
 

 

 موفق شدن به شيوه ي توماس اديسون                

 

مدت ها بود كه توماس اديسون، مخترع معروف، در حال آزمايش و تالش براي اين بود كه از برق، 
روشنايي بگيرد. روزي خبرنگاري از او پرسيد: «آقاي اديسون! تا كنون تالش هاي بسياري براي 

 آزمايش انجام داده ايد، اما همه ي آن ها با 900اين منظور كرده ايد و تا آن جا كه مي دانم حدود 
شكست مواجه شده است. همان طور كه مي دانيد همه ي دانشمندان، امروزه به اين معتقد 

هستند كه بشر هرگز قادر نخواهد بود از برق، روشنايي بسازد و اين سرنوشت انسان است كه تا 
ابد با سوخت طبيعي، تاريكي ها را روشن كند. با وجود اين شما باز هم دست از تالش 

 برنمي داريد؟»

 بار شكست 900اديسون در حالي كه به جوان خبرنگار لبخند مي زد، پاسخ داد: «پسرم! من 
  بار راه هايي را پيدا كرده ام كه به اختراع المپ منجر نمي شود!»900نخورده ام، بلكه 

 اندكي بعد توماس اديسون موفق شد اولين المپ الكتريكي خود را از نيروي برق بسازد.

وقتي هدف مشخصي داشته باشيم، هيچ چيز مانع رسيدن ما به اهدافمان نخواهد بود. گرچه 
ممكن است در طول مسير، با ناماليماتي مواجه شويم و تا حدودي اميد و انگيزه ي خود را از دست 

بدهيم، اما با يادآوري اهدافمان، انرژي مضاعفي مي گيريم و با انگيزه ي بيش تري، تالشمان را 
 چندين برابر مي كنيم و با اميد به موفقيت به مقصد و پايان راه نزديك تر مي شويم.

انسان موفق كسي است كه از شكست و ناماليمات نهراسد و از آن ها درس بگيرد و به تجربيات 
خود بيفزايد و با كوله باري از تجربه به سمت موفقيت حركت كند. چنين كسي موفقيت هاي كوچك 

 خود را پله اي براي پيشرفت و رسيدن به اهدافش تلقي مي كند.

دانش آموز موفق نيز كسي است كه مسير مشخصي براي پيشرفت انتخاب مي كند. در پيمودن 
مسير موفقيت، عجله نمي كند و آهسته و پيوسته و با دقت، به هدفش نزديك تر مي شود و از 

 شكست ها، تجربه كسب مي كند.

به ياد داشته باشيد كه درگير نشدن با مشكالت مساوي است با درجا زدن و رشد نكردن. با اميد 
و انگيزه و تالش، مسير را ادامه دهيد تا وقتي به انتهاي راه رسيديد و موفق شديد، با يك نگاه 

 به پشت سر، مسير روشن موفقيت خود را مشاهده كنيد.

 

 


