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ﺳﺨﻦ آﻏﺎزﯾﻦ:
ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاي اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺳﺨﺖﮐﻮش و ﺻﺒﻮر اﺳﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از آنِ اﯾﺸﺎن

ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶِرو ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ ،ارزﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ
و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻨﮑﻮر را ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و در ﭘﯿﺶِ رويﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ روشﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف وﺟﻮد دارد .ﻫﺮ روش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰار و
ﻟﻮازم وﯾﮋهاي اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﯽﺷﮏ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﮐﺘﺎب »ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺗﺎ ﮐﻨﮑﻮر« ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ و ﻃﻼﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي درﺳﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،واﻟﺪﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاﻧﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان
آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺻﺮف زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪك ،ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺷﮕﺮف ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺶآﻣﻮز ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ؟
در ﮐﺘﺎب »ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﮑﻮر« ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﻓﺼﻮل
ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻫﻤﮕﻦ ،زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺷﻨﺎور،
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻣﻨﻔﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﻣﺜﺒﺖ و در اداﻣﻪ ﭼﺮاﯾﯽ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از آن ،روشﻫﺎي ﺑﻬﺮهوري از زﻣﺎن ،ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ذﻫﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﺮوع
ﻣﺠﺪد ،ﺗﺴﺖزﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ،ﻣﺮور و دوره در ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻣﻌﻨﺎي آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺷﯿﻮه ﻃﺮح
اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدي و
دروﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﺮا ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ راهﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ راهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪاي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه را دوﺑﺎره
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ارزش زﻣﺎن ﻃﻼﯾﯽﻣﺎن را ﺟﺪي ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .از درسﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آﻟﺒﺮت ﻫﻮﺑﺎرد ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
از اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن واﻫﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ «.ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺷﻬﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺟﺰﺋﯽ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ.
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺸﺮ از آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،اﺷﺘﺒﺎه واﻗﻌﯽ را اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ راه ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺸﺮ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺧﻄﺎ
و اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ دﺳﺖ از ﺗﻼش و آزﻣﻮن ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز در دوران ﭘﺎرﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.
در ﭘﺎﯾﺎنِ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺷﺮوعِ ﮐﺘﺎب ،ﯾﺎدآوري اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺑﻪوﯾﮋه دوران ﮐﻨﮑﻮر ﺟﻤﻊآوري ،ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدي اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﯾﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺸﮑﻼت داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده آنﻫﺎ در ﺟﻠﺴﻪﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ( ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﮑﻮر

اﻧﮕﯿــﺰه
ﭼﺮا ﻫﺮ ﮐﺎري را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در ز ﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮﺧ ﺘﻪ ام و ﺗﺎ ﭘﺎ ﯾﺎن ﻋﻤﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎ از ﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮد ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ!
ﭼﺮا؟

