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ﺳﺨﻦ ﻧﺨﺴﺖ
موفقیت در هرکاری بیشک نیاز به برنامهریزی دارد و همه ی ما خوب
میدانیم موفقیت بدون برنامهریزی در واقع یک اتفاق ،شانس یا مرهون
اتفاقات و مسائل دیگر است و الزاما اتفاقی به دست نمیآید ،پس خود را گول
نزنیم و اگر قرار است به هدف برسیم بیاییم همینجا به نحوی صحیح به
هدفمان فکر کنیم ،نقشهی راه موفقیت را بچینیم و با برنامهریزی پیش برویم.
در این کتاب با تعریف موفقیت به درستی آشنا میشویم و یاد میگیریم که
موفقیت واقعی چیست و کِی به دست می آید ،سپس به سراغ عادات خوب
مطالعه میرویم ،چرا که همانطور که از جلد اول قرار گذاشتیم مطالب این
کتاب همگی کاربردی هستن و سعی شده هر بند کتاب کامال در روند موفقیت
شما کاربردی داشته باشه!
بعد از اون عادات خوب میریم برای بررسی روشها و نیازهای برنامهریزی
مطالعات فردی و یادگیری هر آنچه برای برنامهریزی به آن نیازمندیم ،در
ادامه هم 7کلید طالیی پیشرفت رو یاد میگیریم و با نکات و ترفندهای
بینظیری که در این کتاب می خوانیم ،امیدوارم هر روز پیشرفت چشمگیری
در درس و تحصیلتون داشته باشین و از همشون لذت ببرید.
در آخر هم چون در این کتاب بحث برنامهریزی موفق رو داشتیم و محور
بحثهای ما در این مجموعه کتاب کنکور هستش کمی در مورد کنکور گپ
میزنیم و عوامل موثر بر موفقیت در کنکور رو با هم مرور میکنیم.
راستی! فراموش نکنیم!
ممکنه خیلی از مطالبی که می خونین رو شنیده باشین و یا جست و گریخته
به گوشتون خورده باشه ،مطمئنم! ولی به خودتون لطف کنین و این بار
منسجم و با حضور کامل ذهن بخونینشون و تحلیل کنین و به ذهن بسپارین
چون قراره اینبار به خوبی مسیر رو براتون روشن کنه
بریم شروع کنیم . . .
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ﮐﻼﻡ ﺍﻭﻝ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﺮﮐﺎري ﺑﯽﺷﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي دارد و ﻫﻤﻪي ﻣﺎ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
در واﻗﻊ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ،ﺷﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻣﺮﻫﻮن اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و اﻟﺰاﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﭘﺲ
ﺧﻮد را ﮔﻮل ﻧﺰﻧﯿﻢ و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻤﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ،
ﻧﻘﺸﻪي راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﭽﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﮐﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻋﺎدات ﺧﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽروﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﺟﻠﺪ اول ﻗﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻫﺴﺘﻦ و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻫﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﻼ در روﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ
ﮐﺎرﺑﺮدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ!
ﺑﻌﺪ از اون ﻋﺎدات ﺧﻮب ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮدي و ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ،در اداﻣﻪ ﻫﻢ 7ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رو ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ
ﻧﮑﺎت و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎي ﺑﯽﻧﻈﯿﺮي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،اﻣﯿﺪوارم ﻫﺮ روز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي در درس
و ﺗﺤﺼﯿﻠﺘﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻦ و از ﻫﻤﺸﻮن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
در آﺧﺮ ﻫﻢ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﻮﻓﻖ رو داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮐﺘﺎب ﮐﻨﮑﻮر ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﻮر ﮔﭗ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﮑﻮر رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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راﺳﺘﯽ! ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ!
ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﻧﯿﻦ رو ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﻦ و ﯾﺎ ﺟﺴﺖ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﻮن ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﻪ،
ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ! وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﻮن ﻟﻄﻒ ﮐﻨﯿﻦ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻣﻞ ذﻫﻦ ﺑﺨﻮﻧﯿﻨﺸﻮن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻦ
و ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻦ ﭼﻮن ﻗﺮاره اﯾﻨﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮ رو ﺑﺮاﺗﻮن روﺷﻦ ﮐﻨﻪ
ﺑﺮﯾﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ . . .
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ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ

ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهي
ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮﺻﯿﻒ دﻗﯿﻖ و
ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در دﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ ﻧﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪهي ﺗﻌﺪد ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻮده
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎيﺷﺎن ،ﺧﻮد را ﻣﻮﻓﻖ و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﭼﻨﺪان ارزش و اﻋﺘﺒﺎري ﻧﺪارد ﯾﺎ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ واﻗﻌﺎً در آن ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد واﻗﻌﺎً آن ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ
ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣﺮي ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪي را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮاي آن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زاﯾﯿﺪه ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ!
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :داﺷﺘﻦ اﻧﺮژي ﺳﺮﺷﺎر و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ،از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ در وﺟﻮدش زﻧﺪه اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ و اﺷﺘﯿﺎق ،اﻧﺮژي ﻓﺰاﯾﻨﺪهاي
را در او ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﺎﭘﻮﯾﯽ وا ﻣﯽدارد .ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮاب اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ
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و ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽ و ﮐﺴﺎﻟﺖ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي روﯾﺪادﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽاش ،ﺣﺎﺻﻠﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت،
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ،ﺗﻼشﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در زﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد
ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اوﻗﺎت ،از ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﺷﻮر و ﺷﻮﻗﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ«.
ﻟﻄﻔﺎ دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ رو ﺑﺨﻮﻧﯿﻦ! . . .
ﺣﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
اﻧﺴﺎن در ﻣﯽآﯾﻨﺪ! وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را آزاد ﮐﻨﯿﺪ و در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر،
ﻧﯿﺮوي دروﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را در ﻗﻠﻤﺮو
ﻣﻤﮑﻦﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :درد ﺗﻮ از ﺗﻮﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﺪان ﺑﺼﯿﺮت ﻧﺪاري و درﻣﺎن ﺗﻮ
ﻧﯿﺰ در درون ﺗﻮﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮ ﺑﺪان آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاري«.
در دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﯽ و رازﻫﺎي ﺧﻠﻘﺖ و ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن را در درون ﺧﻮﯾﺶ
دارد ،وﻟﯽ ﺑﺪان آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻌﻮر ﻧﺪارد .اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺮار ﻋﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن ،آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮري ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ و اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﺧﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺑﺸﺮي ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ارزﺷﻤﻨﺪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﯿﺴﺖ و دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪي ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮدات
زﻧﺪه و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮآن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ ﻣﮑﺸﻮﻓﺎت دﻗﯿﻘﺎ از درون اﻧﺴﺎن و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻈﻢ را ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ درك ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﺮﺧﻪي ﻧﻈﻢ در زﻧﺪﮔﯽ در ﻫﺮ دورهاي
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و واﻗﻌﯿﺎت آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ آن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ...
در ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ،اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آرزوﻫﺎي ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و در درون ،اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و
رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮد دارد ،ﮐﻪ اﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺪاوم ﻓﺮد در زﻧﺪﮔﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ! ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهي اﮐﺜﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان( و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎري ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺎ ارزش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮاﻫﺐ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ :رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ در زﻧﺪﮔﯽ،
ﮐﺴﺐ اﺣﺘﺮام و ﻋﺰت در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و اﺟﺘﻤﺎع و رﻫﺎﯾﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﺷﮑﺴﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روزﮔﺎر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺧﻮد را در ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از روزﮔﺎر ﮐﺎم ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽداﻧﯿﻢ:

»ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪاوﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﻣﺸﺘﺎق و آرزوﻣﻨﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﯿﻢ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ،
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﺳﺖ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪي ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن«.

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ واﻗﻌﯽ
راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؟
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ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻣﺎن را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎي دروﻧﯽ ﺧﻮد
را آزاد و ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻤﺎن وارد ﮐﻨﯿﻢ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ از ﺳﺨﻦ ﻣﻮﻻي ﻣﺘﻘﯿﺎن ﮐﻪ اﻟﮕﻮي ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻣﺎم
ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪاري ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در درون ﺗﻮ ﺟﻬﺎن
ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪي ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪي ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮﻻي ﻣﺘﻘﯿﺎن اﺳﺖ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻠﻮت ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭼﺸﻤﻪي ﺻﺎف و ﻓﺮاوان اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ ،ﻏﺮق ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻋﻈﯿﻢ و ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ آورﯾﺪ!
ﮐﺎوشﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و راهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و
ﺑﺴﯿﺎري ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺑﺸﺮ ﮐﻪ روزي در ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻟﮑﻪاي از آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه و
ﺧﺪادادي ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺴﯿﺎري از اوﻗﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪاي دﭼﺎر ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻼش و ﺗﻤﺮﯾﻦ و
ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﺑﺎﻻﺑﺮدن دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در وﺟﻮدﺷﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎي ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهاي ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ و
ﻫﻤﮕﺎن را ﺷﮕﻔﺖزده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﻦ و ﺗﻮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي از او ﮐﻤﺘﺮ دارﯾﻢ،
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮاﺳﺘﻦ و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن و اداﻣﻪ دادن؟؟؟
ﻋﺪهاي اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد و ذﺧﺎﯾﺮ را در وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻈﯿﻢ
و ﺷﮕﺮﻓﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻋﺪهاﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮهي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ...
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ﺗﻔﺎوت اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد در ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوﻫﺎي آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در درون اﻧﺴﺎن
وﺟﻮد دارد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎص ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺷﻌﻮر و آﮔﺎﻫﯽ ،ﻗﺪرت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ،ﻧﺒﻮغ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ،اﯾﻤﺎن ،ﭘﺸﺘﮑﺎر ،ﺧﺸﻢ ،ﺷﻬﻮت ،ﮐﯿﻨﻪ،
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،اراده ،ﺷﺎدي و ﻧﺸﺎط ،ﻏﻢ و اﻧﺪوه ،ﺿﻌﻒ و ﮐﺴﺎﻟﺖ ،اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ،
ﮐﻨﺠﮑﺎوي ،ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ...
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺮدار ،داراي ﺷﺪت و ﺟﻬﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه و
ﺟﻬﺖ آن در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ روﺣﯿﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ
و او را وادار ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺎب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﺮكﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
وﯾﮋهاي آزاد و ﻫﻤﺴﻮ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﯿﺮوي ﻋﻈﯿﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ داراي اﻧﺮژي ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهاي اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ را ،ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺮژي ﺑﯽﮐﺮاﻧﯽ آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻧﺴﺎن را در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ و ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔﯽ و
ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻫﻤﺴﻮ ﺷﻮﻧﺪ ،آنﮔﺎه ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوي ﻋﻈﯿﻢ در ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﺎﺑﻮدي اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺴﺘﯽ
و ﺗﻨﺒﻠﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﮐﺴﺎﻟﺖ روﺣﯽ ،ﺧﺸﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ،ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﺑﺴﯿﺎري از روﯾﺪادﻫﺎي
دﯾﮕﺮ ،از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد را ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ؟
ﺑﻠﻪ ،ﭘﺲ در دورهي ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮاﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﻼش و ﺗﻮان ﺧﻮد و اﻫﺪاﻓﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪهي ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮنﺳﻨﺠﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
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ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف و ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
 وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
 ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ دارم؟
 ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺪﻓﻢ را در اﻧﺪازهي ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮدم را ﺑﻪ اﻧﺪازهي
ﻫﺪﻓﻢ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟!!
ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت و داﻧﺴﺘﻦ واﺿﺢ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و در
واﻗﻊ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺷﻐﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ و روﺷﻨﮕﺮ آﯾﻨﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهي
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،از ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻣﺸﺎور ﺣﺮﻓﻪاي در
ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ و وﻗﺘﺘﺎن را ﺑﺮاي آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎي زﯾﺎدي از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺰﯾﺰي در ذﻫﻦ و ﭘﯿﺶ رو دارم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ و
ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮد از ﺧﻮد و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ روشﻫﺎي ﻏﻠﻂ ﻧﯿﺰ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﺪفﮔﺬاري ﻋﻤﻮﻣﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ آن ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻋﻤﺮ ﻓﺮد
ﺷﺪه و او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ دوﺑﺎره از اول ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻫﺪف ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ
از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اوﻟﯿﻪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻦ ﻫﺪف واﺿﺢ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ را ﻧﺪاﻧﯿﻢ ،ﻟﻮازم و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻣﺎن را ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺻﺤﯿﺤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺖ ،ﭘﺲ اول ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺪﻓﻤﺎن واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدي ﺑﺮ  4ﺳﻮال ﻣﻄﺮوﺣﻪ دارم و از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﺻﺤﯿﺢ و ﺷﻔﺎف و واﻗﻌﯽ ﺑﺮاي آن  4ﺳﻮال وارد ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ.

