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ی ما خوب ریزی دارد و همهشک نیاز به برنامهموفقیت در هرکاری بی

ریزی در واقع یک اتفاق، شانس یا مرهون دانیم موفقیت بدون برنامهمی

ا گول آید، پس خود راست و الزاما اتفاقی به دست نمیاتفاقات و مسائل دیگر 

ح به صحیجا به نحوی نزنیم و اگر قرار است به هدف برسیم بیاییم همین

یش برویم.ریزی پی راه موفقیت را بچینیم و با برنامههدفمان فکر کنیم، نقشه

گیریم که شویم و یاد میدر این کتاب با تعریف موفقیت به درستی آشنا می

آید، سپس به سراغ عادات خوب موفقیت واقعی چیست و کِی به دست می

قرار گذاشتیم مطالب این طور که از جلد اول رویم، چرا که همانمطالعه می

کتاب همگی کاربردی هستن و سعی شده هر بند کتاب کامال در روند موفقیت 

 شما کاربردی داشته باشه!

ریزی ها و نیازهای برنامهبعد از اون عادات خوب میریم برای بررسی روش

ریزی به آن نیازمندیم، در مطالعات فردی و یادگیری هر آنچه برای برنامه

گیریم و با نکات و ترفندهای کلید طالیی پیشرفت رو یاد می7 ادامه هم

 خوانیم، امیدوارم هر روز پیشرفت چشمگیرینظیری که در این کتاب میبی

 درس و تحصیلتون داشته باشین و از همشون لذت ببرید. در

ریزی موفق رو داشتیم و محور در آخر هم چون در این کتاب بحث برنامه

هستش کمی در مورد کنکور گپ مجموعه کتاب کنکور  های ما در اینبحث

 .کنیممیزنیم و عوامل موثر بر موفقیت در کنکور رو با هم مرور می

 راستی! فراموش نکنیم!

خونین رو شنیده باشین و یا جست و گریخته ممکنه خیلی از مطالبی که می

 ربه گوشتون خورده باشه، مطمئنم! ولی به خودتون لطف کنین و این با

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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ریزي دانیم موفقیت بدون برنامهي ما خوب میریزي دارد و همهشک نیاز به برنامهموفقیت در هرکاري بی
ید، پس آبه دست نمیاتفاقی است و الزاما اتفاقات و مسائل دیگر در واقع یک اتفاق، شانس یا مرهون 

یم، جا به نحوي صحیح به هدفمان فکر کنم و اگر قرار است به هدف برسیم بیاییم همینخود را گول نزنی

  ریزي پیش برویم.و با برنامهیم ي راه موفقیت را بچیننقشه

ت و کی گیریم که موفقیت واقعی چیسشویم و یاد میدر این کتاب با تعریف موفقیت به درستی آشنا می

که از جلد اول قرار طور انرویم، چرا که همات خوب مطالعه میآید، سپس به سراغ عادبه دست می

گذاشتیم مطالب این کتاب همگی کاربردي هستن و سعی شده هر بند کتاب کامال در روند موفقیت شما 

  کاربردي داشته باشه!

ریزي مطالعات فردي و یادگیري ها و نیازهاي برنامهبعد از اون عادات خوب میریم براي بررسی روش
با  و گیریمکلید طالیی پیشرفت رو یاد می7ریزي به آن نیازمندیم، در ادامه هم هر آنچه براي برنامه

درس  رد ، امیدوارم هر روز پیشرفت چشمگیريخوانیمدر این کتاب مینظیري که نکات و ترفندهاي بی

  و تحصیلتون داشته باشین و از همشون لذت ببرید.

هاي ما در این مجموعه رو داشتیم و محور بحث ریزي موفقبرنامه ثبح کتابآخر هم چون در این  در

هستش کمی در مورد کنکور گپ میزنیم و عوامل موثر بر موفقیت در کنکور رو با هم مرور کتاب کنکور 

  .کنیممی

 کالم اول
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  فراموش نکنیم! !راستی

ورده باشه، ن خخونین رو شنیده باشین و یا جست و گریخته به گوشتوممکنه خیلی از مطالبی که می
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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ي ستفادهاز موفقیت ارایه دهند تا مورد ا اند تعریف جامع و کاملیبیشتر دانشمندان و نویسندگان سعی کرده
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 اصوالً موفقیت چیست و ما دستیابی به چه 

نی بوده هاي گوناگوي تعدد تعاریف موفقیت، برداشتعمده نامیم. یکی از دالیلچیزهایی را موفقیت می

  که از این مفهوم شده است. 

