و مسئولیتکنند. وقتی ذهنیت قربانی را کنار بگذباور می 

 .خواهید، پول دربیاوریدهستید هرقدر که می
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 «.گیردثروت از انرژی و ایده نشئت می»

 ویلیام فیتر  –

می بیاوریم،  مثالی  بخواهیم  درخت اگر  روی  بر  پول  می گوییم  رشد  و ها  کند 

شکالتی  رود، مها هستند. تا وقتی که انسان بر روی زمین راه می ها ایده درخت 

ایده  با  باید  که  داشت  حل خواهد  خالقانه  موردنظر  های  فرد  هرچه  کند.  شان 

 .شودمشکالت بیشتری حل کند، ثروتمندتر می

کند که پول  که فردی با درآمد متوسط با این باور اشتباه عمل میپس، درحالی 

سادگیِ  محدود و کسب آن دشوار است، ثروتمند باور دارد که پول درآوردن به 

 .و مداوم است تفکر خالق ل یک مشکل از طریقح

تان به صدا  گویند پول کثیف است، زنگ خطر را برای افرادی که به شما می »

 «.تان از آنها دوری کنیداند؛ برای نجات زندگیدرآورده

 آین رند  –

شست متوسط  فرد  ثروتمند،  ذهن  افراد  که  کند  باور  تا  است  شده  داده  وشو 

 .ستندشانس یا متقلب هخوش 

درنتیجه افراد  واکثر  نادانی  ریزی ی  محدودیت   برنامه  و  کمبود  بر  ضعیف، 

دانند ثروتمند بودن چه معنایی دارد. تصمیم بگیرید  کنند و نمی می  تمرکز پول 

گویند تمایل طلبی خود مغرور باشید و افرادی را که به شما می که نسبت به جاه

 .نادیده بگیریدبه ثروتمند شدن اشتباه است، 
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تواند با  خواهم نتیجه بگیرم که ثروت یک حالت ذهنی است و هرکسی می می »

 «.دست بیاوردتفکرات ثروتمندانه، یک حالت ذهنی ثروتمند به

 اندرو یانگ  –

های پیرامون پول را بین ثروتمندی خودساخته و  وقتی تفکرات، باورها و فلسفه

 .شمار هستندنهایت و بیها بی د که تفاوتبینیکنید، میافراد دیگر مقایسه می

عنوان آزادی و فرصت نگاه کنید. تفکر ثروتمندانه یعنی از پول نترسید و آن را به 

از این باور دست بکشید که تنها راه پول درآوردن، بیشتر کار کردن است. این 

باهوش    ی کافی خوب یااندازه باور را کنار بگذارید که شما برای ثروتمند شدن، به

ثروتمند شدن الزم دارید، در درون خود   برای  را که  آنچه  بدانید هر  نیستید. 

 .دارید
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 «.ترآموزد: مطالعه کردن و معاشرت با افراد باهوش یک فرد فقط از دو راه می »

 ویل راجرز  –

می  افرادی  شبیه  طبقهما  مانند  میلیونرها  داریم.  معاشرت  آنها  با  که  ی شویم 

کنند. با قرار گرفتن در کنار ثروتمندان چیزهای  متوسط درمورد پول فکر نمی 

دست خواهید آورد. افراد موفق عموما توافق دارند که هشیاری مُسری  زیادی به 

کر شما را گسترش و درآمدتان  تر هستند، تفاست و همنشینی با افرادی که موفق 
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تان نسبت  دهد. با افراد ثروتمند معاشرت کنید و ببینید که دیدگاهرا افزایش می

 .کندبه پول، چطور تغییر می

 «.ثروت و عشق، همراهان شخص جسور هستند»

 اووید  – 

از دوران کودکی، به افرادی که درآمد متوسطی دارند گفته شده است که ساکت  

 .ردسر دور باشند و آشوب به پا نکنندبمانند، از د

آموخته  ما  »واقع به  انتظارات  که  زندگی اند  برای  باشیم.  گرایانه«ای  داشته  مان 

برای  جهانی  این است که زندگی ترسناک و خطرناک است و  افراد،  اکثر  بینیِ 

از   اجتناب  رفتار کردن و  ایمن  راه،  بهترین  رنج،  و  با حداقل درد  یافتن  نجات 

 .ن استریسک کرد

خواهید ثروتمند شوید، باید یاد بگیرید که این توصیه را فراموش کنید. اگر می

باک باشید. از اشتباه کردن نترسید. وجوی ثروت، جسور، مهاجم و بیدر جست 

 .گاه به درآمد متوسط قانع نشوید. برای ثروتمند شدن جسارت داشته باشیدهیچ

می» نصیحت  جوانان  به  همیشه  کهسالخوردگان  انداز کنند  این  پس  کنند. 

همه است.  بدی  پول نصیحت  پس ی  را  خودتان  هایتان  روی  بر  نکنید،  انداز 

 «.گذاری کنیدسرمایه

 هنری فورد  –
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توانید بیشتر انداز، بر این تمرکز کنید که چطور می جای تمرکز بر هزینه و پسبه

بر روی خودتان سرما این است که  راه  بهترین  گذاری کنید.  یهپول دربیاورید. 

هایشان هستند. آنها هر آنچه را که الزم  دنبال بهبود مهارت قهرمانان همیشه به

 .های بیشتری داشته باشنددهند تا نسبت به رقبایشان مهارت باشد، انجام می 

 

 :چند راه برای بهتر شدن 

 مطالعه؛  •

 پیدا کردن یک مربی؛ •

 .شرکت در سمینارهایا   رشد فردی های صوتیگوش دادن به برنامه  •

 .رسدگاه به پایان نمیبرای افراد برجسته، آموختن و یادگیری هیچ

 «.هایشناچار یا با استفاده از توانایی انسان زاده شده است تا ثروتمند شود؛ یا به»

 رالف والدو امرسون –

ی اندازه گوید حق ندارند و بهیک باور رایج در بین مردم وجود دارد که به آنها می 

دنبال موفقیت باشند، به  شان، بهکافی خوب نیستند که فراتر از نیازهای اساسی 

پرسند: »من چه  آن امید داشته باشند یا برایش دعا کنند. آنها از خودشان می

خودساخته   میلیونرهای  اما  بشوم؟«  میلیونر  یک  بخواهم  که  هستم  کسی 
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بهمی من  نه؟«  من  »چرا  هاندازهپرسند:  خوب  بقیه  که ی  دارم  لیاقت  و  ستم 

 .ثروتمند باشم

 

 

 

 

افراد موفق و خوشبخت چه کارهایی را  

 دهند؟متفاوت انجام می
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نمی انسان دنیا  به  موفق  موفق،  و  های  خصوصیات  زمان  مرور  به  آنها  آیند. 

شود. راه  شان در زندگی می کنند که باعث رشد و موفقیتهایی کسب میویژگی

دسترس نیست. کافی است قوانین آن را یاد بگیریم  غیرقابل  موفقیت، پیچیده و  

 .کار ببریمو در زندگی به 

 

 

برخالف    موفقیت هرچند   ولی  دارند،  تنگاتنگی  ارتباط  خوشبختی  احساس  و 

 .شودندرت منجر به احساس شادی پایدار می رسد موفقیت بهآنچه به نظر می
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اهداف، شیرینی وصفلحظه به  افراد،    ناپذیریی دستیابی  اغلب  برای  اما  دارد؛ 

 .شوداین لذت زودگذر است و خیلی سریع عادی می 

های جدید هستیم؛ چون موفقیت هر چقدر هم  ما دائم در جستجوی موفقیت

دهد. هنگامی که شما در  که بزرگ باشد، اندکی بعد تازگی خود را از دست می 

ن با اهداف جدید و  یابید، ناگهااید دست می نهایت به هدفی که در سر داشته

 .شویدرو میبهرو  غیرمنتظره

ها برای مدتی طوالنی بعد از هیجان  اما شادی و رضایت حاصل از بعضی موفقیت

همه  در  و  همیشه  و خوشبخت،  موفق  افراد  ماند.  خواهد  باقی  جوامع  اولیه  ی 

داشتهویژگی مشترکی  درباره های  هاروارد  دانشگاه  محققان  که  اند.  افرادی  ی 

این  وفقیتم از  آنها  بودند، تحقیق کردند. هدف  آورده  به دست  های چشمگیر 

طرزی متفاوت    تحقیق، شناخت و تجزیه و تحلیل کارهایی بود که این افراد به

 .دادنداز مردم عادی انجام می

ی اند، همه آنها دریافتند افرادی که برای مدت طوالنی موفق و خوشبخت بوده 

 .کننددهی می اصل سازمان ۴امون شان را پیرهایفعالیت

 :کنند کههایی را دنبال میآنها فعالیت

 .رضایت و خشنودی آنها را به همراه داشته باشد •

 .دهدی ملموس و محسوس به دست  نتیجه •

 .شان تأثیر مثبت داشته باشدروی افراد مهم زندگی •
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 .ها و دانش آنها را به آیندگان منتقل کندارزش  •

دهید باید این  یز جزو افراد موفق شوید، کارهایی که انجام می برای اینکه شما ن

اصل را در بر بگیرد. در صورت نادیده گرفتن حتی یکی از آنها، این احساس    ۴

 .دهد که باید بیشتر کار کنید یا کار متفاوتی انجام بدهیدست می به شما د 

مطالعه به  مقاله  این  انسان در  متفاوتِ  رفتارهای  و ی  موفق  خوشبخت    های 

 .پردازیممی

 آنها پر از شور و هیجان هستند 

ترین عوامل موفقیت، شور و اشتیاق است که هیجان مورد نیاز را برای  از مهم 

کند. افراد موفق خود را کامال وقف های مسیر ایجاد می شروع کار و تحمل سختی

 .کنندخواهند، میآنچه می

سالگی    ۲۶جین گودال« دانشمند رفتارشناسی جانوران و مردم شناسی، در  »

اش در انگلستان را ترک و به  ها، خانه هی شامپانز برای مطالعه و تحقیق درباره 

آن لذت   اش را صرف انجام کاری کرد که از تانزانیا مهاجرت کرد. او تمام زندگی

الهام می و  آرزوبرد  تا  بود  بسیاری  افراد  و  های بخش  نکنند  فراموش  را  شان 

 .شان را دنبال کنندعالیق

 

 کنند برخالف جریان آب شنا می



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

30 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

 

شان را دنبال های ها و ارزشافراد موفق و شاد با تمام وجود اشتیاق، عالقه، هدف

 .ترسندکنند و هرگز از موانع و ریسک کردن نمیمی

تصور کنید اگر »بیل گیتس« برای اینکه تمام انرژی خود را صرف مایکروسافت  

سالگی مدرسه را ترک    ۱۶کرد؛ یا »ریچارد برانسون« در  کند، دانشگاه را رها نمی 

ثانیه نمی هر  کینگ«  »استیون  یا  رمان  کرد،  نوشتن  به  را  فراغتش  اوقات  ی 

 !دادز دست میداد، دنیای امروز ما چه چیزهایی را ااختصاص نمی 

 رسانند کارِ شروع کرده را حتما به پایان می

 .العاده، وقتی آنها را اجرایی نکنید، هیچ ارزشی نداردهای فوقمطرح کردن ایده
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 .ها هستندترین افراد، مشتاقِ کارکردن در مشکالت و سختی شادترین و موفق 

ین مرحله را در نظر  گیرند، تا آخرهای تازه میآنها وقتی تصمیم به انجام چالش

 .دارندکنند و تا رسیدن به هدف دست از تالش برنمی مجسم می 

 پذیر هستندانعطاف

گیرند. فاجعه نیست اگر گاهی اوقات  کنند و از آن درس میاین افراد اشتباه می 

های بزرگ  ی چالش احمق به نظر برسید. ذهن خود را برای اشتباه کردن و تجربه

 .آماده کنید

ش اخیر که در کالج »ویلیام اند مری« انجام شد؛ محققان پس از مصاحبه  در پژوه

 این افراد دو ویژگی مشترک ِ ترینداوطلب، دریافتند که موفق  ۸۰۰با بیش از  

 :داشتند

 .کردندخود تصور نمی  ناکامی را در ذهن  •

 .دادندی خودشان اهمیت نمی به قضاوت مردم درباره •

ی ان را با استرس و فکرِ شکست و نگرانی درباره شبه عبارت دیگر وقت و انرژی 

دادند. آنها شکست را قدمی کوچک و ضروری در راه نظر دیگران از دست نمی

می اهداف  به  نتیجهدستیابی  شکست  گرچه  داشتند  باور  و  مطلوب دیدند  ی 

 .نیست، اما قسمتی از موفقیت است

 

 سالمتی، اولویت زندگی آنهاست 
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 .بختی با هم مرتبط هستندسالمتی، موفقیت و خوش

بینند. بر همین اساس  افراد موفق، موفقیت را در گرو سالمت فیزیکی خود می 

ترین این  های سالمتی را تمرین کنند. از مهم کنند عادت آنها همواره تالش می

دهد و  کند، تمرکز را افزایش می عادات، خواب خوب )که با استرس مقابله می

ی سالم )کمک به تمرکز( و ورزش ) افزایش  خشد(، تغذیهبخلق و خو را بهبود می

 .نفس( استسطح انرژی و باال رفتن اعتمادبه

 

 کنند ها و مشکالت تمرکز نمیروی سختی

شوید که اجرای  اگر بر مشکالت تمرکز کنید، دچار استرس و هیجانات منفی می 

وجه کنید قطعا کارایی  ها تحلکه اگر به راه اندازد؛ در حالی اهداف را به تأخیر می

 .بیشتری خواهید داشت
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 شوند آنها از موفقیت دیگران خوشحال می

 

این افراد به ارزش خود واقف هستند و خود را باور دارند. آنها معتقدند که موفقیت 

دهد. آنها  های ممکن را به آنها نشان میکند و فرصتدیگران دیدشان را باز می 

شوند اما هرگز خود را با  زش قائل می های دیگران شاد و برای آنها ارموفقیتاز  

 .کنندکسی مقایسه نمی
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 کنند فراتر از مرزها زندگی می

 

کنند. منظور از تفکر خارج از  این افراد خارج از چهارچوبِ فکرِ دیگران فکر می 

سازند و از  را می چهارچوب، خالقیت و نوآوری است. آنها هنجار مربوط به خود  

 .عدم پذیرش رفتارشان توسط دیگران هراس ندارند

در محدوده در حالی  دیگران  ایستادهکه  آسایش خود  و  امن  موفق  ی  افراد  اند، 

های  کشند و در معرض افکار و ایده خارج از این محدوده، خود را به چالش می

 .دهندجدید قرار می 
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 دارند ذهنشان را باز نگاه می

 .های جدید و متفاوت استذهن باز به معنی تمایل به بررسی ایده داشتن 

ی خود فرصت رشد آنها را فراهم  دانند که هر دیدگاهی به نوبه افراد موفق می 

کند. آنها قادرند نظرشان را در مواجهه با واقعیات و اتفاقات جدید تغییر دهند  می

 های باز نگاه نند. یکی از راه ی دید متفاوت نگاه کو به مسائل و مشکالت از زاویه 

ی مفید  ای حداقل یک نکتهداشتن ذهن این است که سعی کنید از هر مکالمه 

 .به دست آورید

 

 شان را محدود کندکس شادیدهند هیچاجازه نمی

تان دیگر  ی خودتان با دیگران باشد، خوشحالی اگر شادی شما در گرو مقایسه

. افراد موفق وقتی در مورد کاری که انجام  کامال متعلق به خودتان نخواهد بود

نمی داده  اجازه  دارند،  احساس خوبی  هیچ اند  اعمال  یا  افکار  را  دهند  آنها  کس 

تحت تأثیر قرار دهد. غیرممکن است که ما به عنوان موجودات اجتماعی نسبت  

دیگران هیچ عکس نظرات  بدانیم که هرگز  به  باید  ولی  باشیم؛  نداشته  العملی 

ی گویند خوب یا بد نیستیم. پس بهتر است همیشه با دیده که دیگران میقدر  آن

 .شک و تردید به نظرات دیگران بنگریم
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سبک زندگی ثروتمندان در ایران و  

 جهان چگونه است؟ 

 

ای که  نحوه زندگی در اقشار مختلف جامعه با هم کامالً متفاوت است، به گونه 

کنند هیچ درکی گاهی اوقات دو فرد که در دو سطح متفاوت اقتصادی زندگی می

ندارند. زندگی ثروتمندان و رفتارهای آن تواند  ها میاز شرایط زندگی یکدیگر 

دست یابند. در این مقاله  یتموفقالگویی باشد برای کسانی که دوست دارند به  

ها و سایر نکات مربوط به زندگی  گذاری ثروتمندان، رفتارها، فعالیتنحوه سرمایه 

 .کنیمها را بررسی می آن
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قبیل   از  تعاریفی  بیان  به  است  بهتر  چیز  هر  از  کیست؟“قبل  ،  ”ثروتمند 

