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  سخن آغازین:

 

ر د است. تحصیلی ها فعالیت در حوزه مشاورهها و تجربه سالبررسی، رو حاصل مطالعاتکتاب پیشِ
هاي موفقیت در مسیر تحصیل ترین گامارزنده، ترین روش ممکنخواهیم بهترین و سادهاین کتاب می

تان قرار دهیم.هم آورده و در پیشِ روي و به ویژه کنکور را گرد 

هاي متنوعی براي رسیدن به هدف وجود دارد. هر روش نیازمند ابزار و در مسیر هر فعالیتی روش
وفقیت هاي مگام«کتاب شک از این قاعده مستثنی نیست. در اي است. مسیر تحصیل هم بیلوازم ویژه
مطرح شده  آموزانریزي درسی براي موفقیت دانشنکات مهم و طالیی در زمینه برنامه» تا کنکور

وزان آموالدین گرامی با بسیاري از موانع و عوامل تسریع تحصیل دانش، در این کتاب همچنیناست. 
 شگرف بر روند تحصیلیتاثیري ، شوند تا بتوانند با کمترین هزینه و صرف زمانی اندكآشنا می

  آموز خود داشته باشند. دانش

  

  آموزیم؟در این کتاب چه می
تمامی عوامل موثر در مطالعه و آزمون به تفکیک در فصول » هاي موفقیت در کنکورگام«در کتاب 

، ناوربندي شزمان، نریزي همگبرنامه، صحیح مطالعه، مختلف آورده شده تا به درستی با اصول تمرکز
تقویت استرس مثبت و در ادامه چرایی و ، راهکارهاي کاهش استرس منفی، نع مطالعه موفقموا

چگونگی شروع ، هاي ذهن یادگیرندهتکنیک، وري از زمانهاي بهرهروش، گیري از آنچگونگی بهره
. شیوه طرح شویممیموفقیت و معناي آن آشنا ، مرور و دوره در چند ثانیه، زنی موفقتست، مجدد

بتوانید تمامی این مفاهیم را به صورت کاربردي و ، آن اي است که پس از مطالعهگونهمباحث به این
  درونی استفاده کنید.

 ایشان آنِ از موفقیت و است صبور و کوشسخت هايانسان براي همواره موفق هايگام



 
 
  

  
  چرا خواندن این کتاب براي ما حیاتی است؟

عه تر موفق شویم. با مطالهاي اشتباه را کنار بگذاریم و به درستی و آسانخوانیم تا راهاین کتاب را می
وباره داي حاصل نشده را اند و نتیجههاي بسیاري که پیشینیان تجربه کردهخواهیم راهمی این کتاب

ولی به خاطر داشته ، هاي آنها بیاموزیماز درس مان را جدي بگیریم.تجربه نکنیم و ارزش زمان طالیی
 وستهیپ هک، دخواهد بو نیا یزندگ در هاشتبا نیبزرگتر«گوید: هوبارد به زیبایی می آلبرتباشیم که 

 هنرمند و فیلسوف شهیر آمریکایی، مهمی که این نویسنده نکته» ی.از اشتباه کردن واهمه داشته باش
این است که آزمون و خطا جزئی جدانشدنی از زندگی همه ما است. ، شوددر این جمله به ما یادآور می

  اشتباه واقعی را انجام، ارتیبزرگترین اشتباه و یا به عب، هرگاه بشر از آزمون و خطا دست بکشد
  داده است.

 ریزيقدم باشیم. همواره با تالش و ممارست به اهداف برنامهبایست در مسیر خود ثابتما همواره می
هاي بشري شده است. اگر بشر پس از هر خطا منجر به تمامی پیشرفت، خود برسیم. همین راه شده

  شاید هنوز در دوران پارینه سنگی مانده بودیم. ،داشتو اشتباهی دست از تالش و آزمون برمی

یادآوري این نکته خالی از لطف نیست که تمامی مطالب این کتاب ، کتاب مقدمه و شروعِ در پایانِ
تالیف و تدوین شده است. در این ، آوريویژه دوران کنکور جمعهبراساس مطالعه در دوران تحصیل و ب

براساس ، مباحث ارایه شده در این کتاب همچنینیه شده است. ها به صورت کاربردي اراکتاب مثال
 با رعایت اصل( هاي مشاوره تحصیلیها در جلسهدانشجویان و خانواده آن، مشکالت داوطلبان کنکور

  محرمانگی) نگاشته شده است.
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  انگیــزه 
 

 

 

  

 

  چرا؟  کلمه، شاید بپرسید: چرا

توانم بگویم زندگی واقعی من بعد از درك این کلمه شکل گرفت. عالیست دقیقا به همین خاطر! می
، دهدبه آن دلیل می، دهدرنگ و بوي زندگی را تغییر می» چرا«ام. دهآن را به کار برجا همه همیشه و
استرس ، دهداندوه می، دهدهیجان می، داردباز می، دهدانرژي می، دهدجهت می، دهدپاسخ می

