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برخی از داوطلبان آزمون سراس��ری دچار این درگیری ذهنی میش��وند که
آزمون سراس��ری هدف اصلیش��ان در زندگی میش��ود؛ غافل از این که این
آزمون در واقع واس��طه و پلی است برای رسیدن به یک هدف بزرگتر یعنی
دانشگاه .البته این موضوع طبیعی است .واقعاً چند نفر از این داوطلبان درک
درستی از آیندهی خودشان ،دانشگاهها یا اصال موضوع رشتهای که میخواهند
در آن درس بخوانن��د دارن��د؟ به عبارت دیگر ،چند نف��ر میتوانند ادعا کنند
که هدفش��ان «آزمون» نیس��ت و میخواهند آزمون سراس��ری پلی باش��د
برای رس��یدن آنها به مرحلهی بعد؟ این درگیری ذهنی که در ابتدای بحث
گفتم ،بعد از دانشگاه بیش از پیش خودش را به شما نشان میدهد .خیلیها
فکر میکنند حاال که دیگر هدف بزرگ یعنی آزمون سراس��ری را پش��ت سر
گذاش��تهاند ،الزم نیست در زندگیشان هیچ کاری کنند و در دانشگاه تبدیل
میش��وند به تصویرهایی که با تصویر دوران مدرسهشان زمین تا آسمان فرق
میکند؛ یعنی دانشجوهایی که نمرههایشان هیچ شباهتی به نمرههای دوران
دانشآموزی ندارد .دلیلش هم خالی شدن زندگی این افراد از هدف است .حاال
ببینیم که چطور میتوانیم با داشتن هدف ،به تمام انگیزهها و فعالیتهایمان
معنا بدهیم .قبلش الزم است بدانیم که به طور کلی اهداف را میشود به سه
دس��تهی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت تقسیم کرد .با یک مثال کامال
دستگیرتان میشود که منظور از این عبارات چیست .فرض کنید هدف بلند
مدت ش��ما تبدیل شدن به یک پزشک متخصص چشم است .در این صورت
برای رس��یدن به این هدف ،ناچارید از مس��یر آزمون سراسری رد شوید .پس
هدف میان مدت شما میشود موفقیت در آزمون سراسری .برای موفقیت در
آزمون سراس��ری هم الزم اس��ت جزء به جزء بخشهای کتاب درس��ی را یاد
گرفته باشید .پس یادگیری هر کدام از آن اجزای کوچک درسها در حقیقت
همان هدفهای کوتاه مدت هستند.

قانون اول :من و تکلیف
سعی نکنید برای خودتان رویاپردازی کنید .چند نفر از کودکانی که در بچگی
عش��ق خلبان بودن دارند واقعا خلبان میش��وند؟ پس سعی کنید هدفی که
برای خودتان در نظر میگیرید ریشه در واقعیت داشته باشد و حد و حدود آن
مش��خص باشد .مثال اگر رتبههایتان همیشه باالی سه هزار میشود ،رشتهای
مثل مکانیک ش��ریف را به عنوان هدف میان م��دت خودتان در نظر نگیرید
(البته نه این که امکان چنین قبول ش��دنی مطلقا در کار نباشد!) بلکه هدفی
معقولتر متناسب با واقعیت را مد نظر قرار دهید تا خودتان را سردرگم نکنید.
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قانون دوم :هدف  +عالقمندی
باید هدفتان رادوست داشته باشید و حتی باالتر از این ،باید عاشق هدفتان
باشید چون فقط عشق است که هیچ مانع و مشکلی را نمیشناسد! اگر عاشق
اهدافتان باشید دیگر خستگی برایتان مفهومی ندارد و اینطوری سختیها
نه تنها مشکلآفرین نخواهند بود بلکه لذتبخش هم هستند .به این ترتیب از
هر چیزی برای رسیدن به اهدافتان نهایت بهره را خواهید برد و به هر اقدامی
دس��ت خواهید زد تا به هدفهایتان برس��ید .پس برای رسیدن به هدفتان،
اول از همه آن را بر مبنای عالیقتان انتخاب کنید .مطمئن باش��ید هیچکس
خو ِد «آزمون سراس��ری» را به عنوان هدف بلندمدتش انتخاب نمیکند چون
فتح این قله به خودی خود هیچ ارزشی ندارد .سعی کنید چشماندازی از بعد
آزمون سراسری در ذهن داشته باشید و آن را پلی قرار دهید برای رسیدن به
چشمانداز مطلوبتان.

قانون سوم :قدم قدم تا هدف
الزم نیست حتما آیندهنگری با افق پهناور داشته باشید .اینطوری هم شاید از
واقعیتهای روزمره دور شوید و این طور تصور کنید که صرفِ هدف داشتن،
برای رسیدن به نقطهای که در ذهن دارید کافی است .سعی کنید در ذهنتان
یک پازل طراحی کنید متش��کل از هدفهای کوچک ،و این پازلها را طوری
بچینید که نهایتا شما را به هدف بزرگتان برسانند .در مسیر آزمون سراسری،
هدفهای کوتاه مدت میتواند چیزهایی باش��د شبیه تمام کردن شیمی  2تا
یک موعد مقرر ،باال بردن مهارت در شمارش تکواژها و...

قانون چهارم :نبض زمان
برای هر هدفی باید زمانی در نظر بگیرید و سعی کنید در همان زمان به آن
دست پیدا کنید .حتما در نظر بگیرید که زمان مناسب برای هدفتان ،با حجم
آن هدف متناس��ب باش��د .گاهی برای رسیدن به یک هدف عجله میکنیم و
میخواهیم یکش��به ره صد س��اله را برویم و گاهی هم برای یاد گرفتن یک
مبحث ساده از یکی از درسها ،دو هفته زمان اختصاص میدهیم .پس گذشته
از اینک��ه پازل هدفهای کوتاه مدت را در ذهن خودتان میچینید ،برای هر
بخ��ش آن هم زمانی در نظ��ر بگیرید که پازل ب��دون زمانبندی مثل زنبور
بیعسل است.