 .و غیره بپردازیم “ثروت معنای “، ”مفهوم ثروتمندی چیست؟“

 ه کسانی گفته می شود؟ ثروتمند به چ

 

ها در کنار هم  توان گفت تمام آنتعاریف مختلفی از ثروتمند وجود دارد که می

شناسی، ثروتمند به دهند. هر چند از نظر لغت یک ثروتمند واقعی را شکل می 

شود ولی  کسی که دارایی زیادی نسبت به سطح عمومی جامعه دارد، گفته می

مت هم  با  تعاریف  جزئیات،  جامعه در  از  برخی  طرفی  از  هستند.  شناسان فاوت 

نمی  کسانی  فقط  را  معنوی ثروتمند  بُعد  به  بلکه  دارد؛  مالی  دارایی  که  دانند 

 .کنندهای فرد نیز اشاره می داشته 
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 مفهوم ثروتمندی بر مبنای دارایی با ارزش خالص

ساده که  دارد  مختلفی  مفاهیم  آن ثروتمندی  ایترین  است؛  بودن  پولدار  ن  ها، 

 .شودموضوع امروزه فقط بخشی از ثروتمندی را در شامل می 

را کسی می  .1 آزادی مالی  رابرت کیوساکی ثروتمند واقعی  داند که 

هیچ یعنی  داشته  دارد؛  عالقه  یا  نیاز  آن  به  که  نیست  چیزی  گاه 

برای این منظور باید درآمد ماهیانه   .باشد اما نتواند آن را تهیه کند

 .میزان خرج ماهیانه او باشدفرد بیشتر از 

ثروتمند کسی است که مقدار زیادی امالک یا پول مازاد بر احتیاج  .2

ای باشد  اش دارد. مبلغ سرمایه باید به اندازهخود در حساب بانکی

 .که از نظر جامعه و شرایط اقتصادی موجود، زیاد محسوب شود

 ثروت به چه معنی است؟ 

د بیش از مخارج در کنار سبک زندگی شاد  تعریف دیگر ثروتمندی، داشتن درآم

است؛ یعنی فرد باید بتواند عالوه بر این که درآمد مورد نیاز خود را دارد، میزانی  

 .انداز کند و در عین حال سبک زندگی شادی داشته باشداز آن را پس 

های مادی هستند، در این  افرادی که تمام طول شبانه روزِ خود را درگیر فعالیت

نمی   تعریف، شناخته  واقعی  دارایی  ثروتمند  فقط  ثروت  دیدگاه،  این  در  شوند. 

 .های معنوی نیز آرامش الزم را داشته باشدمادی نیست و فرد باید از نظر دارایی 
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 شوند؟چرا ثروتمندان ثروتمندتر می 

ضرب هم  شما  شنیدهمی   پول،  پولالمثل  احتماالً  بارها  را  چرا آورد  اما  اید؛ 

شوند و افراد فقیر، رشد کم و حتی گاهی  به روز ثروتمندتر می ثروتمندان روز  

 منفی از نظر اقتصادی دارند؟

ها است و ثروت  از نظر علم موفقیت، ذهن افراد، جذب کننده دارایی و مال آن

ها را به مرور طی کرد. از این رو کسانی که  به صورت مدارهایی است که باید آن

گذاری در بازارهای  ذهن بازتری برای سرمایه در مدارهای باالی ثروت هستند،  

راحت  و  دارند  می مختلف  راه تر  جدیدی  مشاغل  مثالً توانند  کنند؛  اندازی 

گیرد و سودهای  برای این افراد در حد کالن صورت می بورسگذاری در  سرمایه

 .تواند بسیار زیادتر از کسانی باشد که سرمایه کمی دارندناشی از آن نیز می 

ش  هر  الزمه  کارروع  و  برای کسب  بازتری  دست  افراد  این  و  است  سرمایه   ،

گذاری دارند. همچنین ضررهای مالی معمول نیز ممکن است نسبت به  سرمایه

ها چندان به چشم نیاید. این عوامل در کنار هم سبب دارایی و سود روزانه آن

 .شوند تا ثروتمندان روز به روز دارایی بیشتری جمع کنندمی

ای که از بیل گیتس پرسیدند چقدر ثروت دارد؟ گفت: اآلن؟ یا اآلن؟ یا  هبه گون

 دیگر   برای   مثال  این.  شودمی   اضافه  او   ثروت  به  ثانیه  هر  در  یعنی   … اآلن

 !است صادق نیز  مختلف زمانی هایبازه  در  ثروتمندان
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فرد باید چه میزان دارایی داشته باشد تا به او ثروتمند گفته  

 شود؟ 

ن برای هر کسی ممکن است معیار خاصی داشته باشد؛ مثالً فردی ثروتمند بود

میلیارد تومان خود را ثروتمند بداند و دیگری با صدها میلیارد تومان    ۱با داشتن  

 .دارایی هنوز هم احساس کند ثروتمند نیست

ثروتمند شناخته می عنوان  به  جامعه  در  که  دارایی معموالً کسانی  های  شوند، 

آن  می خالص  بررسی  میها  که  کسانی  ماشین  شود.  و  خانه  راحتی  به  توانند 

 .ای برای خود ترتیب دهندهای پرهزینهری کنند و مسافرت قیمت خریداگران 

البته ممکن است این افراد سبک زندگی متفاوتی را برگزینند و ثروت خود را 

خرج کارهای خیرخواهانه کنند. ولی به طور کلی کسی که بیش از حد رفاه خود  

 .سرمایه دارد، ثروتمند است

 ثروتمند بودن جمالتی زیبا از بزرگان کسب و کار در مورد
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گوید: “ثروت یعنی تأثیرگذاری، اگر  جک لندن در مورد ثروتمندی می 

خواهی ببینی چقدر ثروتمندی، ببین در جامعه چقدر تأثیر مثبت بر  می 

 ”.ایجای گذاشته

سرمایه بافت  افسانهوارن  بودن  گذار  ثروتمند  و  موفقیت  مورد  در  ای 

روتمند کسی است که به کاری  گوید: “در دنیای کسب و کار، موفق و ثمی 

 ”.دهد عشق بورزد که انجام می 
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ترین افراد در زمینه کسب و کار  رابرت کیوساکی به عنوان یکی از بزرگ 

افراد فقیر و ثروتمند وجود  و موفقیت می  گوید: “فقط یک تفاوت بین 

 ”.دارد، آن هم چگونگی گذراندن وقت و زمانشان است

 : توانید بخوانیدهایی که در مورد ثروتمند شدن می کتابتا از بهترین  ۳

 

 :راه گشا خواهند بود ثروتمند شدناین سه کتاب برای شما در مسیر 

های جذاب و جالبی که در مورد ثروتمند شدن  یکی از بهترین کتاب •

کنم، بیندیشید و ثروتمند شوید، اثر ناپلئون هیل به شما توصیه می 

 .است
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ای بین دو تفکر ثروتمند و فقیر را در کتاب پدر  مقایسه تعلیمات   •

 .توانید بخوانیدپولدار و پدر فقیر از رابرت کیوساکی می 

ثروتمندترین مرد بابل از جرج کالسون نیز داستان موفقیت یک   •

 .کندکارگر بابلی را بیان می 

 سبک زندگی ثروتمندان چگونه است؟ 

در هر جامعه  ثروتمندان  زندگی  با هم  ای  سبک  فرهنگ جوامع مختلف  مانند 

توان گفت در تمام جهان این افراد مانند هم زندگی  متفاوت است؛ از این رو نمی 

آنمی زندگی  شیوه  است  بهتر  موضوع،  این  بهتر  درک  برای  در  کنند.  را  ها 

 .های مختلف مورد بررسی قرار دهیمفرهنگ 

 سبک زندگی ثروتمندان ایران 

شوند. افرادی که ثروتی بادآورده  بندی می و گروه تقسیمثروتمندان در ایران به د

اند. حتی اگر  اند و افرادی که با زحمت و پشتکار به ثروت رسیدهبه دست آورده 

ندانید که فردی چگونه ثروت خود را به دست آورده است باز هم با مقایسه سبک  

آن می زندگی  زیاد  احتمال  به  ثها،  کسب  نحوه  که  کنید  درک  روتشان  توانید 

 !چگونه بوده است
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زحمت دارند، بیش از هر چیزی درگیر  های بادآورده و بدون  کسانی که ثروت

چشم  و  پاش  و  ریخت  زندگی،  که  همو    ظواهر  کسانی  اما  هستند؛  چشمی 

های زندگی خود را  ند و ثروتمند واقعی هستند، ارزش ازندگیشان را خود ساخته

 .برندروز به روز باالتر می 

جزو   را  اول  گروه  و  هستند  گروه  همین  نیز  ما  نظر  مد  ثروتمندانِ  اصل  در 

دانیم. این افراد نه تنها ثروتشان مانع پیشرفت شخصیتشان  ثروتمندان موفق نمی

کنند. این افراد  تری پیدا می پخته   تر و شود؛ بلکه روز به روز شخصیت متعالینمی

می  استفاده  زندگی  رفاه  جهت  در  خود  ثروت  از  و  هم  خرج  تمام  اما  کنند؛ 

 .مخارجشان معقوالنه و حساب شده است 

 سبک زندگی ثروتمندان جهان 

در دنیا نیز فرهنگ ثروتمندان ممکن است مانند کشور ما، بهتر و یا در سطحی  

امارات متحده  تر باشد. در کشورهای تاپایین زه توسعه یافته مانند عربستان و 

استفاده افراد  اکثر  دارایی عربی،  از  تجملی  می های  خود  احتماالً های  کنند. 

و مواردی از این قبیل را بین این   طال های  ها و کفشخبرهای استفاده از توالت 

 .ایدافراد شنیده

شده و هدفمندتری  مدیریتالبته در بین ایشان نیز کسانی هستند که زندگی  

مدت .دارند که  کشورهایی  بین  در  یافتهمعموالً  توسعه  یاد  هاست  افراد  اند، 

ای دقیق داشته  اند که بهتر است در دنیای امروز برای زندگی خود برنامهگرفته
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در کشورهای اروپایی تقریباً تمام ثروتمندان خودساخته هستند و سبک   .باشند

 .دارندزندگی بسیار متفاوتی 

بوک و اینستاگرام را مدیریت  به عنوان مثال زاکربرگ، ثروتمند جوانی که فیس

رود. وقتی دلیل این کار را  کند، هر روز با تیشرت خاکستری خود سر کار می می

کنم تا بتوانم زمانی از او پرسیدند گفت، همیشه از این طرح و رنگ استفاده می

رای پیشرفت در کارم صرف کنم! این سبک گذرانم، برا که به انتخاب لباس می 

 !زندگی بسیار جالب و ستودنی است

خوانی و کسب اطالعات بیشتر از دیگر کارهایی است که تمام افراد موفق  کتاب

های انگیزشی، موفقیت و  و ثروتمند ایران و جهان به آن پایبند هستند. کتاب

یشه در برنامه این افراد  طور دریافت اطالعات بیشتر در زمینه کار خود همهمین

 .وجود داشته است

 سبک زندگی ثروتمندان مشهور

افرادی که توانستند در جامعه تأثیرگذار باشند ثروتمندان واقعی هستند که برای  

سرمایه برای شما به    ها الگو گرفت. در ادامه مقاله تیم خانه موفقیت باید از آن 

یران و جهان را بیان خواهد صورت خالصه سبک زندگی برخی از ثروتمندان ا

 .کرد

 سبک زندگی استیو جابز 
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از معروف  ترین ثروتمندان خارجی، استیو جابز مؤسس شرکت اپل است.  یکی 

سبک زندگی استیو جابز مانند اکثر افراد موفق پر از تالش و پشتکار است. جابز  

هر روز صبح زود از خواب برمی خاست و صبح خود را با گوش دادن به یک  

 .سخنرانی انگیزشی شروع می کرد

داد استیو عالوه بر ورزش روزانه، هر صبح یک کار ساده برای خودش انجام می 

گفت: »اگر امروز آخرین روز زندگیت باشد، آیا برنامه و جلوی آینه به خود می

شد تا برنامه روزانه خود  تواند تو را خوشحال کند؟« این کار باعث می امروزت می 

 !د و در صورت نیاز آن را تغییر دهدرا مرور کن
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 :گفتوی می 

آرام » قبرستان  یک  در  که  جهان  مرد  ثروتمندترین  به  شدن  تبدیل 

به رختخواب می  اینکه زمانی  روم  گرفته است، ارزشی برای من ندارد، 

  «.ام برایم اهمیت زیادی دارد احساس کنم کار ارزشمندی انجام داده

پشتکار برای از سر راه برداشتن موانع از دیگر خصوصیات  داشتن برنامه روزانه و  

 .شدوی بود که باعث موفقیت روز افزونش می

 

 سبک زندگی و کار برایان تریسی
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بزرگ  اساتید  از  بلکه یکی  است؛  ثروتمندان جهان  تنها جزو  نه  تریسی  برایان 

ترین افراد موفق دنیاست.  موفقیت در دنیاست. برایان تریسی یکی از خوش برنامه

 .ها به شدت اعتقاد داردریزی و نوشتن اهداف و برنامه او به برنامه 

ن است که افراد موفق  او معتقد است تفاوت اصلی بین افراد موفق و ناموفق ای

دهند؛ اما افراد  کنند و کارهایی را که دوست دارند انجام می کار خود را شروع می 

ای دارند. پس تنبلی  ناموفق ایده دارند و همیشه برای انجام ندادن کارها، بهانه 

کند، سپس صبح زود ممنوع! تریسی هر شب برنامه روز بعد خود را تنظیم می

کند،  ها شروع می ترین آند از ورزش و صبحانه، از سخت آن را چک کرده و بع

 .ات را قورت بده، به زیبایی تشریح کرده استهمان که در کتاب قورباغه 

گوید،  ترین کار در اول وقت! تریسی مینوشتن برنامه روزانه و انجام دادن سخت 

ا آماده  هها ذهن شما را برای انجام دادن و رسیدن به آننوشتن اهداف و برنامه

 .کند و مسیر را برایتان هموار خواهد کردمی

 

 سبک زندگی ثروتمندان ایرانی

اند و  افراد زیادی در کشور ما هستند که با تالش و کوشش به ثروت دست یافته

شوند. تعداد این افراد کم نیستند، اما از  جزو افراد تأثیرگذار و موفق محسوب می 

 .ها آشنا شویدیم تا با سبک زندگی آنها چند نفر را انتخاب کردبین آن
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 سبک زندگی حسین ثابت بکتاش

 

خوش  جزو  بکتاش  ثابت  او  نامحسین  است.  ایران  خیرین  و  ثروتمندان  ترین 

های زیادی را در ایران و جهان دایر کرده است. ایشان عالوه بر ثروتی که با  هتل

با   توانسته  آورده،  دست  به  خود  است،  ف  کارآفرینی پشتکار  داشته  که  راوانی 

 .محبوبیت زیادی کسب کند

مند به ادبیات و عرفان است. او به فرهنگ و هنر  بکتاش فردی پر انرژی و عالقه

دهد. وی از ابتدای زندگی فردی پرتالش بود و از  ایران باستان توجه نشان می 

 .فعال بودن دست نکشید
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هایش اشراف  ه فعالیتدهد که بکتاش بر همنگاهی به سبک کاری وی نشان می 

دارد و بسیار قدرتمند عمل کرده است. او در سردفتر آلمان خود نوشته است:  

حق ناس را دست نزن، عاشق تصمیمت باش، مصمم باش، آنگاه محال پا به فرار  

 !گذاردمی

 سبک زندگی احد عظیم زاده 

 

توان وی  یکی از ثروتمندان ایرانی که هم از نظر مالی و هم از نظر شخصیتی می 

های مسیر زندگی، عظیم  را فردی ثروتمند دانست، احد عظیم زاده است. سختی

های موفقیت، دیگر  زاده را فردی پرتالش و پرانگیزه بار آورد. هر چند در سال 

نیازی به پول نداشت، اما خدمت به جامعه و مردم باعث شد وی هرگز خسته 

 .نشود و فعالیت خود را ادامه دهد



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

51 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

گذار طراحی فرش گرد در ایران ترین تاجر فرش در دنیا و کسی که بنیانموفق

هایش کمک کردن  بود. عظیم زاده از خیرین بزرگ کشور است که یکی از دغدغه 

 .سرپرست درتمام دوران زندگی خود بوده استبه کودکان یتیم وبی 

منت بخشید! او بخشیدن را یکی از  گوید، باید بخشید، زیاد و بی عظیم زاده می 

باید آن را در   (نه تنها افراد ثروتمند)داند که هر کسی ترین کارهایی میمهم 

برنامه خود داشته باشد. از طرفی تالش و امید دو بال هستند که از نظر عظیم  

 .درسیها به ثروت و موفقیت نمی زاده بدون آن 

 