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا ،ﮐﻠﻤﻪ ﭼﺮا؟
ﻋﺎﻟﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ! ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از درك اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤﻪﺟﺎ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهام» .ﭼﺮا« رﻧﮓ و ﺑﻮي زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ آن دﻟﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ،
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻧﺮژي ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻧﺪوه ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺳﺘﺮس
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و...
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻣﻮﺧﺘﻢ» ،ﭼﺮا« ﺑﻮد؛ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪاي ﯾﮏ »ﭼﺮا«ي
ﺳﺎده را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ راه را ﺑﺮاي ﺧﻮد روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺳﺎﺧﺖ .دﻻﯾﻞ اﻧﺠﺎم دادن ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎز زدن از آن ﮐﺎر را ﻣﯽداﻧﯿﺪ و ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺴﯿﺮي ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ »ﭼﺮا« ،ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮردن ﺷﮑﻼت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ
دﺳﺘﻔﺮوش در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز در زﻧﺪﮔﯽ؛
ﻣﺜﻞ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﻫﻤﺴﺮ و...
»ﭼﺮا« ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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ﺗﺮدﯾﺪ دارﯾﺪ؟ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد .ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮان ﻫﻢ »ﭼﺮا« ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .دﻻﯾﻞ رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮدﻣﺎن را ﮐﻤﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺲ ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﺣﺪاﻗﻞ در زﻣﯿﻨﻪ درس و ﺗﺤﺼﯿﻞﻣﺎن ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ» ،ﭼﺮا« را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎي ذﻫﻦﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻫﯿﻢ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ
درس ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪن و ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
اﻧﮕﯿﺰه ﻗﻮﯾﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﻧﮕﯿــﺰه ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻧﮕﯿﺰه در واﻗﻊ ﻧﯿﺮوي دروﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورد .اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻨﺰﯾﻦ وﺟﻮد و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮر
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﻧﮕﯿﺰه ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﺻﺒﺢ ﻣﺎ را از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻼم ﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ و روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ "اﻧﮕﯿﺰه" ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ و وﺟﻮد اﻧﮕﯿﺰه و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ از آن در ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﺤﺼﯿﻞﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺎور :ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﯽ درﺑﺎره اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب »اﻧﮕﯿﺰش و ﻫﯿﺠﺎن«
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺮاﻧﮑﻦ ،راﺑﺮت اي ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﺷﻤﺲ اﺳﻔﻨﺪآﺑﺎد ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﻮدي و
ﺳﻮزان اﻣﺎﻣﯽﭘﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1384ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ در ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﺎ ،ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪي ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي دروﻧﯽ ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي از ﻧﯿﺎزﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
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ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻟﺬت و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ دروﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آب ،ﺧﻮاب ،ﻏﺬا ،ﻫﻮا و ...ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاي
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪﻣﺎن ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ و ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ از ﺑﯿﺮون
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮر ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن و ﻏﺬا ﺧﻮردن ،ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺑﺪن
ﻣﻔﯿﺪ و ﻻزم و اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮوري! اﮔﺮ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و ﺿﺮوري ﻫﻢ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ در وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﻧﮕﯿﺰهاي دروﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺎ را وادار ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﺮﮐﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎي
روزﻣﺮه ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺎداش ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن :ﺗﺄﯾﯿﺪ ،ﻣﺤﺒﺖ ،اﺣﺘﺮام ،ﭘﻮل،
ﻧﻤﺮه و ...از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دوﺳﺘﺘﺎن در درس او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ ﻫﯿﺠﺎن
ﻟﺬتﺑﺨﺶ و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺘﺎن در ﮐﻨﮑﻮر ،ﺗﻼش زﯾﺎدي ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ
از ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آن اﻧﮕﯿﺰهي ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦﺷﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎيﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﺟﻮش ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﮕﯿﺰه دروﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ
ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي
دروﻧﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ،اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ وار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؟
ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد داراي اﻧﮕﯿﺰه دروﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد داراي اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه دروﻧﯽ
اﺣﺴﺎس ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮد دارﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮك رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه از داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
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داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه درونﮔﺮا ،ﺗﺼﻮرﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﻬﺎ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮونﮔﺮا ،اﺣﺴﺎس ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻢ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ :ﻣﻌﻠﻢ و ﺳﻮاﻻت ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺣﺘﯽ اﮔﺮ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺪك ﺗﻼش آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮار از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺪك ﻫﻢ آن را ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ و ﺗﺼﺎدف ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد.
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﯿﻢﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
آﻧﻘﺪر آن را دور از دﺳﺘﺮس ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ ،در ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻃﻌﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭼﺸﯿﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺎم اول در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﺸﺎﻧﺪن ﻃﻌﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﻨﻔﯽ
آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ«» ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ« ﻣﯽآورد.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آﻣﺎدﮔﯽ دارد ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺼﻮراﺗﺶ را ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﯾﮏ درس ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در درسﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد درسﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ،ﺿﻌﻒ درﺳﯽ در اﯾﻦ درسﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯽﻋﻼﻗﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻮد
و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﮑﺲ آن ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎي درسﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﻮزﺷﯽ و اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ را ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ارزﺷﯿﺎﺑﯽﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎي ﮐﻼس را ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﺎدآوري ﻣﺸﺎور :ﺧﻮب ،اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎ ﺑﺮاي درس ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻧﮕﯿﺰه
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ؟ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﻘﺎء؟ اﻧﮕﯿﺰه رﻗﺎﺑﺖ و ﯾﺎ...
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ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎور:
 ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﮐﺘﺎب را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻣﻘﻮا ﯾﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺮدارﯾﺪ.
 اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن دﻻﯾﻞ درس
ﺧﻮاﻧﺪنﺗﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
 ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟
 اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺰرگ را در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در
دﯾﺪﺗﺎن اﺳﺖ ،ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ از
ﻫﺪﻓﺘﺎن دور ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻤﻞ
ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭼﺮا در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوران ﻫﺴﺘﯿﺪ.

اﻧﮕﯿﺰه و ﺗﻤﺮﮐﺰ
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ﯾﺎدآوري ﻣﺸﺎور :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ،اﻫﺪاﻓﻤﺎن را ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﮐﻨﯿﻢ؛ اﻫﺪاف ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﯾﺎ واﺿﺢﺗﺮي را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ:
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ﯾﺎدآوري ﻣﺸﺎور:
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻃﻌﻢ واﻗﻌﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي دروﻧﯽ ﺧﻮد را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

