زمانیکافـی
است،
اهدافت را
تصاحب کن!
هاتف خوردبین – مشاور تحصیلی

معلم دوران تحصیل توماس ادیسون در مورد او گفته بود که ادیسون در
دوران تحصیل آنقدر احمق و کودن بوده که به سختی چیزی را یاد
می گرفته و این در حالی است که ادیسون مخترع وسایلی شد که در
جهان تغییری بس بزرگ ایجاد کرده است.
انیشتین در زمان کودکی در مهارت های ارتباطی مشکل داشت اما این
مشکل مانع از موفقیت او نشد .او با کسب جایزه نوبل فیزیک نشان داد
که با وجود عدم مهارت های ارتباطی و کالمی ،هوشی فوق العاده دارد.
مادر نیوتن مانع ادامه تحصیل او در مدرسه شد و او را برای کار به مزرعه
آورد اما بعد از اینکه از توانایی اش در کار کشاورزی ناامید شد ،به نیوتن
کوچک اجازه داد به ادامه تحصیل بپردازد.
نیوتن بعد از مدت ها فراغت از تحصیل توانست بار دیگر بدرخشد و به
این ترتیب به یکی از بزرگترین دانشمندان عصر خود تبدیل شد.
این ها نمونه های محدودی از افراد سرشناس و مشهوری هستند که
در زمینه ی فعالیت خود جز بهترین ها بوده اند ،اما نکتـه ی مهمی
که در نام این افراد نهفته است ،این است که این افراد از ابتدا

بهترین نبوده اند ،بارها و بارها شکست خوردند ،تا در نهایت
توانستند استعداد خود را ثابت کنند.
شاید اگر رفتارشان همانند اکثر انسان های دیگر بود و از شکست های
خود ناامید می شدند ،هرگز نامشان مطرح نمی شد و همانند سایر
مردمان دیگر زندگی آرام و عادی را تجربه می کردند و اهدافشان تبدیل
به رویاهایی دست نیافتنی می شد.
کساني که براي هدفي خاص تالش ميکنند لزوما در همان مرحله اول
به موفقيت نميرسند و ممکن است در اين مسير گاهي با شکستهايي
نيز روبرو شوند اما افراد در اين شرايط به  2گروه تقسيم ميشوند؛
گروه اول در مقابل شکست روحيه خود را از دست ميدهند و
تحمل پذيرفتن شکست را ندارند .اين گروه از افراد رويارويي با موانع
و شکست را به عنوان يک اتفاق دائمي ميدانند و به نوعي آن را نقص به
حساب ميآورند ،اما در مقابل افراد ديگري نيز هستند که روحيه
مقاومتري دارند و به چالشها به شکل يک فرصت نگاه ميکنند.
بر همين اساس اين گروه از افراد سعي ميکنند از تجريبات خود درس
بگيرند و آن را در زندگي به کار بگيرند .افراد گروه دوم تفکر يا همه
يا هيچ ندارند يعني در زندگي با رويارويي يک شکست خود را در
انتهاي زندگي فرض نميکنند .موفقيت اين گروه از افراد لزوما تنها به
دليل شکست نيست بلکه اين طرز تفکر يک فرد است.
شاید شما نیز تصور کنید اگر تا ااین زمان از سال خوب درس نخوانده
اید و نتایج آزمون های آزمایشی شما مطلوب نیست دیگر فرصت جبران
وجود ندارد. . .
در جواب به این دغدغه ها باید با اطمینان به شما بگویم ،زمان برای
ارتقای وضعیت فعلی خود وجود دارد ،کافی است نگاهی به کارنامه های
پذیرفته شدگان در سال های گذشته بیاندازید ،متوجه خواهید شد با
وضعیت فعلی خود و این موضوع که همچنان روزهای به نسبت زیادی تا
روز آزمون سراسری باقی مانده است ،شما زمان این را دارید که وضعیت
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خود را در هر درس حتی  50درصد هم ارتقا دهید ،و جهشی فوق العاده
در رتبه ی خود ایجاد کنید  .توجه داشته باشید که:
شما زماني كه به نااميدي ميرسيد ،معموالً شور و اشتياق
اوليه خود را از دست ميدهيد و ديگر حتي تمايلي نداريد كه
به موضوع مورد نظر فكر كنيد .مسئلهاي كه برايتان پيش آمده
دشواراست ،از آن نااميد شدهايد ،و احساس ميكنيد كه نميتوانيد كار
به جايي ببريد .بنابراين هر كاري كه شما را از آن دور كند برايتان
جالبتر به نظر ميرسد .در يك چنين زماني به دنبال اين هستيد كه
هر طور شده از كار اصلي طفره برويد؛ اما اگر اهداف از پيش تعيين
شده را داشته باشيد و مسير مناسبي را براي خود انتخاب كردهباشيد،
گذر ازاين دست اندازهاي كوچك نبايد شما را خسته و ناراحت كند.
همانطور كه توماس اديسون گفتهاست« :بسياري از افـراد

شكست خورده كساني هستند كه متوجه نبودهاند تا
چه اندازه به اهداف خود نزديك شدهاند»

مسئله ديگري كه ممكن است اتفاق بيفتد اين است كه شما وقت
زيادي را صرف نگراني ميكنيد .نگراني يكي از بدترين راههاي
اتالف انرژي است و اجازه نميدهد كه شما به جلو حركت كنيد.
تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه اهل عمل باشيد .زماني كه
دوباره توانستيد به سمت جلو حركت كنيد ،آن وقت متوجه ميشويد
كه ديگر دليلي براي نگراني هايتان وجود ندارد.
تجربیات تحصیلی نا مطلوب سال های گذشته را ار ذهن خود بیرون
ی آوریم ،روی
ی که سال های گذشته را به یاد م 
آوریم .هنگام 
قسمتهای خوب آن متمرکز شویم .خاطرات بد را فراموش کنیم و
اگر متوجه شدیم که جنبههای منفی را مرور میکنیم ،ذهن خود را به
سوی دیگری منحرف کنیم.
ترس از نرسیدن به هدف نیز نکته ای مهم است که باید به آن
توجه کرد و از مهمترین روش هایی كه به داوطلبان كمك می كند
تا آنچه را كه شروع كرده اند به پایان برسانند این است كه آن را به
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كارهایی با اندازه های مورد نیاز  ،تجزیه و كوچك كنند تا از انجام آن
فرار نکنند.
هدف و آرزو دو واژه ی در ظاهر یکسانی هستند که بسیاری از
داوطلبان ندانسته به اشتباه از آن استفاده می کنند ،آرزو واژه ای
است که روی دادن یا ندادن آن به تالش ما و پشتکار ما بستگی
ندارد ،به طور مثال من آروز می کنم فردا هوا برفی شود  .روی دادن
این جمله به هیچ عنوان به فعالیت های من بستگی ندارد  .اما هدف
واژه ای است که موجب جهت گیری فعالیت های ما می شود و

باعث می شود برای رسیدن به آن تمام تالشمان را انجام دهیم.
یادمان باشد اگر هدفمان قبول شدن در رشته ای خاص در دانشگاهی
خاص است به آرزو تبدیل نشود .این نکته بسیار حائز اهمیت است که
اکنون زمانی است که می توانید با اقدامات مناسب به تمام اهداف خود
دست پیدا کنید زیرا زمانی کافی در اختیار دارید .اما یادتان باشد این
زمان کافی ،محدود نیز است و خدای نکرده سبب می شود در صورت
تالش نکردن به میزان مناسب ،در ماه های آینده از هدف تعیین کرده
ی خود چیزی جز آروزی آن نصیبتان نشود.