  ...دهد وتوانایی می، دهدمی

ي »چرا«ک اي یبود؛ وقتی شما در پاسخ به هر مساله» چرا«، نخستین چیزي که در فلسفه آموختم
مسیر راه را براي خود روشن خواهید ، ساده را مطرح کنید و به سرعت یا با تامل به آن پاسخ دهید

دانید و با اعتقاد کامل در مسیري که انتخاب ساخت. دالیل انجام دادن یا سرباز زدن از آن کار را می
  حرکت خواهید کرد.، کنیدمی

محبت به یک ، خوردن شکالت باشد، ک مهمانی باشدبراي رفتن به ی، »چرا«کند این فرقی نمی
ندگی؛ ساز در زهاي بسیار بزرگ و سرنوشتدرس خواندن باشد و یا تصمیم، دستفروش در خیابان باشد

  ...برگزیدن همسر و، انتخاب دانشگاه، مثل انتخاب رشته

  همیشه به ما کمک خواهد کرد.» چرا«
   

دهیم؟ انجام را کاري هر چرا  
ندگی  در که  چیزي مهمترین ته  ز یان    تا  و امآموخ   عمر پا

 !است کلمه یک برد نخواهم یاد از مسلما
 چرا؟
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ته باشید که ضرر نخواهید کرد. از اینکه به صورت واضح اطمینان داش، تردید دارید؟ امتحان کنید
. حتی شاید کمی جلوتر برویم و به بردسود خواهید ، بدانید که دلیل انجام هر حرکت شما چیست

  بگوییم. دالیل رفتار دیگران در مقابل خودمان را کمی تحلیل کنیم. » چرا«کارهاي دیگران هم 

را مطرح کنیم و » چرا«، مان جاهایی که نیاز استو تحصیل حداقل در زمینه درس، از این پس، پس
گویی به چرایی ماست. پاسخ مان پاسخ مناسب دهیم. اهمیت این موضوع در انگیزههاي ذهنبه سوال

شوند همه باعث می، دهیممان انجام میتحصیل هایی که در زمینهدرس خواندن یا نخواندن و تالش
  یم.قویتري داشته باش انگیزه

  

  زه چیست؟ــانگی
آورد. انگیزه بنزین وجود و سوخت موتور انگیزه در واقع نیروي درونی ماست که ما را به حرکت در می

  خیزاند تا به زندگی سالم کنیم.انسان است. انگیزه همان چیزي است صبح ما را از خواب برمی

ما  چرا که بحث، بپردازیم "گیزهان"شناختی سی علمی و روانرخواهیم به بردر این کتاب خیلی نمی
چیز دیگریست. فقط کافیست با کلیت و وجود انگیزه و کاربردهاي آن آشنا شویم تا از آن در مسیر 

  مان استفاده درستی ببریم.تحصیل

توانید از منابع دیگر هم اطالعات خوبی درباره انگیزه بیاموزید. میپیشنهاد مشاور: 
» انگیزش و هیجان«ابع جامع به زبان فارسی کتاب ترین منیکی از بهترین و کامل

غالمرضا محمودي و ، آبادحسن شمس اسفند با ترجمه رابرت اي، فرانکننوشته 
  منتشر شده است. نشر نی توسط 1384است که در سال  پورسوزان امامی

 

  .هاي بیرونی و درونی خود را بشناسیدانگیزه

وند؛ شي بیرونی و درونی تقسیم میبه دو دسته، اربردي ماها به زبان خودمانی در تعبیر کانگیزه
 گیرند واي از نیازهاي اولیه و اصلی ما سرچشمه میهایی هستند که به گونههاي درونی همانانگیزه
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.. یعنی براي .هوا و، غذا، خواب، شوند؛ مثال نیاز به آببه کسب لذت و رضایت خاطر درونی منجر می
یرون کشیم و نیاز نیست کسی از بمان شود. همیشه نفس میکافیست گرسنه، ریماینکه برویم غذا بخو

خوب است و براي بدن ، به ما بگوید که غذا بخور یا نفس بکش چرا که نفس کشیدن و غذا خوردن
برخی نیازها مثل میل به ، اگر از نیازهاي اولیه و ضروري هم بگذریم مفید و الزم و البته ضروري!

