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نکته

بهترين زمان برای مطالعه کدام است؟
یادداشت هفته

ــی را در زمینــه یادگیــری دارد و  ــن کارآی ــی اســت کــه مغــز باالتری ــن زمــان مطالعــه و یادگیــری، زمان بهتری
حافظــه نیــز بیشــترین توانایــی را بــرای بــه خاطــر ســپاری مطالــب در خــود مهّیــا کــرده اســت. انتخــاب ایــن 
ــا تشــخیص دهیــد کــه در چــه زمانــی از نظــر  ــرای مطالعــه، بســتگی بــه خودتــان دارد ت »بهتریــن زمــان« ب

ــد. ــرای انجــام ایــن کار داری جســمی و روحــی، آمادگــی الزم را ب
ــد  ــس کردی ــما ح ــه ش ــت ک ــر وق ــدارد، و ه ــود ن ــه وج ــرای مطالع ــق ب ــور دقی ــه ط ــی ب ــان خاص ــچ زم هی
می توانیــد مطالعــه کنیــد، آن وقــت، مطالعــه را بــا توجــه بــه رعایــت نــکات ذکــر شــده شــروع کنیــد، و اگــر 
ــرای  ــرای مطالعــه شــرطی شــده اید، حتمــاً از آن زمان هــا بیشــترین بهــره را ب ــه زمان هــای خــاص ب نســبت ب

انجــام ایــن کار ببریــد.
خیلــی از مواقــع، بــه خاطــر خســتگی، خــواب آلودگــی، گرســنگی، بی حالــی یــا هــر علــت دیگــری، حوصلــه 

مطالعــه کــردن نداریــم.
طبیعــی اســت کــه در چنیــن مواقعــی نبایــد مطالعــه کــرد و یــا اگــر در حــال مطالعــه هســتیم، اگــر امکانــش 

وجــود دارد، بایــد دســت از مطالعــه بکشــیم.
شــک نکنیــد کــه مطالعــه در ایــن شــرایط، هیــچ ســودی برایتــان بــه همــراه نخواهــد داشــت و فقــط شــما را 
ــما را  ــاب، ش ــدت، از درس و کت ــد و در دراز م ــب می کن ــد بی نصی ــذت بخــش و مفی ــه ل ــک مطالع ــذت ی از ل

دور خواهــد کــرد.
ــه درس و  ــه چشــم می خــورد و اظهــار بی عالقگــی ب گاهــی افــت تحصیلــی شــدیدی در بیــن دانش آمــوزان ب
مدرســه و گاهــی هــم تنفــر از مدرســه در میــان دانش آمــوزان دیــده می شــود. ایــن بی عالقگــی بــه مطالعــه، 
بــه گونــه ای اســت کــه اکثــر قریــب بــه اتفــاق دانش آمــوزان، از درس خوانــدن و کســب علــم و دانــش لــذت 
نمی برنــد و ایــن موضــوع جذابیــت آن چنانــی برایشــان نــدارد؛ بنابرایــن، الزم اســت کــه آنهــا در زمــان و روش 

مطالعــه خــود تجدیــد نظــر کننــد تــا بــا عالقــه و انگیــزه بیشــتری مشــغول بــه مطالعــه شــوند.
ــادآوری آن  ــالل در ی ــده و اخت ــده ش ــب خوان ــی مطال ــبب فراموش ــد س ــب، می توان ــان نامناس ــه در زم مطالع
مطالــب شــود. بارهــا مشــاهده شــده اســت کــه بعضــی از دانش آمــوزان، از فرامــوش کــردن آموخته هــای خــود 
ــن  ــم جــزو ای ــر شــما ه ــد. اگ ــه می کنن ــد، گالی ــاد نمی آورن ــه ی ــب را در جلســه امتحــان ب ــه مطل ــا از اینک ی
ــا دچــار فراموشــی  ــد ت ــه شــما کمــک کن ــد ب ــر می توان ــکات زی ــادآوری ن ــوزان هســتید، ی دســته از دانش آم
ــد مــدت  ــب مطالعــه شــده، وارد حافظــه بلن ــن خاطــر اســت کــه مطال ــه ای نشــوید. بیشــترین فراموشــی ها ب