 پی یر امیدیار و موفقیت جهانی او
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کند دانم چرا ولی یک مسئله در سبک زندگی همه افراد موفق خودنمایی می نمی

جزو   که  است  افراد  این  از  یکی  امیدیار  پیر  است!  بخشش  و  نیکوکاری  آن  و 

  بزرگ  شرکت  رئیس  و  گذاربنیان  که  است  آمریکایی   – میلیاردرهای جوان ایرانی  

 .است eBayه آنالین مزاید سایت و

کرد  ای ساده شروع به کار کرد و به بیان خودش هیچ گاه تصور نمی پی یر با ایده 

به سرعت رشد کرد و  eBayاین ایده بدین صورت مورد توجه قرار گیرد. سایت  

 .نتیجه آن موفقیت و ثروتی بود که برای امیدیار به ارمغان آورد

بنیاد خیریه و بشردوستانه برای بهبود    او به کارهای خیر عالقه وافری دارد و

گذاری شد. پیر معتقد است تا زمانی که مردم فقیر توسط او و همسرش بنیان 

کنند، جهان دلیلی برای  ها با محبت، احترام و کرامت با هم برخورد می انسان

 .بقا، ادامه و پیشرفت دارد

 تفریحات ثروتمندان

را بهترین تفریح   کردن  کاروتمند و موفق،  شاید باورتان نشود؛ ولی اکثر افراد ثر

دانند. قطعاً انسان به تفریحات و سرگرمی هم نیاز دارد. کسانی که  برای خود می 

برند و پیشرفت بیشترین تفریح و  ذهنی موفق دارند، از کار کردن نیز لذت می 

 .ها به دنبال داردلذت را برای آن 

از طریق تحلیل، تفکر و تالش به  البته موضوع اصلی این است که افرادی که  

دانند چرا که از کسب موفقیت  اند کار را برای خود نوعی تفریح میثروت رسیده 
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می  خواندن،  لذت  کتاب  قبیل  از  تفریحاتی  افراد  این  اغلب  وجود  این  با  برند؛ 

 .های خارجی را دارندیادگیری مسائل جدید و پررونق، زبان 

از تفریحات این قبیل افراد  جالب است بدانید که کار در بازا ر بورس نیز یکی 

 .است، چرا که هم کار است، هم پیشرفت و چالش و هم برقراری روابط اجتماعی

 

داشته   عملی  و  رفتاری  های  مهارت  چه  باید  ثروتمندان 

 باشند

بدون شک رسیدن به موفقیت اتفاقی نیست و فرد ثروتمند باید رفتارها و اعمال  

د عادی جامعه داشته باشد که به دستاوردهای بیشتری  متفاوتی نسبت به افرا

آن به  می نسبت  عادات  این  باشد.  رسیده  دارند ها  دوست  که  کسانی  به  تواند 

ثروتمند و موفق باشند کمک کند تا با الگوبرداری سبک زندگی و کار خود را به  

 .ها نزدیک کنندآن

 عادت ها و رفتارهای مشترک ثروتمندان 

شتر افراد جامعه به ثروتمندی، تحقیقات زیادی هم در مورد  به علت گرایش بی

های اخیر صورت گرفته است که  رفتارها و عادات مشترک ثروتمندان در سال 

 :ها شامل موارد زیر است ای از آن خالصه

 سحرخیزی و شروع کارها از همان ابتدای روز؛  .1
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از   ۱۰انداز مبلغی از درآمد ماهیانه که اکثراً حدود  پس  .2 کل   درصد 

 درآمد است؛ 

درصد    ۵بخشش و کمک به دیگران که بیشتر ثروتمندان حدود   .3

 کنند؛ درآمد خود را در این راه صرف می 

شود تا در  پشتکار از دیگر رفتارهای ثروتمندان است و باعث می  .4

 میانه راه از اهداف خود دست نکشند؛ 

 های متعدد؛ گذاری در حوزهسرمایه  .5

 یرون ریختن افکار منفی از ذهن؛ نگرشی مثبت نسبت به زندگی و ب .6

 پذیری؛ انعطاف .7

 .یادگیری مطالب جدید .8

مان ایجاد برای ثروتمند شدن باید چه تغییراتی در زندگی

 کنیم؟ 

اگر شما هم دوست دارید به جرگه ثروتمندان بپیوندید، باید بدانید که هیچ وقت  

تغییر دهید، حتماً  دیر نیست! اگر عادات رفتاری و سبک زندگی گذشته خود را 

می بیشتری  موفقیت  بیشتر  به  را  ثروتمندان  عادات  و  رفتارها  چه  هر  رسید. 

 .شودسرلوحه زندگی خود قرار دهید، امید به موفق شدنتان به مراتب بیشتر می
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باید در زندگی خود تغییر دهید، بیرون راندن   اولین موردی که  برای این کار 

است که   تمام جنبهافکار مزاحم و منفی  را  جلوی پیشرفتتان در  زندگی  های 

بعد با توجه به این که کدام فرد موفق تأثیر بیشتری بر روی شما داشته   .گیردمی

توانید از او الگوبرداری کنید. عادات و رفتارهایی که برای ثروتمندان  است، می 

 .تواند الگویی برای شما هم باشدذکر شد، می 

 

 نه است؟ محل زندگی ثروتمندان چگو

 

های مجلل با کنید، کاخاحتماالً هنگامی که محل زندگی ثروتمندان را تصور می 

ها این گونه زندگی بندند. گروه زیادی از آن های بزرگ در ذهنتان نقش میباغ

گزینند. به خصوص کسانی  کنند؛ اما برخی نیز زندگی ساده و صمیمی را برمی می
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اند. هر  و دست از تجمالت ظاهری زندگی شستهاند  آرام به ثروت رسیده که آرام 

ثروتمند   افراد  بیشتر  اما  دارد؛  را  خود  شخصی  اعتقادات  زمینه  این  در  کسی 

ای از طرف خداست و باید از آن در جهت رفاه خود استفاده  معتقدند ثروت هدیه 

 .کرد

 

 اخالق ثروتمندان 

امالک زیادی    گونه که گفته شد، ثروتمند کسی است که نه تنها پول وهمان 

دارایی  از  بلکه  دارایی دارد؛  این  از  یکی  نیست.  نصیب  کم  هم  معنوی  ها، های 

 .ای هم دارداخالقیات است. پس یک ثروتمند واقعی اخالق پسندیده

ثروت  به  که  یافتهبیشتر کسانی  ماندگار دست  به  های  هم  بزرگی  اند، خدمات 

ن معتقدند، ثروت هر کس به اندازه  ای که تعدادی از بزرگااند. به گونهجامعه کرده 

 .دهدخدماتی است که به دنیا ارائه می 

البته یک نکته را باید مد نظر داشت که معموالً کسانی که موفق هستند و ثروت  

همین امر به خصوص در جامعه  .های کاری زیادی نیز دارندزیادی دارند، مشغله 

اس ممکن  است،  مهم  فامیلی  و  اجتماعی  روابط  که  برداشت ما  از  ت  سوء  های 

اخالق ثروتمندان را به همراه داشته باشد. در صورتی که این گروه ممکن است 

 .وقت کافی برای معاشرت معمول را نداشته باشند
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 وسایل زندگی ثروتمندان

در مورد نحوه زندگی ثروتمندان گفتیم که انتخاب هر کس با توجه به فرهنگ  

رفاه باالتری    روتمندان از وسایل زندگی با درجه او متفاوت است؛ اما به طور کلی ث

استفاده می  به عموم مردم  لوازم آننسبت  از  کنند.  و  است  با کیفیت  اغلب  ها 

 .گیرندهای جدید بهره می تکنولوژی 

برند. هر  ها نهایت بهره را می دانند و از آن این گروه قدر امکاناتی را که دارند، می 

ها دیده  قیمت در اکثر این خانواده لوکس و گران   چند استفاده از وسایل زندگی

محض  می به  با  رسیده  دوران  به  تازه  افراد  مانند  حقیقی  ثروتمندان  اما  شود؛ 

برنمی  از تالش  بیشتر، دست  رفاه  به  درگیر خوش رسیدن  و  های گذرانی دارند 

 .شوندزودگذر نمی 

 

 کنند؟ثروتمندان ایران در کجا زندگی می 

های ثروتمند به واسطه کسب و کار و  افراد زیادی از ایرانیهر چند ممکن است  

آن  اکثر  اما  کنند،  زندگی  از کشور  در خارج  زندگی شغلشان  برای  را  ایران  ها 

های کاری کالن  ها و موقعیتپسندند. با توجه به جمع شدن بیشترین سرمایه می

 .در پایتخت، بیشتر ثروتمندان ایران در تهران ساکن هستند
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های ثروتمند نشین و شمال شهر تهران، بیشترین تمرکز ثروتمندان ایران  محله

را دارد. با این حال افراد زیادی هستند که با توجه به زادگاه یا مسائل کاری خود  

 .در شهرهای دیگر نیز مستقر هستند

 

برنامه روزانه انسانهای موفق چگونه 

 است؟ 

 

مسیر پرزحمت موفقیت اگر با درس گرفتن از تجربیات و به کار بستن عادات  

موفقیت که  افرادی  شک  مفید  بدون  باشد،  همراه  است  شهره  جهان  در  شان 



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

59 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

تر به نتیجه خواهد رسید. با اندکی دقت در برنامه روزانه  شود و سریع هموارتر می 

به طریقی است که انسانهای موفق متوجه خواهید شد سبک زندگی این افراد  

های  شود. مثال اینکه غول می   وریهای فراوان موجب تقویت بهره رغم مشغلهعلی 

فعالیت چه  صبح  ابتدای  در  جهان  می موفقیت  انجام  یا  هایی  به  دهند  چگونه 

تأثیر نیست. در ادامه  وری باالی این افراد بی، قطعا در بهره روندپیشواز خواب می 

ه روزانه انسانهای موفق چگونه است و این افراد به انجام  قصد داریم ببینیم برنام

 .هایی عادت دارندمنظم چه فعالیت 

 کنند؟ های موفق صبح خود را چگونه آغاز میانسان 

اینکه صبح خود را چگونه آغاز کنید تأثیر بسزایی در کیفیت مابقی روزتان خواهد  

نکته  این  به  موفق  انسانهای  هستندداشت.  واقف  حیاتی  دلیل    ی  همین  به  و 

تمامی این افراد،   .کنند می برنامه ریزی  ساعات آغازین روز خود را هوشمندانه  

دهند، عادت به سحرخیزی  هایی در ابتدای روز انجام می فارغ از اینکه چه فعالیت

 .آید از فرصت طالیی ابتدای صبح غافل شونددارند و کمتر پیش می

 کنندایمیل خود را چک می



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

60 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

 

روزِ   • جِین یک  برای  گادهیاـعادی  ،  (Jayne-Anne Gadhia) آن 

مانی ویرجین  مالی  خدمات  شرکت  از  (Virgin Money) مدیرعامل   ،

می   ۶:۳۰ساعت   آغاز  ابتدا  صبح  گادهیا  ساعت!  زنگ  بدون  البته  شود، 

کند، چرا که تحمل ندارد هیچ ایمیلی  صندوق ورودی ایمیلش را چک می 

زند تا در  سی و توئیتر سر میبیایت بی سپاسخ بماند. او سپس به وببی

 .ترین اخبار جهان قرار بگیردجریان تازه 

می  رو  کار  می این  دلم  چون  کنترل  کنم  تحت  رو  کاریم  مسائل  خواد همیشه 

ای که به کارم مربوط نیستن لذت ببرم. مثال داشته باشم تا بتونم از چیزای دیگه

خورم یا با دخترم توی راه  صبحانه می م دوست ندارم وقتی دارم در کنار خانواده 

 .کنم، حواسم پرت کارم باشهمدرسه صحبت می 
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روبین • نویسنده(Gretchen Rubin) گِرِچِن  پرفروش  ،  کتاب   پروژه ی 

صبح، یعنی زمانی که سایر اعضای    ۷تا    ۶ی بین ساعت  ، در فاصله شادی

ی کند و برنامه شوند، نه تنها ایمیل خود را چک می خانواده نیز بیدار می

کند، بلکه حتی گاهی در همین فرصت کوتاه ی روز را زمانبندی میادامه 

 .زندهای اجتماعی نیز گشت می در رسانه

 

 دهندانجام می  تمرینات مراقبه

 

ای که در پیش دارند،  های موفق قبل از مواجهه با روز پرمشغله انسان بسیاری از  

کنند تا با ذهنی آرام و ذهن خود را از طریق انجام تمرینات مراقبه پاکسازی می 

 .ی روز بروندمتعادل به استقبال ادامه 
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تأثیرگذارترین چهره  • از جمله  که  های مشهور جهان شناخته  اُپراوینفری 

 .کندای در سکوت خلوت می دقیقه ۲۰ی عدهشود، روزی دو و می

شبکه  • سردبیر  و  مؤسس  هافینگتون،  آنالین آریانا  خبری  ی 

از ترکیب یوگا و مراقبههافینگتون ی صبحگاهی به عنوان محرک  پُست، 

 .کندشادی یاد می 

سیمون • هِین  (Irwin Simon) ایروین  غذایی  صنایع  گروه  مدیرعامل   ،

ایمیل،  صبح،  (Hain Celestial)سِلِسشال   کردن  چک  بر  عالوه  ها 

های کاری ضروری و انجام سایر امور روزمره، فرصتی را نیز  برقراری تماس 

 .دهدقبل از شرکت در جلسات ابتدای روز به عبادت اختصاص می 

 کنندورزش می
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کنند، مگر اینکه قرار باشد شب را تا  های موفق صبح زود ورزش میاغلب انسان 

وری و افزایش سطح  نند. ورزش صبحگاهی موجب تقویت بهره دیروقت بیدار بما

ی باالتری روز خود را پیش  کند با روحیه شود و به این افراد کمک می انرژی می 

 .ببرند

دورسی  • پرداخت  (Jack Dorsey) جَک  خدمات  شرکت  مدیرعامل   ،

اِسکوئِر   ساعت  (Square)موبایل  حدود  معموال  حال    ۵:۳۰،  در  صبح 

 .های آهسته استدویدن با قدم 

بِرنز • نام (Ursula Burns) اورسوال  شرکت  مدیرعامل  زیراکس،  ،  آشنای 

 .کندصبح بنا به عادت با یک مربی خصوصی ورزش می  ۶ساعت 

ای  های زنجیرهشاپ ، مدیرعامل کافی(Howard Schultz) هووارد شولتز •

ساعت   حوالی  در  همس  ۶اِستارباکس،  با  دوچرخه صبح  به  سواری  رش 

 .رودمی

ی خود  نامهورزش چنان تأثیری روی باراک اوباما داشته است که در زندگی •

نویسد قبل از اینکه عادت کند روزی  می  (۱۹۹۵)رویاهایی از پدرم  با عنوان  

می  ۵حدود   مصرف  مخدر  مواد  تفریحی  طور  به  بدود،  و  کیلومتر  کرده 

ی  ی برنامهدرباره  در یک مصاحبهزندگی چندان موفقی نداشته است. او  

کند و دقیقه ورزش می  ۴۵ورزشی خود گفت که شش روز در هفته روزی  

 .تمریناتش ترکیبی از حرکات کاردیو )هوازی( و قدرتی است
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ی مطرح حزب دموکرات آمریکا،  ، چهره(Nancy Pelosi) نانسی پِلوسی •

در این حین برای    دهد وروی قدرتی انجام می دقیقه پیاده  ۴۵هر روز صبح  

 .کندریزی می ی روز برنامه ادامه 

پاسچِن  • وَن  مجموعه  (Frits van Paasschen) فریتس  مدیرعامل   ،

اِستاروود هتل حدود  (Starwood Hotels) های  وقت  اول  صبح   ،۱۶ 

ی مدیریتی  کند که این عادت دویدن روی شیوهدود و ادعا می کیلومتر می 

 .او نیز تأثیر گذاشته است

های ویرجین، در یک مصاحبه عنوان  ارد برانسون، مؤسس گروه شرکت ریچ •

های بدنی نظیر شنا، یوگای سبک کرد که قادر است با انجام منظم فعالیت 

وزنه ، صخره(Bikram)بیکرام   و  دویدن  به  نوردی،  ساعت  چهار  برداری 

 .ی خود اضافه کندوری روزانهمجموع ساعات بهره 

مشغله اینکه  کاریخالصه  بهانه  ی  نکردن  فراوان  ورزش  برای  قبولی  قابل  ی 

کند چقدر سرتان شلوغ است، اگر داشتن تناسب اندام و سالمت  نیست. فرقی نمی

برای  برنامه جسمی  در خالل  را  اوقاتی  شده  طور  هر  باید  دارد،  اهمیت  ی  تان 

 .ی خود به ورزش کردن اختصاص بدهیدروزانه

 خورند؟ می  ی صبحانه چههای موفق در وعدهانسان 
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کند شان میی صبحانه کمک اند که وعدههای موفق به درستی درک کرده انسان

ی سبک هستند و معموال این افراد طرفدار صبحانهمابقی روز را پرانرژی بمانند.  

