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 ایی و مشاورهشگروه پژوهشی، آموز

 ان)پـــــــامه(ـاندیشهم 

 ریزیتیم آموزش، مشاوره و برنامه

 

 نویسنده: و محتوا مدیریت

 د کریمیـسعی

 یادگیری، و مطالعه هایروش اورـمش و مدرس

 ریزی درسی و موفقیت  برنامه 

کلیة حقوق این کتاب الکترونیک به همراه روش  ©

گروه پژوهشی، آموزشی و  متعلق به 3P3RTابتکاری

باشد و هر گونه سوء اندیشان)پامــه( میای هممشاوره

استفاده از آن غیرمجاز بوده و بازنشر آن به طور کامل و 

 بدون تغییر در محتوا و همراه با ذکر منبع، نه تنها مجاز، بلکه

 باعث ترویج فرهنگ یادگیریِ روشمند خواهد شد. ی وستودن

 ۱۳۹۴تاریخ اولین انتشار: اسفند ماه 
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 سالم.

به همة شما دوستان عزیزی که برای موفقیت خود در کنکور ارشد،  و درود سالم 

اش رو دارین. دریافت این کتاب الکترونیکی، مشتاقانه و سخت در تالشین و یا دغدغه

ترین شرایط دهندة همین انگیزه، دغدغه، اشتیاق و تالش شماست که یکی از مهمنشان

 .رسیدن به هر موفقیتی در زندگی است

گیم، چون این قدمی به هر حال، از صمیم قلب به شما دوست عزیز و محترم تبریک می 

تری را برای شما به ارمغان که برداشتین  می تونه به امید خدا، قدم های بزرگ و بزرگ

های بیشتر و بیشتری برسونه و به قول یکی بیاره و شما رو بدون هیچ تردیدی، به موفقیت

 ن:از اندیشمندا

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

۱ 

 بزرگترین سفرها،

 شود.با اولین قدم شروع می 

تعداد صفحات این کتاب، شما رو به هراس نیندازه که 

 ۱منصرف بشی، شاید شما  کمتر از  باعث بشه از ادامة مطالعه

ساعت برای مطالعة این کتاب الکترونیک، وقت بذاری ولی 

هایت رو جبران افتادگیچندین ماه  جلو بیفتی و عقبتونی می

 کنی.

 

 بزرگترین سفرها،

 شود.با اولین قدم شروع می 

 بزرگترین سفرها،

 شود.با اولین قدم شروع می 

تعداد صفحات این کتاب، شما رو به هراس نیندازه که 

 ۱منصرف بشی، شاید شما  کمتر از  مطالعهباعث بشه از ادامة 

ساعت برای مطالعة این کتاب الکترونیک، وقت بذاری ولی 

هایت رو جبران افتادگیتونی چندین ماه  جلو بیفتی و عقبمی

 کنی.

 
 

 

 .شودآغاز می ،قدم ترین سفرها، با اولینطوالنی

 ،هرچقدر هم که بزرگ باشد ،یک درخت

 .شودمی شروعبا یک دانه  
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کننده موفقیت شما خواهد شد. پس این اقدام مهم خودتون رو جدی بگیرین که تضمین

هدف ما هم اینه که بتونیم نقشی هر چند کوچک، برای موفقیت و پیروزی شما در زندگی و 

ای، مشاوره –تون، ایفا کنیم. برای این منظور، در این فایل آموزشی زندگی تحصیلی

ها بتونین طرحی نو رو نبرای شما آماده کردیم تا به کمک اوهای مفید و نوینی رو آموزش

 رقم بزنین. طراحی کنین و تحول بزرگی رو

 

 اول بحث، این نکته رو متذکر بشیم که: همین بد نیست در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد صفحات این کتاب،

 شما رو از خوندنش ناامید و منصرف نکنه! 

ساعت برای مطالعة این کتاب الکترونیک،  1شاید شما  کمتر از   
 تونی چندین ماه  جلو بیفتی ووقت بذاری ولی می

 هایت رو جبران کنی... !افتادگیعقب 
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 ..دقیقه بررسی کنیم؟ ۰۱در کمتر از  را چگونه مطالب این کتاب الکترونیک  

، طبق عادت و رسم این کتاب دارین در صورتی که وقت محدودی برای مطالعة

در  تر وکنیم تا بتونین سریعمطالعة اون مطرح می روش چند پیشنهاد برای مون،همیشگی

 دقیقه به بررسی مطالب بپردازین. ۱۱کمتر از 

شنا آ بحث و مطالب بنیادین اون ابتدا همة تیترها رو  سریع بخونین تا با کلیات -۱

بندی یک مرور و جمع»هایی تحت عنوان بندیدر پایان هر مبحث، جمع بشین.

  گشا خواهد بود.بسیار راه ها،مطالعة اون وجود داره که« ایدقیقه

باط ارت تابلوهایی برای شما در نظر گرفته شده که نکات کلیدی و ارزشمندی در -2

ایان بخونین و شمارة ها رو تا پها قید شده. سریع اوناون با مطلب در هر یک از

یادداشت کنین و سپس به مطالعة  ،رسهکه برای شما مهم به نظر میرو تابلوهایی 

 مربوط به هر تابلو بپردازین. طلبم

تاب یک بار ک عالوه بر بررسی تیترها و تابلوها، که وقت کافی برای مطالعه دارین،در صورتی

 رو از اول تا آخر بخونین و برای بررسی بیشتر، به مباحث مورد نظرتون مراجعه کنین.

 

 ...تون بیفته؟اق مهمی براـقراره چه اتف   

 خوب توجه کنین: ،به داستان مشهور زیر 

 کردن تنة قطور یک درخت بود. ارّه را مرتب، عقب و جلو میمردی در جنگل، در حال ارّه

ریخت اما پس از حدود یک روز کارکردن، هنوز بیشتر از نصف آن را ارّه برد و عرق می

بود اما چیزی نکرده بود. در همین حال چشمش به مردی افتاد که با او شروع به کار کرده

 خت را بیاندازد. نمانده بود که در
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 چشمانش از تعجب گردشد و پرسید:

کنی در حالی که تمام تو داری تمامش مینکردم ولی من هنوز تمام چطور کار کردی؟! »

بار در میان کار، آن را رها کردی و به استراحت پرداختی.  ینوقت هم اینجا نبودی و چند

  :مرد لبخندی زد و پاسخ داد« چه شد؟

کردم اما ندیدی هر بار که برای استراحت  دیدی که من هر از گاهی کار را رهاتو »

 « !ام را تیز می کردم!!هرفتم ارّمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از مهمترین رازها و  مورد 2ای به مشاوره –قصد داریم در این فایل آموزشی 

ریزی و مطالعه  که کمتر به آن پرداخته شده و آسا در برنامههای مهم و معجزهاستراتژی

ای داشته باشیم و بر احتماالً کمتر شنیدین و یا کمتر این طرف و اون طرف خوندین، اشاره

 

 

 تون رو تیز کنین.باید ارّه موفقیت در کنکور

بار از سر کتاب و درس بلند بشین و به تیز باید هر چند وقت یک 

تون بپردازین. این کار، اتالف زمان نیست بلکه کردن ارّه

 چگونه؟ ...،اما  جویی در زمانه.صرف
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ی شما و برای رو برا( 3P3RT) ها، روشی ساده و کاربردی ولی مؤثر و قدرتمنداساس اون

اولین بار درکشور! معرفی کنیم که می تونه پیشرفت و موفقیت شما دوست عزیز و محترم 

مونده تا کنکور ارشد، افزایش بده و شما رو در سطح رو نسبت به قبل و در روزهای باقی

 پس آماده باش. ای قرار داشت باشی!ح و پایة درسیتری قرار بده؛ حتی اگر در هر سطعالی

تحصیلی، بیات بیش از یک دهه آموزش و مشاورة ما در حوزة موفقیتتجر

برای ما و  درسی، این موضوع روریزیو برنامهمطالعه و یادگیری و مشاوره هایروش

ی هاو روش هاتونی با بکارگیری این تکنیکمون به اثبات رسونده و شما هم میمخاطبان

 بیشتر و بیشتر کنی؛  ت رودفرد و قدرتمند، موفقیت خوساده، منحصربه

 شرط داره!!! دو تا ،فقط

! اون «تشمیم»اینه که باید همین اآلن یک تصمیم بگیری. یک تصمیم نه یک  شرط اول

ای که قرار داری هم یک تصمیم جدی. تصمیم بگیری که در هر سطح و پایة علمی و درسی

ها موکول نکنی و بدونی ای که داری باز هم شروع کنی و به فردا و فرداو هر مشکل و مسأله

 و که برای شروع هرگز دیر نشده

 همیشه یادت باشد که:

 

 

 

 

 

 

 

 دیر فرداست؛

 اگه بخواهی از فردا شروع کنی. 
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مونده استفاده های باقیات در این روزاز تمامی توان و سعی شرط دوم هم اینه کهو  

بکنی و کمی حوصله به خرج بدی و مطالب ارزشمند این فایل رو به خوبی و تا آخر مطالعه 

 بکنی و سپس به راحتی اجراش کنی.

