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چرا تمرکز برای دانش آموز خیلی مهم است؟

ــرح  ــف مط ــای مختل ــوال در کتاب ه ــن س ــا ای ــا و باره باره
ــرای دانش آمــوز این قــدر مهــم اســت؟  شــده: چــرا تمرکــز ب
ــی  ــه به خوب ــت ک ــج اس ــوص رای ــن خص ــی در ای ــخ جالب پاس
ــال  ــک مث ــد و در آن از ی ــان می ده ــز را نش ــت تمرک اهمی
عینــی اســتفاده شــده اســت. اگــر ذهــن را بــه یــک حبــاب 
ــور در  ــای ن ــم، پرتوه ــبیه کنی ــپ تش ــک الم ــد ی ــور مانن ن
تمــام جهــات از المــپ خــارج خواهنــد شــد و انــرژی حاصــل 
ــپ  ــر از الم ــی دورت ــر کم ــد. اگ ــد ش ــش خواه ــا پخ از آن ه
ــای آن  ــا گرم ــم ام ــور را ببینی ــم ن ــوز می توانی ــتیم هن بایس
ــی در  ــل توجه ــی قاب ــه گرمای ــرد. گرچ ــم ک ــس نخواهی را ح
رشــته المــپ وجــود دارد. بــه همیــن طریــق مغــز هــم قدرت 
خارق العــاده ای دارد امــا انــرژی آن در تمــام جهــات پراکنــده 

ــد. ــن می آی ــرژی پایی ــط ان ــزان متوس ــود و می می ش

ــه  ــادی راجــع ب ــه گوشــتان خــورده و چیزهــای زی ــزر ب ــام لی ــاً ن حتم
ــچ  ــت هی ــر ماهی ــزر ازنظ ــنیده اید. لی ــروز ش ــای ام ــای آن در دنی مزای
تفاوتــی بــا نــور عــادی نــدارد. امــا چــه ویژگــی منحصربه فــردی در آن 
ــا  ــد اجســامی بســیار ســخت مثــل المــاس ب نهفتــه اســت کــه می توان

درجــه ســختی بــاال را ببــرد یــا ســوراخ کنــد؟
ــت  ــا اس ــه ای از رنگ ه ــی مجموع ــور معمول ــه ن ــد ک ــاالً می دانی  احتم
و بــا توجــه بــه اینکــه هــر رنــگ دارای طــول مــوج مخصوصــی اســت. 
ــور  ــن ن ــد( بنابرای ــت انعکاســش را در فضــا مشــخص می کن ــه جه ) ک
در تمــام جهــات پراکنــده می شــود. دلیــل اینکــه یــک شــمع کوچــک 

ــاق را روشــن کنــد همیــن اســت. ــد تمــام فضــای یــک ات می توان
ــی  ــوج خاص ــول م ــت و ط ــام ( اس ــگ ) تک ف ــزر تک رن ــور لی ــا ن  ام
ــرار  ــرل ق ــت کنت ــک تح ــو باری ــک پرت ــدرت آن در ی ــن ق دارد. بنابرای
ــن  ــد. ای ــاد می کن ــاد ایج ــدرت زی ــدت و ق ــا ش ــوری ب ــرد و ن می گی
معجــزه تمرکــز اســت. قــدرت تمرکــز ذهــن، اگــر بیــش از ایــن نباشــد 

ــر نیســت. کمت
ــوع  ــک موض ــری ی ــیاری و یادگی ــزان هوش ــظ می ــدرت حف ــز ق  تمرک
خــاص اســت. اگــر فــردی متمرکــز باشــید در حیــن انجــام کاری مثــل 
ــان  ــرت نخواهــد شــد. اگــر برایت ــدن حواســتان به راحتــی پ درس خوان
پیش آمــده باشــد کــه وقتــی مشــغول بــه حــل تمریــن ریاضــی هســتید

بــه خــود بیاییــد و ببینیــد نیــم ســاعت اســت کــه بــه مشــاجره ای کــه 
امــروز صبــح زنــگ ورزش بــا همکالســی خــود داشــتید، فکــر می کنیــد 

