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 موفقیت برای همه
 

 نام کتاب: موفقیت برای همه

 مؤلف: اکرم مقدم

 فر کننده: سابحه ریاحی گردآوری

 

 فصل اول: تسلط بر خود
باید دانست گذشته با آینده فرق دارد. باید در زندگی مهمترین هدف را انتخاب کرد و برای رسیدن بهه آن اله ن نمهود.    

ریهیی جوهو رفهت حتهی بهرای       حل آن باید فکر کرد و با برنامهه  مشکل به راهدر برخورد با مشک ت به جای اندیشیدن به 

 هم برنامه داشت. مواجه شدن با مشک ت احتمالی

 

 ای نان م: نه برای لقمهفصل دو
ر نتیجهه  دشهود و موفقیهت    قضاوت اشتباه باعث شکست شده که به آن الجربه گویند. الجربهه باعهث قضهاوت درسهت مهی     

 باشد که ما در این مصمم هستیم. رییی برای رسیدن به هدفی می آید. موفقیت الابع برنامه قضاوت درست به دست می

 

 فصل سوم: قدرت خالق فکر
الغییر است که با مشاوره و به وجود آمدن آگاهی الزم یک انتخاب واقعهی را انجهام   گیری در نتیجه داشتن قدرت  الصمیم

آیهد. افهرادی کهه     دهد. سرنوشت در نتیجه الصمیمات ما به دست می دهیم که این امر سرعت موفقیت ما را افیایش می می

هه بهه زیهیی    1   گیری مواجهه هسهتند:   موانع و مشک ت غوبه کرده و الغییر ایجاد می کنند به طور دایم با سه نوع الصمیم بر

 ه زه بکنند.3      ه هرزییی زه معنایی دارد.2     الوجه کنند. 

 

 : عظمت خود را دریابید.4فصل 
دههد. ایهن نیهرو     ایمان و اعتقاد احساس اطمینان نسبت به موضوعی است که المامی حواس ما را الحت الأثیر خود قهرار مهی  

 الواند الصمیمات ما را کنترل کند. می

 

 پایان : توان بی5فصل 
انع از انحراف الر کرد و م ایم و با المرکی روز آن می الوان هدف را مشخص با الغییر احساس، مرکی الوجه خود را الغییر داده

جالب است بدانیم بهه   ای خاص دیده و اعمال معینی از ما سر بیند. شود جهان را به گونه در مسیر بشویم. المرکی باعث می

 افتد. کنیم همان برایمان االفاق می هر االفاقی که بیشتر فکر می

 

 : پیروزی فکر6فصل 
ن موضهوع اسهت. ایهن امهر باعهث دگرگهونی زنهدگی        ههای مختوهف در آ   مرکی الوجه بیان پرسهش های النظیم  یکی از راه

 شود. زندگی موفق نتیجه فکر درست است. می
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 العداد کومات× ثانیه  06

 اندن بر حسب ثانیهزمان خو

 : نیروهای فوق طبیعی7فصل 
الغییر روحیه و عواطف از نتایج الغییر حرکات و حاالت جسم است. سعی کنی از روی خودالهان الووسهازی کنیهد. یهک     

 د طوری باشد که القوید از او منطقی و مقدور و معقول باشد.الواند زندگی را زیر و رو کند. الوو بای میالووی مناسب 

 

 : کلید طالیی ارتباطات8فصل 
 دهد. کومات اثر مستقیمی بر روی احساسات دارند. صحبت نیکو انسان را زیبا جووه می

 

 : انسان در جستجوی معنی9فصل 
ی در زارزوب الصورات گنگ وغیر قابهل قبهول   به زندگی زیبا نواه کنید. معنای زیبایی از زندگی داشته باشید. به زندگ

 نواه نکنیم.

 

 رغم همه مشکالت : عشق، علی01فصل 
ههایی بشهکنیم. بهرای رسهیدن بهه       بایست هدف را به زیرهدف کند. می در زندگی را ایجاد میگیری  گذاری، جهت هدف

کنیهد بهه    در جایی که احساس امنیت میدقیقه  16ناپذیر را شعار خود قرار دهیم. الاقل  هدف بیرگ پیشرفت دایم و پایان

در ایهن کهار خهود را درزهارزوب امکانهات فعوهی        های خود را روی کاغهذ بیاوریهد.   خود وقت دهید الا آرزوها و هدف

بنهدی   سپس برای رسیدن به ههر آرزو زمهان  محدود نکنید و الا جایی که امکان دارد گان را با جیییات بیشتر الجسم کنید. 

کنهد و بهه دیوهران نیهی نفهع       ف که امسال می الوانید به آن برسید و بیشتر رضهایت شهما را جوهب مهی    کرده و بعند زند هد

 رییی کند. رسانند را انتخاب کرده و روی صفحات مختوف بنویسید و برای آن برنامه می

 

 : درخت دوستی بنشان00فصل 
را بهه سهمت   ا پرسیدن سهؤالی از خهود نههن    به مدت ده روز به هیچ مطوب منفی فکر نکنید. اگر دزار خیال منفی شوید ب

ها فکر کنید نه مشک ت. اگر پرسش با احساس نامطووب به سهراغتان آمهد ب قاصهوه     حل مطوب بهتری متوجه کنید. به راه

شود به عواطف خود مسهو  شهده اعتمهاد بهه نفهس       آن را کنار بوذارید و به زیی دیوری فکر نکنید. این المرین باعث می

شود. در این صورت متوجه خواهید شهد کهه راههی     قعر در جستجوی افکار نیرومند باشد و باعث پیشرفت می پیدا کنید و

 برای مبارزه شکل وجود دارد.