 

 ...اکنون چه حس و حالی داری؟هم   

کتاب هستی چه حس و حالی نمی دونم هم اکنون که شما در حال مطالعة مطالب این 

 شه؛می تکدوم یک از موارد زیر شامل حالِ داری؟ ببین ته کنکور و درس خوندننسبت ب

 ای که داری، بسیاری از منابع و دروست رو که  طبق برنامهخوشحالی از این

ات رو دنبال می کنی ولی هر مونده داری ادامه برنامهتموم کردی و در فرصت باقی

هایی به سراغت میاد که نکنه آزمون رو خراب کنم و رس و نگرانیاز گاهی است

 ؛، و این برایت آزاردهنده استرتبه و نتیجة خوبی نیارم و قبول نشم

  یا داری به روزهای باقی مونده تا کنکور فکر می کنی و فرصت کوتاه و اندکی

رو مطالعه  ای همهکه برایت باقی مونده و حجم زیادی از دروست که هنوز نرسیده

 و تموم بکنی و نگران و مضطرب هستی؛

 ای ولی نتیجة دلخواهی رو که باید در که این همه درس خوندهیا  به این

 کردی، کسب نکردی و ناراحت و ناامید هستی؛ها کسب میآزمون

 ات عقب افتادی و نمی تونی اجراش بکنی و از هر چی درسی یا از برنامة

 اد؛برنامه و کتاب هست بدت می

 خونی و مطالعه کنی که از صبح تا شب کلی درس میشاید هم داری نگاه می

 ات بیشتر شده؛می کنی ولی سرعت و پیشرفت مطالعاتی چندانی نداری و دلهره
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 ها می گذره و یا این همه کتاب و نکته خوندی ولی چون مدتی از مطالعة اون

 حال درس خوندن رو نداری؛ها رو به کلی فراموش کردی و دیگه حس و اون

  شاید هم مطالعه برای کنکور رو به تازگی شروع کردی ولی سردرگم و گیج

دونی که باید از کجا شروع کنی و حجم زیاد دروس و زمان اندک، هستی و نمی

 ناامیدت کرده و به فکر کنکور سال بعد افتادی؛

 شروع کنی ولی خوای تازه که هنوز برای کنکور شروع نکردی و میو یا این

کنی و اون روزی که باید شروع به خوندن بکنی هنوز نیومده و اگه امروز و فردا می

خیال کنکور امسال هم اومده کاری نکردی و همین استرس تو رو زیاد کرده و یا بی

 شدی؛

 .... و شاید هم 

تیزحسی، تیزهوشی، خالقیت  تونی باای که داشته باشی میبه هر حال هر مشکل و مسأله

حل برسی و حلش کنی. سعی و تالش ما هم اینه که تا حد امکان به ات به راهقوی و ارادة

های الزم رو برایت داشته باشیم تا حتی شما دوست عزیز و محترم کمک کنیم و راهنمایی

 مونده هم به خوبیهای باقیاز همین روز

 هایی برسی.پیشرفت  به بهره ببری و

 پس؛ 

 

 

 

 

 

 

 الزم نیست بیش از این به خودت

 استرس و نگرانی بار کنی و 

 تر کنی که نتونی راه بیفتی!خودت رو سنگین و سنگین
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مون در یکی از جلسات مشاوره، سراسیمه و مضطرب وارد اتاق یادمه یکی از مراجعین

کرد و به دلیل کمبود وقت و شاغل بودنش، فرصت شد و از حجم زیاد منابع ارشد گله می

و داوطلبان کنکور ارشد نداشت و زیادی برای مطالعه منابع حجیم، مثل بقیة دانشجویان 

کرد، روزهایی بود که از دست داده بود و چند ماهی که بیشتر چه که بیشتر اذیتش میاون

غییر ها به دلیل تآشنا بودن با آننمونده بود و همچنین جدید بودن منابع مطالعاتی و نا باقی

  فراموش کرده بود!!! ،ها بماند، همان مطالبی هم که خونده بوداش. اینرشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کننده و بسیاری دیگر، مطرح کردیم هایی که برای این مراجعهها و روشهمان استراتژی

دوست که در چنین شرایط سخت و دشواری به موفقیت رسیدند، در نظر داریم برای شما 

ودت تری به خها بلند بشی و تکون جدیننیز مطرح کنیم تا بتونی با کمک او عزیز و محترم

 

 

شما در چنین شرایط نسبتاً سخت و  به نظر

 توان کرد،دشواری چه می

 که بهترین و مؤثرترین نتیجه رو داشته باشیم؟
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به نفس باالتری از این فرصت، یشترین استفاده رو بدی و باانگیزه و امید بیشتر و اعتماد

 های باالتری دست پیدا کنی.ها و موفقیتامید خدا، به پیشرفتبکنی و به 

 برای شما در نظر گرفتیم؛ یک هدیة دیگه ،همچنین در ادامه 

 ها(، گفتگو کنیم!یکی از رشته کنکور) ۳قصد داریم از راز موفقیت رتبه  

ماه پایانی  2و این تکنیک ساده رو برای شما دوست عزیز و محترم نیز مطرح کنیم که در  

 ول خودش اگر این تکنیکتا کنکور به کمکش شتافت و موفقیتش رو تضمین کرد و به ق

 شد! می ۳۱۱اش به جای سه، نبود رتبه

که اون ظاهر این تکنیک و روشِ ساده، خیلی از داوطلبان کنکور رو فریب داده به طوری

رو به راحتی کنار گذاشتن و باعث شده که اون رو جدی نگیرن و ازش استفاده نکنن ولی 

 خواهد داشت.اثربخشی و کارآیی اون، شما رو به شگفت وا 

 اما حوصله کنین!

مهم  نکتة ۵آوری باشیم یادای داشتههها و رازهای مهم اشارکه به این تکنیکقبل از این

تونه برای شما، بسیار کارساز و مفید باشه و  البته، زیر به صورت مختصر، می)پنجِ جادویی( 

 ها، خوب تأمل کن.مکمل بحث هم خواهد بود. پس بر روی اون

 

 

 .به انسانی باروحیه و پرانرژی تبدیل شوید. اول: ةنکت

، اما ...تر کنین. این که خیلی خوبهتون را نسبت به قبل عالیتفکرتون رو مثبت و روحیه 

 چگونه؟

 پنـجِ جــادویی...!
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ت، کنین. تفکر شکسشین که اکثر اوقات به آن فکر میشما معموالً تبدیل به چیزی می 

 و تفکر موفقیت، موفقیت. این یکی از مهمترین قوانین زندگیه. کنهشکست خلق می

که به خودتون تلقین کنین که دیر شده شه. اینتفکر منفی باعث توقف و رکود شما می 

هایم رو ها بهتر از من هستن، آزمونشم، خیلیال قبول نمیای نداره، امسو دیگه فایده

روحیة شما رو تخریب  پذیره وکنم و ... این چنین تفکراتی شکست رو میهمیشه خراب می

 کنه.تر و ناامیدتر میکنه و شما رو روز به روز خستهمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات در طی این مدت خیلی خیلی، منفی و خراب شده، الزم نیست دست به هیچ اگر روحیه

یت ات رو بازسازی و تقوه فکر این باش که روحیهریزی و فعالیتی بزنی! فقط بمطالعه، برنامه

 

 

 بهترین اساتید و بهترینشما اگه بهترین برنامه و 

های کنکور رو هم داشته باشی ولی جزوات و کتاب

 تونیمنفی باشه حتی نمی ضعیف و اتاگه روحیه

  قدم از قدم  برداری! 
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تونی چند روزی بری سفر و یا با یک مشاور ه و امکانش هست، میکنی )حتی اگه خیلی حادّ

 نه باشه.توترین اقدام شما میمتخصص و متبحر گفتگو کنی.( این قدم مهمترین و با اولویت

زی ریکنن که دیگه تمایل به برنامهمی خیلی از مراجعین و داوطلبان کنکور ارشد بیان

د. درسته که برای داشتن ندارن چون هر چه برنامه ریختند اجرایی نشده و شکست خوردن

تری فتر و ظرینکتة مهم ،موفق و قابل اجرا، باید برنامه رو واقع بینانه بست ولی یک برنامة

رنامه و شکست در برنامه است، شه و عامل مهمِ تنبلی در اجرای بکه به آن توجه زیادی نمی

 روانی است. –همین عدم بازسازی و تقویت روحیه و عدم شارژ روحی 

میشه و در هر رو ه اتروانی کنی و سطح انرژی –رو  شارژ روحی  شما سعی کن خودت

 بدون انرژی، هیچ وقت شروع نکن. .شروع کنی یروز باال ببری و روزت رو با انرژی فراوان

 

 

 

 

 

 خودتون رو به یک انسان باروحیه و پرانرژی تبدیل کنین.