ن پندارند، اما ایشان، خود را موفق و کامیاب میهايبسا افرادي که به دلیل دستیابی به خواستهچه 

اند ق شدهفکنند، مودیگران چندان ارزش و اعتباري ندارد یا افرادي هستند که احساس می موفقیت از نظر

اقعاً آن موفقیتی وها و وضعیت موجود شرایط، دست یافته کهبینند کنند، میی وقتی واقعاً در آن تفکر میلو

ا رموفقیت امري نسبی است و هرگز تعریف واحدي کردند نیست. بنابراین که فکر می

  .توان براي آن بیان کردنمی

  !موفقیت زاییده ذهنیت مثبت است 
داشتن انرژي سرشار و قابل مالحظه، از «گویند: می شخصیت سالمریح تصویر یک محققان در تش

 ايدهفزاین. عشق و اشتیاق، انرژي زنده استزندگی در وجودش  هاي شخصیت سالم است. شورویژگی

دهد ختصاص میساعات کمی را به خواب ا دارد.می د و او را به چنین تکاپویی واکنرا در او متمرکز می

 تعريف موفقيت
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از احساسات،  یاش، حاصلي رویدادهاي زندگیمجموعه فهمد.حوصلگی و کسالت را نمییوم بو مفه

اندازد طور بدیهی به کار میههاست. حتی اگر در زندان باشد، فکر خود را بها و فرصت، تالشهااندیشه

  » تا با استفاده از اوقات، از فلج شدن شور و شوقش نسبت به زندگی جلوگیري کند.

   . . . !ها رو بخونیندوباره برگردید و ویژگی لطفا

اگر این نیروها بطور سازنده و مثبت با یکدیگر جمع شوند، چگونه به خدمت ، گیریمنتیجه می حال

ار، در جهت مثبت بکار گیرید. با این ک و وقت آن است که ابتدا این نیروها را آزاد کنیدآیند! انسان در می

قلمرو  را در دد اختیار زندگی و سرنوشت خوشود و قادر خواهید بودرتمند مینیروي درونی شما بسیار ق

  ید.بدست بگیر هاممکن

درد تو از توست، ولی تو بدان بصیرت نداري و درمان تو «می فرماید: ) ع( امام علی

  »نیز در درون توست، لیکن تو بدان آگاهی نداري.

را در درون خویش  زهاي خلقت و جهان پیرامونو را انسان تمامی هستی) ع( در دیدگاه حضرت علی
دارد، ولی بدان آگاهی و شعور ندارد. انسان بالقوه قادر است بر اسرار عالم امکان، آگاهی یافته و نسبت 

  هاي خود.به آنها علم حضوري پیدا کند و این کار میسر نخواهد شد مگر با خودشناسی و ایمان داشتن به توانایی

ین سخن ارتباط با انباشد که مرور کنیم بیشتر اکتشافات و مصنوعات بشري بی شاید خالی از لطف

ي نظم جهان هستی و یا برگرفته از نظام زندگی موجودات نیست و دقیقا بر پایه) ع( ارزشمند امام علی

زنده و عناصر حاکم برآن صورت گرفته و بسیاري از این مکشوفات دقیقا از درون انسان و منطبق با 

  .باشدهاي زیستی و محیطی خود ما میتمسیس

اي ي نظم در زندگی در هر دورهدانیم چرخهکنیم و میجاست که اهمیت نظم را هزار بار بیشتر درك میهمین
  کند.شود و با اجراي صحیح آن ادامه پیدا میریزي صحیح بر مبناي شرایط موجود و واقعیات آغاز میبا برنامه
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  ... هترین موفقیتآرامش و اطمینان، ب 

خوشحالی و موفق کسی است که به آرزوهاي خود رسیده و در درون، احساس  انسانمردم،  در نظر اکثر
در زندگیست. البته این را هم  فرد حاصل تالش و کوشش مداوم رضایت این که دارد، رضایت از خود