شــما نشــده اســت.
اگــر می خواهیــد مطالــب و مــواد امتحانــی را درســت بیاموزیــد و فرامــوش نکنیــد، عــالوه بــر انتخــاب زمــان 

مناســب، بــه مــوارد زیــر هــم توجــه بیشــتری داشــته باشــید: 
اگــر همیشــه عــادت داریــد کــه در زمــان و مــکان مشــخصی مطالعــه کنیــد، حتمــاً از ایــن فرصــت اســتفاده 
کنیــد؛ زیــرا شــما نســبت بــه آن زمــان و مــکان شــرطی شــده اید و در ایــن زمــان و مــکان، آمادگــی بیشــتری 

بــرای تمرکــز و یادگیــری داریــد.
قبــل و بعــد از مطالعــه اســتراحت کنیــد تــا ضمــن رعایــت آســتانه یادگیــری، فرصتــی را بــرای مغــز خــود در 
نظــر بگیریــد تــا بــه تجزیــه و تحلیــل اطالعــات جدیــد بپــردازد. ضمنــاً هنــگام بــروز اضطــراب و هیجان هــای 
ــر مطالعــه نکنیــد و  ــا شــکم پُ ــه پــس از غــذا خــوردن و ب عصبــی، هرگــز مطالعــه نکنیــد. همچنیــن بالفاصل
تمریــن و تکــرار پــس از مطالعــه را نیــز فرامــوش نکنیــد و مطالــب خوانــده شــده را حتمــاً مــرور کنیــد و بــه 
محتــوای ذهــن خــود، بــا خوانــدن مطالــب مشــابه نظــم بدهیــد. همچنیــن از عالئــم و نشــانه ها بــرای یــادآوری 
ــز حــواس،  ــرای تمرک ــه ب ــگام مطالع ــذ را هن ــم و کاغ ــد و اســتفاده از قل ــده شــده اســتفاده کنی ــب خوان مطال

فرامــوش نکنیــد.
موفق باشید

روزانـه  دوره  شـهریه پرداز  دانشـجویان 
دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران در همـه 
مقاطـع، کـه متقاضـی دریافـت تسـهیالت 
شـهریه در سـال جاری هسـتند، تا 15 آبان 
مـاه بـرای ثبت نـام ایـن تسـهیالت فرصت 

رند. دا
روزانـه  دوره  شـهریه پرداز  دانشـجویان  تمامـی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران در همـه مقاطـع، 
در  شـهریه  تسـهیالت  دریافـت  متقاضـی  کـه 
مراجعـه  بـا  می تواننـد  هسـتند،  جـاری  سـال 
بـه پرتـال صنـدوق رفـاه دانشـجویان بـه نشـانی:

 https://portal.srd.ir درخواسـت خـود را در 
ایـن زمینه ثبـت کنند.

الزم بـه یادآوری اسـت کـه برای ورود به سـامانه، 
الزم اسـت VPN خاموش باشد.

دانشـجویان برای دریافت وام شـهریه، می بایسـت 
دارای ضامـن معتبـر  و  بدهنـد  تعهـد محضـری 
)کارمنـد رسـمی یا پیمانـی دولت، کاسـب دارای 
جـواز کسـب، بازنشسـته تأمین اجتماعـی( بوده و 

در سـنوات مجـاز تحصیلی باشـند.
دانشـجویان، می بایسـت پـس از ثبت درخواسـت 
در پرتـال صنـدوق رفـاه دانشـجویان، پرینت فرم 
درخواسـت خـود را به همراه سـایر مـدارک مورد 
نیـاز، در مهلت مقرر به امور دانشـجویی دانشـکده 

خـود تحویـل دهند.

