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شوند می آشنا موفقیت در آن نقش و تالش و همت به نسبت موفقیت عوامل تبیین. 

 معاونت فرهنگی و تبلیغی

 اخالق فردی –مهارت های زندگی : دسته

 هدف
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 سیر درسنامه

موفقیت در آن تاثیر و کیو آی 

ادیسون موفقیت علت 

موفقیت در تالش و کار نقش 

اسالم بزرگ عالم سکاکی داستان 

انگلیسی مشهور نگار روزنامه جرالد داستان 

بودند موفقی انسانهای تالش و بلند همت با که عزیزی شهدای و علما معرفی 

 !آی کیو



(قصه گوییپرسش و پاسخ؛ مسابقه؛ شعر؛ داستان و )توضیحی فعال   
 روش تدیس



IQ    متعدد و متنوعی طراحی کردند، تست های است که برای سنجش مقدار آی کیو انسان ها از معیارها برای سنجش بهره هوشی یکی

تا بفهمند آیا شخص استعداد الزم و کافی  می گرفتند آی کیو دانش آموزان از آنان تست های برخی مراکز آموزشی مطرح قبل از پذیرش 

است، یعنی اگر شخص آی کیو انسان ها عوامل موفقیت یکی از موثرترین بهره هوشی که میزان می کردند دارد یا نه، تا سالها گمان 

 ؛بالعکسانسان موفقی خواهد شد و او : می گفتندباالیی داشت 

I Q 

 … اما



 مانند اَینشتَین

دیدند و برای همگان ثابت شد،  زمان دانشمندان با گذشت 

آدم موفقی نیست، دارد باالیی آی کیوی الزاما هر کسی 

آی  و بهره هوشی هستند که انسان هایی بلکه همواره 

خیلی باالیی ندارند ولی بسیار موفق هستند، پس دنبال   کیو

برخی  منظور زندگی علل دیگر موفقیت گشتند، برای این 

افراد موفق را که بهره هوشی باالیی نداشتند را بررسی 

 چی هست؟موفقیتشان ببینند عامل کردند تا 

 ...ما   



هنگامی که ادیسون در دبستان درس می خواند مدیر مدرسه او اعتقاد داشت که ادیسون شاگرد 

ادیسون کسی که در طول حیات می شه باورتون . است و عذر وی را از مدرسه خواست کودنی

را در ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و امتیاز اختراع  2500علمی خودش تونسته 

.  می کنندآلمان به نام خودش ثبت کنه بهره هوشیش اینقدر کم بوده که از مدرسه اخراجش 

عنصر دیگری در می کنیم  می بینیم چیه؟ وقتی دقت پس راز موفقیت ادیسون خوب 

وجود ادیسون موجب موفقیتش شده مثال ذکر شده قبل از اینکه ادیسون بتواند یک المپ 

رشته مختلف را مورد آزمایش قرار داد،   2000الکتریکی مناسب برای بازار ایجاد کند، بیش از 

مرتبه یه کار را انجام بدی و شکست  2000موفق شد، شکست  مرتبه 2000یعنی بعد از 

 .، باز دست از سعی و تالش برنداری، این ارزش هستنا امید نشی بخوری ولی باز



که خودش از فیزیکدان بزرگه و یکی از همکاران ادیسون بوده درباره نیکال تسال 

 :می گهادیسون 

دانه به فراوان پشتکار اگر ادیسون می خواست سوزنی را در انبار کاهی پیدا کند، با »

بارها با تأسف . دانه تمام رشته های کاه را کنار می زد تا باالخره سوزن را پیدا کند

شاهد بودم که چگونه بخش اعظم وقت و انرژی او صرف یافتن یک فرمول جزئی یا  

 «انجام دادن محاسبه ای کوچک می شد

از دست فرصت هاشون دلیل اینکه بسیاری از مردم ": می گهتوماس ادیسون خود 

، این است که در نظرآن ها کار سخت است،  بدون نمی رسندو به موفقیت می دهند 

؛ موفقیت چیزی است که فقط به دست نمی آیدانجام کار سخت هیچ وقت موفقیت 

به موفقیت برسند که برای توانند تنها کسانی می . به دست می آیدکار زیاد پس از 

و می شوید فرد با ارزش ، از طریق کار است که شما تبدیل به یک می کنندآن تالش 

.می رسید موفقیت به    



 تنبلی

؟انسان ها می داند  موفقیتادیسون چه چیز را موجب   

 تالش نکردن

 ناامید شدن

 رها کردن هدف

 همت

 کار و تالش

 نا امید نشدن

 رها نکردن هدف



 اندازه به انسانی هر ارزش» اصالً « هِمَّتِهِ قَدْرِ عَلَی الرَّجُلِ قَدْرُ» :می فرمایند السالم علیه امیرالمومنین حضرت

 انگشتر و می ارزه مقداری یه استیل انگشتر یه مثال دارد، ارزشی مقداری  چیزی هر «اوست تالش و همت

 بدونید می خواهید :می فرماید علی حضرت ،می ارزه بیشتر تا هردو از طال انگشتر و بیشتر مقدار یه نقره

 هر کنید نگاه او اراده و تالش و همت به هست؟ بقیه از بیشتر ارزشش انسان کدام و چیه به آدم ها ارزش

 .بود خواهد بیشتر ارزشش است بیشتر تالشش و همت کس

 :فرماید می که دارد وجود زمینه این در قرآن آیه

 که کسی یعنی می کند، کوشش و تالش پیوسته اینکه مگر نیست انسانی هیچ « سَعی ما إِالََّ لِلْإِنْسانِ لَیْسَ»

 .نیست آدم اصال نیست پشت کار و کوشش و تالش اهل و می گذارد دست روی دست و می کنه تنبلی

 از همت واال به جایی رسیده اند              همت بلند دار که مردان روزگار        



 اَللَّهُمَ ارفَعنِی فِی اَعلَی دَرَجاتٍ  و اَعِنِّی بِعَزمِ اِالِرادَه

 ؟خدایاکیست که نیازمند تو نباشد

 ؟کیست که بی لطف و هدایت تو سعادت و موفقیت را دریابد

 !خدایا به ما کمک کن تا راه راستی و درستی را بپیماییم

 !پروردگارا یاریمان کن تا با همتی بلند همواره کارهای مورد پسند تو را انجام دهیم

 !خدایا تنبلی و سستی را از ما دور بگردان

 !خدایا ظهور امام زمان را نزدیک تر بفرما

 !خدایا کمک کن تا از یاوران خوب حضرت باشیم



 اداره کل امور تبلیغی، گروه تأمین منابع ،فرهنگی و تبلیغی معاونت 

   025-371160: تلفنقم، چهار راه شهدا،  

www.balagh.ir-tabligh@dte.ir 

 معاونت فرهنگی و تبلیغی