و ) راني اکثر متفکعقیدهبه ( خوشبخت باشد مگر آنکه !کس واقعاً موفق نیستباید دانست که هیچ
  ارزش انجام دهد. خوشبخت کسی است که کاري مفید و با

برخورداري از بسیاري مواهب است، از جمله: رفاه نسبی در زندگی،  عنايموفقیت به م به بیانی دیگر
اجتماع و رهایی از نگرانی، سرخوردگی و شکست. موفقیت یا و کسب احترام و عزت در محیط کار 

دف زندگی است. هر انسانی خواهان موفقیت و طالب بهترین چیزهایی است که از روزگار کامیابی ه
تواند بدست آورد. نخستین و بهترین ایستگاه آن است که از هم اکنون خود را در شمار افراد منتخبی می

  خواهند از روزگار کام بستانند. قرار دهید که می

  دانیم: میاز این پس پس 

قیقت، حهاي بیشتري هستیم و در مداومی است که ضمن آن مشتاق و آرزومند توفیق ، جریانموفقیت«
  »ان رسیدن.ي پایموفقیت پیش رفتن در مسیر است، نه به نقطه ،است حال بدست آوردنموفقیت همیشه در 

  موفقیت واقعی 
  ؟کرد مام وجود احساس رضایت خواهیمکه اگر به آن دست یابیم با تچیست راز موفقیت واقعی 
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درونی خود  نیروهاي تاکار ببندیم همان را بتمام تالش کهمیهنگا ؛دست یافتتوان ه موفقیت واقعی میب

  .ي فعالیتمان وارد کنیمو به چرخه را آزاد

امام م، کنباشد استفاده میدر همین رابطه نیز از سخن موالي متقیان که الگوي یک انسان موفق می

پنداري که جسم کوچکی هستی، در حالی که در درون تو جهان یا میآ«فرماید: می) ع( علی

  .»بزرگی نهفته است

نید. لحظاتی با خود خلوت ک .است موالي متقیاني قبلی بر جملهتاکیدي صراحتا ) ع( این سخن امام علی

  ید!ها، غرق شوید و نیروهاي عظیم و حیات بخش خود را در نظر آوري صاف و فراوان اندیشهدر چشمه

هاي ارتباطی و ها و راهر، انواع رسانهعصر حاضوردها، پیشرفت تکنولوژي ا، دستهاها و پژوهشکاوش
سان در مورد ان اي از آنها نبودبسیاري مخلوقات و مصنوعات بشر که روزي در تفکر انسان هم هیچ لکه

 اي منابع و ذخایر بالقوه وها، کم یا بیش دارکنند، انسانخالف آنچه تصور میحاکی از آن است که بر

  بین آنها وجود ندارد. معناداريخدادادي مشابهی هستند و از این لحاظ تفاوت 

مرین و اند، با تالش و تاي دچار ناتوانی بودههاي بسیار ضعیف یا آنها که از جنبهبسیاري از اوقات انسان

اند و ي بدست آوردهاالعادهاي خارقهجودشان موفقیتپشتکار و باالبردن دیگر تواناییهاي موجود در و

  .اندزده نمودههمگان را شگفت

  چه چیزي از او کمتر داریم، من و تو

  به غیر از خواستن و بلند شدن و حرکت کردن و ادامه دادن؟؟؟

عظیم  به نتایج استفاده صحیح از آنهاکنند و با ي این استعداد و ذخایر را در وجود خویش کشف میاعده

  ... کنند و آن راي خود استفاده نمیهاي بالقوهیی دیگر از تواناییایابند و عدهدست می و شگرفی
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هاي موفق جهان با سایر افراد در همین است. نیروهاي آشکار و پنهانی که در درون انسان تفاوت انسان

 بارتند از:دهند عم عصبی واکنش نشان میسیست با استفاده ازوجود دارد و متناسب با شرایط محیطی خاص، 

شعور و آگاهی، قدرت جسمانی، عشق و عالقه، نبوغ و خالقیت، 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

د یک بردار، داراي شدت و جهت معینی هستند که اندازه و همانن هاي رفتار انسانیجنبههر یک از این 
هاي گوناگون با یکدیگر تفاوت دارد. این نیروها نیز فعال نیستند و جهت آن در افراد مختلف و در حالت

