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وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
دفتر مرکزی مشاوره

معاونت دانشجویی و فرهنگی
مرکزمشاوره دانشجویی

دانشجویان عزیز: خواهشمند است، بهترین مقاله این ماه را 
انتخاب و کد آن را  به شماره sms 0935 2500468 نمائید.

همة انس��ان ها کم و بی��ش برنامه ها و اهداف جا مان��ده اي دارند که 
روزگاري رس��یدن به آنها برایشان مهم بوده است. مشكالت خاص یا تعلل، 
مانع  رس��یدن به آنها ش��ده و پس از مدتي خود به خود در زباله داني حافظه 

مدفون شده اند.
در ظاه��ر، ممكن اس��ت خیلي مهم به نظر نیاید، ول��ي کارهاي ناتمام 
زندگي جایي در درون ما حضور دارند و مدام خود را یادآوري مي کنند. حضور 
آنها با احساساتي مانند غم، اضطراب، نگراني، احساس گناه و شرم، افسردگي 
و نومیدي گره خورده اس��ت و به نوعي به ما یادآور مي شوند که روزي براي 

ما مهم بوده اند.
ناتم��ام  کاره��اي 
زندگي، بخشي از ماست. 
بخش��ي که نادیده گرفته 
ش��ده و به حال خود رها 
شده است. آیا تاکنون به 
کارهاي ناتمام زندگي تان 
فكر کرده اید؟ لحظه اي 
بیندیشید ... چه کارهایي 
را مایل بودید انجام دهید 
ولي دنبالش را نگرفته اید؟ 
چه کارهایي را ش��روع کرده اید ولي نیمه کاره رها کرده اید؟ چه کارهایي را 
تا مراحلي به پیش بردید اما در نزدیكي هدف رها کردید؟ مطمئناً کم نیستند. 
کاغذ و مدادي بردارید و فهرستي از کارهاي ناتمام زندگي تان تهیه کنید، از 
جزیي ترین تا عمده ترین؛ از کارهاي ناتمام کوچك تا کارهاي ناتمام بزرگ، 
همه را یادداشت کنید. مي توانید از والدین یا برادر و خواهران بزرگتر خود نیز 
س��ؤال کنید که وقتي شما خردس��ال یا نوجوان بودید چه آرزوهایي داشتید و 

خواست هاي شما چه بوده است؟
آن گاه فهرست را به ترتیب از مهم ترین تا کم اهمیت ترین کار ناتمام 
مرتب کنید و بكوشید براي تمام کردن آنها برنامه ریزي کنید. عجله نداشته 
باشید ... به خودتان فرصت طوالني بدهید تا بدون تنش و در کمال آرامش و 
با زمان کافي بتوانید آنها را به پایان برسانید. به یاد داشته باشید که رهرو آن 

است که''آهسته اما پیوسته رود''.
به پایان رساندن یا تمام کردن یك کار ناتمام، بخشي از انرژي وجودتان 

را که با آن گره خورده است آزاد مي کند و شما آزادتر از قبل به پیش مي روید 
و م��ي توانید به کاره��اي دیگري بپردازید. با تمام کردن ه��ر کار ناتمام، در 
واقع دو کار انجام داده اید: هم با تعلل خود مقابله کرده اید و هم کاري را به 
پایان رس��انده و انرژي درون تان را آزاد س��اخته اید. پس جا دارد که خودتان 

را تشویق کنید.
از فروردین 88 تا اسفند 88 چند کار را به پایان خواهید رساند؟ براي به 

پایان رساندن آنها با زمان بندي مشخص،  برنامه ریزي کنید:
 کار ناتمام                              زمان به پایان رساندن آن
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کارهای ناتمام

ارزیابی خطی

73

     حتمًا  افراد زیادي را مي شناس��ید که همواره خود را با دیگران مقایس��ه 
مي کنند. از دیدن آنها چه احساس��ي به ش��ما دس��ت مي ده��د؟ بي تردید 
معاش��رت با افرادي که براي ارزیابي خود مدام به دیگران اس��تناد مي کنند، 