معلــوم می شــود از تمرکــز خوبــی برخــوردار نیســتید.
ــایع ترین  ــا جلســه امتحــان یکــی از ش ــز در کالس درس ی ــدم تمرک ع
مشــکالت آموزشــی در کشــور محســوب می شــود. هــدف از ایــن فیلــم 
آموزشــی بررســی فاکتورهــای دخیــل در کاهــش میـــــــــزان تمرکــز 
ــه  ــی ک ــت. دانش آموزان ــا اس ــواس در آن ه ــرش ح ــوزان و پ دانش آم
ــی می شــوند و یــک  ــد به راحتــی دچــار حواس پرت ــی ندارن تمرکــز خوب
عامــل کوچــک مثــل تصویــری کــه از یــک فیلــم یــا ســریال تلویزیونــی 
ــی  ــازی اینترنت ــک ب ــا هیجــان ناشــی از ی ــده ی ــی مان در ذهنشــان باق

ــد. ــل کن ــا را مخت ــز آن ه ــی تمرک ــد به کل می توان

بــا شناســایی عواملــی کــه باعــث کاهــش تمرکــز می شــود، مبــارزه بــا 
ــرایطی  ــد ش ــز می توان ــوز نی ــواده دانش آم ــود. خان ــر می ش آن راحت ت
ــرل شــود.  ــز کنت ــی روی تمرک ــل تخریب ــر عوام ــه اث ــد ک ــم کن را فراه
ــن  ــه زدن و از ای ــون از پرس ــت چ ــی اس ــی حیات ــرای هرکس ــز ب تمرک
شــاخه بــه آن شــاخه پریــدن ذهــن جلوگیــری می کنــد. عــدم تمرکــز 
ــن  ــع ذهنــی را هــدر داده و بهــره وری را کــم می کنــد. اهمیــت ای مناب
ــز  ــدون تمرک ــرا ب ــت زی ــدان اس ــوزان دوچن ــرای دانش آم ــئله ب مس

داشــتن دســتاورد چشــمگیری حاصــل نخواهــد شــد.
اگــر می خواهیــد از ایــن منبــع عظیــم تــوان ذهنــی اســتفاده کنیــد، از 
شــما دعــوت می کنیــم در ایــن فیلــم همــراه مــا باشــید. بــرای رســیدن 
بــه بهتریــن نتیجــه، حتمــاً قلــم و کاغــذ کنــار دســتتان داشــته باشــید.

نویسنده: مهری امامی
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تمرکز در هنگام مطالعه و عوامل بیرونی

ــا  ــم ت ــاز می کنی ــم  ب ــه چش ــه ای ک ــان ها از لحظ ــا انس م
ــال  ــم در ح ــی می کنی ــی زندگ ــره خاک ــن ک ــه در ای روزی ک
ــری  ــا یادگی ــی ب ــر به نوع ــت بش ــتیم. سرنوش ــن هس آموخت
ــری  ــدرت یادگی ــته ق ــل داش ــه تمای ــورده و همیش ــره خ گ
ــاال ببــرد. از ایــن رو مــواردی کــه مطــرح می شــود  خــود را ب
تنهــا منحصــر بــه دانش آمــوزان نیســت و بــرای هــر انســانی 

ــت. ــد الزم اس ــس می کش ــه نف ک

توانایــی مــا در متمرکــز مانــدن روی موضوعــی خــاص 
ــد.  ــاده ای باش ــج خارق الع ــق نتای ــاز خل ــد زمینه س می توان
ــواردی  ــتی از م ــز لیس ــش تمرک ــل کاه ــف دالی ــرای کش ب
کــه در ایــن فیلــم و فیلــم قبلــی ارائــه شــده تهیــه نماییــد 
ــای  ــد. از اولی ــد مشــکل از کجاســت و آن را حــل کنی و ببینی
ــا  ــگاه کننــد ت خــود بخواهیــد کــه آن هــا هــم ایــن فیلــم ن
بتواننــد بــرای ســاخت ایــن شــرایط مطلــوب بــه شــما کمــک 
کننــد. حتــی اگــر نیــاز اســت موضــوع را بــا مشــاور در میــان 
بگذاریــد تــا برنامــه درســی، آن گونــه کــه مشــاوره باتجربــه 
ــد. ــن کن ــما تدوی ــرای ش ــد، ب ــنهاد می کن ــم پیش ــروه می گ