دانند صرف صبحانه  خورند. آنها خوب می ی همیشگی را می هر روز همان صبحانه

ی اصلی را جا  همین دلیل هرگز این وعده  چقدر برای سالمتی مهم است و به

 .اندازندنمی

مَک صبحانه • جان  فروشگاه (John Mackey) کیی  مؤسس  های ، 

، یک اسموتی تهیه شده از بادام،  (Whole Foods) ای هول فودز زنجیره

 .یا اسفناج است کلم کالیهای تازه و  جوی دو سر، شیر برنج یا سویا، میوه 

  ۷:۴۰ی محبوب تلویزیون آمریکا، بین ساعت  ، چهره (Al Roker) اَل راکِر •

می  ۸:۱۵تا   پروتئینی  اسموتی  یک  پودر  صبح  از  مخلوطی  که  نوشد 
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زده، زنجبیل  های یخ شیر بادام، توت گرم    ۲۲۵، حدود  فیبرپروتئین، پودر  

 .و مقدار خیلی کمی شهد گیاه آگاو )جایگزینی برای شکر( است

پروپاقرص   • دارد، طرفدار  آهنین شهرت  بانوی  لقب  به  تاچر که  مارگارت 

سال  وعده  در  تاچر  بود.  نوع سبکش  از  البته  صبحانه  یک    ۱۹۷۹ی  در 

 .فروت استصف گریپی او اغلب شامل قهوه و نمصاحبه گفت که صبحانه

ی صبحانه ساالد میوه و میوزلی  دهد در وعدهریچارد برانسون ترجیح می •

ی تشکیل شده از غالت که به ویژه در آلمان و سوئد رایج  نوعی صبحانه)

 .میل کند(است

 

 

 کنند؟ های موفق چگونه افکار خود را متمرکز میانسان 
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افکار  همه  از  با سیلی  گوناگون درگیر هستیم که مانع تمرکزمان  ی ما روزمره 

های موفق  های خالقانه دست پیدا کنیم. اما انسان گذارند به ایدهشوند و نمی می

توانند ذهن خود را متمرکز کنند  اند که چگونه می وخطا به خوبی دریافتهبا آزمون 

 .و از حجم انبوه افکار مزاحم خالص شوند 

اِستارز در بوستون  ی تِک دهندهل شتاب، مدیرعام(Katie Rae) کاتیه رِی •

(TechStarsBoston)  گذاریو مؤسس صندوق سرمایه Project 11  ،

عادت دارد موقع فکر کردن در حال حرکت باشد و به همین دلیل معموال  

آورد و گاهی نیز  سواری یا دویدن روی می در چنین مواقعی به دوچرخه 

 .کندها تنهایی رانندگی میساعت 
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افک می من  ضبط  صوت  ضبط  یه  از  استفاده  با  رو  ذاتا  ارم  آدما  بعضی  کنم. 

اجازه می نویسنده افکارم  به  بزنم. در همچین مواقعی  باید حرف  اما من  دم  ن، 

 .راحت بیرون بریزن. البته باید تنها و در حال حرکت باشم

، نویسنده و فعال حقوق زنان، باید در حال  (Rachel Sklar) راشِل اِسکالر •

وجور و  روی یا دویدن باشد تا بتواند افکار خود را جمع مثال پیاده   حرکت

تر اینکه او از محدودیت زمانی و مکانی مثال بودن در  متمرکز کند. جالب 

العاده برای تمرکز افکار و دستیابی هواپیما یا قطار به عنوان یک فرصت فوق 

 .کندهای خالقانه یاد می به ایده

آدامز • دیلبِرت(Scott Adams) اِسکات  مصور  داستان  خالق   ، 

(Dilbert)  صبح    ۵، برای اینکه بتواند تمرکز خود را حفظ کند از ساعت

کند، چرا که افکارش در این ساعت هنوز درگیر وظایف  شروع به کار می 

 .اندروزمره نشده

 کنند؟ی چه موضوعاتی مطالعه می های موفق دربارهانسان 
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کاش • مد(David Cush) دیوید  ویرجین  ،  هواپیمایی  شرکت  یرعامل 

صبح (Virgin America)آمریکا   و  ،  ایمیل  کردن  چک  از  بعد  ها 

رود تا دوچرخه بزند و در حین استفاده از  های تلفنی به باشگاه می تماس 

 .خواندی ثابت، روزنامه می دوچرخه 

گیروآرد  • مالی  (Dave Girouard) دِیو  خدمات  شرکت  مدیرعامل   ،

خوانی عادت دارد، اما هر وقت که بتواند ، به روزنامه (Upstart)اِستارت  آپ

 .های وینستون چرچیل نیز گوش کندمند است به سخنرانیعالقه

ی اینترنتی بازفید، در  ، از مؤسسان رسانه (Jonah Peretti) جونا پِرِتی •

یا کس ورزش  کار بخش  به محل  رفتن  روزنامهبمسیر  نیویورک  وکار  ی 

 .خواندتایمز را می 
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آرمسترانگ  • خدمات  (Tim Armstrong) تیم  شرکت  مدیرعامل   ،

شب از محل کار به منزل   ۸، معموال حدود ساعت (AOL) اُاِل ای اِی رسانه

 .خواندگردد و برای دو دختر کوچک خود کتاب میبازمی

 .تا کتاب براشون بخونمسه شم دو اونا معموال برنده میشن و من مجبور می

کارنی • خبرگزاری  (John Carney) جان  سابق  ویراستار  و  نویسنده   ،

به فالسفهبیاِن سی افالطون، سقراط و  سی  به  از همه  و بیش  باستان  ی 

 .مند استگزنفون عالقه

اسطوره • گیتس،  شببیل  فناوری،  دنیای  ببرد  ی  خوابش  اینکه  برای  ها 

او سالی حدود  مطالعه می  خواند و به موضوعات  جلد کتاب می  ۵۰کند. 

 .مند استهای رهبری عالقهمتنوعی از تنیس گرفته تا علم ژنتیک و شیوه
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 کنند؟های موفق قبل از خواب چه کار میانسان 

 

های  ، طراح سرشناس مد، در اتاق خواب به ایده (Vera Wang) وِرا وَنگ  •

می  فکر  پیام جدید  کردن  چک  به  را  غروب  وقت  و  ارسالی  کند  های 

 .گذراندکارکنانش می

ها تا دیروقت کار کند و حتی در دوران  دهد شب باراک اوباما ترجیح می •

ساعت   جمهوری  جلسه   ۱۱ریاست  کارمندانش  با  برگزار  شب  تلفنی  ی 

ها قبل از خواب کارهای دفتری خود را انجام  و معموال شب کرده است. امی

 .کنددهد و نیم ساعتی نیز مطالعه می می

ی نگار حوزه ، نویسنده و روزنامه(Michael Lewis) برای مایکل لِویس •

ترین زمان نوشتن است، چرا که  صبح مناسب  ۴غروب تا  ۷ی اقتصاد، بازه 
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کند گیرد احساس می دست می   ی خودش وقتی کار فردا را امشببه گفته

 .از دیگران جلوتر است و این احساس جلوتر بودن را دوست دارد

ها دیروقت آرامش عجیبی وجود داره. نه هیچ صدای تلفنی، نه هیچ چیزی شب

کنه دونم االن هیچ کسی سعی نمی که حواس آدمو پرت کنه. این حس رو که می

 .از من جلو بزنه دوست دارم

 (Buffer) ، مدیرعامل شرکت باِفر(Joel Gascoigne) نجوئِل گَسکوی •

ها  گذاری در فضای مجازی است، غروب ی خدمات اشتراک دهندهکه ارائه 

کند تا ذهن خود را از مسائل کاری خالی کند. او  روی می دقیقه پیاده   ۲۰

 :گویدروی است می ی مدتی که در حال پیاده درباره 

یه دوره  اجازه میمی   ی خاموش شدن تدریجی مثل  روز کاریم رو  مونه که  ده 

فکر چالش  به  بزرگ ارزیابی کنم،  و یواش های  بیفتم  به مسائل    تر  یواش دیگه 

 .کاری فکر نکنم و در آخر به یه حالت خستگی برسم

، مدیر عملیاتی فیسبوک، تلفن  (Sheryl Sandberg) شِریل سَندبِرگ  •

تری در طول  خواب باکیفیتکند تا  همراه خود را قبل از خواب خاموش می 

کند از دسترس خارج کردن  شب داشته باشد، اما خودش که اعتراف می 

 .پذیر استتلفن همراه واقعا به زحمت امکان 

ی افراد موفقی که در این مطلب اشاره شد، تا حد ی روزانه ناگفته نماند برنامه

ما هر یک از ما زیادی متأثر از شرایط خانوادگی و شغلی خاص این افراد است. ا
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توانیم تعدادی از این عادات آموزنده را به فراخور شرایط زندگی خود به نیز می

 .مان باشیمکار ببندیم و شاهد پیامدهای مثبت اصالح عادات 

 

 

 

وقت در میلیونرها ویژگی که هیچ ۷

 بینیدنمی
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ی بوک و یا برنده ای مانند فیسبرای میلیونر شدن الزم نیست حتما خالق رسانه 

قرعهخوش  تازهشانس یک  باشید. در دنیایی که میلیاردر شدن هدف  ی  کشی 

نیست. می از دسترسی  دور  رؤیای چندان  میلیونر شدن  خواهید  پولدارهاست، 

کنند. شما لدارها می میلیونر شوید؟ خیلی ساده، همان کارهایی را بکنید که پو

 .گوییم چرابینید و ما به شما میویژگی را در میلیونرها نمی  ۷هرگز این 

 های تلویزیونی نیستند معتاد برنامه .۱

 

کنند. آنها عوض  های تلویزیونی نمیشان را صرف تماشای سریالمیلیونرها وقت

 خوانند. نشستن پای تلویزیون، کتاب می
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وارِن  گرفته تا   (Elon Musk) ایالن ماسکهای معروف از  بسیاری از کارآفرین 

به این معروف هستند که ساعات زیادی از روز را   (Warren Buffett) بافِت

تواند خیلی متفاوت باشد، ولی  ها میدهند. محتوای کتابختصاص میبه مطالعه ا

وری  های غیر داستانی را که روی خودآموزی و خودبهره ی کتاباکثر آنها مطالعه

دهند. درست است، ممکن است آنها از آخرین اتفاق  کند، ترجیح میتمرکز می 

تخت» عجیب و  تاج  در  «بازی  احتماال  ولی  باشند،  نداشته  شما    خبر  جواب 

آورند، ارزشش را دارد. )به عالوه شما را از  دست می گویند دانشی که آنها بهمی

 (!داردتان نیز باز میشدن به دلیل مرگ شخصیت محبوب دل شکسته

 کنندخود را از دیگران جدا نمی -۲
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وگو مشرب و اجتماعی هستند و همیشه در حال مالقات و گفتمیلیونرها خوش 

ی اجتماعی خود  جدید هستند. آنها تالش زیادی برای گسترش شبکه  هایبا آدم 

 .دانند در اغلب موارد، روابط کلید موفقیت هستندکنند زیرا می می

 

 کنند های خود تردید نمیدر انتخاب -۳

 

کارآفرینان موفق اغلب عادت دارند که براساس غریزه و حسِ درونی خود عمل 

های خود فکر نکنند. این به معنی آن نیست  مورد انتخاب کنند و بیش از حد در  

کنند. با گیرند، زیرا مطمئنا این کار را می که آنها عواقب کار خود را در نظر نمی 

کنند که منجر به رخوت و  این حال، آنها آنقدر مسائل را تجزیه و تحلیل نمی

آنکه گزینه از  بعد  آنها  بشود.  انجام کار  را سستی در  بررسی  به   های خود  دقت 
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شوند و دیگر به پشت سر  کنند و وارد عمل می کنند، راه خود را انتخاب می می

 .کنندخود نگاه نمی 

 شوند هرگز بدون مبارزه تسلیم نمی -۴

 

برند.  ی مشکل و سختی، پرچم سفید را باال نمی میلیونرها با دیدن اولین نشانه

کنند. خیلی از کارآفرینان با انتقاد،  میها استقامت  آنها در برابر موانع و شکست 

شوند ولی تسلیم  رو میی خود روبهشک و تردید همتایان، دوستان و خانواده

گشاتر اند که عزم و اراده برای دستیابی به موفقیت راهشوند. محققان دریافتهنمی

 .کنندنشینی نمی وقت عقبهای واقعی هیچاست. برنده IQ از هوش و
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 شوندورزش کردن غافل نمیاز  -۵

 

سزایی در  تواند تأثیر بهدانند ورزش صبحگاهیِ منظم می کارآفرینان ثروتمند می

 .وری و شادکامی در طول روز داشته باشدباال بردن تمرکز، بهره
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 کنند تا بیشتر بخوابند زنگ ساعت خود را خاموش نمی -۶

 

سحرخیز   موفق  میلیونرهای  آغاز  بیشتر  پُرانرژی  را  صبح  همواره  و  هستند 

کنند. آنها معموال جزو آن دسته افراد نیستند که زنگ ساعت خود را خاموش  می

کنند تا بتوانند دوباره به رختخواب برگردند و آخر سر هم برای رسیدن سر  می

 .کنندشوند خانه را با عجله ترک کار، مجبور می 
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 رودشان سر نمیحوصلههیچ وقت  -۷

 

هیچ  موفق  نمی افراد  حوصلهوقت  همیشه گویند  که  چرا  است،  رفته  سر  شان 

 .هایی برای یادگیری و کسب تجربه در اطراف خود پیدا کنندتوانند موقعیت می

های مختلف  کنند، در کالسجای بازی با انگشتان خود، با مردم مالقات میآنها به

به غنی کردن خزانهکنند، کتاب می شرکت می  و  مهارت خوانند  دانش  ی  و  ها 

 .پردازندخود می 

خواهید میلیونرشوید؟ از کسانی که پولدار هستند یاد بگیرید و مثل آنها عمل  می

 .کنید

 



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

81 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

 

 

کارهایی که افراد ثروتمند هرگز انجام  

 نمی دهند

 
فراوان به این  همه افراد ثروتمند از اول موفق نبوده اند بلکه با پشتکار و سختی  

مرحله در زندگی رسیده اند، با ما باشید تا با نکات مهم افراد ثروتمند در زندگی  

 .آشنا شوید

 نکات مهم سبک زندگی افراد ثروتمند
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می    افراد ثروتمندوقتی یک فرد در مسیر موفقیت قرار گرفته و تبدیل به یکی از  

وت با دیگران که او را  شود مطمئنا راه و روشی خاص داشته ، راه و روشی متفا

پیش انداخته است اما این راه ها تنها در زمینه کسب پول و ثروت نبوده است  

بلکه در مورد روش تصمیم گیری و سبک زندگی آنهاست. در ادامه این بخش از 

مقدسی  سایتموفقیت   زندگی   استاد  در  ثروتمند  فرد  یک  که  کارهایی  به 

 .داختروزمره خود انجام نمی دهد خواهیم پر

 

 کارهایی که افراد ثروتمند هرگز انجام نمی دهند

 .هرگز در یک سطح باقی نمی ماند

اگر میخواهید ثروتمند شوید نمی توانید با وضعیت موجود مقابله کنید شما باید  

هدف های باالتری را در نظر بگیرید شما به اندازه یک میلیون می سازید اما ده  

یسازید و یک میلیارد می خواهید این فقط در  میلیون می خواهید ده میلیون م

 .شخصیت کارآفرینی ما میباشد
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 کارهایی که افراد ثروتمند در زندگی انجام می دهند 

 خسیس نیستند 

افراد ثروتمند، موفقیت های خود را جشن میگیرند و این موفقیت ها برای آنها  

نویسنده میلیاردر دنیا بود از  بسیار با ارزش می باشد جی کی رولینگ که اولین 

میلیون دالر به موسسه خیریه داد به شدت خوشحال    ۱۶۰،    ۲۰۱۱اینکه در سال  

بود زیرا او زندگی کردن در فقر را تجربه کرده بود. خسیس بودن ممکن است  

چندین دالر در کوتاه مدت برای شما ذخیره کند. اما مطمئناً در بلندمدت برای 

 .اند و احساس خوبی نخواهید داشتشما ثروتی نخواهد م 
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 هرگز بدون یک مربی به دل کار یا ماجرا نمیروند