چندان خوشایند نیست و گذراندن اوقات با این افراد مالل انگیز است.
     وصف این افراد، آس��ان اس��ت. مي توانید آنها را در مرکز دایره اي تصور 
کنیدکه دیگران، همان »دیگراني« که برایش��ان خیلي مهم اند،گرداگردش 
جمع ش��ده اند و فردي که در مرکز دای��ره قرار دارد خود را با تك تك افراد 
پیرامون خود مقایس��ه مي کند، آن هم مقایس��ه اي غیرمنصفانه؛  یعني نقاط 
ضع��ف خ��ود را بزرگ نمایي مي کن��د و در مقابل نقاط ق��وت دیگران قرار 
مي دهد. به عبارت دیگر،  کمبودها، نقایص، کاستي ها، شكست ها و تجارب 
تل��خ خود را به ی��اد مي آورد و بزرگ نمایي مي کند و بر آن اس��ت که این 
مس��ائل و مشكالت،  خاص او اس��ت و دیگران هرگز با این مشكالت رو به 
رو نمي ش��وند و اگر هم بش��وند به این شدت نیس��ت. این گونه مقایسه ها 
در نهایت به اعتماد به نفس فرد آس��یب مي رس��اند. در نتیجه فرد احساس 
خوبي نسبت به خود نخواهد داشت و شاید حتي خود را به سبب ضعف ها و 
شكست ها سرزنش کند و نس��بت به دیگران احساس حسادت و نفرت پیدا 

کند.
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     حتمًا  از خود مي پرسید، چگونه مي توان به این افراد کمك کرد. یكي 
از راه ها این اس��ت که به او کمك کنیم تا به جاي »ارزیابي دایره اي«  به 
»ارزیاب��ي خطي«  روي بیاورد. ب��ه عبارت دیگر، تصور کند که در نقطه اي 
از یك خط مس��تقیم ایستاده، که بخشي از آن به گذشته و بخش دیگر به 
آینده مربوط است. آنگاه سعي کند خود را با دو سال قبل،  پنج سال قبل، ده 

سال قبل و سال هاي پیش از آن مقایسه نماید. 
براي مثال، از خود بپرسد:

- از دو س��ال پی��ش تاکنون چه فرق��ي کرده ام؟ چه چیزهایي به دس��ت 
آورده ام؟ چه چیزهایي از دست داده ام؟

- از پنج سال پیش به این طرف چه فرقي کرده ام؟ چه چیزهایي به دست 
آورده ام و چه چیزهایي از دست داده ام؟

- به همین ترتیب مي تواند این پرسش ها را تا هر زمان که خواست ادامه 
دهد.

     بي تردید، این نوع ارزیابي به احساس بهتري منجر خواهد شد، به این 
ترتی��ب،  فرد، دیگر خود را شكس��ت خورده و ناموف��ق نمي داند. به عبارت 
دیگر، به جاي این که خود را با دیگران مقایس��ه کند، وضع فعلي خود را با 
گذش��ته مقایس��ه مي کند و مي تواند با تماشاي رد زمان در تابلوي زندگي 
خود به این نتیجه برس��د که در طول سال ها، دستاوردهاي بسیاري داشته 
اس��ت. از دیگر نكات مثبت ارزیابي خطي این است که اگر فرد متوجه شد 
با گذشت سال ها، روند رو به رشدي نداشته است، دالیل آن را بررسي کند 
و بكوش��د اهداف و برنامه هاي زندگي خود را تغیی��ر دهد. براي مثال، اگر 
ارزیابي خطي به او نش��ان داده که در دو سال اخیر پیشرفتي نداشته است، 
باید س��عي کند با بررس��ي دالیل آن، عوامل بازدارنده را شناسایي و بر آنها 
غلبه کند و اگر خود به تنهایي توانایي این کار را ندارد، از متخصص مشاور 

کمك بگیرد.
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آن روی سکه

ایده آل سازي پدیده اي است که در روابط انساني زیاد اتفاق مي افتد، به ویژه در 
ارتباط با جنس مخالف. بسیاري از نوجوانان و جوانان در تجارب خود به این موضوع 
اش��اره مي کنند که از فرد مورد عالقه خود، یك ایده آل ساخته بودند. این حالت 
ناخودآگاه است. این گونه افراد، در سخن گفتن از شكست خود اذعان مي دارند که 
اگر از طرف مورد عالقه خود » بت « نساخته بودند، این قدر زود تصمیم به ازدواج 
نمي گرفتند و احتمااًل تحمل جدایي نیز برایشان راحت تر بود. برخي نیز مي گویند 
»بت ساختن« از افراد در روابط انساني سبب شده است که چشم خود را به نقاط 
مثبت و منفي طرف مقابل ببندند و به این ترتیب به شناخت کافي نرسند. آنچه که 
این جوانان از آن حرف مي زنند، پدیده اي است موسوم به »شیفتگي«. شیفتگي 
حالتي است رواني که فرد در آن حالت قادر به دیدن واقعیت ها نیست. فرد شیفته 
واقعیت ها را تحریف مي کند. به عبارت دیگر، فرایند »تحریف شناختي«، آنها را 
از دس��تیابي به اطالعات » ناب « در مورد جنس مخالف باز مي دارد. در تحریف 
شناختي، چنان که از نامش پیداست، اطالعات، تحریف مي شوند؛ بخشي از آنها 
کم رنگ، بخش��ي پر رنگ و بخشي دیگر نادیده گرفته مي شوند. در نتیجه، فرد 
نمي تواند به اطالعات ناب، جامع و دست اول دسترسي یابد. بدیهي است بدون 
چنین اطالعاتي نمي توان به شناخت صحیح از فرد مورد عالقه رسید و انتخاب 