 

محیــط مطالعــه دانش آمــوز مکانــی اســت کــه بخــش مهمــی از 
ــک  ــه تک ت ــد ک ــت بدانی ــب اس ــد. جال ــاق می افت ــری در آن اتف یادگی
المان هــای آن روی تمرکــز دانش آمــوز اثــر دارد و نبایــد ســاده انگارانــه 

ــگاه شــود. ــه آن ن ب
شــنیده اید کــه می گوینــد فــالن جــا شــتر بــا ســاربانش گــم می شــود؟ 
ــه  ــز مطالع ــی دارد. می ــن حالت ــوزان چنی ــاق دانش آم ــوارد ات ــب م اغل
انبوهــی از کاغــذ مچالــه شــده، کتــاب و دفتــر، ته مانــده چایــی، بشــقاب 
میــوه، انبوهــی از لــوازم تحریــر و ســردیس یکــی از مشــاهیر موردعالقــه 
دانش آمــوز قــرار داده شــده اســت. موبایــل و تبلــت هــم کــه صددرصــد 

کنــار دســت دانش آمــوز روی میــز قرارگرفتــه اســت.
ــا دیــدن  ــه جــرات می تــوان گفــت ایــن  میــز قاتــل تمرکــز اســت. ب  ب
ــرای  ــب ب ــط مناس ــه محی ــت ک ــد دانس ــی خواهی ــم آموزش ــن فیل ای
درس خوانــدن چــه خصوصیاتــی بــه لحــاظ دکوراســیون، نــور، میــزان 
ســکوت، دمــا و غیــره دارد. همچنیــن توضیحاتــی دربــاره بهتریــن روش 
برنامه ریــزی تحصیلــی کــه خــود بــه خــود تمرکــز را بــاال می بــرد نیــز 

ارائــه خواهــد شــد.
 

ــری  ــزان یادگی ــر اینکــه می ــز ب ــش تمرک اســتفاده از تکنیک هــای افزای
ــان  ــره امتح ــا نم ــور ی ــه کنک ــی روی رتب ــر خوب ــرد و تاثی ــاال می ب را ب
دانش آمــوز دارد، یــک منفعــت خیلــی بــزرگ بــرای داوطلبــان کنکــور 
دارد و آن ذخیــره زمــان اســت. تمرکــز ســرعت یادگیــری را بــاال می بــرد 
ــر  ــا ب ــرای کنکوری ه ــان ب ــت زم ــد. اهمی ــما را آزاد می کن ــان ش و زم
ــر  ــا باارزش ت ــرای آن ه ــم ب ــال ه ــت و از ط ــیده نیس ــی پوش ــچ کس هی

اســت.

 نویسنده: مهری امامی
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کیک شیرین مشکالت

پخت کیک شیرین با مواد اولیه مشکالت
 باز هم ویدیویی متفاوت از مجموعه بمب انرژی این بار با دستور پخت یک کیک خوشمزه!

ــا حــدودی  ــه نظرتــان عجیــب بیایــد. بایــد اعتــراف کــرد کــه ت ــرای ایــن فیلــم انتخــاب کرده ایــم ب ــی کــه ب  شــاید عنوان
حــق بــا شماســت.

مگر می شود با مواد اولیه مشکالت و چاشنی نامالیمات کیک شیرین زندگی را پخت؟!
بــا دیــدن فیلــم خودتــان متوجــه خواهیــد شــد کــه بلــه ممکــن اســت. و ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه هــر روز بارهــا 

ــد. ــاق می افت ــان ها اتف ــا انس ــی م ــا در زندگ و باره

داستان موفقیتی با مقدمه شکست

روزهــای قبــل از امتحانــات خــرداد مــاه بــود کــه دانش آمــوزی داســتان 
ــال  ــاه س ــان م ــه آب ــت ک ــرد. او می گف ــف ک ــا تعری ــرای م ــی ب جالب
ــود،  ــده ب ــش آم ــه برایشــان پی ــی ک ــل مشــکالت مال ــه دلی گذشــته ب
پــدرش مجبــور بــه فــروش ماشــینش شــد و امــکان ســرویس گرفتــن 
نیــز در برایشــان میســر نبــود. لــذا او مجبــور شــده بــود مســیر خانــه تــا 

