
 

 گام نخستين در موفقيت آغاز

 

 4931 ماه مهر 

 در و اندنشسته هم کنار گوش تا گوش که آموزدانش 93. است چهارم سال آموزاندانش کالس جلسه اولين

 هايرشته در قبولي آنها اتفاق به قريب انتظار خورد،مي چشم به اطمينان و اميد نور آنها همه هايچشم

 آنها همه ديگر، عبارت به است؛ حدود همين در رشته چند و فيزيوتراپي يا داروسازي دندانپزشکي، پزشکي،

. شوند هپذيرفت شانعالقه مورد رشته در بتوانند تا بياورند ايخرده و هزار نهايت در يا رقمي سه رتبه که مايلند

 بايد زامرو همين از اينکه و دارند پيش در سختي راه چه که  گويممي آنها به  تدريس هاسال تجربه به توجه با

 درباره .کنند توجه حياتي و مهم اصل يک عنوان به زمان مديريت به و نکنند کوتاهي بخوانند، درس جديت با

 بايد برسند هم درس اين دوره به سراسري آزمون برگزاري زمان تا آنکه براي که گويممي آنها به هم درسم

  هم نفري چند و کنندمي تاييدم سر دادن تکان  با همه.  بخوانند درس ساعت چند و  صفحه چند ايهفته

 کنم،مي تدريس که را درسي با  مرتبط آموزشي کمک و تست هايکتاب عنوان و  دارند سؤال دو يکي

 .خواهندمي

  

 4931 ماه  آبان

 بريخ کوتاهي از امسال که نگفتيد مگر بياييد؟ جلو من با همراه که نداديد قول مگر شد؟ چه پس:  گويممي

 زنيد؟مي حرف نتوانستن و نخواندن از چرا پس بود؟ نخواهد

 نمي درک را آنها کس هيچ و آورندمي کم وقت که گويند مي و شودمي تازه دلشان داغ نشده، تمام امجمله

 ظهر از بعد 1 ساعت تا روزها بعضي اينکه و کنند توجه بيشتر او درس به که خواهدمي معلمي  هر و کند

 .... و دارند کالس

 اينها همه که نيست هم قرار خوب گويممي دلم توي. هاستبچه هرساله هايبهانه ندارد؛ تازگي برايم هاحرف

 نهمي بين از شماري انگشت تعداد عمل در اما است، همين آنها همه آرزوي که است درست. بياورند عالي رتبه

 .داشت خواهند رقمي سه رتبه کسب براي را الزم تالش انگيزه با آموزاندانش

 بگذاريد نارک را موبايل و کامپيوتر و تلفن فقط: گويممي و دهممي تکان تاييد نشانه به را سرم و زنممي لبخند

 .داشت خواهيد مطالعه براي بيشتري زمان چقدر که ببينيد تا

 !بپوشانيم بايد هم را آينه روي! آقا کرديد فراموش را آينه: گويدمي شيطنت با ها بچه از يکي

  



 

 4931 اسفند

 اند،نخوانده درس بايد که طور آن حاال تا اينکه گويند؛مي شان برنامه از و آيندمي سراغم نفر دو يکي روز هر

 از اگر آيا و است خوب رشته يک در قبولي هدفشان اينکه و خواند، خواهند درس حسابي بعد به اين از اما

 .شوندمي موفق بخوانند، درس ساعت 49 روزي حاال

 ينکها  کنند؛مي کسب خوبي رتبه بخوانند، حسابي را درس بهمان عوض در و نخوانند را درس فالن اگر اينکه

 يالتتعط براي اينکه  و نشود، پرت حواسشان و نرود جا هزار به مطالعه هنگام فکرشان تا کنند تمرکز چطور

 عمومي ا،ر چهارم سال يا بخوانند را پايه هايدرس ببرند؛ را بهره بيشترين تا باشند داشته ايبرنامه چه نوروزي