درستي به عمل آورد. 
ممكن است از خودتان بپرسید »چرا تحریف شناختي اتفاق مي افتد«. عوامل زیادي 

مطرح هستند که به چند مورد از آنها اشاره مي کنیم:

 1- یادگيري
افراد یاد مي گیرند که چگونه با دیگران رابطه برقرار کنند. زود صمیمي شدن، اعتماد 
بیش از اندازه یا بي اعتمادي، شكس��تن مرزها و حریم ها و به اصطالح »قاطي 

شدن«، تحت تاثیِر فرهنگ، یادگیري و آموزش هاي والدین و اطرافیان است.

 2- احساسات شدید
هیجانات ش��دید مانند احساس عشق، نفرت، خشم و مانند آن، به نادیده گرفتن 
بخش��ي از اطالعات صحی��ح و کم رنگ و پر رنگ س��اختن بخش هاي دیگر 
آن منجر مي ش��ود. براي مثال: وقتي از کس��ي بدتان مي آید، مطمئناً بیش��تر با 
خصوصیات منفي او اشتغال ذهني خواهید داشت؛ وقتي به کسي عالقه مندید، 
تنها به ویژگي هاي مثبت او فكر مي کنید، چون عالقه و عشق بیش از حد، چشم 

شما را به روي دیگر ویژگي هاي طرف مقابل مي بندد.

 3- عایق بندي ذهني 
شیفتگي تا اندازه اي ناخودآگاه است، اما بسیاري از افراد عمداً چشم خود را مي بندند 
و حاضر نیستند دربارة فرد مورد عالقه خود اطالعات بیشتري دریافت کنند. آنها 
در برابر اطالعات جدید به ویژه اگر مغایر با اطالعات قبلي باشد، به شدت مقاومت 
مي کنند، گویي تصمیم خود را عجوالنه گرفته اند و اکنون با »عایق بندي« ذهن 
خود، مانع از ورود اطالعات جدید مي ش��وند تا در تصمیم گیري آنها خللي وارد 

نشود.

 4- مقاومت
مقاومت فرد شیفته در برابر پذیرش دیدگاه دیگران آنقدر زیاد است که اطرافیان 

دیگران

ارزیابي دایره اي

ارزیابي خطي

                                                خودم
                                             

15سال قبل ام    10 سال قبل ام      5 سال قبل ام      اکنون     آینده ام

خودم
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ج��رأت بیان دیدگاه هاي خود را ندارند، چون اگر بخواهند به این کار ادامه دهند 
و در آن اصرار ورزند، با واکنش خش��م و در نهایت س��وءظن طرف مقابل مواجه 

خواهند شد.

 5- فقدان بينش
افراد شیفته نسبت به رفتار خود بینش ندارند. اگر کسي به آنها بگوید که »تو طرف 
مقابل خود را بسیار ایده آل فرض مي کني و حاضر نیستي حتي یك نكته منفي 
هم از او بش��نوي« به هیچ وجه قبول نمي کنند و معتقدند که نقاط ضعف فرد 
مورد عالقه خود را مي شناسند، اما نقاط قوت او را به مراتب بیش از نقاط ضعف 

او مي دانند.
موارد باال که به شیفتگي دامن مي زنند تحت تأثیر احساسات شدید شكل مي گیرند 
اما افكار و باورهاي نادرست نیز مي توانند در شكل گیري و تداوم شیفتگي نقش 
داشته باشند. به عبارتي، تحریف شناختي بر چگونگي تفكر و برداشت ما نسبت به 
افراد و رویدادها تأثیر مي گذارند که پیامد آن دستیابي به اطالعات تحریف شده و 
ناقص است. مهم ترین تحریف هاي شناختي که در روند شكل گیري و تقویت 

شیفتگي تأثیرگذارند، عبارت اند از:
1-تفکر همه یا هيچ

سیاه و سفید دیدن افراد، رویدادها و شرایط، احتمال افتادن در دام شیفتگي را بیشتر 
مي کند، چون حذف گزینه هاي متوسط و اتكا به دو گزینه افراطي »خیلي بد« و 

