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ه   ه  ط یی  ط ر خ ییی از د ر خ   ؛؛ی از د
  

  سخني با خوانندگان
اند كه يك ساعت تفكر بهتـر از   كنند و درصد كمي براساس تفكر، براي همين گفته ندگي مياغلب افراد جامعه براساس عادت ز

هاي آينـده   ساز موفقيت شكست در كارهايي كه براساس تفكر انجام شده است عامل كسب تجربه و زمينه. هفتاد سال عبادت است
اي از ما نخواهـد   شودكه بعد از ما هيچ خاطره لي ميزندگي كردن براساس عادات روز جامعه منجر به ايجاد يك زندگي معمو. است
كسي كه خـودش را دوسـت دارد   . پس چقدر خوب است كه خودمان را دوست داشته باشيم و براي زندگي بهتر تالش كنيم. ماند

هاي بزرگ اسـت  شهرهاي بزرگ، جايگاه آرزو. كند ها تمام تالش خود را مي ها و براي رسيدن به بهترين ترين شود به كم راضي نمي
چقدر خوب است براي آموختن علم و عمل به شهرهاي بزرگ در محضر دانشمندان و مراكز تحقيقاتي بزرگ فكر كنيم و امـروز را  

  . آيد همان فردايي تصور كنيم كه مي
هميشـه  . ود حتي خـودم كس به آينده من اميدوار نب  هيچ. هايي كه قابل بيان نيست هاي دبيرستان را به سختي گذراندم با نمره  سال

كنكـور سراسـري    6كه روزي دايي عزيزم كـه رتبـه     تا اين. در دوران تحصيل در دبيرستان در گروه دانش آموزان متوسط به پايين بودم
زگو كه در گروه افراد تحصيل كرده قرار بگيرم، رازهاي موفقيت خودش را بـرايم بـا   ام مند اين بودهبود و فهميده بود كه من هميشه آرزو

با خـودم گفـتم امتحـان و اجـراي ايـن      . كرد و نكاتي را برايم گفت كه ديدگاه و نگرش مرا به مطالعه، درس، آزمون و دانشگاه تغيير داد
  .نكات ضرري ندارد و به قول معروف سنگ مفت و گنجشك مفت

هـاي ايشـان بـه      بيني يدم كه تمام پيشهاي دايي عزيزم را به كار بگيريم و در كمال تعجب د تمام تالشم را كردم تا تمام حرف
هـا ايـن     شـايد از نظـر خيلـي   . وقوع پيوست و من در همان سال در رشته كارداني علوم آزمايشگاهي دانشـگاه آزاد پذيرفتـه شـدم   

  .آمد به حساب مياي كم اهميت بود اما براي من با آن سابقه درخشان تحصيلي موفقيت بزرگي   مسئله
اعتماد بـه نفـس   هاي بعدي را با   ها و گام  ام چند برابر افزايش يافته بود و پله  انگيزه. كلي عوض كرده بود اين نكات نگرش مرا به
حاصل اين تغيير نگـرش كسـب چهـار مرتبـه رتبـه يـك كنكـور در مقـاطع مختلـف كـارداني، كارشناسـي،            . بااليي پشت سر گذاشتم

در تمام مراحل زندگي من تاثير بسـزايي گذاشـت و مـن اكنـون خـودم را فـردي        طور قطع  اين اتفاق به. كارشناسي ارشد و دكتري بود
  .دانم  هاي تحصيلي، شغلي، خانوادگي، اجتماعي و ساير موارد مي  موفق در زمينه

بارهـا  . كنم كه نگرش افراد را به مقوله درس و مطالعه و همچنين انتخاب رشته تحصيلي تغييـر دهـم    هاست كه تالش مي سال
هـا و بعضـي از     آمـوزان، دانشـجويان، خـانواده     ام كه بر خالف تصور اكثـر دانـش    هايم عنوان كرده  ها و كالس  ها، سخنراني  شدرهماي

كنـد بايـد در     شود و فردي كه تحصيل مي  هاي طوالني درس خواندن خالصه نمي مشاورين ناآگاه، موفقيت تحصيلي فقط به ساعت
  .افزاري آمادگي كامل داشته باشد سختافزاري و   هاي مختلف نرم  جنبه

اي را موفقيت هر فرد در مطالعه و تحصيل   اعتقاد راسخ دارم كه مثلث خواب، ورزش و تغذيه قبل از هر چيز ديگري نقش تعيين كننده
هـاي    نيـاز بـه توانـايي   مطالعه و تحصيل و آمادگي براي آزمون بر خالف تصور اكثر افراد كاري بسيار سخت و دشوار اسـت و  . و آزمون دارد

  .در واقع مطالعه در كنكور و يك زندگي سالم نيازمند يك مثلث آرامش است كه سه ضلع دارد .جسمي، روحي و ذهني بااليي دارد

  

  

  

 ورزش تغذيه  

  

 خواب



 
ر در اوج كمـال،  تواند جسم، روح و ذهن شما را آمـاده كنـد و وقتـي ايـن عناصـ       خواب كامل، ورزش منظم و تغذيه مناسب مي

  .تر خواهد بود نشاط و سالمت باشند طي كردن مسير و ادامه راه بسيار آسان
كه براي قبولي همه دنبال كالس، كتاب، جزوه و آموزشگاه هستند اما اينجانـب اعتقـاد دارم پنجـاه درصـد قبـولي       برخالف اين

  . مرور منظم، ساعت مطالعه، جنس مطالعه زني، طرح تست، نظم در مطالعه، تندخواني، تست. فراي عناوين باالست
مطالعه براساس برنامه آزمون، مطالعه زير نظر يك مشاوره باتجربه و دلسوز، داشتن تقديم براي درج پيشرفت ساعات مطالعـه و  

  .شود شروع و پايان مطالعه منجر به افزايش احتمال قبولي مي
ساعت خواب كامل شبانه نياز ضروري بدن بوده و خوابيدن  8تا  6كه اند   متخصصان طي تحقيقات مفصلي به اين نتيجه رسيده

هاي   هاي عصبي، گوارشي و ديگر بخش  از اين زمان ضمن ايجاد احساس كسالت و خستگي موجب آسيب رسيدن به سيستم تر كم
ريزي مجـدد و تحكـيم و    كه مغز در طول مدت خواب شب فرصت مناسبي براي پردازش اطالعات و برنامه  ضمن اين. شود  بدن مي