 ....و بزنند، هم تست کنارش يا بخوانند درس فقط تخصصي، يا بخوانند

  

 4931 ارديبهشت

 هايآزمون در را درصدهايشان آنها از بعضي. شودمي ديده  مطمين و مصمم هايچهره آن از نشاني کمتر

. است هنشد بهتر چندان  شانرتبه اندخوانده «بکوب» ماهي يک اينکه با گويندمي و دهندمي نشانم آزمايشي

 اه گزينه براساس فقط و سؤال خواندن  بدون زني تست هايشيوه و معکوس مهندسي درباره ديگر يکي

 يستن مضطرب اصالً که گويدمي ديگري. کند اعتماد آنها به تواندمي حد چه تا که بداند خواهدمي و پرسدمي

 به فقط امسال و شود آماده آينده سال براي که است گرفته تصميم چون است؛ راحت خيالش هم خيلي و

 .کند شرکت سراسري آزمون در  تجربه يک عنوان

...  آقاي يا...  خانم زني تست و  بنديجمع هايکالس کنکور، مدرس فالن سمينار درباره هم هابچه از ايعده

 يهاقيمت که سمينارها اين در نامثبت فکر در و گويندمي سخن مؤسسه بهمان تبليغاتي هايدي سي و

 کشبهي را ساله چند راه و کنند تزريق آنها به را الزم اطالعات سمينارها اين شايد تا هستند دارند، نيز نجومي

 .نمايند طي

 

 4931 مرداد

 هب با که داوطلباني شنوم؛مي ديگر چيز هر از بيشتر را عبارت اين که است روزي چند ؛«نبود من حق اين»

 باد بر را اميدهايشان و آرزوها درماندگي، با و شوندمي خشمگين يا شودمي جاري اشکشان شانرتبه يادآوردن

 هايرشته در که نيستند مطمين اکنون و بود پزشکي رشته اميدشان که آموزانيدانش بينند؛مي رفته

 .خير يا شوندمي پذيرفته  سکونتشان محل شهر در هم کارشناسي



 

 ودنب نامفهوم ها،معلم کوتاهي مدرسه، نامناسب ريزيبرنامه تقصير را موفقيت عدم اين که خسته جواناني

 البته و دانندمي کس همه و چيز همه خالصه و  نامناسب حوزه سراسري، آزمون دشواري درسي، هايکتاب

 آخر اهم يک که بخصوص دارند؛ را تقصير کمترين و اندشده مرتکب را اشتباه کمترين خودشان وسط اين در

 دانستندنمي و نداشتند خوبي برنامه که است بوده اين مال اندنخوانده خيلي هم اگر يا اندخوانده درس خيلي را

 .بزنند را تستي چه و بخوانند بايد چه که

 شنواي رنف يک خواهندمي بيشتر روزها اين که دانممي. کنممي بازي برايشان را شنوا گوش يک نقش بيشتر

 روزهايي ياد ناخودآگاه  اما کند؛ يادآوري آنها به را اشتباهاتشان کسي خواهند نمي و باشد هايشاندل درد

 کنند،يم تلويزيوني سريال فالن ديدن صرف را وقتشان اينکه براي چقدر و بودم نگرانشان چقدر که  افتممي

 د،کننمي ارزشبي هايسخن و حرف درگير را خودشان مدرسه، در و روندمي تفريح و گردش به دوستانشان با

 .داشتم ذهني دغدغه

 کي مثل بايد شما که  بودم گفته آنها به بارها اما است، تفريحات اين انجام جواني، الزمه که دانممي خوب

 يک ايبر کند،مي آماده المپيک مسابقات در شرکت براي را خود که ورزشکاري کنيد؛ رفتار المپيک ورزشکار

 صرف را وقتش و بگذارد کنار دارند، او ساالن و همسن که را تفريحاتي از بسياري است حاضر متعالي هدف

 هم ماش. سازدمي گيرنفس و رقابتي مسابقات اين در شرکت آماده را او تا کند سنگيني و سخت هايتمرين