میلیونر ها افراد موفقی هستند زیرا آنها ایده های خوبی داشتند و آدم های   .بله

ماهری در تجارت هستند اما به ندرت اتفاق می افتد که تمام دستاوردها تنها از  

اوقات   اغلب  باشد.  آمده  بر  شخص  یک یک  پشت  راهنما  یا  تیم  یک 

انددرحقیقت   کرده  کمک  آن  به  که  است  بوده   ۹۳فردثروتمندوموفق 

 .درصدازافرادثروتمند گفته اند که،یک مربی درموفقیت آنهانقش داشته است

 

 مشاوره کردن با یک مربی قبل از انجام هر کاری
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  هرگز بر روی پول تمرکز نمیکنند و کاری که دوست دارند را انجام می 

 دهند

این می تواند مثال یک شیب لغزنده برای افراد بلند پرواز وحریص باشد تمرکز  

بر روی پول ممکن است به شما کمک کند که ثروتمند شوید اما این بدان معنی 

نیست که در مورد ثروت خود احساس خوبی داشته باشید تا حاال فکر کرده اید  

ی در هفت سال اول شکست خورده  درصد از برندگان قرعه کش  ۷۰که چرا تقریباً  

اند ؟ به این دلیل است که کلید موفقیت واقعی انجام آن چیزی است که شما 

 .دوست دارید
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 هر کاری را که می خواهند با پول انجام می دهند

 هرگز از شغل خود متنفر نمی شوند 

انجام    یکی از دالیل موفقیت افراد ثروتمند این است که آنچه را که دوست دارند

میدهند. و این کار آنها را غنی تر می کند طبق تحقیقات انجام شده در کتاب 

عادت های موفقیت روزانه افراد ثروتمند ، که توسط توماس کارلین نوشته شده  

درصد از افراد شغل خود را دوست دارند، و مابقی افراد شغل خود را    ۸۶است ،  

شغل خود هستند تقریباً دو برابر    دوست ندارند. هفت درصد از کسانی که عاشق

بیشتر از کسانی که شغل خود را دوست ندارد درآمد داشتند. به طور مثال در  

سال سابقه کار کردن در شغلی را داشته   ۳۲سال ،درآمد کسی را داشتند که    ۱۲

 .است که دوستش نداشته

 :هرگز به شانس باور نداشته اند

ی گردد ،قطعاً شانس نقش مهمی در  وقتی به موضوع برندگان قرعه کشی برم

ثروت آنها دارد اما بسیاری از افراد ثروتمند فکر می کنند که پول به سختی به  

 .دست می آید و باید برای آن تالش کرد

  % ۹۰درصد ثروتمندان روز به سرنوشت خود اعتقاد دارند در حالیکه    ۱۰فقط  

باور را دارند اگر میخواهید ثروت   ،ایمان به  فقیران برعکس این  را جمع کنید 

 .خود و توانایی های خود داشته باشید
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 هرگز خیلی تلویزیون تماشا نمی کنند

را   نگاه می کنید و وقت خود  تلویزیونی  تلویزیون و شوهای  تا زمانی که فقط 

درصد از    ۶۷صرف آنها می کنید پول به سمت شما نمی آید. به همین دلیل  

از یک ساعت در روز، وقت خود را صرف دیدن  افراد ثروتمند می گویند که کمتر  

اندازه ممکن   به  ،آنها  تلویزیون می کنند و به جای وقت گذراندن روی کاناپه 

 .درباره مکان و کارهای مورد عالقه ای که می خواهند انجام دهند یاد می گیرند

  

 

 افراد ثروتمند خیلی تلویزیون تماشا نمی کنند
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اولویت بندی کاری را انجام نمی دهند و شروع  هرگز بدون فهرست و  

 نمیکنند 

گرفتن جلوی حواس پرتی یک راه مطمئن برای از دست ندادن پولی است که 

می خواهید از بانک دریافت کنید یا به بانک تحویل دهید و اینگونه متوجه می  

شوید که چرا همیشه مردم موفق لیستی از کارهای خود را چه انجام شده و چه  

انجام نشده ،همراه خود دارند و به آن می چسبند این کار به آنها کمک میکند  

بیشترین   خود  روز  ارزش  با  لحظه  هر  از  و  کنند  حرکت  درست  مسیر  در  که 

 .استفاده را کنند

 هرگز در برابر هدف گذاری مقاومت نمیکنند

دارند  مردم ثروتمند همانطور که برنامه ریزی لیست کارهای روزانه خود را دربر

آمار طبق  بر  هستند.  نیز  انگیزه  داشتن  برای  مدت  بلند  اهداف   دارای 

sucess.com   هفتاد درصد از افراد ثروتمند، حداقل یک هدف اصلی و عمده

را در سال دنبال می کنند بدون چشم انداز بزرگ و قوی نسبت به آینده، همه 

به راحتی آن را    چیز از بین می رود و این کار مانند چکی است که می توانید

 .نقد کنید

 هرگز اجازه نمیدهند که ترس آنها را متوقف کند
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است مانع ما برای   دشمن سخنران انگیزشی می گوید که ترس برای همه ما  

متوقف   ثروتمند شدنبهتر و شادتر زندگی کردن، می شود. و همچنین ما را از  

 .اید انجام دهیدمی کند . پس ترس های خود را کناربگذارید و کاری را که ب

 هرگز اجازه نمیدهند که احساسات مانع راه آنها شود

این چیز  استفاده می کنند:که  این سخنان  از  اغلب می شنوید که مردم  شما 

شخصی نیست و این فقط کسب و کار است به گفته توماس کورلی ،کارشناس  

ید. شما  ایجاد ثروت، هنگامی که شما اجازه می دهید احساسات خود را باال ببر

به معنای واقعی کلمه کاری کرده اید که نیمی از مغز خود را خاموش کرده اید.  

زمانی که شما شکست می خورید، تبه این دلیل که نیمی از مغز خود را خاموش  

کرده اید توانایی مدیریت ندارید. پس شما در تمام شرایط به خصوص زمانی که  

زندگی شده اید ، نیاز به تمام مغز   شکست خورده اید یا دچار عقب افتادگی در

 .خود دارید پس از تصمیم های احساسی خودداری کنید

 هرگز غذاهای ناسالم و هله ووله نمی خورند

بله درست است اگر شما غذایی را که برای سالمتی شما نیاز است ، استفاده  

به شما احساس آرامش نمی دهد و سیستم گوارشی شما را تضعیف می   .نکنید

د و قدرت انرژی مغز را برای ارزیابی ایده های میلیون دالری از دست می  کن

دهید این همان چیزی است که مربی و سرمایه گذار معروف تجاری به نام تونی  

 .رابینز به آن معتقد است
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 به هیچ عنوان غذاهای ناسالم را نمی خورند

 هرگز رفتن به باشگاه را از دست نمیدهند

بله ورزش ها و تمرین های روزانه، عملکرد مغز شما را افزایش می دهد و تقویت 

شما    ثروتمند شدن می کند اما کار کردن بیرون هم می تواند به پول درآوردن و  

، کسانی که فعالیت فیزیکی    ۲۰۱۳کمک کند. بر طبق گفته روانشناسان در سال  

ز کسانی که فعالیت ندارند ثروت  درصد بیشتر ا  ۱۷تا    ۱۴دارند و به طور میانگین  

 .را جذب می کنند
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 باشگاه شان را هرگز فراموش نمی کنند 

 هرگز خالقیت داشتن را فراموش نمیکنند

بسیاری از افراد ثروتمند متفکران ذاتی هستند اما آنها برای تقویت و پیشرفته 

ن جهان  آن نیز کار میکنندبیل گیتس و ریچارد برانسون که هردو از ثروتمندا

هستند، بارها روز خود را برای تمرکز بر روی بهبود و پیشرفت خود میگذارند.  

 .خالقیت همیشه طبیعی و ذاتی نیست

 هرگز پولی را که ندارند خرج نمیکنند 
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ممکن است وسوسه انگیز باشد که بیرون بروید و هر چیزی را که می خواهید  

این است که فقط آنچه ر  اما بهتر  نیاز دارید، تهیه کنید خریداری کنید،  ا که 

زندگی با صرفه جویی کردن و تماشای پول نقد جاری در زندگی زیباتر می شود  

آن زمانی زیبا درست است که شما با یک درآمد میانگین و متوسط بتوانید یک 

 .سرمایه ی بسیار بزرگ برای خود درست کنید و در پول بغلتید

 

 پولی که ندارند را خرج نمی کنند

 گز مطالعه کردن و خواندن را نادیده نمیگیرندهر

قانون ثابت و کاربردی آنها مطالعه است که به واسطه افزایش اطالعات عمومی   

میجوب برتری شان در تصمیم گیری و جهت یابی می شود ، هیچ کس   ... و

نمی تواند مدعی شود بدون مطالعه و داشتن آگاهی به موفقیتی رسیده باشد که 

 .پایدار بماند



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

93 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

 

 

زندگی به روش افراد میلیونر و رویای 

 ثروتمند شدن 

 

همه ما انسان ها رویای ثروتمند شدن و میلیونر بودن را در سر داریم و به دنبال  

روش ها و راهکارهایی هستیم که به این مهم دست یابیم. چه چیزی است که 

در ورای این ماجراست و چه راهکارهایی می تواند به ما کمک کند تا ما هم به 

ی خوشبین و ... روزی میلیونر  مانند افراد ثروتمندی به مانند جف بیزوس و مان

 شویم؟  
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به گزارش ایسنا، بنابراعالم سایت عزت خواه، میلیونر شدن تنها یک رویاپردازی  

تواند برای هر یک از ما هم پیش آید. با و آرزوی دست نیافتنی نیست؛ بلکه می

مروری به زندگی افراد ثروتمند امروزی خواهیم خواند که آن ها هم به مانند ما 

اند و حتی شاید از زندگی امروزی ما هم  ی یک انسان ساده و معمولی بوده روز

اند. اما یک جرقه، یک ایده و خالقیت بکر، به کار  تری قرار داشتهدر سطح پایین

گیری قوه تعقل و اندیشه، اعتماد به نفس داشتن و پشتکار و شکست ناپذیری  

وز از آن ها به عنوان افراد  تا محقق شدن آرزوها و آرمان خویش سبب شده تا امر

 .داردثروتمند و موفقی یاد شود که ثروت آن ها ما را به حیرت وا می
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خواهید زندگی به سبک افراد میلیونر را تجربه کنید؛ در وهله در صورتی که می

ها در  های آنها را مرور کنید و از تجربههای آننخست بهتر است که زندگینامه

گیر مدد  راستا  عنوان  این  به  امروز  بیزوس  جف  تا  شده  سبب  چیزی  چه  ید. 

ثروتمندترین فرد دنیا تبدیل شود؟ او به پولدار شدن خود به جای آرزو داشتن  

و بلندپروازی نمودن در این راستا، ایمان داشته و تا رسیدن به اهداف خویش  

دست از تالش و کوشش برنداشته است؟!!! آری برای میلیونر شدن باید به آن 

ایمان داشت و روز و شب به جای بلندپروازی، به فکر ایده پردازی بود تا همه  

 .رویاهای خود را به واقعیت تبدیل نمود

 

 بیوگرافی جف بیزوس
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دوم   نفر  به  نسبت  که  توجهی  جالب  اختالف  با  اکنون  هم  بیزوس  جف 

این   است؛ در جایگاه نخست  به خود اختصاص داده  افراد جهان  ثروتمندترین 

و    گونه و موسس  اکنون کارآفرین  او که هم  نموده است.  افراد جای خوش  از 

های چشمگیری که در زمینه کسب باشد؛ با موفقیتمدیرعامل شرکت آمازون می 

و کار بدست آورده است؛ خود را به عنوان یکی از ثروتمندترین افراد جهان به  

لت های آمریکا  ساله که در یکی از ایا  ۵۶همگان معرفی نموده است. این مرد  

زاده شده است؛ در همان کودکی عالقه عجیبی به رایانه داشته است و همین  

ادامه تحصیل خود را در   امر سبب شهرت امروز وی شده است. به طوری که 

همین رشته یعنی علوم رایانه و مهندسی برق در دانشگاه پرینستون ادامه داده  

غ التحصیلی در دانشگاه نامبرده شده  و از آنجا نیز فارغ التحصیل شد. پس از فار

خود را وارد بازار کار کرد و به عنوان یکی از جوان ترین معاونین ارشد شرکت  

سرمایه گذاری معرفی نمود. هر چند که چهار سال بعد از این ماجرا او از این  

 .شغل پردرآمد استعفا داد. چرا که رویاهای جف بیزوس تمام ناشدنی بودند

کا این  از  یک پس  عنوان  به  که  کرد  تاسیس  را  آمازون  سایت  بیزوس  ر جف 

کتابخانه مجازی از آن یاد می شد. همین مسئله کم کم او را تبدیل به یکی از  

ثروتمندترین افراد جهان کرد چرا که او گام در عرصه اینترنتی گذاشت که تا 

ته همین مسئله سبب شد رف  .پیش از وی کامال دست نخورده و بکر مانده بود

و در کشورهای   ادامه دهد  به رشد و گسترش خیره کننده خود  آمازون  رفته 

ای باالست که  مختلف به منصه فروش برسد. ثروت این مرد آمریکایی به اندازه 
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  - مایکروسافت  شرکت  موسس  – توانسته است حتی باالتر از بیل گیتس معروف 

 .گیرد  جای  افراد ثروتمندترین نخست رتبه در

 

 انی خوشبین بیوگرافی م

مانی خوشبین از دیگر افراد ثروتمند معروف در جهان است. همان طور که از نام  

آید؛ او یک ایرانی االصل می باشد که هم اکنون ساکن آمریکاست. این  آن برمی 

مرد ایرانی بسیار موفق و میلیونر در سطح جهان در حوزه کسب و کار و امالک  

ترین افراد در این حیطه کاری در  ه معروفباشد و از جملمشغول به فعالیت می

آمریکا به حساب می آید. مانی خوشبین که صاحب چندین شرکت و یکی از  

ماشین دارهای  را  کلکسیون  موفقیت خود  آید؛  می  به شمار  قیمت  گران  های 
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مرهون عالقه مفرطی می داند که همواره به ماشین های لوکس و گران قیمت  

های لوکس به دست  سبب ساخت کلکسیون ماشین داشته است و همین انگیزه

وی شده است. زندگی مانی خوشبین در همان ابتدا انقدر پر زرق و برق نبوده  

ای که وقتی که وی برای اولین بار به آمریکا مهاجرت کرده؛ حتی  است. به گونه

پول اجاره خانه را هم نداشته است و مجبور شده است زندگی خود را در ماشین 

ن خود بگذراند. وی در ابتدای مسیر پر پیچ و خم خود با مشکالت بسیار  استیش

زیادی دست و پنجه نرم نموده است. اما همه این مشکالت را با اراده پوالدین  

خود پشت سر نهاد و کم کم به فکر کسب و کار و درآمدزایی برای خود پرداخت.  