  .تثبيت اطالعاتي را كه در طول روز دريافت كرده است را دارد
هايي كه هم زمـان كمـي را     شيوه. در مرحله بعدي براي انجام يك مطالعه خوب و مفيد بايد شيوه مطالعه درستي انتخاب شود

هـاي تنـدخواني و     انتخـاب شـيوه  . مطالعـه را افـزايش دهـد   وري در   كه از كارايي بااليي برخوردار باشد تا بهره  صرف كند و هم اين
  .تواند كمك شاياني به شما بكند  هاي نوين مطالعه در اين مهم مي  روش

. كس پوشـيده نيسـت    در گام بعدي اقدام شما به انجام يك برنامه اصولي و صحيح است كه تاثير آن براي رسيدن به موفقيت بر هيچ
كه شما بداني كه از نقطه شروع تا رسيدن به قله چه راهي را بايد چگونه عبور كنيد و اين مسـير را    يعني اين برنامه ريزي به زباني ساده

. بندي نماييد و بدانيد كه وظيفه شما روي هر پله چيست و چه كاري را براي رفتن به پله بعدي بايـد انجـام دهيـد     پله تا قله تقسيم  پله
  .صورت رسيدن به هدف كار سهل و آساني خواهد بود  در اين. يك مشاور خوب كمك بگيريد توانيد از  كه براي اين كار مي

كنم انتخاب درست و اصـولي رشـته تحصـيلي اسـت كـه بايـد داراي معيارهـاي          نكته مهم بعدي كه من بسيار به آن تاكيد مي
اگر شما در هر مرحله از . نزديك و مهمي داردچون براستي با سرنوشت و آينده شما ارتباط بسيار . درست و منطقي و خاصي باشد

توانيد   شهر و يا حتي كشور مي ،زندگي از شرايطي كه در ان قرار داريد ناراضي باشيد مانند كار، ازدواج، ماشين، محل زندگي، خانه
تا دوازده سال شما مـدرك  كه وقتي پس از ده   چرا. را تغيير دهيد اما درباره رشته تحصيلي كمي متفاوت است  در مدت كوتاهي آن

كنيد و اگر در اين زمان متوجه شويد كه اين رشته و شاخه تحصيلي را دوست نداريد تغيير دادن آن بـا    دكتري خود را دريافت مي
 انتخاب رشته درسي و دانشگاهي بايد با آگاهي، دانـش . باشد  پذير نمي  توجه به سن و موقعيت اجتماعي و هزاران دليل ديگر امكان

  .احساس آرامش و موفقيت داشته باشد و دقت فراوان انجام شود تا در آينده فرد دچار يأس و نااميدي نشده و همواره
هاي گذشته ذهن مرا درگير خود كرده بود و سعي داشتم طي پـانزده سـال تجربـه و كـار آمـوزش و        طي سال كه هايي  تمام دغدغه

طور كامل و دقيـق بـه همـت و تـالش شـبانه روزي        ان و دانشجويان عزيز قرار دهم، در اين كتاب بهآموز    ها را به اطالع دانش آن  مشاوره 
هاي يادگيري و مطالعه داراي تجربـه كـاري    ها در زمينه آموزش و مشاوره مهارت  مهندس جواد رسايي كه خود از كساني است كه سال

ه دنبال منبع مناسب و معقولي براي رفع مشـكالت يـادگيري، برنامـه ريـزي،     مندان عزيزي كه ب  است آماده شده و در اختيار شما عالقه
  .اي كاملي كه راهنماي شما براي رسيدن به اهداف وااليتان باشد، قرار گرفته است  مجموعهنيز و  انتخاب رشته مطالعه،

چرا كه سـخت معتقـدم بـراي    . كنم  مطالعه اين كتاب را به عموم كساني كه براي مطالعه ارزش و اعتبار قائل هستند توصيه مي
هاي مختلفي مانند كنكور، دانشگاه، تحصـيل، تجـارت، خـانواده، موقعيـت اجتمـاعي، معنويـت و         رسيدن به هر موقعيتي در زمينه

  .باشد  وجود ندارد و اين مهم جز با انجام مطالعه درست و اصولي مقدور نمي سالمتي هيچ راهي جز افزايش سطح دانش
به اميـد روزي كـه دانـش و    . كنم  اند قدرداني مي  در راه تهيه اين مجموعه مارا ياري كرده آخر از همه همكاران و عزيزاني كه رد

  .دانش محوري سرلوحه تمام افراد اين سرزمين قرار بگيرد
  . شما عزيزان بر بلنداي قله هاي رفيع موفقيت هستمدر انتظار ديدن 

  
  دكتر احمد خليلي



 

ی از  ه  ی از ط ه  ی  دسدسط یرسا   رسا
  
  

اي كه ذهن هر متفكر   كنيم، اولين مسئله  هاي آفرينش انسان با ساير موجودات دقت و توجه مي وقتي كه به تفاوت
درستي كه  هب. بسيار مهم يادگيري و آموختن است كند فرايند قدرتمند، پيچيده و  و پژوهشگري را به خود مشغول مي

  . باشد  تنها تفاوت انسان با ساير موجودات فقط و فقط در يادگيري مي
كند و اين مهم تا واپسين   گذارد شروع به آموختن و يادگيري مي  هاي اولي كه پا به عرصه زندگي مي  انسان از ثانيه

صـورت فراينـدهاي كـامال  طبيعـي اتفـاق        بخش عظيمي از اين يادگيري به .هاي عمر انسان ادامه خواهد داشت  ثانيه
تواند استادي بزرگ براي آموزش   نظام طبيعت نظامي بسيار هوشمند و منظم است كه با تمام اركان خود مي. افتد  مي

بي كار خـود را  بشر باشد و تا جايي كه كسي يا چيزي در اين نظام هوشمند دخالتي نداشته باشد اين سيستم به خو
جالب توجه اين است كه طبيعت در دل خود تمام ابزارهاي الزم براي آموزش نكته . رساند  بدون هيچ نقصي به انجام مي

  .بشر را دارد و هيچ احتياجي به ملزومات خارجي ندارد
يد همه كـس و  كه بتواند تسلط خود را بروي زمين گسترش دهد، با  هاست كه بشر دريافته است كه براي اين سال

   هاست كه علوم و دانشي كه از دل طبيعت دريافت شـده  اساس اين تفكر سالبر. همه چيز را اصطالحا  استاندارد كند
كنـيم در    وقتي خوب توجـه مـي  . شود  صورت كامال  كالسيك و استاندارد شده در اختيار ديگران قرار داده مي  است به