ــت: ــد. او می گف ــاده طــی کن ــر روز پی مدرســه را ه
 در ابتــدا بســیار ناراحــت بــودم و دائــم در ذهنــم توانمندی هایــی پــدرم 
را زیــر ســوال می بــردم. بــا خــودم می گفتــم چطــور پــدری اســت کــه 
نمی توانــد امنیــت مالــی خانــواده را تامیــن کنــد. مــن بایــد بــه خاطــر 

بی پولــی او پیــش دوســتانم خجالــت بکشــم.
ــوم  ــدار می ش ــواب بی ــت از خ ــه زور و زحم ــاال ب ــن ح ــه همی ــن ک  م
ــم  ــا بتوان ــوم ت ــدار ش ــر از بی ــاعت زودت ــک س ــل ی ــد حداق ــور بای چط
به موقــع بــه مدرســه برســم. همین جــوری هــم دائــم ســر کالس پلکــم 

ــی دارم. ــه م ــدار نگ ــودم را بی ــه زور خ ــود و ب ــنگین می ش س
ــردم و  ــادت ک ــاده روی ع ــن پی ــه ای ــال ب ــه کام ــد هفت ــد از چن ــا بع  ام
ــت و  ــن رف ــم از بی ــه بدن ــای اضاف ــه وزن و چربی ه ــاه اضاف ــی 8 م ط
دیگــر مشــکل افســردگی ناشــی از کمبــود اعتمــاد بــه نفــس نداشــتم. 
خانــواده دیگــر مجبــور بــه پرداخــت هزینــه جلســات مکــرر مشــاوره و 
روان درمانــی نبــود و بــار مالــی آن از دوش آن هــا برداشــته شــد.  قبــال 
وقتــی ســوار ماشــین پــدرم کــه می شــدم تمــام مســیر را می خوابیــدم 
ــود ســر  و جلــوی مدرســه پــدرم بیــدار می کــرد. همان طــور خــواب آل
کالس می رفتــم. زنــگ اول کــه معمــوالً ریاضــی داشــتیم چیــز زیــادی 

از درس نمی فهمیــدم. 
ــورد  ــرم می خ ــه س ــادی ب ــدم ب ــه می آم ــا مدرس ــاده ت ــی پی ــی وقت ول
ــل  ــه مدرســه کــه می رســیدم مث ــد. ب ــل از ســرم می پری و خــواب کام
ــت  ــودم. دوس ــرحال ب ــود و س ــاال ب ــم ب ــان قلب ــا ضرب ــگ ورزش ه زن

ــم. ــش کن ــه خوش   وب ــا هم ــتم ب داش
ــل  ــال قب ــا س ــه ب ــی در مقایس ــال اول تحصیل ــم در نیمس ــم ه  نمرات
خیلــی بهتــر شــد. االن شــرایط مالــی پــدرم بهتــر اســت. بدهی هایــش 
ــد  ــدی می توان ــی بع ــال تحصیل ــا س ــد ت ــودش می گوی ــده و خ ــم ش ک
ماشــین بخــرد. امــا مــن بــه او گفتــم کــه حتــی اگــر ماشــین هم داشــته 
ــت  ــک موفقی ــروم. کی ــه ب ــه مدرس ــاده ب ــاز پی ــت دارم ب ــیم دوس باش
ــنهاد  ــید!  پیش ــا باش ــان م ــای داغ مهم ــان چ ــک فنج ــا ی ــی ب تحصیل
می کنیــم اگــر تعــداد جمــالت منفــی کــه در هفتــه گذشــته بــه زبــان 
ــد  ــراض کرده ان ــما اعت ــه ش ــان ب ــر اطرافی ــد، اگ ــاد بوده ان ــد   ی آورده ای
ــدن و انجــام  ــدر غــر می زنیــد، اگــر به جــای درس خوان کــه چــرا این ق
وظایــف دانش آموزانــه، کارتــان شــده منتقــد مدرســه و نظــام آموزشــی 
کشــور بــودن، حتمــا ایــن فیلــم را ببینیــد.  مشــاهده ایــن فیلــم تاثیــر 
بســزایی در نگــرش شــما بــه موانــع و مشــکالت خواهــد داشــت و به تبــع 
تاثیــر مثبتــی روی معیارهــای ارزیابــی مثــل نمــره امتحــان در کارنامــه