روش کاالهای دست دوم  از جمله کارهایی که در همان ابتدا به آن مشغول شد؛ ف 

بود که در این زمینه هم دست به سودآوری های بسیار زیادی زد. اما باید به  

خاطر داشت که انسانی همیشه موفق است که رویاهای آن ته نداشته باشند و  

انجام داد و   برای موفق شدن بجنگد. کاری که مانی خوشبین  تا آخرین رمق 

 .ین افراد در جهان معرفی نموده استامروزه خود را به یکی از ثروتمندتر

 

 

 ثروتمندان چگونه پول خرج می کنند؟
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طریقهبه ثروتمندان پول  یراستی  آن   خرج کردن  آیا  است؟  ها دنیا چگونه 

داشتن   رویایی ثروتباوجود  زندگی  آن زیاد،  دارند؟  خانهای  چه  در  هایی  ها 

شوند؟ جالب است بدانید برخالف تصور  کنند و چه ماشینی سوار می زندگی می 

به شکل ولخرجی و هدر دادن پول نیست.    پول خرج کردن ثروتمندانرایج،  

ذرهآن کردن  خرج  برای  برنامه ذره ها  خود  پول  دادن  ی  هدر  از  و  دارند  ریزی 

 .کنند های خود پرهیز می ایه و دارایی سرم

با ولخرجی و اتالف سرمایه    پول خرج کردن ثروتمندان  که ثابت کنیمبرای این 

 :همراه نیست، چند دلیل قانع کننده وجود دارد. ازجمله

 پول خرج کردن ثروتمندان در دنیا
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به چشم بیاید و   پول خرج کردن ثروتمندانشود یکی از دالیلی که باعث می 

هایی است که درگذشته فراد ثروتمند ولخرجی و اسراف نکنند، توجه به تالشا

آید، فرد  اند. وقتی ثروت بازور و زحمت به دست می داشته پول درآوردن برای  

شبه که ثروت یک راحتی از دست بدهد. مگر اینثروتمند حاضر نیست آن را به

ثروتمند خود را صاحب  به دست آمده باشد. در این صورت ممکن است که فرد  

 .داندواقعی سرمایه و ثروت نمی 

استثنایی با یک فرصت  افراد که  از  کشی مثالً برنده شدن در قرعه )  برخی 

شوند،ازآنجا که برای شبه ثروتمند مییک  (ارث  سهمبانک یااز طریق دریافت  

نکشیدهکسب درآمدبه   درچه  خودزحمت  ثروت  نداردکه  اهمیتی  اند،برایشان 

   است.  کنند،رفاه امروزشاننهاچیزی که فکرمی ترف شود.براهی مص

 شودجویی ثروتمند میثروتمندان با صرفه
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مانند افراد عادی نیست،    پول خرج کردن ثروتمندانکه ثابت کنیم  برای این 

نحوه شدنی  باید  بیاوریدآن  ثروتمند  یاد  به  را  کردن   .ها  خرج  پول 

ها امر غیرمعمول است. حتی گاهی به آن ازنظر افراد کم درآمد، یک    ثروتمندان

شود. زیرا افراد عادی انتظار دارند ثروتمندان  هم زده می  «خسیس »  برچسب

که برای خرید بدون ترس  شبه خرج کنند و یا این ی خود را یک ی سرمایه همه 

 سرمایه جویی به ثروت و  با صرفه  فرد ثروتمندکه یک  پول خرج کنند. در حالی 

 .دهدمی عادت کرده است، همان روش را هم ادامه    رسد و چون به این رویهمی

شده است. حتی با ثروتمند جویی به جزئی از شخصیت او تبدیلدرواقع صرفه

 .رودشدن هم این ویژگی او از بین نمی 
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لباس به  اغلب  ثروتمند  افراد  مثال  ساده برای  میهای  اکتفا  حاضر ای  و  کنند 

 .قیمت پرداخت کنندهای گران ی زیادی برای خرید لباسنیستند هزینه

 

 اند پذیر و خالقسئولیتثروتمندان م

 

را    پول خرج کردن ثروتمندانجویی در  هایی که صرفهیکی دیگر از استدالل

می مسئولیتثابت  آن کند،  است.  گروه  این  و پذیری  موضوع  هر  به  نسبت  ها 

برای آن پدیده نیز  ها اهمیت ای احساس مسئولیت دارند. حتی پول و سرمایه 

تر تالش آوری ثروت بیشکه برای جمع لیل این زیادی دارد. افراد ثروتمند به د

کشند، نسبت به آن حس مسئولیت دارند. از  کنند و زحمت بسیار می زیادی می 

امور راه ها به دلیل قوه سوی دیگر آن  از  کارهای ی خالقیت باال، برای بسیاری 
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کنند. به همین دلیل مجبور نیستند برای برخی از امور و  قیمت پیدا می ارزان 

 .ی زیادی پرداخت کنندایل، هزینه وس

از هزینه با کنار زدن برخی  های غیرضروری به ثروت زیادی  یک فرد ثروتمند 

لوازم  دست پیدا می  او حاضر نیست هرماه پول زیادی برای خرید لباس،  کند. 

که هرماه  جای این با برندهای معروف پرداخت کند. به  شخصی و عطر و ادکلن

ی خود را با خالقیت تعمیر  ها و وسایل کهنه تن کند، لباس  های جدید را بهلباس

 .ها مجدداً استفاده کنندکند تا بتواند از آنمی

 

 ثروتمندان عزت نفس باالیی دارند 

ثروتمندان ارتباط    پول خرج کردن  نفس  به  اعتماد  و  نفس  عزت  میزان  با 

ه نفس، حاضر ها به دلیل برخورداری از عزت نفس و اعتماد بنزدیکی دارد. آن

هزینه  خودنمایی  برای  ثروتمند  نیستند  فرد  یک  کنند.  پرداخت  زیادی  های 

می می را  او  همه  که  می داند  و  باالیی  شناسند  شأن  و  موقعیت  از  او  که  دانند 

قیمت، خود  های گران نیاز نیست که با خرید وسایل و لباس برخوردار است. پس 

 .را به نمایش بگذارد

شود اغلب افراد عادی، پول زیادی برای خرید یک  اعث می یکی از دالیلی که ب

نفس است. درواقع  کنند، نداشتن اعتمادبهادوکلن، عینک آفتابی یا کفش خرج  

قیمت و یا سوارشدن در یک خودروی لوکس، ها سعی دارند با وسایل گران آن



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

104 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

ران  خود را به دیگران نمایش دهند. اما افراد ثروتمند به دنبال جلب توجه دیگ 

آن برای  و  نیستند.  پول  نگاه  سرمایهها  به  ارزش  نسبت  دیگران،  نظرات  و  ها 

سرمایهبیش و  پول  پس  دارد.  هدر  تری  به  دیگران  نظر  جلب  برای  را  ی خود 

 .دهندنمی

 

 ها به دنبال افزایش سرمایه هستند آن 

 

ثروتمندان کردن  گونه  پول خرج  و  به  آینده  فکر  به  که  است  افزایش  ای 

د که باید کاال کننها هنگام خرید به زمانی فکر می خود هستند. آن سرمایه ی

روند. برای را بفروشند. به همین دلیل به سراغ کاالهایی که خریدار ندارند، نمی 

https://khanesarmaye.com/the-difference-between-the-poor-and-the-rich/
https://khanesarmaye.com/the-difference-between-the-poor-and-the-rich/
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خرید   آن  طال مثال  برای  جواهرات  پسو  یک  می ها  محسوب  اما  انداز  شود. 

یک  مهمانی  یک  برای  زیاد  پول  زیادهپرداخت  و  ولخرجی  معنای  به  روی  شبه 

 .است

دنیا   ثروتمندان  گران اغلب  و  لوکس  می خودروهای  سوار  چون قیمت  شوند. 

این خودرو می می از  را به فرد دیگری  دانند در صورت خسته شدن  توانند آن 

تر از اینکه به سود خود  بفروشند. اما افراد عادی در زمان پول خرج کردن بیش 

 .در آینده فکر کنند، به فکر رفع حاجات فعلی خود هستند

 

 ثروتمندان 

 



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

106 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

در  به دالیل صرفهحال که   آشنا شدید،   پول خرج کردن ثروتمندانجویی 

کنند و خوب است بدانید برخی از ثروتمندان سرشناسِ دنیا چگونه زندگی می

رسانند. در ادامه به معرفی برخی از  پول خود را در چه جاهایی به مصرف می

 .پردازیمها میی پول خرج کردن آن افراد دنیا و نحوه  ثروتمندترین

 

 

 ی سلطنتی در انگلیسخانواده

 

روند. اما  های دنیا به شمار می ی سلطنتی بریتانیا در ردیف ثروتمندترینخانواده 

 .گذردگرایی می دور از تجملها در سادگی و بهجالب است بدانید که زندگی آن
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توان در ازدواج ویلیام و  ی بارز از سادگی در زندگی خانواده سلطنتی را می نمونه 

ستاره در    ۵  هتل  یک   در   خود   اقامت   برای   هاآن   هرچند   کاترین مشاهده کرد.

هزینه کرده و یک تاج با پوشش   دالر   هزار   ۶۰حدود  ( سوئیس) شهر کالسترز  

فوتی از الماس بر سر کاترین گذاشته بودند، اما ظاهر جشن چیز دیگری را    ۱۶

می  آننمایان  جشن  در  گریم کرد.  از  خبری  سه ها  و گران بعدی  های  قیمت 

 .های اشرافی نبودلباس

 اپرا وینفری 

 

اپرا وینفری یکی دیگر از افراد مشهور و ثروتمند است که در کالیفرنیا زندگی  

باقیمت  می عمارت  یک  صاحب  او  و    ۸۵کند.  کودکی  او  است.  دالر  میلیون 
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نوجوانی سختی را پشت سر گذاشته بود. اما اکنون در بین قدرتمندترین افراد  

ی زیادی  های انسان دوستانهقرار دارد. اپرا وینفری فعالیت  ۴۵ی  جهان در رتبه

های فقیر، او را  ی خود دارد. میزان تالش اپرا برای کمک به انسانرا در کارنامه 

از بانفوذترین زنان در جهان تبدیل کرده است. اپرا زمانی که متوجه شد  به یکی  

 .خانه با بهای نیم میلیون دالر خریداری کردیک خواهر ناتنی دارد، برای او یک 

 لری الیسون  

 

شود. او یکی دیگر از  شامل لری الیسون نیز می   پول خرج کردن ثروتمندان

 افراد ثروتمند در دنیا
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افزارهای پایگاه داده  ی نرم گذاران شرکت اوراکل درزمینهز بنیانست. لری یکی ا

ی پنجم ثروتمندترین افراد  براساس گزارش فوربس، لری الیسون در رده .است

دارد که به روستاهای   (کالیفرنیا)  گیرد. او یک ملک در وودسایدجهان قرار می 

ی  خانه در محله یک ژاپنی در قرون وسطی شبیه است. عالوه بر این، لری الیسون  

هزار مترمربع   ۱۰فرانسیسکو دارد. وسعت ملک او به حدود  پاسیفیک هایتز سان 

ی ی مصنوعی و حوضچهرسد که در آن امکاناتی از قبیل استخر، سونا، دریاچه می

هزار متری   ۱۰نیز یک عمارت    ۲۰۱۲اندازی شده است. لری در سال  ماهی راه 

 .یداری کرده بودخر ( هاوایی) ی النایدر جزیره 

 

 دیوید و ویکتوریا بکهام 
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های منچستریونایتد آمیزش در تیم  موفقیتهای دیوید بکهام که به دلیل بازی

شود.  و رئال مادرید معروف شد، یکی دیگر از ثروتمندترین افراد دنیا محسوب می

 ۱۱۰ی  البته او بعد از بازنشستگی در فوتبال وارد کار مدلینگ شد. او یک پورشه 

هزار دالر دارد. همسر دیوید بکهام نیز یک رولز رویس فانتوم باارزش    ۱۴۵باارزش  

کنند و البته هزار دالر دارد. اکنون این زوج ثروتمند در لندن زندگی می  ۴۷۵

بخشی از زمان خود را نیز صرف سفر به آمریکا و سایر کشورهای توریستی در  

 .میلیون دالر دارند ۱۵ها در دبی یک آپارتمان به ارزش کنند. آندنیا می
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 بیل گیتس

 

مایکروسافت یکی از میلیاردرهای معروف جهان  بیل گیتس مدیرعامل شرکت  

ی اول ثروتمندترین فرد دنیا قرار است. او چندین سال پیاپی است که در رده 

کند. از او باید های خیریه کمک میها دالر به انجمناو هرسال میلیون  .گیردمی

صرفهبه ثروتمند  یک  خرید  عنوان  برای  را  خود  پول  که  برد  نام  جهان  در  جو 

  ۶خانه با متراژ  کند. با این حال او اکنون صاحب یک ارزش صرف نمی ایل بی وس

شده است. ازجمله امکانات  ی واشنگتن ساخته هزار متر است که در میان دریاچه

توان به باشگاه ورزشی، کتابخانه، سینمای شخصی، استخر و سونا  این عمارت می 

 .اشاره کرد

 

https://khanesarmaye.com/the-mentality-of-rich-and-poor-people/
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میلیون دالر هزینه کرده است.    ۲٫۶۳بیل گیتس برای ساخت این عمارت حدود  

های بیل گیتس داراییرسد. از دیگر  میلیون دالر می  ۱۲۰اما اکنون ارزش آن به  

 .میلیون دالر ارزش دارد ۴۵باید به جت شخصی او اشاره کرد که حدود 

 وارن بافت 

 

بافت بهسرمایه  وارن  که  است  آمریکایی  موفق  بازاریاب  و  عنوان سومین  گذار 

اکنون مدیرعامل شرکت برکشایر هاتاوی شود. او هم میلیاردر جهان محسوب می 

شناسند. وارن بافت از آن  عنوان یک ثروتمند نیکوکار می است. در آمریکا او را به

شده است. جویی شناخته خرج بودن و صرفه دست افراد ثروتمندی است که در کم 

ساخته    ۱۹۵۸کند. این خانه در سال  اتاق زندگی می  ۵خانه با  اکنون در یک او هم 
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اکنون این   دالر خریداری کرد.  ۵۰۰هزار و   ۳۱شد که وارن بافت آن را باقیمت  

 .هزار دالر قیمت دارد ۲۵۸ملک در حدود 

 

 کاپریولئوناردو دی

 

است که بسیاری از ایرانیان او    ی معروف آمریکایی کاپریو هنرپیشهلئوناردو دی 

ی اسکار را از آنِ  بار جایزه  ۶شناسند. او تاکنون  را با بازی در فیلم تایتانیک می

خود کرده است. او بخش زیادی از زمان خود را برای سرگرمی، تفریح و سفر  

شود. او به دلیل  ای تفریحاتش خرج می کند. بخشی از ثروت لئوناردو برصرف می 
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هزار دالر    ۵۰رانی دارد، تنها برای یک سفر با قایق، حدود  ای که به قایقعالقه

 .هزینه پرداخت کرده است

 

 

 

 

 آرنولد شوارتزنگر
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شود. چراکه  شامل حال آرنولد شوارتزنگر نیز می  پول خرج کردن ثروتمندان

 ۳۰۰ی او به بیش از  است که میزان سرمایه مدار آمریکایی  او یک تاجر و سیاست

آرنولد شوارتزنگر درگذشته فرماندار ایالت کالیفرنیا نیز بود.   .رسد میلیون دالر می 

پول با خود  » :ای که او در مورد پول خرج کردن دارد این استترین جمله مهم 

نمی  شادی  و  می خوشبختی  خلق  را  خوشحالی  شما  بلکه  کنید. آورد. 

کردن    احساس شادی  از خرج  بااحساس شادی   ۵۰ناشی  دالر  میلیون 

ی  همین توصیه .«میلیون دالر فرقی باهم ندارد   ۴۸ناشی از خرج کردن  

 .روی در پول خرج کردن نیستدهد که او اهل زیاده آرنولد شوارتزنگر نشان می 

 

 

 مارک کوبن
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  ۲۰۰۰مارک کوبن یکی از تاجران ثروتمند آمریکایی است که توانست در سال  

میلیون دالر خریداری کند. او در آمریکا    ۲۸۰یک باشگاه بسکتبال را باارزش  

شده است. مارک کوبن توانسته است از  گذار باهوش شناختهعنوان یک سرمایه به

دالر برساند. با این وجود    میلیون   ۷۶۵ی خود را به بیش از  طریق تجارت، سرمایه

ترین راز  آفرین نیست. بلکه آرامش درونی را بزرگ او معتقد است که پول شادی 

جای توجه بیش از  کند بهمی  داند. به همین دلیل توصیهخوشبختی و شادی می

 .حد به خرج کردن پول، به زندگی لبخند بزنید
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 پاف ددی 

 

دنیا افراد  ثروتمندترین  از  دیگر  زندگی    یکی  نیویورک  در  که  است  ددی  پاف 

ی موسیقی رپ ساز محبوب است که در زمینهاو یک خواننده و آهنگ  .کندمی

رسد. پاف ددی در  میلیون دالر می  ۸۵۵میزان ثروت او به بیش از  .شهرت دارد

میلیون دالر هزینه کرد. در   ۳سالگی خود، بیش   ۴۰در جشن تولد  ۲۰۰۹سال 

 .های معروف دعوت شده بودن از بین چهره مهما ۵۰۰این مهمانی 
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 مارک زاکربرگ 

 

رسد. به مارک زاکربرگ نیز می   پول خرج کردن ثروتمندان  یهای نحوهزمزمه 

زیرا او مؤسس فیسبوک است که اکنون یکی از ثروتمندترین افراد دنیا محسوب  

ثروتمندان  سالگی شروع کرد. زاکربرگ یکی از    ۲۰شود. او کار خود را در سن  می

سال   در  که  آمریکاست  در  کشور    ۲۰۱۳نیکوکار  این  در  خیریه  مؤسسات  به 

است. باوجود ثروت زیاد، زندگی زاکربرگ چندان    های مالی زیادی کرده کمک 

در سال   پریسیال چان  با  او  ازدواج  نیست. جشن  برق  و  اوج    ۲۰۱۰پرزرق  در 
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 ITG واگندور از تجمل برگزار شد. او اکنون یک خودروی فولکس سادگی و به 

 .هزار دالر دارد ۲۵به ارزش 

 

 

پنجمین فرد ثروتمند جهان چگونه 

 کند؟ زندگی می
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مجله فوربز در گزارشی از سبک زندگی پنجمین ثروتمند جهان، مارک زاکربرگ  

میلیارد دالر درآمد    ۷۱گزارشی منتشر کرده است . وی در سال گذشته میالدی  

  .داشته است

 .است   زاکربرگ زندگی سبک  است  عجیب  مردم هم  برای آنچه

زاکربرگ یک خودرو بسیار معمولی است که تمام افراد عادی جامعه از خودروی  

آن استفاده می کند و او حتی از لباس هایی با ظاهر عادی استفاده می کند ولی  

آنچه که توجه همه رو به خودش جلب می کند زندگی خیلی شادی است که  

از   بیش  درامدی  با  حتی  تر  پیش  البته  در  ۸۰دارد.او  دالر  سوم    میلیارد  رده 

ثروتمندان جهان جای گرفته است اما حضور در این رتبه سبک زندگی وی را  

  چندان متفاوت نکرده است.
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تعداد کاربران    ۲۰۱۲فیس بوک را تاسیس کرد و تا سال    ۲۰۰۴زاکربرگ در سال  

نفر رسید در آن زمان این کمپانی یکی از بزرگترین    یک میلیاردفیس بوک به  

 سهام داران بازار سهام بود. 