دسـت مصـرف     به اند تا  ري همواره در تمام دنيا از استاندارد خاصي پيروي كردهيابيم تمام توليدات و مصنوعات بش  مي
  .ها يعني دست بردن در ساختار و نظم عمومي طبيعت  و همه اين. كنندگان آنها برسد

ت كـه  اي داش  هاي استاندارد شده  كه به اين الگوها و استانداردها دست پيدا كند، نياز به انسان  اما انسان قبل از اين
را تـرويج    آمـوزد را بيـاموزد و فقـط آن     ها مي داند و به آن  ها صالح مي اي را كه سيستم براي آن  تفكري استاندارد شده

  .هاي آموزش و پرورش شكل گرفت و چنين بود كه نظام. كند
ابتـدايي زنـدگي تحويـل     هـاي   اي هستند كه افراد را در زمان  ها آموزش و پرورش در سراسر دنيا كارخانه  در واقع نظام

هـايي خـاص     ها خمير مرغوبي تهيه كرده و در قالـب  نآكنند و سپس از   هاي بزرگ مدارس خرد مي  گيرند، در آسياب  مي
ها را راهي بازارهاي مورد   اي به خود گرفتند، آن  ها را آماده كرده و وقتي كه شكل و فرم دروني و بيروني مشخص شده  آن

  .كنند    تعيين شده مي نظر خود و از پيش
شـود، اصـل و     تقريبا هيچ تـوجهي نمـي   آن شود و به  ترين چيزي كه بدست فراموشي سپرده مي  در اين بين عمده

هـاي آموزشـي تفكـري      چراكه در اغلب موارد تفكر غالـب بـر نظـام   . اساس طبيعي يادگيري و يادگيري طبيعي است
را  اي  اي و چـه درجـه    اي، چـه نمـره    له مهم است كه در آخر فرد چه نتيجـه در اين تفكر اين مسئ. باشد  گرا مي نتيجه

مواقع تفكر فرايند گرا كه تأكيد بر درستي مراحل انجام كار دارد ناديده گرفته شده و يـا   تر بيشكند و در   دريافت مي
ن و تالش براي رسـيدن بـه   غافل از اين كه تلفيق اين دو تفكر، يعني داشتن هدفي روش. شود  كم اهميت قلمداد مي

و . اي قابل قبول و مطلـوب را در بـر داشـته باشـد      تواند نتيجه  درست انجام كار مي اي مطلوب به همراه مراحل  نتيجه
  .يادگيري و شيوه يادگيري حلقه گمشده در طرز تفكر نتيجه گرا است

  



 
ي چگونـه اسـت؟ دانشـمنداني ماننـد     افتـد؟ نظـام طبيعـي يـادگير      راستي يادگيري چيست؟ چگونه اتفاق مـي   به 

ابوريحان بيروني، فارابي، شيخ بهايي و بسيار ديگر از بزرگان علمي و ادبي اين سرزمين كـه از نوابـغ    ،خوارزمي، رازي
انـد،    اند و از هيچ يك از امكانات و وسايل آموزشي و كمك آموزشي امروزي بهره نبرده  روزگار خود و همه دوران بوده

  اند؟  آموخته  چگونه مي
ي   آيد و كتـب علمـي او در زمينـه     آيا انسان بزرگي مانند ابوعلي سينا كه از نوابغ همه دوران علمي جهان به شمار مي

آيـد،    هاي عالمانه او پس از صدها سال همچنان به عنوان منابع مهم و عظيم علمي بـه شـمار مـي    لپزشكي و دستورالعم
  آموخته است؟  چگونه مي

  : فرمايد  مي) ع(نين حضرت علي اميرالموم
  .اي بشر، درمان تمام دردهاي تو در درون توست

كند كه براي موفقيت و رسيدن به تعالي بـه    هاست كه به افراد تلقين مي بي ارزش، سال تفكري زائد، سودجويانه و
  .چيزي غير از خود نياز دارند و بايد عامل موفقيت خود را در بيرون از خود جستجو كنند

اما اگر ما بپذيريم كه ما نيز جزيي از طبيعت هستيم و در چرخه طبيعت قرار داريم و نيز بپذيريم و قبول داشـته باشـيم   
تـوانيم    شـود، آنگـاه مـي     كه در نظام طبيعت تمام ابزارهاي الزم براي دستيابي به يك هدف در درون خود طبيعت يافت مي

  .تر يادگيري را در درون خود داريم امكانات الزم براي پيشرفت و موفقيت و از همه مهمنتيجه بگيريم كه ما نيز تمام ابزارها و 
هـا و مراكـز علمـي و آموزشـي توجـه كنـيم،         ها و دانشـگاه  اگر به شيوه درس خواندن و مطالعه افراد در دبيرستان

فـراد بـراي فهـم و درك هـر     بينيم مثال اگر كتابي مثل فيزيك، شيمي و يا زيست شناسي به چاپ رسيده است، ا  مي
براستي اشكال كار در كجاست؟ چـرا بايـد بـراي    . كنند  ها جزوه و كتاب كمك آموزشي تهيه مي  كدام از اين منابع ده

هاي كمك آموزشي اسـتفاده كـرد؟ اگـر كتـاب خوانـدن كـار مشـكلي اسـت آيـا            يادگيري يك كتاب درسي از كتاب
  كنند؟  ها نيز مشكلي بر مشكالت افراد اضافه مي  به يادگيري افراد نمايند يا آنتوانند كمكي   هاي كمك آموزشي مي  كتاب

اي از اين مشكالت را مربوط به نحوه تاليف، نگارش و يـا شـيوه تـدريس دانسـت امـا در        توان بخش عمده  البته مي
  .مسائل باال قابل حل خواهد بود تر بيشنهايت اگر فرايند يادگيري درست و اصولي باشد 

كتابي كه پيش روي شماست حاصل بيش از ده سال تحقيق، تجربـه و تـالش مـن در زمينـه مشـاوره و آمـوزش       
حال هزاران نفر را با مقولـه    ام تا به  من توانسته ،با مطالبي كه در اين كتاب نگاشته شده است. باشد  هاي مطالعه مي  مهارت

برايشان فرايندي سخت، خسته كننده، كسالت بار،  يري را كه اغلبمطالعه و يادگيري آشتي دهم و فرايند مطالعه و يادگ
  .ها تبديل كنم است را به مهارتي آسان، شاد و فرح بخش و تاثير گذار در زندگي و كار آن  فايده و مرارت انگيز بوده  بي

