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ن پارســــــــه
ی پیشگاما

موسسه انتشارات

برای موفقیت در تمام شئون زندگی، چهار رکن زیر باید همواره مد نظر قرار گیرند:
1. داشتن مشاور و راهنمایی مجرب و دلسوز

2. انگیزه و پشتکار
3. برنامه ریزی

4. نظم

بدین  راه  نقشه  می باشد.  ضروری  و  الزم  مسیری  هر  نمودن  طی  برای  راه"  "نقشه  دانستن 
معناست که به کمک نقشه ای جامع و کاربردی از ابتدا تا انتهای راه شفاف سازی گردد؛ بدین 

ترتیب دستیابی به هدف با کم ترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن میسر می باشد.  

برای پیمودن هر مسیر می توان از یکی از دو روش زیر استفاده نمود:
1. تجربه شخصی به روش آزمون و خطا

این روش مستلزم صرف وقت و انرژی زیاد بوده و نتایج آن قابل پیش بینی نیست.

2. استفاده از تجربیات مشاور و راهنمایی دلسوز و کارآزموده
مسیر دوم راهی مطمئن به نظر می رسد؛ مشروط بر این که تمام موارد ذیل را لحاظ فرمایید:

● برای یافتن مشاور و راهنمایی دلسوز تالش کنید. 

● مشاور خود تا انتهای همان مسیر را با موفقیت کامل پیموده باشد.

● مشاور چندین سال عملکرد آموزشی فعال داشته و داوطلبان متعدد و شرایط گوناگونی آن ها را تجربه نموده باشد.

● به او اعتماد و اطمینان کامل داشته باشید.

● نظرات وی را مشورتی دانسته و در مجموع خودتان تصمیم گیرنده نهایی باشید. 16

اهمیت راهنما و انتخاب مشاور مناسب
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از  ر سال داوطلبانی که موفق به پذیرش در دوره های تحصیالت تکمیلی )دستیاری( می گردند، 
این  و همکاران خود می نمایند؛  راهنمایی سایر دوستان  به  مبادرت  و دلسوزی  روی خیرخواهی 
درحالیست که تجربه فردی و شخصی نسخه راهبردی برای فرد دیگری به شمار نمی آید. در این 
موارد نه تنها راهنمایی درست و مناسبی صورت نمی پذیرد؛ بلکه اصالح مسیر در سال آتی حتی 
توسط کارشناسان خبره دشوار می شود؛ درست مانند زمانی که الزم است درمان نادرست پزشک و 

یا دندانپزشک دیگری را بخواهید اصالح نمایید!

برای یافتن راهنما و مشاور اگر ساعات زیادی از زندگی خود را در جستجو باشید؛ عمر 
خود را به هدر نداده اید. 

دریافت و مشاهده آخرین فایل های صوتی/تصویری مشاوره آموزشی:
 سامانه جامع موسسه فرهنگی- انتشاراتی پیشگامان پارسه

www.doctortabari.com سایت 

ه
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ن پارســــــــه
ی پیشگاما

موسسه انتشارات

چهار گام بنیادین جهت برنامه ریزی مطالعاتی
قبل از آغاز به مطالعه، الزم است چهار گام اصلی زیر را کامل واکاوی نموده 
و  کامل  به صورت  مرحله  به  مرحله  نمایید؛ سپس  تأمل  آن ها  روی  بر  و 

دقیق، آن ها را اجرا نمایید:

●  گام اول: خواستن
● گام دوم: هدف گذاری

● گام سوم: شناخت توانایی ها و استعدادهای فردی

● گام چهارم: زمان بندی؛ جهت برنامه ریزی مناسب

● گام پنجم: نحوه اجرای برنامه مطالعاتی و مالحظات کاربردی
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در گام اول، باید ضرورت کاری را که می خواهید انجام دهید با تمام وجود خود درک نموده و به نیروی الیزال الهی ایمان 
داشته باشید؛ یعنی مطمئن باشید که علیرغم تمام سختی ها و دشواری ها تا دستیابی به موفقیت نهایی دست از طلب بر 
نخواهید داشت و این تنها زمانی میسر می باشد که "ضرورت رسیدن به آن هدف" برایتان قطعی شده باشد. جمله "من 
نمی توانم" در واقع خالصه ای از این عبارت است که "من تمایل ندارم که اصالحات و آموزش های بلند مدتی را 

که برای موفقیت در این مسیر الزم است"، تحمل نمایم.
باز می شوند؛  به آن  راه های رسیدن  یقینا  باشد،  به هدفی حقیقی و متعالی  برای دستیابی  نیاز  و  اگر عطش 

هرچند ممکن است رسیدن به آن طوالنی گردد.

رد ره منزل لیلی هک خطراهست رد آن              رشط اول قدم آنست هک مجنون باشی

   گام اول: خواستن

حسن ختام این بحث آن که خداوند می فرماید: 

هرکسمرابجوید،مییابدم.
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ن پارســــــــه
ی پیشگاما

موسسه انتشارات

فایده اصلی هدف گذاری تحولی است که در خود فرد رخ می دهد. آن تحول درونی از نفس رسیدن به هدف 
با ارزش تر است. در این میان هر انسان با توجه به جهان بینی و نگرش خود به زندگی، راهی را متناسب 
با دیدگاه های خود برمی گزیند؛ به عبارت دیگر اهداف هر فرد مبتنی بر ارزش های وی برنامه ریزی و اجرا 

می گردد.
برنامه ریزی صحیح و کارآمد، هنگامی امکان پذیر است که هدف به خوبی تعیین و تعریف شده باشد. هر 
هدف ارزشمند و مهم باید دارای دو جزِء اصلی، واقع بینی و انعطاف پذیری باشد که به اجمال به شرح آن ها 

می پردازیم.
واقع بینی: وقتی هدفی را برای خود تعیین می کنید، باید توجه کنید هدف نهایی تا چه حد دست یافتنی 
و تحقق پذیر می باشد، یعنی این سؤاالت را از خود بپرسید: آیا توانایی ذهنی و جسمی و نیز استعداد کافی 

برای دست یابی به هدف خود را دارید؟
البته واقع بینی به این معنا نیست که در مقابل مشکالت خود، تسلیم شد و هدف نهایی را رها کرد.

انعطاف پذیری: مورد دیگر که برای تعیین یک هدف اهمیت دارد، انعطاف پذیری است؛ یعنی باید هدف 
ارزیابی، اصالح و یا تعدیل کرد. از آن جا که، اوضاع و شرایط مرتبًا در حال تغییر  مورد نظر را دائماً 
است و موانع پیش بینی نشده ای بر سر راه ظاهر می شوند، برای نایل شدن به هدف بایستی به طور 
واقع گرایانه، آمادگی مواجهه با تغییرات و موانع را داشت و هرگونه تغییری را که در راه رسیدن 

به هدف ضروری است، پذیرفت.

گام دوم: هدف گذاری
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