دهد تاثیر چندانی در رفتارها ندارند. فرآیند مجموع این نیروهاست که روحیه و عملکرد انسان را شکل می

 ها با شرایطکند. اگر این نیروها تحت تاثیر محركبه بازتاب در مقابل عوامل محیطی می و او را وادار

ي است و انسان را االعادهآید که داراي انرژي خارقي آزاد و همسو شوند. نیروي عظیمی پدید میاویژه

  د. کن کنکند؛ بطوري که قادر خواهد بود حتی بعضی از کارهاي غیرممکن را، ممبسیار نیرومند می

جهت مثبت  کرانی آزاد خواهد شد و انسان را دراگر همسو شدن نیروها در جهت مثبت باشد، انرژي بی

دهد و اگر این نیروها به هر دلیل و تحت هر شرایطی در جهت منفی و به منظور سازندگی حرکت می

ی کند. سستمل میگاه همین نیروي عظیم در جهت تخریب و نابودي انسان عمخالف، همسو شوند، آن

و تنبلی، افسردگی و کسالت روحی، خشم و خشونت، کشتار دسته جمعی، قتل عام و بسیاري از رویدادهاي 

  دیگر، از همین قبیل است.

  دانیم چه موقع خود را موفق بدانیم؟با مفهوم موفقیت آشنا شدیم و اکنون به خوبی می

اساس وضعیت و تالش و توان خود و اهدافی ي تحصیل و مسیر کسب علم هرکس بربله، پس در دوره

م نماید که رسیتواند معناي متفاوتی از موفقیت براي خود تي خود در نظر گرفته است میکه براي آینده

  ها باشد، مسلما صحیح است.سنجی صحیح تواناییاگر بر اساس آزمون



 
 

 

ریزي موفقبرنامه  13  
  د:ود در خصوص این موارد صحبت نماییریزي حتما با مشاور خپسندیده است قبل از تعیین هدف و شروع برنامه

 هاي من چیست؟ویژگی  

 هایی دارم؟چه توانایی  

 ؟نقاط ضعف و قدرت من کجاست  

 ي ي خود مشخص نمایم و یا چگونه خودم را به اندازهچگونه هدفم را در اندازه

 هدفم بزرگ نمایم؟!!

ر ید سرنوشت شما را تغییر دهد و دا شاتوان گفت پاسخ به این سواالت و دانستن واضح آنهبه جرأت می
ي کنندهواقع شما را در مسیر صحیح زندگی و تحصیل و شغل قرار دهد و روشنگر آینده و تعیین

ي در اهاي مشاور حرفههاي شما باشد، پس براي پاسخ به این سواالت وقت بگذارید، از کمکموفقیت

نوجوانی را طی کنید و وقتتان را براي آنچه که باید حد توانتان استفاده نمایید و با خیال راحت مسیر 

  صرف نمایید.

هاي زیادي از تجربیات ناموفق دوستان بسیار عزیزي در ذهن و پیش رو دارم که همه و متاسفانه مثال
ي غلط نیز در هاهاي خویش است که روشو توانایی هاهمه بیانگر عدم شناخت فرد از خود و ویژگی

گذاري عموما چاشنی آن شده و باعث تلف کردن بخش مهمی از عمر فرد العه و هدفریزي و مطبرنامه

  شده و او مجبور شده است دوباره از اول شروع نماید.

نید که داشود را مسلما میآید و برایمان مهم میدلیل اینکه در این کتاب از هدف نیز سخن به میان می

ن هدف واضح و مشخص است، ما تا مقصد را ندانیم، لوازم و ریزي موفق داشتي برنامهاز ملزومات اولیه

  ریزي صحیحی داشته باشیم.توانیم برنامهگاه نمیمان را نشناسیم، هیچتوانایی
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بایست هدفمان واضح باشد و به همین به هدف است، پس اول می نریزي صحیح براي رسیدبرنامه

خواهم به هیچ عنوان بدون داشتن پاسخ و از شما میسوال مطروحه دارم  4خاطر است که تاکید زیادي بر 

  .سوال وارد مراحل بعدي تحصیلی و شغلی زندگیتان نشوید 4صحیح و شفاف و واقعی براي آن 

 

  
   