هاي ذاتي خود پي   واناييمند قرار دارد، حداكثر تالش شده است كه شما به ت  در صفحاتي كه پيش روي شما عزيزان عالقه
  .هاي ذكر شده باال بكشيد  خود را در هر كدام از زمينه ها ي آن  پله  ببريد و با اصولي شناخته شده و قابل لمس و انجام پله

هاي نامحدود درون خود آشنا شويد و شيوه استفاده از اين   در اين كتاب تالش بر اين بوده است كه شما با ظرفيت
  .نيز بياموزيد تا امر يادگيري براي شما فرايندي ساده، قابل درك، قابل انجام و لذت بخش شناخته شود هديه الهي را

  :در مراحل مختلف اين كتاب شما
 .شويد تا بتوانيد سرعت مطالعه خود را چند برابر كنيد  با مهارت تندخواني آشنا مي  - 
 .استفاده كنيد مغز خود براي يادگيري و نگهداري اطالعات تر يشبهاي   شويد تا از ظرفيت  با مهارت تقويت حافظه آشنا مي - 
 .ين بهره وري را در مطالعه داشته باشيدتر بيشين زمان بتوانيد تر كمشويد تا با   هاي نوين و درست مطالعه آشنا مي  با روش - 
 .شويد  ا ميهاي درست استفاده از آن آشن  ترين منبع دروني بشر و راه  با ضمير ناخودآگاه، اين قوي - 

  
  
 



 
 .كنيد  تان آگاهي پيدا مي  از هوش و شاخه هاي مختلف آن و تاثير آن بر روي شما و موفقيت - 
 .آموزيد كه ورزش چه نقش عظيمي در يادگيري شما خواهد داشت  مي - 
 .شويد  ها در فرايند مطالعه آشنا مي  با تاثير شگفت انگير خوراكي - 
 .دهيد  ها بسيار آسان است ميزان تمركز خود را افزايش مي  است و با تمريناتي كه انجام آن آموزيد كه تمركز فرايندي اكتسابي  مي - 
 .شويد  ها مطلب كاربردي ديگر آشنا مي  ريزي صحيح، مديريت زمان و ده  با شيوه برنامه - 

دريـغ و    هاي بي  حمايتاز زحمات و  "من لم يشكر الخالق، يشكرالمخلوق"دانم بر اساس فلسفه  جا بر خود الزم مي  در اين
موسس و مدير گروه آموزشـي و تـاليفي دكتـر     اندازه سرور و دوست فرهيخته و بزرگوارم جناب آقاي دكتر احمد خليلي بي

  .ها نبود شايد رسيدن به اهدافمان ميسر و مقدور نبود  خليلي نهايت امتنان و تشكر را داشته باشم كه اگر اين حمايت
  

  موفق باشيد همواره شاد و پيروز و
  جواد رسايي

  
  
  
  

  
  

 اي باانيد بدون هيچ واسطهتوشما مي

  جواد رسايي 
  .هاي ياد گيري و مطالعه صحبت كنيد مدرس و مشاور مهارت

09195287068  

javadrasaei@yahoo.com  
  

  لطفا  نظرات، پيشنهادات، انتقادات و سواالت خود را به شماره سامانه

30007002167853  

 .نماييد ارسال
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 ؛اولبخش 
   

  اصول مطالعه و يادگيري 



  
  
  
  
  
  
  
  

  :در اين فصل
  

گـذار گـروه تـاليفي     هاي دكتـر احمـد خليلـي موسـس و بنيـان      شما با نظرات و ديدگاه
آموزشي دكتر خليلي، كه در سوابق تحصيلي خود كسب چهار مرتبه رتبه اول كنكور را 

  .شويد دارند، آشنا مي
، تحصـيل،  در اين فصل ايشان نظراتشان را درباره تمام مـواردي كـه بـراي مطالعـه    

طـور   كنكور، موفقيت در زندگي و نحوه نگرش صحيح به هر كدام از ايـن مـوارد بـه   
  .دهند كلي شرح مي

توانـد   بدون شك استفاده از نظرات و تجربيات افراد موفقي مانند دكتر خليلـي مـي  
براي افرادي كه هدف موفقيت در كار و زندگي و تحصيل داشته باشند، بسيار مفيد 

 . و مؤثر باشد
  

  
  

  اول فصل 

 دانش

  دانشمندربابه–ياحمد خليلدكتر:نويسنده
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 دانش
ها با حيوانات در قدرت تفكر و تعقل است پس بايد بـراي افـزايش ايـن     ها با يكديگر و تفاوت اگر قبول كنيم كه تفاوت انسان

در . داند اين تفاوت را معنادارتر كنن هترين افراد كساني هستند كه تالش كرد شايد موفق. قدرت نهايت تالش خود را انجام دهيم
تري از مغز به نام جايگاه تفكر و انديشه و حافظه عامل تفاوت مـا انسـان و    بدن و قسمت خيلي كوچك واقع قسمت كوچكي از

 تفـاوت در واقـع  . شود مي  ي شامل همان اندامتر بيشورزيده شود در آينده رفاه  تر بيشهرچه بخشي . ها از يكديگر است حيوان
رسيم كـه   انديشيم به اين نتيجه مي هرچه ميواقع  در. غز استاين قسمت كوچك م هاي كارمندان در بين رفاه رئيس و سختي

  .ترين فعل در دنياست مطالعه و درس خواندن راحت
داري؟ مراقبـت از   داري؟ زايمـان؟ روزه  تر است؟ شيفت شب كار كردن؟ دويدن؟ بچـه  از كدام يك از اعمال زير سخت  مطالعه

  سالمند؟ كوهنوردي؟
  . انجام داد مطالعه و علم آموزي است توان مياري كه ترين ك آسان. با شماست حق بله،
 چه زيباست روزي حالل كسب كردن از راه علم و دانش .  
 دار كردن زندگي اندكي تفكر و انديشه عاملي است براي جهت .  
 ي كار يدي مصرف كنيم؟ چرا به جاي مصرف انرژي در مغز، اين انرژي را در ماهيچه و به واسطه  
 اي كه مطالعه نكرديم و درس نخوانديم به گذشته شود ميروز ما مربوط هاي ام تمام سختي.  