 

 

 
 

 

 قوی، خودتون رو به یک انسانِ

 .باروحیه و پرانرژی تبدیل کنید 
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ها اشاره مورد از اون ۳های مختلفی وجود داره که فقط  به برای ایجاد روحیة قوی، تکنیک

های علمی صورت گرفته در این رابطه رو موارد و توضیحات و پژوهشکنیم. ذکر بقیه می

ات، قوی باز هم، تیزحسی، تیزهوشی، خالقیت و ارادة کنیم کهای موکول میبه فرصت دیگه

 کننده بحث خواهد بود.تکمیل

تون رو در مورد کنکور ارشد بنویسین )و در صورت الف( لیستی از تفکرات مثبت و منفی

ها تأمل تون رو به مثبت تبدیل کنین و در مورد اونتون(، تفکرات منفیرد زندگینیاز در مو

 تون هم بیاندیشین.کنین. به تفکرات مثبت

 ال: ـمث

 من امسال در کنکور، رتبه خوبی نمیارم؛ تفکر منفی: 

من امسال در کنکور، با سعی و تالش مضاعفم و با به تفکر مثبت:  تفکر منفی تبدیل

 از یک برنامه خوب و مطالعة اصولی و با یاری حق، رتبة خوبی کسب خواهم کرد.استفاده 

ای از مجموعه جمالت انرژی بخش و مثبت تهیه صفحه 2الی  ۱ب( برای خودتون متن 

ها رو نوشته و ...( و هر روز صبح و قبل از شروع مطالعة روزانه، اونکنین )جمله، شعر، دل

 تر بره.تون باالبخونین تا سطح انرژی

 ها رو یادآوری کنین و حتی بنویسین.تون فکر کنین و اونیات موفق گذشتهج( به تجرب

تون)تغذیة سالم، و سالمت جسمی عالوه بر موارد فکری و ذهنی فوق، باید به وضعیت

تحرک، تنفس و خواب عمیق و نه سطحی( هم توجه الزم رو داشته باشین که بحث خاص 

 طلبه.خودش رو می

 روانی کنین. –تونین خودتون رو شارژ روحی نکتة بعدی هم می ۴ضمناً، با 
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  .محوری کنید تا سرخورده نشوید.سعی محوری را جایگزین نتیجه دوم: نکتة

درصد داوطلبان کنکور تفکیکی بین این دو قائل  ۹۹شاید به جرأت بتوان گفت که 

نتیجه است نه سعی! و همین باعث ایجاد  شان در کنکور،نیستند و مالک و شاخص موفقیت

های روحی و روانی زیادی شده است.البته در واقعیت جامعه، کسب نتیجه، شاخص بحران

 ، خیر!!!عیت ذهن و مکانیزم و عملکرد مغزتونکامالً صحیحی است! ولی از نظر واق

 

 بذارین بیشتر براتون توضیح بدیم.  

که به کنه، آن هنگام تون اهمیت پیدا مینتیجه براشید و وقتی صرفاً به نتیجه خیره می

 !ای برای ادامه نداریدشید و انگیزهتون نرسید، افسرده و سرخورده مینتیجة مورد قبول

ر از موفقیت د درسنها به رتبه و نتیجة مطلوب نمیهای آزمایشی که وقتی خیلیمثل آزمون

مونده و فرصت کمی  شن و یا وقتی که حجم زیادی از منابع و دروس، باقیکنکور ناامید می

 .دها دارنهم برای مطالعة اون

ذهن شما فیلتری برای خودش ایجاد کرده که اگه به اون نتیجه رسیدی خوشحال بشی  

 و اگه نرسیدی ناراحت و ناامید.

. ای دیگر فکر کنندپیروز میدان خواهند بود که به گونه در میدان رقابت کنکور، کسانی

 چگونه؟

داکثر که از حکه به جای تکیه و وابستگی به نتیجه، به سعی خود تکیه  کنند و به ایناین

 شون برای موفقیت استفاده کنند.توان و استعدادها و امکانات
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 شه و بقیه، ها و استعدادهاتون استفاده میدر نتیجه محوری، فقط قسمتی از توانایی

 مونه!میبدون استفاده باقی 

شه با تونه عامل موفقیت شما باشه و باعث میمحور، میظریف و این تفکر سعیاین نکتة 

ته گرد نداشتون را تا کنکور دنبال کنین و رکود و توقف و یا عقبنشاط و شادابی، برنامه

چون شما به فکر بروز هر چه بیشتر استعدادها و  ،باشین. همچنین در این تفکر

و  شهکنه و بهتر و بهتر میپیدا میتان هستین روز به روز وضعیت شما بهبود هایتوانایی

کنین. در این حالت حتی اگه شما یک هفته هم تا های بیشتری رو مشاهده میپیشرفت

 

 

 تون.تون به تواننسبت عملسعی یعنی؛  

 هاتونیعنی نزدیک کردن و به هم رساندن عمل و فعالیت

 ها و استعدادهاتون؛ه سطح تواناییب

 این رمز موفقیت شماست.
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مونده باشه، باز هم شما دست باقی کنکور فرصت داشته باشین و حجم زیادی از مطالب هم 

 گیرین.کار میکشین و سعی خودتون را بهاز کار نمی

 تون نکنم، شاید الزم باشه شما خودت، بیشتر در این مورد فکر کنی.  خسته 

 

 .تان را افزایش دهید.نیروی جلوبرنده سوم: نکتة

باالتری داشته باشی، انرژی و ، انرژی و نیروی جلوبرندة شماست. هر چه انگیزة انگیزه

 نیروی باالتری برای حرکت، خواهی داشت.

انگیزه، چرایی کار و فعالیت شماست. اگه شما دلیلی برای انجام  یک کار پیدا نکنی اون 

دی.برای ادامه مسیر تا کنکور، نیاز به انرژی داری و هر چه به کنکور کار رو انجام نمی

که تری نیاز داری. در میدان رقابت کنکور، کسانیژی فراوانشی، انگیزه و انرتر مینزدیک

افتن و میدان را به شن و عقب میاز انگیزه و انرژی کافی برخوردار نیستن از دور خارج می

 کنن.بقیة داوطلبان واگذار می

 ات رو افزایش بدی؟تونی سطح انگیزهاما چگونه می

 کنیم.راه ساده اما بسیار مهم رو مطرح می  2

 حل اول: راه

 ۱۱حداقل « چرا در کنکور ارشد دارم شرکت می کنم؟» از خودتون سؤال کنین که: 

 ها رو ثبت کنین.مورد رو ذکر کنین و اون
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  : مهم  توجة

کنیم، همان ها وقتی این سؤال رو مطرح میگول ظاهر ساده سؤال رو نخورین. بعضی 

ند به گیم که بیان کنگن که جوابش رو بلدیم ولی وقتی میزنند و میابتدا لبخند ملیحی می

 شون زیاد توجهیهاده که به انگیزهتونن اشاره کنن. این نشون میمورد بیشتر نمی 2یا  ۱

 برّند. و می کم میارن و شنخسته می، مسیر ین دلیل در ادامةندارن و به هم

شون در یک گوشة ذهنت شاید شما دالیل مختلفی رو در نظر داشته باشی که هر کدوم

جای گرفته باشه ولی یکجا در دسترس نداشته باشی. بدین صورت شما مثل رودی عمل 

 تر شده! اش کمانرژی شده و شدت جریان وکنی که چندین نهر از اون گرفتهمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تون برای حرکت کم شد،اگه نیرو

 تون رو یادآوری کنین و اگه جواب نداد،هاانگیزه 

 هاتون را ارتقاء بدین.انگیزه
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  حل دوم:راه

هاتون از شرکت در حل دوم برای افزایش سطح انگیزه و نیرو، تعیین دقیق هدفراه 

 پرازیم.کنکور ارشده که در قسمت بعد، به توضیح آن می

 