 

 مطالعه، نیاز امروز، رفاه فردا: 01فصل 
ههای   دههد. از مههارت   درصهد افهیایش مهی    366الا  266ارقام و آمار بیانور آن است که مهارت الندخوانی موفقیت فرد را 

الوان هدف برای مطالعه، مهارت در ورق زدن صفحات، مبهارزه در نکهات منفهی در مطالعهه، المرکهی حهواس،        مطالعه می

 حافظه، مقابوه با فراموشی را نام برد.

در یهک  نکنیهد. ندهید. در هنوام خستوی مطالعهه  دهید الغییر  یادگیری باید با برنامه باشد. ساعاالی که برای المرین قرار می

خوانهد و خواننهده    خواننده بسیار خوب همه مطوب را یک جا و بدون الوقف میخواند.  لغات را با وقفه می ندخوانمتن ک

 خواند. عالی المام یک صفحه را یک جا می

 سرعت در تندخوانی:روش محاسبه 

 هههههههههههههههههههههههههههههسرعت خواندن بر حسب کومه در یک دقیقه = ههههههههههههههههه
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 آوریم. با الاریخ به دست میتدا این سرعت را قبل از فراگیری الندخوانی اب

زند. در هنوام مطالعه باید انوشت در ابتدای خ  زیر کومهه باشهد و الها آخهر      الندخوان کتاب را بدون هیچ مکثی ورق می

 خ  دست وزشم هماهنگ حرکت کنند.

 مطوب.درک در مرحوه اول الندخوانی هدف فق  افیایش سرعت است بدون 

 های مذهبی همچون قرآن و کتب روایی از الندخوانی مستثنی هستند. استثناء: کتاب

نوبت اول که خوانده شد ب فاصوه برای آن درخت حافظه رسم کرده و نقاطی که در این درخت دارای ابههام   هر متن در

هها نوشهته    آن در شهاخه عهی  شود. کومه کویدی مهتن در ریشهه درخهت ومطالهب فر     در دور دوم خواندن برطرف می است

 شود. می

حرکهات نهامنظم زشهم،    ههای طهوالنی، الوقهف و خیهره مانهدن روی یهک کومهه،         صامت خوانی، برگشت به عقب، وقفه

 باشد.  ها می آورد واز آفت کردن خ  و سرگردانی میان خطوط سرعت مطالعه را پایین می گم

بایست مفهوم جموه در نهن الداعی شود. در الندخوانی الا  خوانی یعنی الکرار کومات د رنهن رون غوطی است. می درون

 مطوبی فهمیده نشود حفظ نمی گردد.

 ه بازیابی3ه اندوزن    2ه رمیگردانی   1سه مرحوه مهم در یادگیری:  

ی باید در ابتدای مطالعه کتاب آن را ارزیابی کرد. نام مؤلف، هدف او از نوشتن کتاب، آیا الا به حال در این موضوع زیی

ها  سپس در یک مرور کوی کتاب الیترها و عناوین اصوی کتاب را به سرعت مرور کنید وبه جداول، عکسام و ... .  شنیده

 ها دقت کنید. و پاورقی

 از دالیل کمبود تمرکز: 

 همان لحظه آن را بر روی ورقی نوشت. الوان در  می. شوند مانند سر و صدا پرالی می ه مشک ت بیرونی: باعث حواس1

 نویسیم. ه مشک ت درونی: برای رفع آنها نیی آن را روی کاغذ می2

 ه نداشتن ع قه به موضوع مورد مطالعه: موضوعاالی که به آن ع قه نداریم را همان لحظه بنویسیم.3

 رسد را روی ورقی بنویسیم. قدرت الخیل و اراده: هرزه در این زمینه به نهن میه برخورد 4

بهرای درک   الوان از خود سؤال کرد و ارالباطی میان مطالب قبل و بعهد در نههن برقهرار کهرد.     می برای ایجاد المرکی بیشتر

 بیشتر موقع خواندن مطوب آن را نقد نکنیم.

 و الغذیه هموی با درک ما الأثیر مستقیمی دارند. خواب، محی ، شرای  مطالعه

 انجام شود.دقیقه استراحت  14دقیقه مطالعه و  46ه  44بهترین حالت این است که 

 در هنوام مطالعه باید کومات کویدی را یادداشت کرده و بیابیم.

یابیم و الصویر نهنی از آن ساخته و با قوم بر روی  برای افیایش قدرت حافظه متن را خوانده و زارزوب اصوی آن را می

 آوریم. کاغذ می

 قبل از خواندن:

       ه زکیده مطالب را بیابید.1

 انتظار خود از خواندن را بیابید.ه دلیل خواندن و 2