براي برآورده كردن آروزهاي خود است  ابزارينيز و ثروت  قدرتي كه آرامش و ثروت را به همراه دارد.دانش قدرت است واقعا 
گي را در سطح باالتري هاي زند زيبايي و شود ميديده  تر كمهاي زندگي  هرچه قد علمي ما بلندتر باشد حاشيه. نوعان خود و هم
لذت و طعم درمان يك بيمار، سـاختن  . كنند كه سايرين از آن عاجز هستند افراد عالم چيزهايي را درك و تجربه مي .بينيم مي

  .تيك پل، انجام آزمايش يك مريض، كمك مالي به افراد فقير، راهنمايي افراد جامعه همه و همه محصول دانش علم و قدرت اس
و  شـود  ميين آمار طالق و فساد اخالقي و اعتياد ديده تر كمگويند در ميان افراد علمي و دانشمندان و اساتيد  آمارها مي

چنان كه حضرت  ، آندهيم ميپس براي كسب علم تمام تالش خودمان را انجام . كند اين خود زيبايي ذات علم را اثبات مي
  :فرمايد مي) ص(محمد 

  
ايم و دانش عالوه بر روشن كردن چشم سـر، چشـم    لذا گنج دانش را به هر قيمتي كه بخريم باز هم ارزان است و سود كرده

  .كند دل و بصيرت را افزون مي
ن هـايي چـو   با پديده تر كمقبول كنيم دانش و آگاهي هركس باالتر رود . نداشتن دانش است ،ها ساز بسياري از شكست مينهز

گيرنـد كـه نـاداني مـا      جايي سرچشمه مي هاي ما از آن شكست. شود ميهاي روحي رواني مواجه  اعتياد، طالق و فساد و بيماري
  .تر از كسب دانش است سرچشمه گرفته است و در واقع پنهان كردن جهل براي انسان سخت

   :ماري كوري چه زيبا گفته است

  
چه بسيار افرادي هستند كه از قـدرت  . و دردناك است اگر كسي بخواهد خالء دانش را با قدرت و ثروت پر كندچقدر سخت 

و چه زيباست به دست  .كشند ها زجر مي و تخصص علمي سالو ثروت بااليي برخودار هستند اما در حسرت داشتن يك مدرك 
اساس شرايط زمانه از دست برود اما يك پزشك هميشه و در هـر  شايد روزي قدرت و ثروت بر. آوردن قدرت و ثروت از راه علم

كه مطالعه و علم آمـوزي اصـوال  محـدود بـه      در حالي. د دوباره به ثروت و قدرت برسدتوان ميحالت يك عالم و دانشمند است و 
  .دوره خاصي از زندگي به نام دوران جواني است

  است ها در ميزان فهم و دانش كه همه افراد بشر در خلقت يكسان هستند تنها تفاوت آن* 

  .در اخالق من به هيچ عنوان چاپلوسي و تملق نيست مگر براي دريافت دانش* 
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  انديشه
حقـايق چـون   . هـا اسـت   سوي عمل هدايت نشود خيانت به استعدادها و توانايي عمل كردن پايان تفكر است و اگر انديشه به

تـر خواهنـد بـود كـه بـه جـاي سـطحي         اند و كساني در اين دنيـا موفـق   نهفته اسي كه در قعر زمين است، در اعماق فكر ماالم
اما اراده انجام عمل  ،كنيم فكر مي كه بخواهيم به خيلي چيزها اگرچه بي آن. انديشيدن، به عمق وجود خود روند و تفكر نمايند

در واقع در دنيا كسـاني  و . كنيم ند ميهاي اجرايي دقيق و به جا، زندگي را هدفم در دست ماست و اين ما هستيم كه با تصميم
و  چـرا آينـده  . هاي نيكو، عملكـرد نيكـو در پـي دارد    و انديشهاند  انديشه كرده تر كمكه  شوند ميدچار زحمت و سختي  تر بيش

در  .هـا نهفتـه اسـت    ترين انديشه ا، قويه ترين بدن در ضعيف دانيم مي كه سرنوشت خود را با انديشه و تفكر رقم نزنيم در حالي
  .بزرگ را به سر منزل آرامش هدايت نمايد بدنترين غده بدن را مغز قرار داده تا به نحو احسن اين  واقع خداوند بزرگ

  .جلوگيري از ندامت و پشيماني است ي تفكر و انديشهها ويژگييكي از 
  ...............بهتر از پشيماني است كه چرا گفتم؟ چرا رفتم؟  ،در واقع انديشه كردن در اين كه چه بگويم

ازدواج، كار، تحصيالت تكميلي سه گزينه اصلي زندگي هـر  . گذارند ها ديگر جايي براي جبران و اصالح نمي خيلي از شكست
 .باشند كند گاها  غير قابل جبران مي كه گزينه ديگر را متأثر مي شكست در هر كدام عالوه بر آن باشد كه جواني مي

  :فرمايند مي )ع(حضرت علي

  

  سال عبادت است؟ 70گويند يك ساعت تفكر بهتر از  چرا مي
  ؟شود ميسال عبادت بهتر است؟ مگر  70كر از ايد؟ آيا واقعا  يك ساعت تف آيا تا به حال به اين جمله فكر كرده
، خودشناسي اسـت  شايد منظور گوينده از تفكر. قدر با ارزش استتفكر چيست كه اين. اول بايد در خود اين جمله تفكر كرد

اي كـه بـه خودمـان فكـر      و در لحظـه . فقط به خودمـان فكـر كنـيم    يك بارآيا شده است . ديگر شناسي نه محيط شناسي و يا
اي  يم لحظـه تـوان  مـي آيا  .فكر نكنيم... كنيم به ماديات، به محيط، به خانواده، به خانه، به كار، به ماشين، به شغل، به آينده و مي

ببينـيم كـه   . عاليق و ساليق و وجودمان را شخم بـزنيم . هايمان را بررسي كنيم ها و نداشته فقط به خودمان فكر كنيم و داشته
  .دارداين وجود چه دارد و چه ن

آن موقـع خودمـان را   . اي كاش در شلوغي اين دنيا يك ساعت فقط و فقط به خودمان، به درونمان، بـه قلبمـان فكـر كنـيم    
كسي كه خـود، محـيط و ديگـران را بشناسـد بـه      . د محيط و ديگران را بشناسدتوان ميشناسيم و كسي كه خود را شناخت  مي

  .ين زمان به بهترين اهداف خواهد رسيدرت كميقين راه درست را پيدا خواهد كرد و در 

  يادگيري
  .ياد بگيرندند توان ميهايي نيستند كه خواندن و نوشتن بلد نيستند بلكه كساني هستند كه ن ، آنسوادان آينده بي

يـاد   آن راو وقتي بتوانيم عمل را به طور مـنظم و مكـرر انجـام دهـيم يعنـي       شود مياي است كه به تجربه ختم  يادگيري پديده
و بهترين نوع اين تجربـه آن اسـت   . كسب اين تجربه بايد ارزان، آسان و سريع و مناسب باشد. ايم ايم و يك تجربه كسب كرده گرفته