و رتبــه کنکــور و معــدل و مــواردی از ایــن قبیــل خواهــد شــد.به هــر 
مشــکل بــه چشــم مــواد اولیــه بــرای تهیــه کیــک خوشــمزه موفقیــت و 

بهتــر شــدن زندگــی نــگاه کنیــد.

نویسنده: مهری امامی

برای دیدن ویدئو QR را اسکن کنید



برای دیدن ویدئو QR را اسکن کنید

خود کنترلی چطور می تواند شرایط موفقیت را فراهم کند؟

کیفیت مطالعه و خودکنترلی مرتبط   اند!

ــن  ــه ای ــد؛ ب ــه می کنن ــا توصی ــه دانش آموز ه ــد و آن   را ب ــت می کنن ــاره اش صحب ــاور ها درب ــی از مش ــه خیل ــت ک ــزی اس ــه، چی ــت مطالع کیفی
معنــی کــه مطالعــه بی کیفیــت جــدا از اینکــه فایــده ای نــدارد در واقــع نوعــی وقت کشــی اســت و در واقــع زمانــی اتفــاق می افتــد کــه بــه طــور 
ــن کار  ــاً همی ــد. دقیق ــازی می کن ــا ب ــد ی ــای خــود را چــک می کن ــی رود. پیام ه ــل خــود م ــدن، ســراغ موبای ــن درس خوان ــوز بی ــال دانش آم مث
باعــث می شــود زمانــی کــه دوبــاره ســمت درس برمی گــردد تمرکــز کافــی نداشــته باشــد. عــالوه بــرآن مقــداری از وقــت خــود را صــرف کار هــای 
ــی رود.  ــدن م ــراغ درس خوان ــاره س ــه دوب ــز و به هم ریخت ــی غیرمتمرک ــا ذهن ــوز ب ــس از آن دانش آم ــت. پ ــرده اس ــروری ک ــت و غیر ض بی اهمی

بنابرایــن دانش آمــوز بایــد ســعی کنــد روی خــود کنتــرل داشــته  باشــد و تمرکــز خــود را فقــط روی مطالعــه قــرار دهــد.

درباره خودکنترلی بیشتر بدانیم
دســت کشــیدن از کارهایــی کــه مــا را از رســیدن بــه اهدافمــان بــاز می دارنــد مفهــوم اصلــی خودکنترلــی اســت از طرفــی تشــخیص آن کــه چــه 
ــه مــا کمــک می کنــد و چــه کاری مــا را از مســئله منحــرف می کنــد بســیار مهــم اســت.این موضــوع در میــان  ــه اهــداف ب کاری در رســیدن ب
ــدی  ــت بن ــرای اولوی ــار خطــا می شــوند و ب ــم دچ ــر مه ــم از غی ــه بســیاری در تشــخیص کار مه ــوزان بســیار مطــرح می شــود چــرا ک دانش آم

ــا مشــکل مواجــه می شــوند. کارهــا ب
 خودکنترلــی، یکــی از عواملــی اســت کــه موجــب موفقیــت در کنکــور می شــود. دانش آمــوزی کــه تمرکــز خــود را بــر موفقیــت در آزمــون کنکــور 