دالر به   میلیون۹هر ساله زاکربرگ    ۲۰۱۲از زمان تاسیس فیس بوک تا سال  

 دارایی هایش اضافه می شد. 

زاکربرگ نیز مانند همه صاحبان کمپانی های بزرگ در سیلیکون ولی ظاهر به  

ها او یک تی شرت طوسی تنش است که به ظاهر   خصوصی دارد در اکثر عکس 
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یک لباس معمولی به نظر می رسد ولی در واقع از برندهای های الکچری و گران  

 قیمت است. 

 زاکربرگ چگونه پول هایش را خرج می کند؟ 

یکی از دالیل شهرت زاکربرگ راندن خودرو معمولی و ارزان قیمت فولکس واگن  

دالر است این درحالی است که    ۳۰.۰۰۰از    است که ارزش این خودرو کم تر

 دالر قیمت ندارند.  ۲.۰۰۰لباس هایی که زاکربرگ می پوشد کم تر از 
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فوت را  ۵۰۰۰میلیون دالر با متراژ  ۷او توانست خانه ای به ارزش    ۲۰۱۱در سال  

خریداری کند و در سال بعدش اقدام به خریداری مناطق اطراف خانه اش کرد  

برای خریداری چهار خانه اطراف خانه خودش خرج    یون دالرمیل  ۳۰وی تقریبا  

 کرد و تصمیم گرفت آنها را بازسازی کند.

سان   در  او  خانه  اولین  دارد  خانه  چندین  فرانسیسکو  سان  در  همچنین  او 

فوت است و یک    ۵۵۰۰خریداری شد که متراژ آن    ۲۰۱۳فرانسیسکو در سال  

 . میلیون دالر را صرف بازسازی این خانه کرد

 این بازسازی ها شامل ایجاد گلخانه و بازسازی آشپزخانه می باشد.

برای خرید جزیره کاوای در اقیانوس    میلیون دالر   ۱۰۰زاکربرگ    ۲۰۱۴در سال  

آرام پرداخت، این جزیره یکی از متنوع ترین جزیره ها از نظر داشتن گیاهان 

 دارویی است. 
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زاکربرگ می گوید من و همسرم به خاطر اینکه بتوانیم از زیبایی طبیعی این  

 جزیره حفاظت کنیم آن را خریداری کرده ایم. 

اکربرگ در صفحه فیس بوکش قرار داده است  با توجه به اطالعاتی که خود ز

 جزیره کاوای محل زندگی بزها و الک پشت ها است.
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 زاکربرگ زیاد سفر نمی کند

زاکربرگ زیاد به مسافرت نمیرود ولی زمانی که برود فیس بوک تمام مخارج آن  

هزینه    ۲۰۱۵را پرداخت می کند بخش حسابداری فیس بوک می گوید در سال  

ک برای مسافرت های زاکربرگ پرداخت کرده است نزدیک به  ای که فیس بو

 دالر بوده است.  میلیون۵

بعد از اینکه زاکربرگ تصمیم گرفت به تمام نقاط آمریکا مسافرت    ۲۰۱۷در سال  

 از خودش کرد. حفاظتدالر را صرف  میلیون۷کند 
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  کند،  می  پرداخت  زاکربرگ   دالر برای محافظان  میلیون۱۰فیس بوک هرساله  

این هزینه ها شامل پرداخت حقوق محافظان خودش، پرداخت هزینه های    که

محافظت از خانه هایش و همچنین هزینه های حفاظت از هواپیمای شخصی  

 اش می باشد. 

 کند؟ زاکربرگ چند ساعت در هفته کار می 

نفر از همکارانش که کارمندان اصلی فیس بوک هستند   ۱۲زاکربرگ به همراه  

 کار می کنند. ساعت در هفته ۶۰

ساعت کار می کند   ۸ساعت یعنی تقریبا روزی    ۶۰زاکربرگ با اینکه هفته ای  

باز هم زمان کافی برای وقت گذراندن با خانواده اش، تفریح و تمرین و ورزش  

 پیدا خواهد کرد.

 سبک زندگی زاکربرگ 

بعد از اینکه از پیاده روی صبحگاهی می آید تمام برنامه    ۸زاکربرگ در ساعت  

 های فیس بوک را چک می کند.
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ه همراه مربی شخصی اش انجام می دهد  تمرینات ورزشی را ب  سه باراو در هفته  

و حتی بعضی مواقع به همراه سگش به محل کارش می رود و تا آنجا پیاده روی  

 می کند.

چیزی که در اینجا جالب است سلیقه خاص غذایی او است در واقع میتوان گفت  

  برای   را   وقتش   و به قول خودشهیچ سلیقه غذایی خاصی ندارد    زاکربرگ

 خاصی صرف نمی کند و هر آنچه که باشد را می خورد.   غذای  کردن درست

دلیل اینکه زاکربرگ همیشه لباس های یک شکل می پوشد نیز همین است در  

از او گرفته اند به خبرنگاری در خصوص پوشیدن    ۲۰۱۴مصاحبه ای که در سال  



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

128 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

من می خواهم تصمیم گیری هایم را به  "لباس های یک شکل گفته است : 

 "حداقل برسانم و وقتم را بر روی سایر چیزهای پر اهمیت بگذارم.  

 راز موفقیت انسان های بزرگ چیست؟

 

کنند که برای موفقیت در زندگی به شرایط خاصی بسیاری از مردم تصور می 

  موفق   افراد  زندگی  به  نگاهی  اما.  دارند  نیاز(  … )مثل پول، امکانات، پشتوانه و  

  خاصی   هایویژگی  نه  و   اندبوده   پولدار  نه  آنها   از  بسیاری  که  دهدمی   نشان

اند و در زندگی به کار  کرده را درک   موفقیت  رمزهای  و  راز  فقط  آنها.  اندداشته 

میبسته آیا  موفقیتدانید  اند.  نیز   راز  شما  اگر  چیست؟  بزرگ  های  انسان 

راز افراد موفق را که در این مطلب    ۷خواهید در زندگی فرد موفقی باشید،  می
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به وجود   تغییراتی در زندگی خود  به تدریج  بخوانید و سعی کنید  آمده است 

 .آورید

 

 

 دهندهدف اصلی خود قرار نمی پول را :راز اول

 

کنید که هدف اصلی افراد موفق به دست آوردن پول است، سخت  اگر فکر می 

در اشتباهید. اگر فقط به خاطر پول کار کنید، هرگز به جایی نخواهید رسید.  

سعی کنید در کنار هدف اصلی خود، پول را به عنوان یک هدف جانبی از کار  

نظر بگیرید. افراد موفق همیشه با در نظر گرفتن   ی فراوان درسخت و مطالعه 
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کسب و  بازار  ایدهوضعیت  رشد،  به  رو  آن  وکارهای  روی  و  مطرح  را  ای 

 .کنندمی  گذاریسرمایه 

کند، وکیلی که به هر پزشکی که برای تشخیص راه درمان یک بیمار تالش می 

ای  سواس نقشهشود تا در دادگاه برنده شود و مهندسی که با وترفندی متوسل می 

کنند. نظیر بسازد، همه به یک هدف فکر میکند تا یک ساختمان بیطراحی می 

شاعر،   یک  و  پُردرآمد  مشاغل  این  میان  تفاوتی  هیچ  موفقیت،  مسیر  در 

می موسیقی خلق  را  نقاشی  تابلوی  یک  که  هنرمندی  یا  کند دان 

 .کنندنمی اندوزی وجودندارد.افرادموفق،تاجای ممکن زندگی خودراوقف مال 

 ترسندراز دوم: از طرد شدن نمی

های اقتصادی، همیشه دو مسیر وجود دارد. یکی از این  ای از فعالیتدر هر حوزه 

دو مسیر، خطرپذیر است و اگر آن را انتخاب کنید، از دیگران متفاوت خواهید  

خواهید روی یک رویکرد جدید که از نظر ی خاصی، می بود. فرض کنید در حوزه 

تردید این اقدام از  گذاری کنید. بیان ریسک زیادی به همراه دارد سرمایهدیگر 

سوی بسیاری از فعاالن آن حوزه، کاری احمقانه خواهد بود. اما اگر به تصمیم  

البته چنین  .خود کامال ایمان دارید، آن را انجام دهید و از طرد شدن نترسید

ین حال، مهم این است که از  رویکردی، مزایا و معایب خاص خود را دارد. با ا

 .اید راضی هستیداقدام خود و کاری که روی آن تمرکز کرده
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 کنندتر از همیشه کار می راز سوم: سخت

 

تعداد افرادی که حاضرند برای تحقق رؤیاهای خود، هزینه بپردازند و فداکاری  

انگشت برای  کنند  بگوید که  به شما  ابتدا  از  اگر کسی  است.  به شمار  رسیدن 

تان دقیقا به چقدر زمان و چه مقدار مطالعه نیاز دارید، احتماال هرگز آن  هدف

اما یک فرد موفق که ساعت  های طوالنی را صرف  کار را شروع نخواهید کرد. 

کند، این را نه یک موفقیت صرف که در واقع اش می پرداختن به کار مورد عالقه

گیرد. به یاد داشته باشید که  نظر می   اش دری زندگییک تغییر شگرف در شیوه 

مرتکب   در طول مسیر  که  را  اشتباهاتی  همه چیز حتی  باید  موفقیت،  راه  در 

کنید، موفقیت برای  شوید، بپذیرید و بدانید زمانی که بر موانع راه غلبه می می

 .تر خواهد بودشما شیرین 
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راز چهارم: شکست را به عنوان عاملی برای پیشرفت در نظر 

 گیرندمی

غیرقابل اشتباهات  و  شکست  از  تنها  نه  موفق  مسیر  افراد  طول  در  اجتناب 

که بیشتر افراد از شکست و  روند! در حالی ترسند، بلکه به سوی آن نیز می نمی

هزینه  شدن  متحمل  همچنین  و  آن  از  ناشی  موفقیت خجالت  راه  در  زیاد  ی 

دانند که اد موفق می کنند که از آن جلوگیری کنند، افرترسند و سعی میمی

کنند تا بفهمیم که چه کاری را نباید انجام بدهیم و اشتباهات به ما کمک می 

در مسیر رسیدن به موفقیت به چه تجاربی نیاز داریم. افرادی که هرگز اشتباه 

کنند، برای شکست آمادگی ندارند و بنابراین اگر روزی با آن مواجه شوند  نمی

اند،  ی مقابله با شکست را نداشته؛ و چون تجربهی شدیدی خواهند دیدلطمه

های کوچک که در فواصل کوتاهی از هم  یابند. شکست اغلب هرگز بهبود نمی

شوند تا خود را بیشتر بررسی کنیم و در نتیجه فردی  افتند سبب میاتفاق می

 .کارتر شویمتر و محافظهعاقل

 راز پنجم: صبور هستند چون موفقیت در راه است
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ست به رشد خواهند یک شبه به موفقیت برسند. کافیدر دنیای امروز، همه می 

اغلب  روزافزون فضاهای مجازی و رسانه افراد موفق،  نگاه کنید.  اجتماعی  های 

نیافتهیک  موفقیت دست  به  بلکه سال شبه  آن  اند،  به  تا  است  ها طول کشیده 

های ثروتمند به  خانواده  اند. تعجبی ندارد که بسیاری از کودکانی که در رسیده

آمده فیلم دنیا  ستارگان  شرطاند،  مسابقات  برندگان  یا  و  نهایت  ها  در  بندی، 

دانند  کشد. چون آنها می کارشان به افسردگی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر می 

اند تا مستحق آنچه از بخت خوب به آنها  که زمانی را صرف نکرده و تالشی نکرده 

این افراد   اعتماد به نفس .و بنابراین ارزشی برایشان نداردرسیده است باشند  

نیز بسیار پایین است. شادترین افراد کسانی هستند که در طول زمان با تالش 
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گیرند و فراز و  رسند و در این راه چیزهای زیادی یاد میشان میخود به اهداف 

 .شودتر شدن آنها می کنند که سبب قوی هایی را تجربه مینشیب

بن به  که  هنگامی  ششم:  میراز  را  بست  خود  مسیر  رسند 

 دهند تغییر می 

هایشان مانند و به جای آنکه ایده بسیاری از افراد همواره در مسیر خود ثابت می 

کنند از هر گونه تغییری اجتناب کنند و را با تغییراتِ راه وفق بدهند، سعی می 

ترین افراد کسانی ثروتمندترین، شادترین و بزرگ در مسیر ثابتی پیش بروند. اما  

آنها از تغییراتی که   .اندهستند که جهان را به همان صورتی که هست پذیرفته

کنند تا شانس تحقق آید استقبال و از هر فرصتی استفاده میدر مسیر پیش می 

البته درست است که نباید به طور مداوم تغییر   رؤیاهایشان را افزایش بدهند. 

مسیر بدهید یا همه چیز را به طور کامل دگرگون کنید، اما به یاد داشته باشید  

 .پذیربودن کلید موفقیت استکه انعطاف

 

نقاط قوت خود را می نقطه ضعفراز هفتم:  های  شناسند و 

 کنندخود را اصالح می

هر شخص نقاط قوت و ضعفی دارد و این هیچ ربطی به میزان استعداد شخص 

تا چه حد سخت کار و مطالعه کرده است ندارد. به یاد داشته باشید که  یا اینکه 

عاقل میهیچ و  افراد خردمند  نیست.  به کس کامل  را  نقاط ضعف خود  توانند 
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سرعت تشخیص بدهند و برای رفع آنها تالش کنند یا اینکه نقاط ضعف را با  

ها ضعف  از مهارت   نقاط قوت خود جایگزین کنند. بنابراین نباید از اینکه در برخی 

شوند تا از نقاط قوت خود بیشتر  دارید خجالت بکشید. اتفاقا نقاط ضعف سبب می

 .و بهتر استفاده کنید

 

 های جادویی مولتی میلیونرها کتاب صبح 

 

 فریبا جعفری نمینی، دیوید اوسبرن، هال الرود :از

 های جادویی مولتی میلیونرهامعرفی کتاب صبح
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میلیونرهاصبحکتاب   مولتی  جادویی  الرود ی  نوشته   های  دیوید  و    هال 

  ۸میلیونرها پیش از ساعت  ایست از تمامی کارهایی که مولتی ، مجموعه اوسبرن

 .ای دست یابنددهند تا به ثروتی افسانه صبح انجام می 

 Miracle morning) های جادویی مولتی میلیونرهاخوانندگان کتاب صبح

millionaires) هزار فرد از سراسر جهان    ۱۵۰فرد متشکل از  نجمنی منحصربه ا

اند. این افراد کسانی هستند که هر روز صبح با این هدف از خواب  را تشکیل داده 

شان  نهایت درونی خیزند که زمان خود را برای به ظهور رساندن توانایی بیبرمی

ه دیگران نیز  اختصاص دهند، همان چیزی که در درون همۀ ما وجود دارد، و ب

 .گونه زندگی کنندکمک کنند تا همین

ی این کتاب درباره (David E. Osborne) دیوید اوسبرن

 :گویدمی

 .زنمصبح از خواب بیدار شدم. باور کنید، من الف نمی   ۵:۱۷امروز من ساعت  »

ها تا ام جزء افرادی بودم که عادت داشتند شب من در بخش زیادی از زندگی 

خواندم در انتظار  بمانند. در طول مدتی که در دبیرستان درس می  دیروقت بیدار

کم تا ساعت ده یازده شب بیدار بمانم و در  روزهای تعطیل بودم تا بتوانم دست

می  تحصیل  مدت  طول  در  کالج،  در  تحصیل  در شب روزهای  و  های خوابیدم 

د را به  وکار خو ماندم. پس از تحصیل زمانی که کسبامتحان تا صبح بیدار می 

کردم و فقط  راه انداختم، این عادت هنوز هم با من بود. من تا دیروقت کار می
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خوابیدم که تمام جهان در خواب فرو رفته بود. چرا که نه؟ برای من  زمانی می 

وری را داشتم و صبح تا هر زمان که دنیا و  ها زمانی بود که بیشترین بهره شب

می گرفتاری اجازه  من  به  آن  چیزهای  می  دادهای  زمان  مرور  به  اما  خوابیدم. 