 ..تان را دقیق مشخص کنید تا تمرکز و سرعت بیشتری بگیریدهایهدف چهارم: نکتة

انگیز و قابل نتایج شگفتپژوهش مهمی انجام داد که  ۱۹۷۹دانشگاه هاروارد در سال 

 کنیم.تأملی در پی داشت که به طور خالصه و کوتاه به آن اشاره می

شون ایی برای آیندههها هدفاز گروهی از دانشجویان سؤال کردند که چند نفر از اون

 ،ریزی کردند و چند نفرها برنامهها رو نوشتند و برای رسیدن به اوناون ترسیم کردند،

 شون ترسیم نکردند. به نظر شما چی شد؟برای آیندههایی هدف

هایی درصد، هدف ۳شون نداشتند و فقط درصد دانشجویان، هدفی برای آینده 8۴

درصد دیگه،  ۱۳)کرده بودند. ریزیها رو مکتوب و براشون برنامهمشخص کرده و اون

ای هم برای هدانشجویانی بودند که هدف تعیین کرده بودند ولی مکتوب نکرده و برنام

 هاشون نداشتند.(هدف

شون رو و شغلی ( به سراغ این افراد رفتند تا وضعیت زندگی۱۹8۹سال بعد ) ۱۱

بررسی کنند. به نظر شما چه اتفاقی برای این افراد افتاده بود و در چه مشاغلی مشغول 

 فعالیت بودند؟

ن داشتند هم اکنون در شوبله، افرادی که هدف و برنامة مشخصی برای زندگی و آینده

ف که هدهای عالی جامعه و با درآمدهای بسیار باالیی مشغول فعالیت بودند و افرادیپست

  های معمولی و با درآمدهای معمولی مشغول فعالیت بودند.نداشتند، در پست
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 و با یاد داشته باشین؛تون ردر زندگیِ آینده و کامیابی همیشه، کلید موفقیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها رو هر روز قبل از شما از شرکت در کنکور ارشد مشخصه، فقط کافیه اون اگر اهداف

ها رو بازسازی و خودت یادآوری کنی و در صورت نیاز اون شروع مطالعة روزانه، برای

دیت کنی، اما اگه اهدافت برایت مشخص نیست سریعاً دست از مطالعه بکش و دیگه آپ

 به مطالعه کردن ادامه نده!!! بدون هدف مطالعه کردن یعنی؛

 

 

 تون،اهداف فعلی

 تونه.تعیین کنندة کیفیت زندگیِ آینده 

 .تون رو متحول کنینتون، کیفیت زندگیِ آیندهبا تغییر اهداف
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ین، یعنی عدم تمرکز و حواس پرتی و هجوم افکار مزاحم، یعنی کندخوانی و سرعت پای 

گی و اعتقادی به برنامه نداشتن، یعنی برنامهیک روز خوندن و چند روز نخوندن، یعنی بی

 های کاذب و ...نظمی و شلختگی، یعنی عدم پیشرفت واقعی و احتماالً کسب پیشرفتبی

و اما در این رابطه، چند جملة مهم رو از زبان افراد موفق و کارشناسان مطرح روانشناسی 

 در دنیا بشنویم: موفقیت

 هدف اند، نوابغِ بیهایی روشن و واضح بودهافرادی با هوشِ معمولی که دارای هدف

 اند!و به پیش رفته برنامه را پشت سر گذاشتهو  بی

  با داشتن هدف، همانند تیری که از کمان رها شده باشد، مستقیم و صاف به سوی

 مقصد پرواز خواهید کرد.

  توانید با آن صد بار قدر زیاد است که میانرژی طبیعی شما آنحقیقت این است که

اید تنها ذرة کوچکی از چیزی است چه تا کنون انجام دادهدیگر زندگی کنید! تمام آن

 توانید انجام دهید.که می

  است که:یکی از قوانین دستیابی به موفقیت این 

 خواهید بروید.می اید، مهم این است که به کجامهم نیست که از کجا آمده

  ،اگر قرار باشد که فقط در پنج دقیقه، مطالبی بگویم که برای دستیابی به موفقیت

تان را بنویسید، برای دستیابی به هایهدف»گویم: مفید و مؤثر باشد چنین می

 «تان شوید.ریزی کنید و سپس هر روز مشغول اجرای برنامهها برنامهآن

چه تا کنون را دنبال کنید، بیش از هر آناین نصیحتی است که اگر آن 

 کرد.  اید، به شما کمک خواهدآموخته

 توانید به دست آورید وجود ندارد مگر آن چه که میهیچ محدودیتی برای آن

کنید و مادامی که برای تان اعمال میهایی که خودتان بر ذهنمحدودیت
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تان وجود هایمحدودیتی برای خواستهتان، محدودیت قائل نشوید، هیچ تصورات

 ترین اکتشافات است.ندارد. این یکی از بزرگ

 

 سعی کن اهدافی برای خودت انتخاب کنی که:

 و واضح باشه؛ نروش 

 واقع بینانه باشه؛ 

 ارزشمند باشه؛ 

 دارای زمان مشخص برای دستیابی باشه و 

 بخش باشه. جذاب و انگیزه 

 های باال رو نداره. باید توجه داشت که هدف با آرزو هم متفاوته. آرزو، ویژگی

گذاری کنیم و چگونه برای کنکور ارشد به صورت کاربردی که چگونه اصولی هدفاما این 

هدف مشخص کنیم و چگونه اهداف بعد از کنکور و چندین سال آینده رو تعیین کنیم که 

کنه، نیاز به بحث مجزا در فرصت ضاعفی رو در شما ایجاد میتعیین هریک از آنها انگیزة م

 ای داره که انشاءا... و به امید خدا به آن خواهیم پرداخت.دیگه

پس؛ همین اآلن با همون مقدار توضیحاتی که دادیم و همون مقدار دانشی که خودت 

هر روز به هایت رو در یک برگه یادداشت کنی و کار بشی و هدفتونی دست بهداری می

 ها بپردازی. یادآوری اون

 سعی کن محدودیتی برای خودت قائل نشی و به بلندای زندگی و کنکورت نگاه کنی.
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 .تان، پلکانی برای صعود بسازید!راه سراز مشکالت و موانع  پنجم: نکتة

های ابکتکنند و از ریزی میشون، برنامهبینی بیش از اندازهبسیاری از داوطلبان با خوش

کنند، خوشحال و خرسندند. این هایی که شرکت میاند و کالسکنکوری که تهیه کرده

 اقدامات الزم و ضروریه ولی برای موفقیت کافی نیست! چرا؟

چون انجام هر کاری در عمل، خواه و ناخواه با موانع و مشکالتی روبروست. بدون توجه  

تونه کاری از پیش ببره. هیچ کاری نیست و هیچ به این موانع و مشکالت، کتاب و کالس نمی

که موانع و که به موفقیت برسه و قله کامیابی رو فتح کنه، مگه اینموفقی نبوده  آدمِ

 مشکالت اون رو پشت سر گذاشته باشه. این جمله مشهور رو همیشه به ذهن بسپارین که: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 کار ما هستند نه مانع کارما!مشکالت، موضوع 

 باید از پل موانع گذشت  و ،برای رسیدن به موفقیت

 ، پلکان صعود ساخت.باید از موانع سر راه
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 کنن و شور و شوق زیادی دارن ولی در ادامه ها در شروع، خوب و باانگیزه عمل میخیلی

میان و برنامه، کالس، کتاب و مطالعه رو ایستند و از پا در و با برخورد با اولین مانع می

 کنند.کنن و ناامیدانه روزها رو شب میرها می

شه که مانع، بزرگ جلوه کنه، تفکر نتیجه محور و عدم آمادگی برای چه باعث میاون

 برخورد با موانع است.

ها نها رو شناسایی کرده و به فکر خنثی کردن اوکه قبل از وقوع موانع، اونکسانی

تونن به سالمت از آنها عبور کنند، چون از بیفتند، در صورت برخورد با موانع و مشکالت، می

 قبل خودشون رو آماده کرده بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د،کشنمی اها و موانع رکسانی که از قبل، انتظار حادثه

حیران، هراسان، ناامید و متوقف  هاآنگاه در برخورد با هیچ

 دارند.کنند و قدمی بر میشوند،  بلکه حرکت مینمی
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 حلی؛ پس چرا باید نگران بود؟یادتون باشه که هر سؤالی، جواب داره و هر مشکلی، راه 

 هاتون، شناساییپیشنهاد می کنیم شما هم موانع احتمالی  رو در مسیر رسیدن به هدف

ها فکر کنین و در های اونحلکارها و راههای مرده، به راهکاری و وقتو در اوقات بیکنین 

 صورت نیاز، اقدامات الزم رو انجام بدین.)اگه الزم شد کمک مشاورین رو فراموش نکنین.(

 

 ...: (۰) ایبندی یک دقیقهمرور و جمع   

بگیر که سرآغاز نتایج بزرگیه و تا اینجا گفتیم که این قدمی رو که امروز برداشتی، جدی 

 کار شد ولی با زیرکی و با طرح و نقشه.برای موفقیت، هنوز دیر نشده و باید سریع دست به