قــرار داده اســت، حتمــاً بایــد دربــاره خودکنترلــی بدانــد؛ تــا مطمئن تــر در مســیر کنکــور قــدم بگــذارد.
ــا دانســتن نتایــج ایــن  تحقیــق، تاثیــر  ــاره خودکنترلــی در دانشــگاه آکســفورد صورت گرفته اســت. ب یــک آزمایــش جالــب توســط محققــان، درب
دقیــق خودکنترلــی و رابطــه  آن بــا موفقیــت را بــه خوبــی درک می کنیــد. همــراه بــا جــالل ســلیمی، کارشــناس آمــوزش و مشــاور تحصیلــی، در 
ایــن ویدیــو بــا بررســی ایــن آزمایــش و تحقیــق، دربــاره خودکنترلــی و مفهــوم دقیــق آن و تاثیــرش بــر رســیدن بــه هــدف، نــکات مهمــی را یــاد 
ــو برخــوردار  ــب ایــن ویدی ــکات مفیــد و جال ــا از ن ــو عضــو ســایت شــوید ت ــرای تماشــای ویدی ــد. اگــر هنــوز عضــو ســایت نشــده اید، ب می گیری
شــوید. درواقــع خودکنترلــی روشــی بــرای غلبــه بــر اهمــال کاری اســت. کــه در طــول زندگــی بــرای کســب موفقیــت در زمینه هــای مختلــف الزم 

اســت. پــس مهــارت خودکنترلــی را همیشــه بــه خاطــر بســپارید و آن را در زندگی تــان عملــی کنیــد.

نویسنده: بهناز رهبر

مطمئن تر در مسیر کنکور با خودکنترلی!

ــرای شــما هــم پیش آمــده کــه بعــد از کلــی برنامه ریــزی و  ب
مشــاوره بخواهیــد ، درس خوانــدن بــرای کنکــور یــا امتحــان 
مدرســه را شــروع کنیــد؛ امــا فقــط ایــن ذهــن شماســت کــه 
یــک کــم شــیطنت دارد و تمرکــز کافــی را بــرای شــروع درس 
نداریــد. ایــن مســاله نگرانــی پــدر و مادر هــای دانش آمــوزان 
و مشــاوران و حتــی خــود دانش آمــوزان نیــز هســت. راه حــل 

آن، یــک کلمــه اســت، خودکنترلــی.
بعضــی از دانش آمــوزان چــون بــه درک درســتی از هــدف خود 
ــخیص  ــیده اند؛ در تش ــت، نرس ــور اس ــت در کنک ــه موفقی ک
ــوند.  ــا می ش ــار خط ــان دچ ــا و برنامه هایش ــت کاره اولوی
ــان  ــه درس ش ــه ب ــد ک ــام می دهن ــروری  انج ــای غیرض کار ه
ــد.  ــان را می کش ــت با ارزش ش ــان و وق ــد و زم ــه می زن لطم
آمادگــی بــرای کنکــور و شــروع مطالعــه درس هــا، تســت زنی 
ــت  ــا اهمی ــاله  ب ــا مس ــت، ام ــم اس ــیار مه ــا بس ــه این ه و هم
دیگــر در مطالعــه بــرای ایــن آزمــون، کیفیــت مطالعــه اســت.



هر روز یک قدم برای تغییر و موفقیت

ــا افــراد هم ســن خودتــان آشــنا شــوید و  ــه مدرســه چیســت؟ ب ــه ایــن فکرکردیــد کــه هــدف شــما از رفتــن ب تابه حــال ب
بــا آن هــا دوســتی کنیــد؟

ــص در   ــتن تخص ــد داش ــتقالل، نیازمن ــتن اس ــرای داش ــا ب ــه ی م هم
زمینه هــای مختلــف و وابســته به هــم هســتیم. هنگامــی کــه وارد 
دانشــگاه می شــوید بــه مــرور زمــان مســائل مختلفــی را یــاد می گیریــد 
ــدف از حضــور در  ــان متخصــص می شــوید. ه و در رشــته ی تحصیلی ت
ــه  ــر از جمل ــع بزرگ ت ــور در مجام ــرای حض ــدن ب ــاده ش ــه آم مدرس

دانشــگاه و ... اســت.
منظــور از آمادگــی بــرای حضــور در مجامــع بزرگتــر؛ یادگیــری اخــالق، 
ــف  ــوم مختل ــک از عل ــه هــر ی ــوط ب ــه مرب ــش اولی آداب معاشــرت، دان
اســت. بنابرایــن پشــت پــرده ی هــرکاری کــه انجــام می دهیــد، هدفــی 