»خیلي خوب« شما را به جمع بندي غلط مي رساند.
2- نتيجه گيري شتابزده

ش��یفتگي مي تواند از نتیجه گیري شتابزده ناشي شود به طوري که شما با چند 
برخورد کوتاه با فردي از جنس مخالف، از او خوشتان بیاید و عجوالنه به این نتیجه 

برسید که جز خوبي چیزي ندیدم، پس فرد مناسبي است.
3- فيلتر ذهني 

فیلتر یعني از صافي عبور دادن و یكي از تحریف هاي شناختي بسیار 
مهم اس��ت. فردي که از فیلتر ذهني اس��تفاده مي کند، کسي است 

که ویژگي هاي منفي فرد مورد عالقه خود را نادیده مي گیرد و 
تنها به ویژگي هاي مثبت او مي چسبد. با این کار او شانس 
شناخت صحیح و اطالعات جامع از فرد مورد عالقه خود 

را از دست مي دهد.
4- بزرگ نمایي – کوچک نمایي

ب��زرگ کردن یا اغ��راق در ویژگي هاي مثبت، نادیده 
گرفتن، کوچك شمردن یا کمرنگ کردن ویژگي هاي 
منفي طرف مورد عالقه، دامي  اس��ت که شما را به 

ورطه شیفتگي مي کشاند. بنابراین به جاي این دو گزینه 
بیمارگونه،گزینه متوسط دیدن را انتخاب کنید.

امید است که معرفي این راهكارها بتواند به شما کمك کند 
تا آن روي سكه را ببینید. یعني فقط به دیدن ویژگي هاي 

مثبت و توانمندي ها اکتفا نكنید و بدانید هر سكه دو رو دارد، 
یك روي آن خوبي ها و نكات مثبت اس��ت و روي دیگر آن بدي و 

نكات منفي.
 به این ترتیب به شناخت بیشتري از فرد مورد عالقه خود خواهید رسید 

و انتخاب بهتري خواهید داشت. البته یادتان نرود که براي دیدن آن روي سكه 
باید وقت بگذارید و حداقل شش ماه تا یكسال را در نظر بگیرید. البته این 6 ماه 
باید با آگاهي خانواده ها باشد چون بعد از این مدت طوالني درصورت مخالفت آنها، 

مشكالت  بیشتري ایجاد مي شود.

   پیش��رفت و موفقیت تحصیلي، خواس��ت هر دانش��جوي مسئولي است. 
اگر دانش��جوي موفق یا ناموفقي باشید، الزم است عوامل مؤثر بر موفقیت 
تحصیلي را بشناس��ید. این آگاهي به ش��ما کمك مي کند، درصورت موفق 
ب��ودن،  در حفظ و تقویت عوامل مؤثر کوش��ا باش��ید و چنانچه در ترم هاي 
گذشته به موفقیت مورد نظر دست نیافته اید با بررسي و علت یابي، تالش 

مستمر خود را براي بهبود نواقص آغاز کنید.
     در نم��ودار زیر، عوامل موثر بر موفقیت تحصیلي دانش��جویان خالصه 
شده است. امیدواریم که در آغاز سال جدید آشنایي با این عوامل راهگشاي 

موثري در زمینه تحصیلي شما باشد.

دکتر احمد به پژوه
دانشیار روان شناسی دانشگاه تهران

عوامل موثر بر موفقيت 
تحصيلي دانشجویان

 فردي، خانوادگي، دانشگاهي 
و اجتماعي
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دانشجویان عزیز
خواهشمند است، بهترین مقاله این ماه را انتخاب  و کد آن را به 

شماره sms 0935 2500468 نمائید.

سال جدید فرارسیده است و طبیعت رو به تغییر و دگرگوني گذاشته است. بسیاري 
از ما نیز همگام با طبیعت، به دنبال تحول جدیدي در زندگي خود هس��تیم. هر 
سال در این زمان رویاهاي زیادي در سر مي پرورانیم ولي در تحقق بخشیدن به 
آنها چندان موفق نیستیم. اکنون پرسش این است که چگونه مي توانم شادماني و 
لذت موفقیت را لمس کنم؟ چگونه مي توانم به رویاهایم تحقق ببخشم؟ چگونه 

مي توانم به جاي حسرت خوردن براي آرزوها به آفرینش آنها اقدام کنم.
گام هاي زیر به شما کمك مي کند تا رویاهایتان را به مرحله اجرا بگذارید و زندگي 

خود را خلق کنید:

 موفقيت هاي احتمالي خود را در سال گذشته شناسایي کنيد و 
قدر آنها را بدانيد. وقت بگذارید و به 12 ماه پیش باز گردید، به آنچه به دست 
آورده اید بیندیشید و آن را یادداشت کنید. حتي مواردي مثل: »من کمتر تلویزیون 

نگاه کردم، کمتر در محیط کارم آزار دیدم، ...«
وقتي فهرستي از کارهاي انجام یافته دارید مي توانید با شادماني و غرور گاهي 

به آن نگاهي بیندازید.
اغلب، موفقیت هایي در زندگي به دست آورده ایم، حاال فرصتي براي یادآوري و 

اظهار رضایت از وضع موجود است.
  آرزوهاي خود را براي سالي که در راه است مشخص کنيد.3 تا 
6 آرزوي خاص و مشخص را که واقعاً خواهانش هستید مشخص کنید. سپس 
مقابل هر مورد 4-2 جمله بنویسید که اگر به این آرزو برسید چه وضع و احساسي 
پیدا مي کنید. تا جایي که مي توانید حال خود را در آن وضع توصیف کنید. این 

نوشته را در نقطه اي قرار دهید که هر روز آن را مطالعه و مرور کنید.
  گام هاي کليدي را که باید ظرف سه ماه آینده براي رسيدن به 

آرزوهاي خود بردارید، مشخص کنيد.
ممكن اس��ت راه حل هاي کلي یا خاص داشته باشید، در هر صورت رویكردي 
را انتخاب کنید که براي ش��ما مناسب است. در مقابل هر یك از آرزوهاي خود 
)همان 3 تا 6 مورد(، گام هاي الزم تا سه ماه آینده را مشخص کنید. دقت کنید 
این گام ها در این محدودة زماني قابل اجرا، مش��خص، روشن، واقع بینانه، قابل 

سنجش و ارزیابي باشد. سنگ بزرگ عالمت نزدن است.
  نسبت به اجراي این گام ها متعهد باشيد. برداشتن این گام ها در 
محدودة زماني مشخص، کلید اساسي موفقیت است. مطمئنًا  سایر فرصت ها و 

برنامه ها در زمان هاي دیگري نیز به س��راغتان مي آید و باالخره روزي آنها را 
انجام خواهید داد، اما اکنون نوبت برداشتن این گام هاست، اگر در انجام کارهاي 
روزمرة شما خللي پیش آمد، هر روز به خود یادآوري کنید که در حال حاضر به چه 

دلیل این گام ها براي شما مهم اند و چرا بایستي به آن ها تكیه کنید.
 براي رس�يدن به موفقي�ت از حمایت عاطفي بهره بگيرید. اگر 
آرزوهایمان را با کسي که به وي اعتماد داریم در میان بگذاریم امكان موفقیت 
بیشتر خواهد شد، این فرد مي تواند دوست، یكي از اعضاي خانواده یا یك حامي 
معنوي باشد. ممكن است حتي بیش از یك حامي معنوي الزم داشته باشیم. در 

کنار این حامیان به ابزار مهمي مثل برنامه ریزي، نیاز داریم.
  پيش�رفت خود را به طور منظم ثبت کنيد. این روند ثبت پیشرفت 
مي تواند روزانه، هفتگي یا ماهانه باشد. با ثبت مرتب پیشرفت ها، بینش جدیدي 

نسبت به عملكردتان پیدا مي کنید.
  خونس�ردي خود را حفظ کنيد. به یاد بس��پارید که زندگي جریان 
دارد. ممكن است کارهاي بسیار زیادي داشته باشید و متوجه شوید که وقت 
کافي براي انجام دادن آنها ندارید. نسبت به خود مهربان باشید. گاهي الزم 
است،  برخي کارهاي روزمره را، که کمتر از هدف هاي شما اهمیت دارند، از 

زندگي خود حذف یا محدود کنید.
 محدودیت هاي خود را بشناسيد.کاستي ها و محدودیت هاي خود و 
محیط تان را در برنامه ریزي هایتان لحاظ کنید و با در نظر داش��تن آنها، دربارة 
خواس��ت هاي خود واقع بین و منطقي باشید تا با شكست مواجه نشوید و اگر با 
شكستي روبرو شدید با تجربه گرفتن از این شكست پلي براي پیروزي بسازید.

 موفقيت ه�اي خ�ود را جش�ن بگيرید. واقعاً مهم اس��ت که ش��ما 
موفقیت هاي خود را جشن بگیرید و به طریقي از خودتان قدرداني کنید.

آفرینش آرزوها یا حسرت خوردن براي آنها!
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