15 آبان ماه

آخرین مهلت ثبت نام 
وام شهریه دانشجویان 
شهریه پرداز دانشگاه 
علوم پزشکی تهران



شماره 1296  دوشنبه 18 مهر 1401 پیامبر اکرم)ص(: هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند، خداوند در روز قیامت گناهان او را بپوشاند.

13هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

تالش

همه چیز را تمام شده ندانید 
اگر در آزمون سراسری یا رشته مورد عالقه تان پذیرفته نشده اید

این روزها داوطلبان آزمون سراسری 1401 
می کنند.  تجربه  را  متفاوتی  احساسات 
عده ای شادمان از نتایج نهایی این آزمون 
هستند و در رشته و دانشگاه مورد عالقة 
خود پذیرفته شده اند، عده ای در رشته ای 
پذیرفته شده اند که ایده آلشان نبوده است، 
و عده ای نیز از ادامة راه، بازمانده و در هیچ 
که  نتوانسته اند  خود  انتخاب های  از  یک 

پذیرفته شوند.
مورد  دانشگاهی  رشتة  به  که  آنان  چه 
که  آنان  چه  و  یافته  راه  خویش  عالقة 
دوست  که  رشته ای  در  نتوانسته اند 
که  بدانند  باید  شوند  پذیرفته  داشته اند، 
این، ابتدای راه است و نباید همه چیز را 

تمام شده بدانید.  
شما تنها باهوش دانشگاه نيستيد!

معرفی  همایش  در  پیش،  سال  چند 
مطرح  دانشگاه های  از  یکی  رشته های 
»اگر  پرسید:  حاضران  از  یکی  کشور، 
دانشجویی سطح علمی باالتری نسبت به 
سایر دانشجویان داشته باشد، آیا می تواند 
کند؟  پاس  سریع تر  را  دانشگاه  واحدهای 
اصاًل دانشگاه چه امکاناتی برای دانشجویان 

باهوش و نابغه دارد؟«
برق  مهندسی  دانشکدۀ  رئیس  روز،  آن 
دانشگاه گفت: »شما وارد دانشگاه بشوید و 

سطح دروس و سایر  دانشجویان را ببینید؛ 
آن وقت اگر برتر از سایرین بودید، در این 

باره با هم صحبت خواهیم کرد!« 
بودن،  برتر  و  بزرگ بینی  این حس خود 
آزمون  برتر  رتبه های  از  برخی  در  گاه 
عمر  البته  می شود؛  مشاهده  سراسری 
اکثر  و  نیست  این حس چندان طوالنی 
از بین می رود،  اول  مواقع در همان ترم 
اما باعث می شود تا برخی از دانشجویان 
در همان ترم اول، احساسات متناقضی را 
از ورود  تا پیش  تجربه کنند. جوانی که 
به دانشگاه، تصور می کند که نبوغی قابل 
توجه دارد و از سایر همکالسی های خود، 
یک سر و گردن باالتر است، در دانشگاه، 
وقتی با دانشجویانی باسوادتر و باهوش تر 
قلة  از  ناگهان  می شود،  روبرو  خود  از 
رؤیایی خود به زیر می افتد و گاه نگران و 
مضطرب می شود؛ از همین رو، داوطلبان 
داشته  دقت  باید  برتر  رتبه های  دارندۀ 
باشند که قرار است در کالسی بنشینند 
آنها  سطح  در  نیز  دانشجویان  سایر  که 
لحاظ  از  مدرسة خود  در  اگر  و  هستند، 
علمی بهترین دانش آموز کالس بوده اند، 
در دانشگاه کنار دانشجویانی می نشینند 
بهترین ها  جزو  مدرسه  در  نیز  آنها  که 

بوده اند و سطح علمی باالیی دارند.