هرچه عالقه و هدف ما از يادگيري براساس نيـاز درونـي باشـد و ايـن يـادگيري باعـث       . مند شويم كه از مشورت و علم ديگران بهره
در صورت عـدم  . كنيم كه ياد بگيريم رويم و حتي با تكرار و خطا سعي مي هاي بهتر ياد گرفتن مي بال راهآرامش ما شود خودمان دن

پـس در يـك كـالم،    . عالقه به آن شغل يا رشته حتي در صورت كامل بودن روند يادگيري، سهم ما، از يادگيري بسيار اندك اسـت 
  .شود مياي كه به دست آمد به ندرت به فراموشي سپرده  شود و تجربهبه تجربه ختم  تر سريعخواهد تا  يادگيري عشق و هدف مي

  .نياز نداند ترين مردم در انديشه، كسي است كه خود را از كنكاش بي بلند پايه* 



  
 

 دانش  15

  
  فكر كردن به نتيجه كار

بايد به انتها فكر كنـي و بهتـر    تر كمزيرا وقتي ابتداي كار هستي، . به آخر كار و نتيجه فكر كند تر كمبهتر است دانشجو 
وز به وظيفه خود عمل كنيم قطـع بـه يقـين نتيجـه كـار      وقتي، هر ر. ي خود را در آن روز به سرانجام برساني است وظيفه

  .خوشايند خواهد بود
  .امروز همان فردايي است كه به دنبالش بودي پس امروزت را درست بساز تا فرداهاي ديگرت خوشايندتر باشد

  مثبت انديشي
كنند كه دنيـا پـر از افـراد     فكر ميطور  ها فقط اين اين. خورند ي يأس و نااميدي از كنكور شكست مي خيلي از افراد به واسطه

  .تحصيل كرده، افراد نخبه و افراد مستعد است
خيلي در . اند اند و شكست خورده جواب اين افراد اين است كه خيلي افراد تحصيل كرده وجود دارند كه به هدف خود نرسيده

امـا  . انـد  اند و حـذف شـده   ريدهكار ب وسط نابغهافراد خيلي از . اند كه راه را اشتباه رفته و مأيوس شده ،افراد مستعد ديده شدهاز 
ي تكـرار و   اي هستند كه به واسـطه  كوش و با اراده ها افراد سخت اند، آن يك گروه هستند كه هميشه به هدف خود رسيده فقط

  . اند افراد نخبه و مستعد را نيز پشت سربگذارند پشتكار توانسته

  

  و تشويش نگراني
بـراي آن دسـته   . شـوند  ميدر درون ما و در محيط به صورت واقعي و خيالي عواملي وجود دارند كه عامل نگراني و تشويش 

مثال  اگر شما نگران هستيد . ها را رفع كرد عوامل نگراني و تشويش كه واقعي هستند بايد به صورت عملي وارد صحنه شده و آن
هوشـيار باشـيم كـه چيـزي در جيبمـان       كـه  اينهايتان بيافتد و گم شود به جاي  ل دارد سكهكه جيبتان سوراخ است و احتما

  . دور كنيممناسب نگراني را از خود بهتر است وارد عمل شويم و جيب خود را بدوزيم و عمل  ،نگذاريم
. بله با يك بحـران يـا يـك پديـده    ها ريشه در ترس دارند ترس يعني نداشتن راه كار عملي براي مقا ها و تشويش اما بعضي نگراني
اين شخص به جاي ترس از شكست بايد بـه دنبـال   . ترسد در كنكور قبول نشود دچار نگراني مصنوعي شده است مثال  كسي كه مي
  .هاي تقويتي شركت كند آزمون آزمايشي شركت كند مثال  بهترين منابع را تهيه كرده، كالس. ي شكست باشد عوامل برهم زننده

اين ترسد كه كنكور قبول نشود ترس و نگراني او غيرواقعي و دروني است و  مند شد و باز هم مي ي از اين امكانات بهرهاگر كس
شايد توانايي و روحيه اسـتفاده از ايـن منـابع را نـدارد شـايد درس خوانـدن و روش صـحيح        . شخص بايد درون خود را اصالح كند

ـ  ميهاي قبل   هاي برتر سال ه به يك مشاور و رتبهدر اين هنگام با مراجع. مطالعه بلد نيست هـا اسـتفاده كـرده و     د از تجـارب آن توان
مشكل، خود نيمـي از حـل مشـكل اسـت لـذا درك       مناسب اند تجزيه و تحليل از قديم گفته. ترس خود را كم و به قبولي فكر كند

  .د شخص را از اين بحران خارج كندتوان مياملي است كه ع ،كارهاي برطرف كننده ترس حقيقت در عوامل به وجود آورنده ترس و راه

  .اهي هستاي هست، ر هر جا كه اراده* 
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  اعتماد به نفس
  !خورند و بعضا  در هنگام كار هم شكست مي! متوان ميكنند من  ايد كه بدون تجربه، بدون علم، بدون آگاهي اعالم مي خيلي از افراد را ديده

طور ذاتي از اعتماد به نفس بااليي برخوردار است و گاهي  گاهي فرد به. ي دروني افراد استها ويژگيآري اعتماد به نفس يكي از 
ي  در واقع اعتماد به نفـس بـه وسـيله   . اند است كه از اعتماد به نفس بااليي برخوردار بوده  ممكن است در اطراف كساني بزرگ شده

چه دوسـت   آن سازد كه هر ما را قادر ميهايمان است كه  آيد بلكه اين باور ما نسبت به توانايي به وجود نمي دهيم ميعملي كه انجام 
اگر كاري را كه به آن عالقه و نياز داريم را با اعتماد به نفس انجام دهيم، قطع به يقين موفق خـواهيم شـد و بـه    . داريم انجام دهيم

  . ايم كم كرده رسيم و اگر تمام زمان خود را صرف كاري كنيم كه در آن تجربه نداريم فقط اعتماد به نفس خود را هدفمان مي
براي افزايش اعتماد به نفس بايد از كارهـايي كـه بـه آن    . اعتماد به نفس يعني باور قوي، انجام كار درست و تالش و پشتكار

ها متنفر هستيم را نيز به جديت تمام و  داريم شروع كنيم و چنان در اين راه قوي بشويم كه بتوانيم كارهايي را كه از آن  عالقه
  . سن انجام دهيمبه نحوه اح