  شود.اي درونی محسوب میاي انگیزهی در وجود همه ما قرار دارد و به گونهپیشرفت و ترق

کنند که بسیاري از حرکات و رفتارهاي هاي بیرونی ما را وادار به انجام کاري میدر برخی موارد انگیزه
، ولپ، احترام، محبت، تأیید :چونهاي اجتماعی همپاداش ، ها هستندما تحت تاثیر این انگیزه روزمره

یک هیجان ، کنیدهستند. این که شما به دوستتان در درس او کمک می دستهو... از این  نمره
بخش مهمی  ،کنیدتالش زیادي می، بخش و انگیزه بیرونی است. اینکه براي پیشرفتتان در کنکورلذت

بهتر است  شانهاي بسیاري دیگري که براي یافتني بیرونی است و مثالکنندگی آن انگیزهاز تقویت
  تان نگاه کنید. هايها و برنامهبا دقت بیشتري به فعالیت

هاي پرورشی انگیزه درونی است. هدف عمده فعالیت، شودجوش میآنچه که بیشتر موجب رفتار خود
هاي هه سمت انگیزهاي بیرونی ببه تدریج از انگیزه آموزدانش این است که یا مشاورین معلم یا مربی
  هایش را انجام دهد.اتوماتیک وار فعالیت، ود تا به صورت خودانگیخته یا به بیانیش درونی هدایت

  

  هاي درونی و بیرونی چه تفاوتی با هم دارند؟انگیزهافراد با 

با افراد داراي انگیزه بیرونی این است که افراد با انگیزه درونی  انگیزه درونی تفاوت اساسی افراد داراي
دهند که محرك رفتارشان شوند. خود دارند و کمتر به دیگران اجازه میبراحساس کفایت بیشتري 

خاطر کفایتی که در خود احساس خود تعیین کننده رفتارها هستند و به، آموزاناین گروه از دانش
  بر محیط خود تأثیر بگذارند. رفتارشان توانند باباور دارند که می، کنندمی
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تصورشان این است که موفقیت و عدم موفقیت در تحصیل به خاطر ، گرابا انگیزه درون آموزاندانش
  نحوه رفتار صحیح یا غلط خودشان است.

کفایتی یا کفایت کم داشته و همواره تصور احساس بی، گراانگیزه برون با آموزاندانش، اما برخالف آنها
ت سخت است. این گروه از معلم و سواال نظیر: محیطی کنند که موفقیت آنها تحت تأثیر عواملمی

باز هم موفقیت چندانی نخواهند داشت. چرا که اندك تالش آنها ، آموزان حتی اگر درس بخواننددانش
ر د آموزاندانش همچون فرار از تنبیه یا کسب خواست معلم است. این، هاي بیرونیبه خاطر همان انگیزه

  دهند و نه به تالش و استعداد خود.ت میصورت کسب موفقیت اندك هم آن را به شانس و تصادف نسب

، ته باشندداش موفقیت نگاهی بهحتی اگر نیم، هاي بیرونی هستندی که تحت تاثیر انگیزهآموزاندانش
کنند در جهت موفقیت حرکت نمی، زننددانند که دست به عمل نمیمی دور از دسترسآنقدر آن را 

  ید.در نتیجه هرگز طعم موفقیت را نخواهند چش و

موفقیت به آنها و درهم شکستن تصور منفی  چشاندن طعم در حقیقت گام اول در برخورد با این افراد

  .آوردمی» موفقیت«، »موفقیت«آنها در مورد دستیابی به موفقیت است. در این صورت است که 

ر درس منج موفقیت در یک، ها و تصوراتش را تعمیم دهداز آنجایی که انسان آمادگی دارد تا فعالیت
  .تر استهر رشته مهم اصلی هايدرس شود و این موضوع در مورددیگر می هايدرسبه موفقیت در 

شود  تحصیلی عالقگی به تحصیل و گاهی حتی تركمنجر به بی هادرسضعف درسی در این ، واقع در
، ودشوصیه میاصلی هر رشته تهاي هاي درسو البته عکس آن هم صادق است. به همین علت به معلم

  .نندبخش کهاي مناسب فضاي کالس را لذتو با ارزشیابی کنندشرایط آموزشی و امتحانی را مطلوب 

انگیزه ما براي درس خواندن چیست؟ انگیزه ، خوب یادآوري مشاور:

    ...پیشرفت ؟ انگیزه بقاء؟ انگیزه رقابت و یا
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  تمرین مشاور: 
 تاب را رها کنید. یک مقوا یا برگه بزرگ بردارید.ک، همین االن بعد از تمام شدن این بخش 

 هاي خود را که همان دالیل درس انگیزه
 بنویسید. ، تان هستندخواندن

 هاي خود را چند بار بررسی کنید.نوشته 

 دانیم که چرا باید این کار حاال به خوبی می
 را انجام دهیم؟ 

  این برگه بزرگ را در جایی که همیشه در
قرار دهید تا هیچ وقت از ، دیدتان است

هدفتان دور نشوید. همیشه هنگام تحمل 
  کنید و چرا در حال گذراندن این دوران هستید.بدانید چرا تحمل می، هاسختی
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اهدافمان را بهینه و تکمیل ، توانیمبه مرور زمان گاهی می، به خاطر داشته باشیم یادآوري مشاور:
  پس: ، ري را براي خود مشخص کنیمتکنیم؛ اهداف بزرگتر و یا واضح
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  یادآوري مشاور:
 هاي درونی خود را انگیزه، خواهید طعم واقعی موفقیت را احساس کنیداگر می

  تقویت کنید.