اين رشته، انتخاب اصلی من نبود ! 
بارها گفته ایم و همچنان معتقدیم که نباید 
به امید پذیرش در دانشگاه، هر رشته ای را 
انتخاب کرد. اگر شما به رشته ای عالقه مند 
را  توانمندی الزم  یا می دانید که  نیستید 
برای مطالعه و موفقیت در رشته ای ندارید، 
نباید آن رشته را انتخاب کنید؛ اما اگر شما 
ایده آل  که  شده اند  پذیرفته  رشته ای  در 
بسیاری  زیرا  نباشید؛  نگران  نیست،  شما 
از ما، ایده آل هایمان، نه بر اساس شناخت، 
بلکه بر پایة هنجارها یا سلیقة خانواده یا 
جامعه است؛ در نتیجه، وقتی وارد دانشگاه 
می شوید و از نزدیک با واحدهای درسی و 
محیط دانشگاه یا دانشکده آشنا می شوید، 
رشتة  از  حتی  که  دارد  وجود  امکان  این 
کنید  پیدا  کامل  رضایت  خود  تحصیلی 
و از اینکه در این رشته پذیرفته شده اید، 

خشنود نیز باشید.
مقاطع  در  می توانید  شما  دیگر،  سوی  از 
باالتر، رشتة تحصیلی خود را تغییر دهید؛ 
به عبارت دیگر، راه برای ورود به رشته ای 
نیست؛  بسته  است،  بوده  ایده آل شما  که 
پس به جای اینکه از روز اول با دلمردگی 
و انرژی منفی وارد دانشگاه شوید، به دنبال 
و  رشته  جاذبه های  و  مثبت  نکته های 

دانشگاه محل تحصیل خود باشید.    

قبول نشدن در کنکور
 پايان راه نيست

اینکه قبول نشدن در کنکور را خیلی بزرگ 
جبران  غیرقابل  شکستی  آن  از  و  کنیم 
بسازیم، اشتباه است. افرادی بوده اند که در 
بهترین دانشگاه ها درس خوانده اند، اما در 
ادامه مسیر دانش اندوزی، به خاطر نداشتن 
برنامه و متوقف کردن تالش تحصیلی شان، 
نتوانسته اند به موفقیت چشمگیری در بازار 
کار دست پیدا کنند؛ از سوی دیگر، بسیاری 
از هنرمندان موفق و عالمان حوزه های دیگر 
را می توانیم مثال بزنیم که بدون تحصیالت 
کاری  در حوزه  توانسته اند  نیز  دانشگاهی 

خود موفق باشند.
آزمون  در  که  بپذیرد  باید  داوطلبی  هر 
موفقیت  یا  شکست  احتمال  سراسری، 
کنکور  در  داوطلبی  اگر  و  دارد،  وجود 
نتوانست در رشته مورد نظر خود پذیرفته 
شود یا اصاًل در هیچ یک از انتخاب های 
خود پذیرفته نشد، نباید به مقایسه خود 
در  نشدن  قبول  یا  بپردازد  دیگران  با 
بداند.  خود  ناتوانی  از  نشانی  را  کنکور 
را  زندگی  فرزندانشان  نباید  نیز  والدین 
نسل  زیرا  بزنند؛  گره  کنکور  نتیجه  به 
این کشور، در کنار تحصیالت  آینده ساز 
نیز  دیگری  آموزش های  به  دانشگاهی، 
منجر  باید  که  آموزش هایی  دارد؛  نیاز 
ارتقاء هوش هیجانی آنها شود؛ یعنی  به 
)در  و  خود  به  دادن  انگیزه  توانایی  باید 
پشتکار  سرخوردگی(  و  دشوار  شرایط 
الزم را داشته باشند و بتوانند خواسته ها، 
کنترل  را  خود  استرس  و  هیجان ها 
درست  تشخیص  و  تفکیک  با  و  کنند 
احساسات خود، بتوانند با دیگران همدلی 

و همفکری داشته باشند. 
آینده ساز  نسل  عنوان  به  داوطلب،  یک 
در  نیست  قرار  که  بپذیرد  باید  جامعه، 
زندگی خود فقط به خوشی ها تکیه کند 
و انتظار داشته باشد که همه چیز مطابق 
میلش پیش برود، و اگر امروز در رشتة مورد 
عالقه اش پذیرفته نشد، این به معنای پایان 
همه چیز و باختن در زندگی نیست، بلکه 
به این معناست که  در این برهه از زمان، 
دست  آرزوهایش  یا  اهداف  از  بخشی  به 
نیافته است؛ پس، به جای آنکه بگوید »من 
ناامیدی  امواج  در  را  خود  و  آورده ام«  کم 
غرق کند، الزم است که  راه های غلبه بر 
ناامیدی را فرا بگیرد و خود را از بن بست 

یأس، نجات دهد.