هايي را كه به آن تسلط داريد را به نحو احسـن يـاد بگيريـد و سـپس      كنيد ابتدا درس براي مثال اگر براي كنكور مطالعه مي
هـاي   صورت شما با اعتماد به نفسي كه در يادگيري و مطالعـه درس  در اين. تر است هايي برويد كه براي شما سخت سراغ درس

  .تر را بياموزيد هاي سخت يد درستوان ميتر  راحت ايد دست آورده قبلي به

  
  .براي افزايش اعتماد به نفس بايد از افراد ضعيف و منفي باف و شكست خورده دوري كرد

  .شود ميي پشت سر گذاشتن يك بحران يا يك شكست تقويت  گاهي اعتماد به نفس به واسطه
  .يابد ك فرد قوي در كنار ما افزايش ميگيري ي ي كنترل و پي گاهي اعتماد به نفس ما به واسطه

  . شود ميگاهي اعتماد به نفس در ميدان دادن براي تجربه كردن كارهاي سخت تقويت 
  .دهد ها اعتماد به نفس را افزايش مي و تجربه كردن سختي نگيد و زندگي را در روزهاي سخت تجربه كردپس بايد ج

  چقدر خودت را دوست داري؟
  ؟دوست نداري  ؟متوسط   ؟زياد   ؟كم

كسي كه خودش را دوست دارد داراي معيارهاي متفاوتي با ديگران . هاي متفاوتي دارد ها جالب و جواب اين سؤال براي خيلي
كشد، قند و  كند، سيگار نمي زند، مواد مخدر مصرف نمي كسي كه خودش را دوست دارد هرگز به مشروبات الكلي لب نمي. است

كند، در واقع كسي كه خودش را دوست دارد دنبـال تغييـر اسـت و بـه      با سرعت باال رانندگي نميكند،  چربي زياد مصرف نمي
  . گردد مي ها براي خودش دنبال بهترين

فهميم كسي خودش را دوست دارد اين است كه در حال تالش براي كسب موفقيت اسـت و   ي آن مي از معيارهايي كه به واسطه
ندارد زيردست باشد، كسي كه دوست دارد در كارش ايـده و خالقيـت فـردي داشـته باشـد،      كسي كه دوست . دنبال پيشرفت است

. كسي كه دوست دارد داراي اختراع و كشف باشد، كسي كه به فكر سالمت جسمي و روحي خود است، اين فرد خـود را دوسـت دارد  
  .كند يگران و آرامش ديگران نيز تالش ميپس اين شخص براي پيشرفت د. كسي كه خود را دوست دارد ديگران را هم دوست دارد
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  است؟ ريزي برنامهموفقيت شانسي است؟ خدايي است؟ قابل 
به نظر اينجانب موفقيت هم شانسي است هم خدايي است و هم قابـل  . كند واقعا  پاسخ به اين سؤال خيلي از مشكالت را حل مي

مـثال   . ترين جايگاه به انجام يك فعـل و حادثـه اسـت    كه نزديك شانس يعني حضور در يك مقطع زماني و مكاني. است ريزي برنامه
شـايد  . شـويد  ميبيند و زودتر از همه مراجعه كرده و جذب آن مركز  شما اولين كسي هستيد كه در يك شركت آگهي استخدام را مي

  .صي شما است و شانسي نيستي دروني و شخها ويژگيورود شما به آن مركز شانسي باشد اما پيشرفت شما در آن مركز مربوط به 
توفيـق   موفقيت ما، يكگاهي . گاهي موفقيت محصول برآورده شدن دعاي خير ديگران در حق ما يا دعاي پدر و مادر ماست

هايي را بـه كسـي    و رحمت ها خداوند براساس منطق و آگاهي خود و براساس ظرفيت وجودي هركس، گاهي نعمت. الهي است
ي دعـا بـه درگـاه خداونـد از او      بـه واسـطه   شـود  ميلذا . او و هم به نفع جامعه و ساير بندگان است كند كه هم به نفع عطا مي

  .بخواهيم كه ما را در كارهايمان موفق گرداند
تمـام بزرگـان، تمـام    . و پشـتكار اسـت   ريـزي  برنامـه هاسـت تـالش، نظـم،     و اما آخرين نوع موفقيت كه مورد قبول تمـام انسـان  

ي تالش و كوشش مداوم توانستند به آرزوهـاي خـود    م افراد مشهور و موفق به يك جمله اعتقاد دارند كه به واسطهشناسان و تما روان
  .ي ماست هاي امروز ما، محصول زحمات گذشته و در قرآن هم آمده كه همراه هر سختي، آساني و گشايش است و موفقيت. برسند

  آرزوهاي بزرگ -گرشهرهاي بز
وس چه صـيدي  تجربه در اقيان گير بي اما يك ماهي. كند؟ يك ماهي كوچك در رودخانه به نظر شما چه صيدي مي گير باتجربه يك ماهي

  .پس بهتر است به دنبال آرزوهاي بزرگ در شهرهاي بزرگ باشيم حتي اگر تجربه كافي نداشته باشيم! كند؟ شايد يك نهنگ مي
هـا در شـهرهاي    هـاي آن  اند اما اسـتعدادها و خالقيـت   ف جامعه بودهاگرچه بسياري از افراد مشهور و دانشمند از طبقه ضعي

لذا چقدر خوب است به فكر زنـدگي  . است تر بيشزيرا امكانات و ابزارهاي موفقيت در شهرهاي بزرگ . بزرگ نمايان شده است
  .كردن در شهرهاي بزرگ براي بروز استعدادها و عملي كردن آرزوهايمان باشيم

  .وش مطالعه خود را تقليد نكنيدبرنامه و ساعت و ر
كنيد و طبق شرايط روحي و جسمي و عاليق خودتان  ريزي برنامهها سعي كنيد اول خودتان براي خودتان  هميشه در تمام برنامه

نپرسيد روزي چند درس بايد خواند و چند ساعت؟ هركس از لحاظ ژنتيكي، روحي، علمي، عالقه، زمينه علمـي، نـوع   . مطالعه كنيد
بهتر است يك . لذا درست نيست برنامه كسي را بخواهيم دقيقا  كپي برداري كنيم. رك و رشته انتخابي با فرد ديگر متفاوت استمد

ترين سطح آن را اجرا كنيم و سعي كنـيم   برنامه متناسب با شرايط مكاني و زماني و روحي و جسمي خودمان طراحي كنيم و ساده
با برنامه افـراد موفـق مقايسـه كنـيم و      آن رابردن به كيفيت و كميت برنامه خودمان،  س براي پيپ. رفته رفته متناسب كنيم آن را
انـد و   اكثر كساني كـه در كنكـور شكسـت خـورده    . را تقليدي كنيم ديگران  برنامه كه اينهاي برنامه را پيدا كنيم نه  ها و حسن عيب