در راستای موفقیت در کنکور ارشد، مروری گذرا داشتیم  به مسائل و مشکالت احتمالی 

 چی بودند؟ که و به دو شرط مهم برای شروع اشاره کردیم. یادت هست

و مهمی رو برای  اثربخش و کارآ )پنجِ جادویی( که نقش اساسی نکتة ۵ین به همچن

 کنه، به طور مختصر، جهت یادآوری اشاره کردیم:موفقیت شما در کنکور بازی می

محوری، شناخت محوری به جای نتیجهعالی، سعی داشتن تفکر مثبت و ایجاد روحیة

 و عبور از موانع و مشکالت سر راه. هاها، تعیین دقیق هدفها وارتقاء آنانگیزه

ریزی خواهیم پرداخت که در مسأله و سؤال کلیدی در مطالعه و برنامه ۳در ادامه به  

ای این روزها باهاش مواجه هستی یا مواجه خواهی شد و سپس در پایان، فرمول چند مرحله

ردی، کاربر، به صورت مونده تا کنکوموفقیت در ارشد رو برای استفادة بهتر از روزهای باقی

 .  تر کنکنیم. پس خودت رو آمادهمطرح می
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 ؤال کلیدی مواجهـأله و سـتون تا کنکور، با سه مسشما در این روزها و برای ادامة برنامه

  هستین:

 خیلی از هنوز فرصت پیدا نکردی که برخی منابع و دروست رو )یا احتماالً -۱

ها رو( بخونی و تمومش کنی و این شما رو بیش از پیش مضطرب و نگران اون

کنه. برای مدیریت کردن دروس کرده و داره به شما استرس مضاعف وارد می

ها و ها، تکنیکها، باید از چه روشخونده نشده و مطالعه سریع اون

 هایی کمک گرفت؟استراتژی

و مطالعه کردی، یا فراموش شده که این خود، چه رو تا کنون خوندی اون -2

ناکه و باعث نگرانی بیش از حد شما شده، یا به دلیل تداخل اطالعات و وحشت

های آتی، مثل قبل،  فراموش خواهد شد! چه یا عوامل دیگه، در روزها و هفته

 تونی انجام بدی؟ اقدام مفید و مؤثری می

رد ذهن کردی از ذهنت خارج کنی و حاال نوبت اینه که مطالبی رو که وا -۳

تونی انجام زنی بکنی. چگونه به بهترین صورت این کار رو میشروع به تست

زنی و مدیریت جلسه بدی؟ )تقویت کانال خروجی ذهن و موفقیت در تست

 آزمون(

ها، برنامه شما رو به شدت تحت تأثیر قرار هر یک از این مسائل مهم و پاسخ به اون

 های پیشرفت شما رو فراهم خواهد کرد.زمینه خواهد داد و

 مسـأله و سـؤال کلیدی و مهم:  ۳
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ای فقط به مسأله اول بپردازیم مشاوره –در ابتدا قصد داشتیم در این فایل آموزشی 

برخی از دوستان،  هایو درخواست و محترم ولی با توجه به نیازهای شما داوطلبان عزیز

ای داشته باشیم. مورد سوم، جای تصمیم گرفتیم به مسأله دوم هم گریزی بزنیم و اشاره

 کنیم.های بعدی موکول میها و برنامهبحث زیادی داره و به فرصت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طور که در ابتدای این مطالب، خدمت شما دوست عزیز و محترم بیان کردیم، قصد همان

آسا در مطالعه های مهم و معجزهها و استراتژیها، تکنیکاز مهمترین روش مورد 2داریم به 

ای داشته باشیم که اگه در هر سطح و پایه علمی باشی و حتی هر یک از ریزی اشارهو برنامه

، می یمسائل و مشکالتی رو که در ابتدای این کتاب الکترونیک مطرح کردیم، داشته باش

ها مونده تا کنکور به پیشرفتین اآلن شروع کنی و در فرصت باقیها از همنتونی به کمک او

 

 

)یا احتماالً هنوز فرصت پیدا نکردی که برخی منابع و دروست رو »

ها رو( بخونی و تمومش کنی و این شما رو بیش از پیش خیلی از اون

کنه. مضطرب و نگران کرده و داره به شما استرس مضاعف وارد می

ها، سریع اون ةبرای مدیریت کردن دروس خونده نشده و مطالع

 «هایی کمک گرفت؟ها و استراتژیها، تکنیکباید از چه روش

 (3P3RT یآسامعجزه )روش

 

 و سؤال مهم اول: ـألةمس
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ها، اما این روش تری قرار بدی.های بیشتری برسی و خودت رو در سطح عالیو موفقیت

 های مهم چیست؟ها و استراتژیتکنیک

 

 

 . تـالت و درک کل به جزءشگِ راز  و استراتژی اول:   

های گوناگونی که انجام شده و مشاهدات و تجربیاتی که ها و پژوهشبر اساس بررسی

ها داشتیم، همگی دال بر این بوده که اکثر محصلین، دانشجویان خودمون در طی این سال

ش وکنند رریزی استفاده میمحترم و داوطلبان عزیز کنکور، روشی که در مطالعه و برنامه

نگری و خوانی! که این هم از جزئیخوانی و از کل به جزءخوانی است نه کلجزء به جزء و جزء

داشته. شاید ها در پیای هم برای اونهای جدیگیره و آسیبنگر نشأت میسبک تفکر جزء

ها های این آسیبدر این کتاب الکترونیک، فرصت این رو نداشته باشیم که بخواهیم ریشه

 ای خواهیم کرد. ها اشارهیل کنیم ولی در ادامه به برخی از این آسیبرو تحل

 !یعنی چی؟  -این روش مهلک  -خوانینگری و جزئیجزئی

اجازه بدین بیشتر توضیح بدیم ولی کمی باید حوصله کنی! ارزشش رو خواهد داشت 

 درجه و تأثیرگذار، روبرو خواهی شد! ۱8۱چون با یک تغییر 

خوانی یعنی به جزئیات مطلب بیشتر گیم جزءتوجه به جزئیات، و وقتی می نگری یعنیجزئی

 توجه کردن تا به کلیات مطلب؛ یعنی از خط اول شروع به خوندن کردن تا خط آخر!

کاری، کُندخوانی، عدم تمرکز و عدم درک کامل مطلب خوانی باعث کُندنگری و جزئیجزئی

 داشت نه یک یادگیری مفهومی و عمیق.شه و یک یادگیری سطحی در پی خواهد می

 ریزی و مطالعه:راز و استراتژی مهم در برنامه ۲
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بارها مشاهده کردیم و احتماالً شما هم به آن برخورد داشتی که دانشجویان یا داوطلبان 

ها رو خونده بودن ولی نتیجه و رتبة مطلوبی رو کسب کنکوری که بارها و بارها مطالب و کتاب

ری رسیدن! همه چیز هم به ها با یک بار خوندن به نتیجة بهتکه بعضینکردن در صورتی

تری داشته. روش هم شه که بگیم این باهوش بوده و دیگری هوش پایینهوش ختم نمی

نقش اساسی داره. و این نکته رو هم در نظر داشته باشین که افراد موفق جهان، الزاماً 

 ها از سطح هوشی متوسطی برخوردار بودند.هوش باالیی نداشتن بلکه برخی از اون

خوانی مخالف نیستیم، صرفاً نگری و جزئیشین که ما در اینجا با جزئیتوجه داشته بااما 

 ریزی وکنیم برنامهچه رو که تأیید میکنیم اما اونخوانی رو هم تأیید نمینگری و کلکل

 مطالعه از کل به جزء است نه جزء به کل و نه کل به کل!

 

 

 آنچه که در کنکور مورد نیاز شماست؛
 سطحی. ةیک مطالعة مفهومی است نه یک مطالع

 و به علت فرصت محدود تا کنکور و وجود منابع حجیم،

 نیاز به یک مطالعة مفهومی همراه با سرعت دارید نه یک

 مطالعة سطحی همراه با کندی. 
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 ارد؟تر است و اثر جادویی دمؤثرتر و اثربخش ،جزءریزی و مطالعه از کل به چرا برنامه

به بررسی یکی از مهمترین، مؤثرترین و  ،برای درک بهتر در مورد پاسخ این سؤال

های مختلف جامعه پردازیم که در حوزههای یادگیری میترین نظریه از مجموعه نظریهپرنفوذ

لی قرار نیست که خیلی وارد تأثیرگذار بوده علی الخصوص در حوزة آموزش و یادگیری، و

آور بشه و فقط در چند کننده و ماللمباحث تئوریک این نظریه بشیم که برای شما خسته

های آن، هدف ای کوتاه و مختصر و مفید به آن خواهیم داشت و بیشتر، کاربردخط، اشاره

 ماست. 

  : (Gestalt)شتالت نظریة یادگیری گِ

 که: استاین معنیشتالت در روانشناسی گشتالت به گِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهنده آناز اجزای تشکیل ،کل

  .بیشتر است 
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آن یافت  دهندةهایی است که در اجزای تشکیلدارای خواص و ویژگی ،یعنی کل یک چیز 

 کنندة اجزاء است و نه برعکس.شه و از خیلی جهات کل، تعییننمی

یک پازل با یک طرح خاص، مثال خوبی در این زمینه است. وقتی شما اجزاء این پازل رو 

بینی شاید بتونی همون تکه از پازل رو بفهمی که چیه ولی امکان تشخیص طرح کلی آن می

 ه.غیر ممکن و یا  با اشتباه همراه

نهایت مهم، یک داستان از مولوی نقل کنیم که احتماالً بذار برای درک بهتر این موضوع بی

 شنیدیش.