امام صادق )ع(: هرکس که در مورد خود، رعایت انصاف نماید، به داورى دیگران پذیرفته شود.شماره 1296  دوشنبه 18 مهر 1401

هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 14

افق

آیندۀ تحصیلی و شغلی خود را 
براساس ستایش ها و انتقادهای 

بیرونی پایه ریزی نکنید

پردۀ اول 
بـه گفتـه مسـؤوالن سـازمان سـنجش آموزش کشـور، 
»آمـار نهایـی انتخاب رشـته داوطلبان مجـاز به انتخاب 
رشـته آزمون سراسـري سـال 1401 نشـان می دهد که 
از تعـداد یـک میلیـون و 157 هـزار داوطلـب مجـاز به 
انتخـاب رشـته، تعـداد 589 هـزار و 600 نفـر، نسـبت 
اقـدام  آزمـون  بـا  تحصیلـی  رشـته های  انتخـاب  بـه 

کرده انـد«.

پردۀ دوم  
ــر  ــد. ه ــور می ده ــه کنک ــت ک ــالی اس ــن س دهمی
می شــود،  اعــالم  کنکــورش  رتبــة  وقتــی  ســال 
بــا خــود می گویــد: ســال دیگــر حســابی درس 

می خوانــم و حتمــاً رتبــة ســه رقمــی مــی آورم، 
و در ابتــدا هــم بیــش از روزی 10 ســاعت درس 
می خوانــد، امــا از آذر مــاه بــه بعــد، بــه مــرور، 
کیفیــت و کمّیــت مطالعــه اش کاهــش می یابــد و 
ــه یکــی دو ســاعت  ــه اش ب ــان مطالع ــج، زم ــه تدری ب
در روز می رســد؛ تــازه ایــن مــدت کوتــاه را هــم 
بــا دلمردگــی و کالفگــی درس می خوانــد و بــاز 
ــه  ــم ک ــی از او می پرس ــو! وقت ــو و روزی از ن روز از ن
ــدۀ خــود انتخــاب  ــرای آین ــری را ب ــرا مســیر دیگ چ
ــد: غیرممکــن اســت. همــه از مــن  ــد، می گوی نمی کن
ــن  ــد از ای ــاًل بع ــوم. اص ــر ش ــه دکت ــد ک ــار دارن انتظ
همــه خــرج کــردن پــول و ســرمایه و وقــت گذاشــتن، 

ــوم؟!  ــر نش ــر دکت ــد اگ ــه می گوین ــردم چ م

پردۀ سوم  
سـال گذشـته، رتبه اش در گروه آزمایشـي علوم تجربی، 
و  آرزو  تمامـی  چـون  امـا  بـود،  شـده   3000 حـدود 
هدفش، تحصیل در رشـته پزشـکی بود، انتخاب رشـته 
نکـرد و برای سـال دیگـر ماند. می گفت: مطمئن اسـت 
کـه سـال بعـد، عکسـش را بـه عنـوان رتبة تـک رقمی 
در سـایت های خبـری می گذارنـد! امسـال رتبـه اش دو 
برابـر پارسـال شـده اسـت و غمگین تـر از قبـل، بـرای 