  .اند با اين لباس كنار بيايند اند و نتوانسته ديگران را پوشيده ريزي برنامهكساني هستند كه لباس علمي و  شوند ميضعيف ظاهر 
  كنكور

گفـت كـه در قبـولي     توان ميبه جرأت . قبولي در كنكور عالوه بر دانش و آگاهي بسيار به شانس و شرايط ديگر وابسته است
  . كنكور به غير از علم و دانش، عوامل بسيار متفاوتي مؤثر هستند
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  يمحدوديت زمان
سال در دانشـگاه   14ام و  اينجانب كه در تمام مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري رتبه اول در كشور شده

ام كه كنكور عالوه بر علم بـه شـانس و عوامـل     ام و سابقه مديريت آموزشي دارم به اين نتيجه رسيده و آموزشگاه تدريس نموده
  چرا؟ .اي نيز بستگي دارد حاشيه

 مره منفين
پاسخ بدهند و شكست  سواالتند به ساير توان ميي كمبود وقت ن كنكور محدوديت زماني دارد لذا خيلي از افراد به واسطه -1

  .نه علم شود ميها مربوط به زمان  آن
كسـر  كنكور نبايد نمره منفي داشته باشد زيرا عالوه بر اين كـه از نمـره مـا    . نمره منفي يك عامل حذف و كاهش نمره است - 2

افراد ترسو بعضا  بـا نـزدن سـؤال قبـول     . دهيم ميرا جواب ن سواالتي منفي خيلي از  ي ترس از نمره گردد بلكه به واسطه مي
لذا در كنكور نبايـد نمـره منفـي اثـر     . شوند ميگيرند و حذف  ها نمره منفي مي ي زدن تست و افراد شجاع به واسطه شوند مي

  .شد شد و ترس برداشته مي مي تر كماي بود كه احتمال شانس  پنج گزينه سواالتنفي، اي كاش به جاي نمره م. گذار باشد
د توان ميلذا مطالعه يك رفرنس  كنند هاي متعددي اعالم مي يا رفرنس معلوم نيست  چون در كنكور رفرنس :ها و منابع رفرنس - 3

  .مطالعه نمايند آن رانس اعالم گردد كه همه لذا بايد در كنكور يك رفر. ما  عامل قبولي ما باشد يا برعكس عامل شكست
. داراي يك نمره مساوي هستند چه سؤال آسان و چه سؤال سـخت  سواالتمتأسفانه در كنكور تمام : سواالتامتيازبندي  -4

سـخت   سـواالت ، به دنبال كسـب نمـره از   تر بيشي  ي مطالعه داراي امتياز بودند تا شاگردان به واسطه سواالتاي كاش 
آسـان و متوسـط    سـواالت پس رقابـت روي   كنيدسخت خودداري  سواالتاز پاسخ به   شده اعالموقتي در كنكور . بودند

  .شود ميي كسب نمره منفي از كنكور حذف  سخت را جواب بدهد و بعضا  اشتباه بزند به واسطه سواالتاست و اگر كسي 
ايم  بارها ديده شده كه يك فصل را خوانده. شود ميرح نها سؤال ط متأسفانه در كنكور از تمام فصل :سواالتناهمگن بودن  -5

 سـواالت ين تر بيشو  مواي به آن روزي كه يك فصل را نخواني. و از آن فصل چندين سؤال طرح شده كه اين خوب است
  .ها سؤال طرح شود اي كاش از تمام فصول كتاب متناسب با اهميت آن. از آن فصل طرح شود

كـه در آينـده در آن    دهـيم  مـي يي را امتحان ها درس شود ميبعضا  در مقاطع كنكور ديده  :نامتناسب بودن دروس كنكور -6
يي كه در آينده آن رشـته اثـر گذارنـد    ها درساي فقط از  اي كاش براي قبولي در هر رشته. شوند ميرشته اصال  مطالعه ن
ي هـا  درسهرچه تعداد . كند درس كم مييي انگيزه دانشجو را براي مطالعه در آن ها درسزيرا چنين . تست طراحي شود

 .باشد عالقه و عشق در قبولي شاگرد اثرگذارتر است تر كمتر و  كنكوري براي يك رشته، متناسب

  كنكور و افراد متأهل
 ي براي قبولي در كنكور برخوردرا هستند اما اينجانب اعتقاد دارم كه افراد متأهل درتر كماگرچه ظاهرا  افراد متأهل از شانس 

افراد متأهل از يك آرامش خاص در . ها را در كنكور افزايش دهد د احتمال قبولي آنتوان مييي هستند كه ها ويژگيعوض داراي 
ها و  ها پاسخ داده شده و همسر آينده خود را شناخته و خوبي زندگي آن سواالتبه هر حال قسمتي از . زندگي برخوردار هستند

يـك  . داننـد  ها را بهتر مي در طول ازدواج اين افراد مديريت زمان را تجربه كرده و قدر ساعت. اند هاي ازدواج را تجربه كرده بدي
ام چـرا شـرايط زنـدگي را بهتـر      انديشد كه حاال كه ازدواج كـرده  زيرا اين چنين مي. فرد متأهل از انگيزه بااليي برخوردار است

ندگي مشترك صرف نكنم؟ لذا كمبود وقت و مشكالت افراد متأهل نكنم؟ و چرا اوقات فراغت خود را در جهت پيشرفت علمي ز
آيد و همين هم موجب شده كه شاهد قبولي بسياري از ايـن افـراد در    ها به چشم نمي ي موفق آن ي باال و تجربه در برابر انگيزه

  .مقاطع مختلف كنكور باشيم
  كنكور و كار

و دوست دارنـد  . ه شرايط ثابتي دست يافتند سپس ادامه تحصيل بدهندد وقتي بنبعضي افراد دوست دارند اول دنبال كار برو
  . فكر كنندهم در حين كار، به قبولي در كنكور 

. كند براي امرار معاش كار كند كار وقتي الزام است كه شرايط زندگي فرد ايجاب مي. اينجانب با اين كار بسيار مخالف هستم
كـردن و عـوارض   كار  ،انتخاب كار را به وقت ديگري موكول كنيد زيرا براي كنكور اما اگر براي زندگي شما، كار ضروري نيست

  . يك سم مهلك استآن 
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