هرگز چنین حیوانی ندیده  آن که مردم ه بودنددر شهری آورد برای نمایش فیلی را»

بودند. فیل در خانه ای تاریک بود و مردم بسیاری برای دیدنش به تاریکی رفتند، چون 

ای از حیوان را لمس می کرد و هنگامی که از او شم ممکن نبود، هر کس گوشهدیدنش با چ

 .گفتاز فیل، چیزی می دشدرباره شکل فیل می پرسیدند به فراخور درک خو

که گوش چون ناودان است و آنبود گفت فیل همکه دستش به خرطوم حیوان رسیدهآن 

 ،کرد، نفر سوم که در آن تاریکیمیفیل را لمس کرده بود حیوان را مثل بادبزن معرفی 

 بعدیر کرد و نفتشبیه می یدر پاسخ به شکل فیل، آن را به ستونبود زده پای فیلبه دست 

 ،چون تخت است چرا که او پشت فیل را لمس کرده بود. به همین ترتیبگفت فیل هممی

 سردرگمی و اختالف، در نهایت به یدندمی شن ن افرادکه وصف فیل را از ایبقیة مردم 

 «.رسیدندمی

 گه؟کرد خودش درست میکه هرکس فکر میافتاد در صورتیچرا این اتفاق می

 شاید با این داستان، بهتر درک کرده باشی که؛
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 وعِنیاز به مطالعه از ن  گویی به سؤاالت مفهومی در کنکور،برای موفقیت بیشتر در پاسخ

  و کل به جزء داریم

 و  کلی مطلبدرک طرح 

 ارتباط آن با اجزاء مطالب. 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه به جزئیات، 

 دارد!رک کلیات و اصل مطلب باز میاز د ما را

 

 

 

 شتالت یعنی:در مطالعه، گِ

 کنه.تر میدرک کلیات مطلب، درک جزئیات مطلب رو راحت
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 الی جزئیات گمکنی اصل مطلب در البهیعنی وقتی شما جزء به جزء و خط به خط، مطالعه می

هایی از جزئیات مطلب رو خواهی شه و درک اصلی رو از مطلب نخواهی داشت ولی درکمی

 داشت مثل همون داستان فیل!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یعنی وقتی شما برای انجام یک فعالیت مثل مطالعه در یک لحظه از روز و یا برای 

باشی، تمایل زیادی برای انجام  تر نداشتهتون، یک هدف کلیروزانه و هفتگیهای برنامه

 شی.انگیزه میهای جزئی برنامه نخواهی داشت و سریع دلسرد و بیفعالیت

 

 

 شتالت یعنی:گِ ،ریزیدر برنامه

 درک هدف و مسیر رسیدن به هدف،

های جزئی برنامه رو های روزانة برنامه و فعالیتدرک فعالیت

 بیشتر. و اجرای برنامه رو کنه و انگیزه برای اقدامتر میراحت
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و  ریزیبا این توضیحات، احتماالً شما باید متوجه یک اشکال و خطای اساسی در برنامه

 کنن...!!!رعایتش میمطالعه شده باشی که اکثراً خوب 

تر شده و های گذشته، مفهومیکه کنکور ارشدِ امسال نسبت به سالبا توجه به این

های حفظی و گه استفاده از روشره، دیتر شدن پیش میچنان به سمت مفهومیهم

گو نخواهدبود و نیاز شدیدی به های کهنه و پوسیده، جوابخوانی و استفاده از روشجزئی

ریزی و مطالعه داریم. در این رابطه، روش کل ش و تغییر روش در حوزة برنامهتغییر نگر

 گوی شما برای این مسأله خواهد بود. نهایت مفید و جواببه جزء بی

 

 برای شما دارد؟ ایالعادهچه فواید و مزایای خارق ،از کل به جزء ریزی و مطالعهبرنامه

باال اشاره کردیم؛ کمک به درک و فهم بهتر مطالب یکی از این فواید و مزایای مهم را در 

 و داشتن یک مطالعة مفهومی و عمیق که نیاز کنکور شماست.

 تر کردن مغز تونه.یکی دیگه از فواید و مزایای جالبِ روش کل به جزء، فعال

ات رو بسیار بسیار باالتر وری و راندمان مطالعهتونی بهرهشما با فعال کردن مغزت، می

 ببری.
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کرة راست. چپ و نیم کرةکره تشکیل شده؛ نیمطور که مطلع هستی مغز، از دو نیمهمان

درصد هستند  ۱۱کنند و فقط کرة چپ مغزشان استفاده میدرصد مردم، از نیم۹۱حدود 

 کنند.شان استفاده میکرة راستکه از نیم

 

راسته و  کرةتر از نیمکرة چپ مغزتون فعالروزمره، معموالً نیمهای در انجام فعالیت

 یعنی:این کرةراست، نیمه فعال و یا غیرفعاله! نیم

 

 

 

 گه:انیشتین می

 میزان کارکرد مغزشان  ،اگر انسان ها در طول عمر خویش

 ،یک میلیونیوم معده شان بود

 ت!زمین تعریف دیگری داش ةاکنون کر
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کره و رابطة های هر یک از دو نیمدر زمینة ویژگی «دکتر راجر اسپری»های طبق پژوهش

رو اخذ  ۱۹8۱ها با یکدیگر که به دلیل همین کشف مهم، جایزة نوبل پزشکی در سال اون

کرة دیگة مغز، های خاص خودش رو داره که با نیمکرة مغز، ویژگیکرد، هر یک از دو نیم

 ها، ادراک کل و ادراک جزء است.ه! یکی از این ویژگیمتفاوت و حتی متضاد

 

 چپ مغزه. کرةت و درک جزئیات، مربوط به نیمراس کرةدرک کلیات مربوط به نیم

 

 

 در هنگام مطالعة دروس،

 کره!!!شود،  نه از هر دو نیمکرة مغز استفاده میفقط از یک نیم 

کرة مغزشان بوده و نه نبوغ نوابغ، به دلیل استفاده از هر دونیم

 فقط یکی. )مثل لئونارد داوینچی و ...(
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 کرة مغزتون راتونین در هنگام مطالعه، هر دو نیمشما با استفاده از روش کل به جزء، می

 انگیزی افزایش بدینو یادگیری به طرز شگفتتون رو در مطالعه وریفعال نگه دارین و بهره

 و در جادة نبوغ، گام بردارین و به پیش برین! فقط  باید امتحانش کنین.

عالوه بر موارد فوق، استفاده از روش کل به جزء، فواید و مزایای زیر رو برای شما داره 

 کنیم:نظر مینشدن بحث، صرفترکه از توضیحات هر یک به دلیل طوالنی

 تون در یادگیری و درک و فهمفزایش سرعتا 

 تون در مطالعه و یادگیری به نفسافزایش انگیزه و اعتماد 

 پرتیافزایش تمرکزتون و کاهش حواس 

 های کنکور(درک روابط بین اجزای مطلب )مبنای طراحی سؤاالت و تست 

 ریزی مؤثرتسلط بیشترتون بر منابع و مطالب برای برنامه 

  تون و مقابله با فراموشیمطالب در حافظهتثبیت بهتر 

 تونموندهزمان و استفادة بهتر و بهینه از فرصت باقیمدیریت 

 آرامش و نشاط بیشتر در مطالعه و یادگیری 

 تونتر منابع و دروساتمام سریع 

 ... و 

 ها همه درست، اما؛این

 

  چگونه روش کل به جزء را در دروس، عملی و اجرایی کنیم؟

وضیح بدیم و در قالب بدین این سؤال کاربردی و مهم رو کمی که جلوتر رفتیم، تاجازه 

به آن بپردازیم. ولی قبل از آن،  (Preview)و تکنیک مرور اجمالی   PQ6R سیستم مطالعة

۳۵ 

www.takbook.com

http://www.arshadstudy.ir/


 

 

0

www.Arshadstudy.ir 

info@ Arshadstudy.ir  Copyright 2016 

 

© 

 (۱)از سری مباحث موفقیت در کنکور ارشد 

 آموزشیگروه پژوهشی، 

 ای هم اندیشانو مشاوره

 )پـــــــامه(

 

 
 

 

 

 

کنیم که مکمل بحث ریزی و مطالعه  اشاره میبه یک استراتژی تأثیرگذار دیگه در برنامه

 واهد بود.قبلی و بحث بعدی خ

 