کنکـور سـال بعـد برنامه ریـزی می کنـد! 
ایـن روزهـا تعـداد قابـل توجهـی از داوطلبان، بـه ویژه 
داوطلبـان گروه آزمایشـي علوم تجربـی، تصور می کنند 
کـه راه سـعادت و خوشـبختی، از مسـیر پذیـرش در 
رشـته های پزشـکی یـا پیراپزشـکی می گـذرد؛ از ایـن 
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رو، آنهـا تمامـی هـّم و غـم خـود را بـه کار می گیرند تا 
در رشـته های مـورد نظـر پذیرفتـه شـوند، و اگـر رتبـة 
خوبـی کسـب نکننـد، حاضرنـد کـه چند سـال پشـت 
کنکـور بماننـد تـا بـه آرزوی خود دسـت یابنـد. به نظر 
می رسـد یکـی از دالیلـی کـه امسـال حـدوداً نیمـی از 
داوطلبـان مجـاز بـه انتخـاب رشـته، اقـدام بـه انتخاب 
رشـته های تحصیلـی با آزمـون نکرده اند، همین باشـد؛ 
امـا آیـا ایـن افـراد در سـال های دیگر موفق می شـوند؟ 
آیـا تنهـا راه موفقیـت در زندگـی، ورود بـه رشـته های 
پزشـکی یـا پیراپزشـکی اسـت؟ بـه راسـتی چـرا یـک 

داوطلب، سـال های ارزشـمند زندگی خود 
را صـرف شـرکت در کنکورهـای پی درپـي 
می کنـد؟ در ایـن نوشـته، نگاهی گـذرا به 

ایـن موضـوع داریم.

خوش نامی کاذب
آیـا همـة داوطلبانـی کـه بـرای تحصیـل  
در رشـته های پزشـکی، دندان پزشـکی یـا 
داروسـازی تـالش می کنند، به رشـته های 
یاد شـده عالقه مند هسـتند؟ چنـد درصد 
عنـوان  کسـب  خاطـر  بـه  داوطلبـان  از 
»خانـم دکتـر« یـا »آقـای دکتـر«، آرزوی 

و  دندان پزشـکی  پزشـکی،  رشـته های  در  تحصیـل 
از  درصـد  چنـد  می پروراننـد؟  سـر  در  را  داروسـازی 
ایـن داوطلبـان، به خاطـر اینکه دیگـران از آنهـا انتظار 
دارنـد که پزشـک، حقوق دان، مهنـدس کامپیوتر یا .... 

شـوند، ایـن رشـته ها را انتخـاب می کننـد؟ 
نمایـش  بـه  نیـاز  احسـاس  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
بهتریـن تصویـر ممکـن از خودمـان، حسـی ریشـه دار 

کوچـک  شـهرهای  و  دهکده هـا  نخسـتین  اسـت. 
تقریبـاً ده هـزار سـال پیـش بـه وجـود آمدنـد، 

آنجایـی کـه در چنیـن زیسـتگاه هایی  از  و 
ممکـن نبـود کـه همـة افـراد بـه خوبـی 

برخـورداری  بشناسـند،  را  یکدیگـر 
اهمیـت  مناسـب،  شـهرت  از 
از  واقـع،  در  یافـت؛  فزاینـده ای 
اهمیـت  تکاملـی،  نظـر  نقطـه 
قابـل  دیگـران،  نظـر  بـه  دادن 

درک اسـت، امـا ایـن امـر، امـروزه 
دیگـر چنـدان معقـول نیسـت؛ زیرا 

تمرکـز بـر اعتبـار و آبـرو، درک مـا 
چیزهایـی  چـه  اینکـه  بـه  نسـبت  را 

عمیقاً خوشـحالمان می سـازد، مخدوش 
سـاختن  رهـا  دیگـر،  از سـوی  می کنـد؛ 

از دسـت فشـارها نجـات  را  خودمـان، مـا 
می دهـد؛ فشـار و استرسـی کـه بی شـک برای 

اسـت.  مضـر  زیسـتن،  خـوب 
شـاید در هیـچ دوره ای از ادوار گذشـته، توجـه بـه 
نبـوده  معاصـر  دورۀ  مثـل  افـراد،  بیرونـی  کارنامـة 