 .بیشتری آموختم

اولین نکته این بود که معموالً روزها دنیا بیدار بود و از این رو زمان زیادی برای  

نمی به من  نبود من شبخوابیدن  بهرهداد. مهم  اندازه  تا چه  بیشتری  ها  وری 

ها وم و مانند زامبی ها مجبور بودم زود از خواب بیدار ش دارم، تا زمانی که صبح

وری من را به هیچ در محل کارم تلوتلوخوران کارها را انجام دهم، این میزان بهره

 .شدسوی ثروت رهنمون نمی روی به 

ها و رسیدن به ثروت ارتباط مستقیم تر اینکه، دریافتم بین صبحنکتۀ دوم و مهم 

ها خواب نیستند. بحها دنیا بیدار است و ثروتمندان نیز هرگز صوجود دارد. صبح 

کسب عرصه  در  بیشتر  می هرقدر  پیدا  تجربه  باور  وکار  این  به  بیشتر  کردم، 

رسیدم که بین بیداری در صبح و ثروت ارتباطی برقرار است. سپس با پیروی  می

از یک برنامه و پایداری در اجرای آن، دریافتم با بیدار شدن در صبح و آغاز روز  

تان روشن خواهم کرد، مرتب بر میزان ثروتم  ای به روشی که در این کتاب بر

 .شودافزوده می 

برای این روش مختص من نیست، همان  این کتاب  تان شرح  طور که در طول 

میلیونر نیز هست. در این کتاب شما در  خواهم داد، این عادت تمام افراد مولتی 

خواب بیدار شوند  خواهید یافت که بیشتر افراد ثروتمند عادت دارند صبح زود از  
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ها از  و برای این کار خود دلیلی خوب نیز دارند: میزان ثروت با ساعتی که صبح 

 «.خیزید رابطه مستقیم داردخواب برمی 

ثروت سخن می  از  باشد که  هنگامی که  این  مالی  توصیه  بهترین  گوییم شاید 

این بدان    خود را در اولویت قرار دهید و اولین پرداخت را به خود انجام دهید.« »

آورید، پیش از اینکه هر کاری  معناست که از هر میزان پولی که به دست می 

انداز کنید. شما باید  بکنید، الزم است بخشی از آن را برای خود بردارید و پس 

ترین ابزار شما در این دنیاست و اگر شما  ترین و اصلی بیاموزید سود مضاعف مهم 

ای جمع نکرده باشید، از چنین ابزاری محروم  هانداز نداشته و سرمایوقت پس هیچ

پول  اینکه  از  و پیش  اولین قدم  ماند. بسیار مهم است در  بابت خواهید  را  تان 

انداز کنار  ریزی کنید، بخشی از آن را برای پس چیزی خرج یا برای آن برنامه

ید  های مختلف خرج خواهصورت تمام آن را بابت هزینه   بگذارید، زیرا در غیر این

 .کرد

به  است.  صادق  هم  زمان  مورد  در  قانون  و  همین  معلومات  خود،  روزرسانی 

ابزارهای شما هستند. درست همانتان مهم هایمهارت  گونه که در مورد  ترین 

ابتدایی پول رفتار می  اولین مرحله و در  ترین ساعات روز،  کنید، الزم است در 

 تان کنار بگذارید، در غیر این ی هابخشی از آن را برای خود و باال بردن مهارت

ها شود که باید آنهایی پیدا میگونه که برای پول شما چاله صورت درست همان 

را پر کنید، زمان شما نیز صرف موضوعاتی خواهد شد که در کسب ثروت هیچ  

تان باقی نقشی ندارند. به یاد داشته باشید، زمانی که فقط اندکی پول در جیب 
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انداز کنار بگذارید. این قانون درست  توانید پولی برای پسر نمیمانده است، دیگ

کند، بعدازظهر شما تمام زمان مفید  به همین شکل در مورد زمان هم صدق می

انداز کردن برای خود در اختیار  اید و دیگر چیزی برای پس خود را از دست داده 

 .ندارید

کنند، از هرچیزی  عمل می های جادویی براساس همان قانون ابتدایی ثروت  صبح

اولین و بهترین را برای خود بردار! در هر روز اولین و بهترین ساعت را برای خود  

وری در زندگی خود اختصاص دهید.  بردارید تا آن را برای خردمندی، نظم و بهره

این کار درست مانند آن است که خامۀ شیر را برای خود برداری و از باقی آن  

دیگ کارهای  می برای  خامه  با  کنی.  استفاده  خوشمزهر  و  بهترین  ترین  توان 

توان به آن دست یافت و اگر  ها را تهیه کرد، چیزهایی که با شیر نمی شیرینی

هرگز شیرینی  کنید،  استفاده  از خامه  عادی  کارهای  به  برای  را  های خوشمزه 

سرمایه  نوع  هر  کار،  هر  در  آورد.  نخواهید  بزرگ دست  از  تاگذاری،   ترین 

ساختکوچک  از  و  کسبترین  تا  امالک  بزرگ وساز  کوچک،  و  وکارهای  ترین 

خوبی  تان، خودتان هستید و برای اینکه بتوانید از این اندوخته به بهترین سرمایه

 .استفاده کنید الزم است هر روز صبح بدون استثنا، این اندوخته را پرتر کنید

های اساسی و  به شما روش این کتاب حول سه محور نوشته شده است. ابتدا،  

میلیونرهای خودساخته با کمک آن  ضروری را خواهیم آموخت که تمام مولتی

اند. برای اینکه ثروتمند شوید الزم است بدانید ثروتمندان چه  به ثروت رسیده
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برمی قدم آن هایی  که  زمانی  و  آندارند  پای  جا  آموختید،  را  بگذاریدها  به   .ها 

 رچه آسان است اما انجامش راحت نیست!(همین آسانی! )البته، گ

ها را هر روز در اولین ساعات روز بردارید. بله،  دوم، اینکه دریابید باید این قدم 

ها را در ساعات بعد هم بردارید؛ اما تردید دارم  توانید این قدمدانم شما می می

این قدم  باید برسندکه  در    با خواندن این کتاب .ها به همان جایی برسند که 

ها خواهند بخشید که ساعات دیگر  ها کیفیتی به این قدمخواهید یافت که صبح

 .روز فاقد آن هستند

این ساعات اهمیت زیادی دارند، بسیار بیش از آنکه حتی تصورش را بکنید؛ اما  

شما  .باید به یاد بسپارید که ساعات ابتدایی صبح به خودی خود نیرویی ندارند

بیدار شدن نمی   با صبح زود  بااین ثروتمند  اما  اغراق  حال میشوید؛  بدون  توان 

تواند تفاوت بین افراد ثروتمند و  گفت که بیدار شدن در ساعات ابتدایی روز می 

 .فقیر باشد

می چگونه  آموخت  خواهید  هم  آخر  قدم در  برداشتن  با  و  توانید  عملی  های 

های  با نام »موفق   ها را های مفید به آن دسته از افراد بدل شوید که آن تمرین

می  هیچ سحرخیز«  ببرید،  پی  ساعات  این  اهمیت  به  که  اندازه  هر  شناسند. 

ای برای شما نخواهد داشت مگر اینکه بتوانید هر روز صبح زود از خواب  فایده

از خواب   اینکه صبح زود  استفاده کنید. خبر خوب  فواید آن  از  و  بیدار شوید 

توانید فردی  را آموخت. بله، شما می   توان آنبرخاستن یک مهارت است و می 

 .توانید صبح زود سرحال و پرانرژی از خواب برخیزیدسحرخیز باشید، می 
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آموختن این سه نکته دنیای شما را تغییر خواهد داد و شما هم ثروت را به چنگ  

توانید کیفیت زندگی خود را باالتر ببرید. زمانی که بتوانید  خواهید آورد و هم می

توانید بتدایی روز خود را در اختیار بگیرید و بر آن مدیریت کنید، می ساعات ا

جای اینکه فقط  توانید بهافسار زندگی خود را در چنگ داشته باشید. شما می 

 .واکنش نشان دهید، خود وارد عمل شوید 

ریزی برای  هایتان و برنامه ای را تصور کنید که در آن برای رسیدن به هدف آینده

پیش   از  شما  داشت؛  خواهید  اختیار  در  دارید  نیاز  بدان  را  آنچه  تمام  آینده، 

هایتان را باید چگونه بردارید و برای پیشروی ابزارهای الزم را  دانید که قدم می

این همان چیزی است   اختیار دارید.  های جادویی به شما خواهد که صبحدر 

اینکه آرامش زیاد در   برای  یابید و هم  به ثروت دست  اینکه  برای  بخشید هم 

 .زندگی بیابید و مهار زندگی خود را در دست بگیرید

آن  از  سفر  این  شروع  مینقطۀ  آغاز  ابتدایی  جایی  ساعات  از  بیاموزید  که  شود 

حقیقت از همین فردا صبح. بیدار شدن  مند شوید، از همین االن و درروزتان بهره 

توانید بیشترین فایده را از روز خود ببرید  در صبح زود بدان معناست که شما می

بهره  که  بهتر  چه  روزهایو  از  خود  سریع برداری  هرچه  را  و  تان  کنید  آغاز  تر 

زمان با خواندن این کتاب، بیاموزید که ثروتمندان چگونه ثروت  حال هم درعین 

 .آورندبه دست می  خود را

طور که در ابتدا خواندید، ساعات ابتدایی روز ساعاتی مهم و اساسی هستند،  همان 

برنامه  طوری  شما  ذهن  که  است  ساعات  این  در  میزیرا  بتواند  ریزی  تا  شود 
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ها، اشتیاق و رؤیاهای شما را در جهتی قرار دهد که شما را به  ها، استعداد توانایی 

 .اند ها نقطۀ شروع این معجزه رساند. صبحثروت و آزادی مالی ب 

کند، نگران نباشید؛ اگر شما هم جزء  اگر خواندن این سطور شما را مضطرب می

آن دسته از افراد هستید که همیشه با بیدار شدن در صبح زود مشکل دارید، 

این نکته را به خاطر بسپارید که مشکل شما ساعات ابتدایی روز نیست، مشکل  

است که در باقی روز سپری خواهید کرد. زمانی که از زندگی خود  شما ساعاتی

رضایت ندارید، برای اینکه صبح زود بانشاط و پرانرژی از رختخواب بیرون بپرید  

توان گفت شاید شما اصالً دلیلی برای  هیچ دلیلی نخواهید داشت. در واقع می 

افرادی است که با  بینید. این مشکل بیشتر  بیرون آمدن از بستر برای خود نمی 

 .های زود مشکل دارندبیدار شدن در صبح 

ها  ام سروسامان بدهم تا بتوانم صبحگویند: »من ابتدا باید به زندگیبرخی می 

عادت  شدم  ثروتمند  که  وقت  »هر  یا  شوم.«  بیدار  ازخواب  عوض  زود  را  هایم 

ابتدایی روز و رسیدن به ثروت می رابطه   کنم.« اما بین بیدار شدن در ساعات 

توانید  مستقیم وجود دارد و اگر عادات خود را در صبح تغییر ندهید، هرگز نمی 

شوید تا بتوانید به زندگی  های زود بیدار می به ثروت برسید، درواقع شما صبح

 .خود سروسامان بدهید و به ثروت برسید 

استفاده  از روزهای خود به شکلی  بتوانید  و  باشید  اگر دوست دارید سحرخیز 

نید که شما را به ثروت برساند، این کتاب مخصوص شماست. تا هر زمان که  ک
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شما بخواهید به ثروت بیشتری دست یابید، این کتاب به شما کمک خواهد کرد.  

 !پس بیایید شروع کنیم

الرود  این  اضافه می  (Hal Elrod) نویسنده کتاب هال  امیدوارم خواندن  کند: 

از با بخشی  را  تا حدی شما  این کتاب    داستان  در  عقاید مردی آشنا کند که 

ام در نوشتن این کتاب با من همکاری کند  خواهید یافت. من از دیوید خواسته 

آوردن ثروت   دست  تا بتوانیم از مردی استفاده کنیم و بیشتر بیاموزیم که راه به

ایی  را یافته و آن را به اثبات رسانده است. به یاد داشته باشید که ثروت فقط دالره

اندوزید، ثروت واقعی داشتن میزان متناسبی تان مینیست که در حساب بانکی

تان از تمام آن چیزهایی است که برای شما در زندگی ارزشمند هستند و برای 

اولویت  و هیچهای زندگیجزء  را  اند  این حقیقت  اوسبرن  اندازۀ دیوید  به  کس 

 .تجربه نکرده است

  :جادویی مولتی میلیونرهاهای جمالت برگزیده کتاب صبح

 .جهان به افراد پرانرژی تعلق دارد -

بی - تمرکز  که  است  معمولی  بسیار  فردی  واقعی  داردجنگجوی   !نظیر 

خواهید هر شب با رضایت به بستر بروید باید هر روز با هدف از خواب  اگر می  -

 .برخیزید

ترین فرد  ما مناسباصل اول اینکه نباید خود را گول بزنید و اصل دوم اینکه ش  -

 .برای گول خوردن هستید
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ثروت  - ارباب  شما  ارباب اگر  ثروت  اگر  هستید.  ثروتمند  و  آزاد  باشید،  تان 

 .شماست، درحقیقت فقیر هستید

ها هم سرشان شلوغ است.  اینکه فقط سرتان شلوغ باشد کافی نیست... مورچه -

 !کنیدمهم این است که چه می

توانایی افراد برای تعیین اهداف در سطحی باالتر از آنچه اکنون قرار  تردید  بی -

 .هاستدهندۀ اوج تکامل ذهنی آن دارند، نشان 

تان فراتر خواهد رفت...  ندرت از سطح پیشرفت شخصی سطح موفقیت شما به -

 .کندزیرا موفقیت چیزی است که شخصی که هستید یا خواهید شد جذب می 

بار  ند فقط برای اینکه در طول روز سرش شلوغ باشد بیستتوا یک دارکوب می  -

هزار بار به   به هزار درخت نوک بکوبد و چیزی عایدش نشود یا در مقابل بیست

 .یک درخت نوک بکوبد و غذای زیادی به دست آورد

کتاب از  بخشی  میلیونرها  صبح   در  مولتی  جادویی  های 

 :خوانیممی

ی محدود کنندۀ نادرست داشته باشید که  شما ممکن است در مورد خود باورها

عنوان مثال  تان بازدارند. بهتوانند شما را از رسیدن به اهداف شخصی و مالی می

می  تکرار  خود  با  مدام  که  باشید  است کسی  منظم  ممکن  فردی  »کاش  کند، 

سال  است  ممکن  داشتهبودم.«  را  آرزو  این  بودن  ها  نامرتب  از  هم  هنوز  و  اید 

یافته و   که توانایی ساختن یک برنامۀ سازمان   برید، در حالی ج می تان رنزندگی
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گیرید، کم می های خود را دستمرتب را برای زندگی خود دارید. زمانی که توانایی 

خورید، حتی پیش از اینکه کاری کرده باشید و به  در همان لحظه شکست می 

د. این در حالی  کنیهمین شکل شانس دستیابی به موفقیت را از خود سلب می 

اندازهای بزرگی را بر سر راه موفقیت برای  است که زندگی خود موانع و دست 

های شما به وجود خواهد آورد و دیگر در این میان نیازی نیست شما خودتان مانع 

 !تازه برای خود ایجاد کنید

میلیونرها و تمام افرادی که خودرهبر هستند، عادت دارند مرتب باورهای  مولتی 

کند و کدام شان عمل می ها به نفعیک از آن  ود را بررسی کنند تا دریابند کدام خ

نمی  کارشان  به  که  باورهایی  آن  سپس  می خیر؛  محدودشان  و  کنار آید  کند 

یافتید که در ذهن جمله می را در حالی  بیان گذارند. هر زمان که خود  را  ای 

درنگ آن ننده شماست، بیدهندۀ افکار و باورهای محدود ک  کنید که نشانمی

انگیزه جملۀ  یک  با  بهرا  کنید.  عوض  قدرتمند  و  زمانی   بخش  مثال،  که   طور 

وقت از  من هیچ» :گوییدآورم.« یا اگر می گویید: »من همیشه وقت کم می می

هایی تغییر دهید: پس این کار بر نخواهم آمد.« این جمالت را به چنین پرسش

می  برنامۀ»چگونه  در  کارهایم  روزانه   توانم  تمام  به  تا  کنم  ایجاد  تغییرات  ام 

 «کارهایی الزم است بکنم تا در این کار موفق شوم؟ برسم؟« یا »چه
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