 ... اولویت بندی منابع و دروس:  راز  و استراتژی دوم   

مسأله و سؤال اول رو که در سطور قبل مطرح شد، به یاد بیارین. گفته شد که چگونه 

 مونده مدیریت و مطالعه کنیم؟ منابع و دروس خونده نشده رو در این فرصت باقی

 بهترین و مؤثرترین کار چیه؟

مونده رو از یک کنار شروع به خوندن کنیم، حاال تا هرجا منابع و دروس باقیبه نظر شما 

بندی کنیم و طبق اولویت تعیین شده شروع به مطالعه ها رو اولویتکه رسیدیم، یا نه، اون

 کنیم؟

شه اکثراً پاسخ ها پرسیده میها و مشاورهوقتی این سؤال، از داوطلبان محترم در کالس

انگیزه اینه که در عمل، از روش اول استفاده چه تعجبلویت، ولی اوندن که طبق اومی

 !کنند، یعنی مطالعه از یک کنارمی

 بندی منابع و دروسه.چه منطقی و اصولیه، اولویتحاال چرا؟ بماند، ولی اون

 

زمان و استفاده بهینه و حداکثری از فرصت بندی صحیح و اصولی، باعث مدیریتاولویت

های بندی، از مهمترین تکنیککننده موفقیت شماست. اولویتشه و تضمینمونده میباقی

 ّشه. زمان محسوب میمدیریت
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 اما؛

 وری و راندمان را داشته باشیم؟بندی کنیم تا حداکثر بهرهچگونه اولویت 

 استراتژی از ساده به دشوار:

این ایام مفیده و برای تابستان و مهر همین توجه داشته باشین که این استراتژی برای 

 شه.شه، البته بسته به روحیة داوطلبان، تغییراتی در اون ایجاد میاستراتژی  برعکس می

 شه وعمالًتر میشین فرصت، محدود و محدودتر میوقتی به ایام کنکور نزدیک و نزدیک

از یک کنار، این خطر رو  زمان کمتری در دسترس دارین. خوندن و مطالعة منابع و دروس

کنه که وقتی زمان به اتمام برسه، ممکنه خیلی از دروس و مطالبی رو که براتون ایجاد می

 تون رو تو این مدتها رو بلد بودین!!! وقتکه اونساده بوده، نرسین که بخونین در صورتی

 

 

 بندی یعنی:اولویت

منابع، دروس و مباحث، بر اساس اهمیت و مرتب کردن 

 فوریت هر یک از آنها؛

 با هدف کسب بیشترین و بهترین نتیجه در کمترین زمان.
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بر روی مطالبی که سخت و دشوار هم بوده گذاشتین، زمان زیادی از شما تلف کرده ولی 

باعث یادگیری و تسلط شما نشده مضافاً، استرس و نگرانی شما رو هم افزایش داده.  همین 

افته و برای ها اتفاق میگویی به سؤاالت و تستخطر دقیقاً در جلسه کنکور و در پاسخ

ر تونه دمونده، میهای باقیفتاده. توجه به این نکته و رعایت اون در روزها هم اتفاق اخیلی

عدی های بآزمون نیز خیلی برای شما کمک کننده باشه. این بحث مهم رو، انشاءا... در برنامه

 دنبال خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چه برای مطالعة دروس، وقت کم بیارین و زمان کنکور فرا برسه، در این استراتژی، چنان

 شه و نه مطالب ساده، و این، برد شماست. خود به خود مطالب دشوار حذف می

 

 

 یادتون باشه که؛

 بر مطالبه نه فقط خوندن مطالب.چه برای کنکور نیازه تسلط آن 

تونین بر دشوار در این فرصت محدود، نمیندن مباحث سخت و با مطالعه و خو 

و  تر، این امکان وجود دارهالب سادهندن مطبشین، ولی با مطالعه و خوها مسلط اون

 احتمال موفقیت شما بسیار بسیار باالتر خواهد رفت.
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 بودجه رو در نظر نگیریم؟تعجب کردین، نه؟! یعنی ضرائب و 

این همون چیزیه که در بین اکثر داوطلبان رایج شده و اکثراً با همین روش برنامه ریزی  

و  خوایم استفاده از ضرائبافته. نمیکنند و آنچه نباید اتفاق بیفته اتفاق میو مطالعه می

لی به هیچ وجه، نقطة ها استفاده خواهیم کرد وبودجه رو انکار کنیم و در جای خودش از اون

 ریزی و مطالعه نیستن.شروع مناسب و مؤثری برای برنامه

 ریزی و مطالعةچرا ضریب باالی دروس و بودجة باالی مباحث، روش مناسبی برای برنامه

 دروس نیستن؟

  ..احتماالً تا کنون باید متوجه شده باشی که چرا. ،با توجه به توضیحات باال

 

 

 پس؛

ها رو که دروس و مطالب رو از یک کنار بخونین، اونبه جای آن 

 ،نه از دشوار به ساده هم از ساده به دشوار،بندی کنین؛ اوناولویت

نه بر اساس ضرائب باالی منابع و دروس و نه بر  ،چنینو هم 

 های گذشته!سال مباحثاساس بودجة 
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بندی تون را بر اساس ضرائب و بودجة سؤاالت اولویتوقتی شما دروس و مباحث

شه و اولویتی برای ساده، متوسط ات نمیکنین هیچ توجهی به توان شخصی و پایة درسیمی

 شه. و دشوار بودن مطالب در نظر گرفته نمی

)مثالً ضریب رو چون ضریب باالیی داشته  ۱برای توضیح بیشتر، مثالً شما درس شمارة 

های گذشته رو به دلیل بودجة باالی اون در آزمون سال A( انتخاب کردین و قراره مبحث ۳

تون برای شما که یادگیری این مبحث از نظر توان فردیسؤال( بخونین در حالی ۵)مثالً 

مونده یک خطای دشواره. صرف زمان برای این مبحث و در این برهه و فرصت باقی

 شه چون:سوب میاستراتژیک مح

 

 قدر برای یادگیری و تسلط بر مبحث، وقت زیادی نیاز داری و وقت شما اون

 نیست؛کافی

 ات پایین میاد، روزها چون یادگیری مبحث برای شما دشواره، سرعت یادگیری

 های مضاعفشه و پیشرفت چندانی نداری و همین باعث ناامیدی و نگرانیسپری می

 کنه؛می تضعیفات رو شه و روحیهمی

 ها مسلط گیری و بر اونذاری خوب مطلب رو یاد نمیبا وجود وقتی که می

 شی؛نمی

 رسی، چون مبحث مورد نظر، وقت شما رو گرفته و به مطالعة بقیة دروس نمی

 به اصطالح، تلف کرده؛

  اگه وقت کم بیاری و زمان کنکور فرا برسه، مطالب ساده و متوسطی هست

 شون؛تونستی سریع یاد بگیریکردی میونی که اگه فرصت میکه فرصت نکردی بخ

 تر میاد؛شه و موفقیتت در آزمون پایینات کم مینفساعتمادبه 

   ... و 
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 افتهکه مطالعة دروس از ساده به دشوار، عکس موارد فوق براتون اتفاق میدر صورتی

 کنه:که موفقیت شما رو بیشتر می

 

 بر مطالب، وقت کمی نیاز داری؛ برای یادگیری و تسلط 

 شه و چون مبحث برای شما ساده است، سرعت یادگیری شما زیاد می

کنی و همین باعث افزایش انگیزه و شور و اشتیاق ای پیدا میپیشرفت قابل مالحظه

 کنه؛تر میات رو روز به روز عالی و عالیشه و روحیهباالتری در یادگیری می

  فهمی و تسلطت بر مطلب ذاری مطالب رو خوب میمیبا وجود وقتی کمی که

 شه)همون چیزی که برای کنکور نیاز داری(؛تر میزیاد

 کنی و این به شما انرژی و انگیزه فرصت مطالعة بقیه دروس رو هم پیدا می

 ده؛می یشتریب

 ها اگه وقت کم بیاری و زمان کنکور فرا برسه، مطالبی که فرصت خوندن اون

اهم نشده همون مطالب دشوار بوده نه مطالب ساده! که خود به خود برای شما فر

 حذف شده؛

 کنه و موفقیتت در آزمون ات روز به روز افزایش پیدا مینفساعتمادبه

 شه؛بیشتر و بیشتر می

  ... و 
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 ... : (۲) ایبندی یک دقیقهمرور و جمع   