بـه  را  فرهنگـی  اجتماعـی،  شـبکه های  زیـرا  اسـت؛ 
وجـود آورده انـد کـه در آن، آدم هـا به مدیـران کوچکی 
بـرای برندهـای شـخصی خودشـان تبدیـل شـده اند و 
بـا اسـتفاده از شـبکه های مختلـف اجتماعـی، ماننـد: 
فیس بـوک، توییتـر، اینسـتاگرام و ... یـک خـود بیرونی 
بـه نمایش می گذارند که به شـکل دروغینی، سـرخوش 
و تـا حـدی اغراق آمیـز اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر، تعداد 
قابـل توجهی از افراد، به »ماشـین های سـتایش طلب« 
تبدیـل شـده اند کـه بـه دنبـال الیک هـای فیس بوک یا 
اینسـتاگرام، دفعـات مشـاهدۀ کانـال شـخصی و تعداد 

دنبـال کننده هـای خود هسـتند. همین دسـته از افراد، 
از رتبـة کنکور و رشـتة تحصیلی شـان نیز بـرای مطرح 
شـدن خود اسـتفاده می کنند، و متأسـفانه وقتی فردی 
در ایـن تـار عنکبـوت گرفتـار شـود، دیگـر بـراي وي، 
خـالص شـدن از آن و در پیـش گرفتـن یـک زندگـی 

خـوب، هرگـز آسـان نخواهـد بود. 

چه بايد کرد؟
مـردم دنیـا، هـر طـوری کـه دلشـان بخواهـد، در مورد 
شـما می نویسـند، توییـت می کنند و پسـت می گذارند. 
و  تحسـین  می سـازند،  شـایعه  شـما  پشت سـر  مـردم 
تمجیـد نثارتـان می کننـد یـا از شـما بـد می گوینـد و 
شـما نمی توانیـد جلـوی ایـن فرآینـد را بگیریـد؛ امـا 
خوشـبختانه مجبـور بـه انجـام ایـن کار هـم نیسـتید. 
اگـر پولتـان از راه تبلیغـات در نمی آید، الزم نیسـت که 
نگـران این مسـائل باشـید. زندگی، علی رغـم الیک های 
شـما و الیک هـای دیگـران بر مطالـب شـما، می گذرد. 
مشهور  آرزوی  آنکه  جای  به  بیایید 
باشید،  داشته  را  شدن  مطرح  و  شدن 
و  باشید  مفید  کار  یک  انجام  فکر  به 
روز،  انتهای  در  که  کنید  زندگی  طوری 
کنید  نگاه  خودتان  به  آینه  در  بتوانید 
انجام  را  ارزشمندی  کار  اینکه  از  و 
زیرا  باشید؛  راضی  خودتان  از  داده اید، 
دیگران  که  دهید  انجام  را  کاری  اگر 
خودتان  اما  نیاید،  خوششان  کار  آن  از 
داشته  کار  آن  به  نسبت  خوبی  حس 
باشید و مطمئن باشید که کاری اخالق 
مدار است، خوشحال خواهید بود، و اگر 
اما  کنند،  ستایش  کاری  انجام  بابت  را  شما  دیگران 
نباشید، احساس  انجام آن خشنود  به  خودتان نسبت 

ناراحتی خواهید کرد.
پس آیندۀ تحصیلی و شغلی خود را بر اساس ستایش ها 
یا انتقادهای بیرونی پی ریزی نکنید و تالش کنید تا از 

تأیید بیرونی، به تأیید درونی برسید.

افق

تعداد قابل توجهی از افراد، به »ماشین های ستایش طلب« تبدیل 
شده اند که به دنبال الیک های فیس بوک یا اینستاگرام، دفعات 
مشاهدۀ کانال شخصی و تعداد دنبال کننده های خود هستند. 
همین دسته از افراد، از رتبۀ کنکور و رشتۀ تحصیلی شان نیز 

برای مطرح شدن خود استفاده می کنند، و متأسفانه وقتی فردی 
در این تار عنکبوت گرفتار شود، دیگر براي وي، خالص شدن از 
آن و در پیش گرفتن یک زندگی خوب، هرگز آسان نخواهد بود