 تانتبهر و شويد موفق کنکور المپيک در تا بگذاريد کنار را خود هايسال و سن هم تفريحات از بسياري بايد

 حضور براي را الزم هايتمرين اما هستند، کوشا و خوب آموزانيدانش شما همانند که شود  ديگراني از بهتر

 .اندنکرده رقيب پر مسابقه اين در

  

 4931 شهريور

 هک پرسندمي و زنندمي زنگ هابچه گهگاه. است نزديک سراسري آزمون شدگان پذيرفته اسامي اعالم زمان

 مپانزده انتخاب تا که دارد احتمال آيا و شوندمي قبول دانشگاهي چه يا ايرشته چه در آنها کنممي فکر من

 هاده هب محل رشته يک در آنها پذيرش و نيستم گوپيش که شوممي متذکر بار هر من و شوند، قبول امسي يا

 مگر د؛ش خواهند پذيرفته ايرشته چه در که بگويد آنها به  تواندنمي قطع طور به کس هيچ و دارد بستگي امر

  محلي تهرش هر در يقين طور به بتوانند تا  باشد خوب بسيار رقمي دو يا رقمي يک رتبه يک شان،رتبه اينکه

 .شوند پذيرفته اند،کرده انتخاب که

 عترضم اند،کرده آنچه مسؤوليت پذيرفتن جاي به که باشم اين شاهد و باشم هايشانگله شنواي مجبورم باز و

 .باشند



 

 نيمک قاضي را کالهمان بار يک که است خوب شدگان، پذيرفته نهايي اسامي اعالم تا مانده باقي روزهاي اين

 از داقلح)  اول روز از سراسري آزمون برتر هايرتبه مثل نيز ما آيا: که ببينيم و بنشينيم گذشته مرور به و

 کالس سر آيا ايم؟نينداخته فردا به را امروز کار وقت هيچ آيا ايم؟خوانده درس خوب(  دبيرستان اول سال

 يانتخاب گزينه اولين هاتکليف حل و خواندن درس آيا بود؟ هامعلم هايگفته و درس به حواسمان دانگ شش

 تکه فکر به درس کالس در آيا داديم؟مي انجام را تکاليفمان از بعضي حوصلگيبي و سيري سر از يا بود ما

 مبفهمي را درسي هاينکته همه که خواستيممي يا بوديم دوستانمان خنداندن و کردن خوشمزگي و انداختن

 معلممان که کنيم ذوق و بخوريم تنقالت کالس سر که نيامد پيش آيا! شويم؟ خارج درس کالس از بعد و

 !نشد؟ متوجه و بود تخته به رويش

 که است آخري قدم موفقيت، که کنندمي فکر  جوانان از بسياري متاسفانه: »شناسروان دکتر يک قول به

 مثال ار مسافري توانمي. شودمي شروع قدم اولين با موفقيت که  بپذيرند را واقعيت اين بايد اما دارند؛برمي

 فردي چنين کند؛مي انتخاب رودمي شرق به که را ايجاده اشتباه به اما است، شمال به رفتن هدفش که زد

 بردارند، اشتباه را اول قدم اگر نيز جوانان. رسيد نخواهد خود هدف به مسير اول همان در کردن اشتباه با

 .«درسي نخواهند هم خود مقصود به نهايت در و است زياد بردارند، اشتباه به هم را بعدي هايگام اينکه احتمال

  

  

 يمتعال هدف يک براي کند،مي آماده المپيک مسابقات در شرکت براي را خود که ورزشکاري

 رفص را وقتش و بگذارد کنار ، دارند او ساالن و همسن که را تفريحاتي از بسياري  است حاضر

 کنار ار خود هايسال و سن هم تفريحات از بسياري بايد هم شما. کند سنگين و سخت هايتمرين

 شويد موفق کنکور المپيک در تا بگذاريد