مونده تا کنکور ارشد، برای مسأله و آمیز از فرصت باقیتا اینجا برای استفاده موفقیت

مسأله و سؤال مهم مطرح شده، دو روش و به نوعی دو استراتژی  ۳سؤال اول، از مجموع 

 ریزی و مطالعه مطرح کردیم: مهم رو برای برنامه

 استراتژیِ از کل به جزء  -۱

دشوار و  –متوسط  –)ساده دروس و مطالب از ساده به دشواربندی استراتژیِ اولویت -2

 خیلی دشوار(

ریزی و مطالعه، صرفاً در نظر گرفتن ضرائب دروس و و گفتیم که مبنای اصلی برنامه 

ریزی و مطالعه بر این اساس یک خطای استراتژیک و خطرناکه بودجة مباحث نیست و برنامه

 های درسی شماست.و فاکتور اصلی، توانایی

که بتونی این  هاییرسیم به تکنیکدر ادامه و با توجه به دو استراتژی فوق، می

ها رو درک کنی و با انگیزه و اشتیاق بیشتر آسای اونها رو عملی کنی و اثر معجزهاستراتژی

 های بیشتری دست پیدا کنی. و با نشاط و شادابی روزافزونی، ادامه بدی و به موفقیت

 

 چگونه روش کل به جزء را در دروس، عملی و اجرایی کنیم؟

میت آن صحبت کردیم و گفتیم که لت و روش کل به جزء و اهگشتا قبالً در مورد نظریة 

تر که کنکور سال به سال مفهومیهایی داره و با توجه به اینخوانی آسیبنگری و  جزئیجزئی

گو های کهنه و پوسیده جوابتر هم خواهد شد، دیگه این روششه و مفهومیمی

کل به جزء سرعت یادگیری رو افزایش ریزی و مطالعه از نخواهدبود. و بیان شد که برنامه
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کنه. و اشاره شد که درک کلیات مطلب، به درک تر میتر و عمیقداده و مطالعه رو مفهومی

کنه و برای مطالعة دروس، ابتدا باید کلیات مطلب رو مطالعه کنی و جزئیات آن کمک می

 سپس با شیب مالیم به سمت جزئیات، حرکت کنی. 

های مختلفی طراحی شده که یکی از مهمترین در مطالعة اصولی و مبتنی بر مغز، سیستم

است. بنا نداریم که این سیستم رو توضیح  PQ6Rها در جهان، سیستم مطالعة این سیستم

های بعدی به طور مفصل به اون های آموزشی آنالین و برنامهبدیم و به امید خدا، در دوره

کنیم تا به کمک این سیستم و ای میاکنون در حد معرفی، اشارهخواهیم پرداخت ولی 

ای برای این موقعیتی که شما در هایی که در سطور فوق گذشت، بتونیم سیستم عالیروش

 ارائه کنیم.  ،آن قرار داری

 

 : )صرفاًجهت اطالع!( PQ6R سیستم مطالعة

به یک مطالعة سریع، مرحله مهم تشکیل شده که شما رو  8این سیستم مطالعه از 

رسونه. برای اجرای اصل گشتالت و مطالعه از کل به جزء، این مفهومی، عمیق و متمرکز می

سیستم، سیستم بسیار مناسبی است. ولی در شرایط کنونی که فرصت زیادی در دسترس 

ها و مراحلی  که در این نیست ضرورتی نداره که تمامی مراحل اون اجرا بشه و فقط گام

 شه.توضیح داده می   3P3RTگر شما خواهد بود مدنظره که در روشط، یاریشرای

 های این سیستم به ترتیب عبارتند از:گام

  (Preview)مرور اجمالی گام اول: 

  (Question)طرح سؤال گام دوم: 

 ( Read)خواندن گام سوم: 
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 ( Record)برداری ثبت کردن و یادداشتگام چهارم: 

  (Reflect)تفکر و تجزیه و تحلیل گام پنجم: 

 ( Revise)بازبینی گام ششم: 

 ( Recite)تعریف گام هفتم: 

 ( Reviwe)مرور گام هشتم: 

 

 : (Preview)مرور اجمالی  انگیزو شگفت دهندهسرعت تکنیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مروراجمالی یعنی:

 درک کلیات مطلب و درک نکات اصلی مطلب؛  

 درک کلیات کتاب، قبل از خوندن اصلی و دقیق.
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های اصلی مطلب در شه که ستونیعنی کشف و درک اسکلت مطلب. این کار باعث می

تان شکل بگیره تا در ادامه، بقیه مطالب بر روی اون سوار بشه و به اون گره بخوره و ذهن

های مطلب در ذهن، باعث تخریب مطلب در ذهن شما ساخته بشه. عدم ایجاد ستونساختمان 

  این یعنی فراموشی و عدم یادگیری و در نتیجه اتالف زمان. شه وساختمان مطلب می

شروع از کلیات مطلب، قدم اول مطالعه است و به تدریج به سمت درک جزئیات حرکت 

 کنیم.می

مطلب از مجموعه نکاتی تشکیل شده که شامل موارد  الزم به ذکره که یک کتاب و یک

 زیره: 

 نکات اصلی 

 نکات فرعی 

 نکات جزئی 

 ترنکات جزئی 

 

طور که قبالً در مرحله مروراجمالی، هدف، درک همین نکات اصلی مطلبه و الغیر، و همون

ک ، دردر ذهنها در مبحث نظریة گشتالت مطرح کردیم درک نکات اصلی و شکل گرفتن اون

 کنه.تر میبرایت راحت نکات فرعی و جزئی رو

 

 یک سؤال: ،اما
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مطرح  براتون آسای موفقیت در کنکور رورسیم که فرمول معجزهحاال به این نقطه می

ات تا کنکور، اون هم بر اساس موندههای باقیکنیم؛ برای استفاده هرچه بیشتر از روز

ریزی های فوق و در قالب سیستم و روش نوینی در مطالعه و برنامهها و تکنیکاستراتراتژی

و برای اولین بار درکشور، تا گشایشی باشه برای شما دوست عزیز  3P3RT  تحت عنوان 

 و محترم. 

نهایت تأثیرگذار تشکیل شده که گام ساده ولی بی ۷، از العادهخارق این سیستم و روش

تان رقم بزنید و می توانید از همین امروز تحولی را در برنامه و روش مطالعه به کمک آن

 تبدیل کنید.  مانده تا کنکور را به یک رتبة بهترفرصت باقی

 

 

ندی بنظریة گشتالت، تکنیک مروراجمالی، اصل اولویتچگونه از 

 استراتژی از ساده به دشوار،  و

 مانده در این فرصت محدوددروس باقی برای مطالعة

 استفاده کنیم؟ 

 (3P3RTآسای )روش معجزه 
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 تر آماده کن ...پس خودتو جدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 موفق و پیروز و سربلند باشی؛ 

 .ة، در پناه حقـالبت

 

 

 ای ارزشمندمرحله ۷رایگان این فرمول  فوری و برای دانلود

(3P3RT) 

های بعدی، و همچنین دریافت برنامهو جداول مربوطه  

کرده و این مراجعه   اِستادی ارشد ایتـبه س استافیـــک

  کتاب الکترونیک را به طور کامل دریافت کنید.

rshadstudy.irAwww. 
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  ..: برخی از منابع مهم و اصلی  

 الف( منابع مکتوب:

 ، روانشناسی پروشی نوین، ویرایش ششم، تهران: نشر دوران۱۳8۹اکبر، سیف، علی

 محمدنقیدکتر ، زمینة روانشناسی هیلگارد، ترجمة ۱۳۹۳ [،و دیگران]اتکینسون، ریتا ال، 

 ، تهران: رشد[و دیگران] براهنی           

 ، مشاوره تحصیلی، طلیعة سبز۱۳8۹اهلل، پور افشار، عزتملک

 ، یاگیری خالق، تهران:انجمن قلم ایران۱۳۷۹اهلل، شجری، فتح

 های یادگیری و مطالعه، تهران: نشر دوران، روش۱۳88اکبر، سیف، علی

 یادگیری و مطالعه )ویرایش دوم(، تهران: نشر دورانهای ، روش۱۳۹2اکبر، سیف، علی

 ، نقشة ذهنی، ترجمة هوتن فرزادپور، نشر بافکر ۱۳۹۳بوزان، تونی، 

 ، مرجع جامع تندخوانی، ترجمة سمیة موحدی فرد، قم: همگرا ۱۳۹۳بوزان، تونی، 

 ن، هفت عادت مردمان مؤثر، ترجمة محمدرضا آل یاسین، نشر هامو۱۳۹۴کاوی، استفان، 

 های آموزشی حضوری:ب( دوره

 های نوین مطالعه، تندخوانی و ای مهارتمشاوره –، دورة آموزشی ۱۳۹۳کریمی، سعید، 

 های موفقیت در کنکور(مدیریت زمان )مهارت

 سازی فردی، گروهی و تیمیمهارتی توانمند -، دورة آموزشی ۱۳۹۳کریمی، سعید، 

(NLP) ، دورة آموزشی مدیریت فردی و موفقیت در زندگی۱۳۹۴کریمی، سعید، 
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 نویسنده: و محتوا مدیریت

 د کریمیـسعی

 یادگیری، و مطالعه هایروش اورـمش و مدرس

 ریزی درسی و موفقیت برنامه 
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