وجــود دارد.
ــه روزی  ــا ک ــن روی ــا ای ــدن و ب ــدف پزشک ش ــا ه ــوز، ب ــک دانش آم ی
ــه  ــغول ب ــکی مش ــی پزش ــته ی تحصیل ــود و در رش ــگاه ش وارد دانش
ــده پزشــکی ماهــر شــود و  ــا کــه در آین ــن روی ــا ای تحصیــل شــود و ب
ــی  ــان خــود خدمــت کنــد؛ در دبیرســتان رشــته ی تحصیل ــه هم وطن ب
ــوزان  ــه ی دانش آم ــای هم ــا روی ــا واقع ــد. ام ــاب می کن ــی را انتخ تجرب

ــدد؟ ــت می پیون ــه واقعی ب
ــت  ــرای موفقی ــرا نیســت. ب ــدف کل ماج ــن ه ــردازی و تعیی ــال پ  خی
ــا ایمــان و انگیــزه قــوی  ــد بلنــد شــد. محکــم، ب ــد بیــدار شــد، بای بای

ــرد. ــالش ک ــدم برداشــت و ت ق

 هدف شما در این زندگی چیست؟
ــط  ــت ضب ــوار کاس ــک ن ــم ی ــک بودی ــه کوچ ــی ک ــا زمان ــه ی م از هم
ــکاره  ــی، چی ــزرگ بش ــند:« ب ــا می پرس ــه از م ــود دارد ک ــده وج ش

ــی؟« ــوای بش میخ
ــم. ــان را دادی ــاص خودم ــواب خ ــوال، ج ــه آن س ــا ب ــدام از م ــر ک ه

امــا می دانیــد، بــرای رســیدن بــه موفقیــت چــه کارهایــی بایــد انجــام 
ــد؟ دهی

امــا می دانیــد، بــرای رســیدن بــه موفقیــت چــه کارهایــی بایــد انجــام 
دهیــد؟

هر کدام از ما به آن سوال، جواب خاص خودمان را دادیم.
امــا می دانیــد، بــرای رســیدن بــه موفقیــت چــه کارهایــی بایــد انجــام 

دهیــد؟
ــد.  ــه کنی ــادی رو ممکــن اســت تجرب در راه موفقیــت شکســت های زی
ممکــن اســت یــک دانش آمــوز بــرای مطالعــه و یادگیــری درس شــیمی، 
ــی  ــس از مدت ــرد و پ ــد و جــواب نگی ــی را امتحــان کن ــای مختلف راه ه
ــای  ــای ویدیو ه ــا تماش ــه ب ــرد. البت ــه را یادبگی ــت مطالع ــیوه درس ش
ــه  ــازی ب ــوزان نی ــر دانش آم ــم دیگ ــایت می ــاوره ای س ــی و مش آموزش

ــد. امتحــان کــردن راه و روش هــای مختلــف ندارن
برای اهدافتان بجنگید

از ایــن میــان ممکــن اســت افــرادی هــم نیمــه راه هــدف خــود را کنــار 
بگذارنــد و بــه آن ماننــد رویــا نــگاه کننــد. رویایــی کــه بــرای دیگــران 

دســت یافتنــی و بــرای خودشــان غیرممکــن اســت.
موفقیــت، رســیدن بــه هــدف و دیــدن اتفاقــی کــه همیشــه آرزوی آن را 
داشــتید، بســیار شــیرین اســت و هرکســی آرزو دارد روزی بــه رویاهــای 

خــود دســت یابــد. امــا فقــط بــا آرزو داشــتن اتفاقــی می افتــد؟

فکــر می کنیــد، کســب رتبــه عالــی در کنکــور، قبــول شــدن در رشــته 
ــان، بســیار ســخت و دور از انتظــار  ــورد عالقه ت ــی و دانشــگاه م تحصیل

اســت؟
چه کسانی موفقیت را بدست می آورند؟

به افرادی که موفق هستند حسادت می کنید؟
چقدر برای دست یابی به موفقیت تالش می کنید؟

نویسنده: بهناز رهبر
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