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  مقدمه

اگر یک نفر می تواند  «:زرگ دارندک شعار بژاپنی ها ی
اگر  یتو هم می توانی آن را انجام ده, کاري را انجام دهد

تو باید آن را انجام , هیچ کس نمی تواند کاري را انجام دهد
و می  در گروه اول قرار داردآزمون ارشد  شبختانهخو »دهی

 توانیم از تجربیات کسانی که پیش از ما این راه را رفته اند،
سعی کرده ام در این نوشتار مطالبی را که  .بهره گیریم

الاقل در دوره مطالعاتی  تا دانستنشان  ضروري است بیاورم،
گام  5این  اختراع کنید، دوباره چرخ را ،ن مجبور نشویدات

ی که دوستاناساتیدم و حاصل تکامل آموخته هاي من و 
البته رتبه  من در آزمون ارشد  ،است قبلتر آزمون داده اند

اندازه  حداقل به ین نوشتاراین یعنی ا شد، 8اجرایی مدیریت 
به  از صمیم قلب آرزومندم، .نفر جاي بهتر شدن دارد 7

حلقه بعدي  ،با به کارگیري موارد ذکر شدهشما لطف خدا 
  .داین سیر تکاملی باشی

  محمد سبزي
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از کجا  روزي چند ساعت بخوانیم؟ چه طوري بخوانیم؟ تند تند می پرسند، خیلی از بچه ها را که می بینم،

چرا «آن هم  این وسط همیشه فراموش می شود، اما یک سوال مهم،کجا آزمون بدهیم؟  شروع کنیم؟
ندانستن جواب این سوال مثل حال و روزي کوهنوردي است که با تمام تجهیزات پاي کوه  ،است» بخوانیم؟
شاید نکات زیر  تا قله برود، را اما نه تصویر درستی از قله دارد و نه از این که چرا باید این همه راه ،ایستاده

  :بتواند در جواب دادن به این چراي مهم کمک کند
مثال اگر هدفتان  آیا در موقعیت فعلی من شرکت در آزمون کارشناسی ارشد، بهترین گزینه ممکن است؟

بعد از  ،روي کار بگذارید، درآمد باالي مالیست، ممکن است زمانی را که در این دوسال صرف ارشد می کنید
  .موقعیت شغلی خیلی بهتري داشته باشید التحصیل ارشد، دو سال نسبت به یک نو فارغ

 از نظر موقعیت شغلی و تناسب با استعداد هاي من، که تصمیم گرفته ام در آن آزمون بدهم، اي آیا رشته
نزل نیست که رشته  قبلی تان را ادامه بدهید و یا فقط براي در اصال وحی مبهترین انتخاب ممکن است؟ 

ه تان هم که شده یک رشته هشل هفت که هیچ عالقه اي هم به آن ندارید را با هزار آوردن چشم دخترخال
  .و هیچ کس دیگري نخورد  زحمت بخوانید و بعد هم به درد دنیاي و آخرت  شما

موقعیت خودتان را با  و در انتها فرض کنید در همین لحظه مدرك دانش آموختگی ارشدتان را گرفته اید،
  وردهایتان ارزش دو سال و اندي از عمر گرانبهایتان را دارد؟آ دست ، نیدتمام جزییات مجسم ک

یک قدم هم براي  این سه سوال را کتبی و واقع بینانه جواب بدهید و تا وقتی که جواب ها ارضایتان نکرد،
  !ندارید...شروع بر

و یعنی تر پنجاه درصد راه را  دیعنی جواب سوال هاي باال را یافته ای ،داول این پاراگرافی خب وقتی االن،
  .ددرصد برتر شرکت کننده هایی 50و  هم اکنون جزو  دپیشاپیش رفته ای

  :گام اول پس
، !بعد وارد میدان شو حریفت را ابتدا در ذهن شکست بده، می که می گوید،اصلی است در ورزش هاي رز

خیلی وقت ها  .دبه دست آورده ای ،دداری که همین االن رتبه اي که آرزویش را دقبل از هرچیز باید باور کنی
میان عاشق و معشوق هیچ حایل « به قول حافظ مهمترین مانع بین ما و موفقیت هایمان خودمان هستیم،

یکی از راه هاي مفید براي تقویت این خودباوري  ،»نیست  تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز
ل هاي گذشته رتبه خوبی کسب کردند، این موضوع عالوه بر که در سا ارتباط دوستانه با بچه هایی است،

بودن آن  یافتنیاحساس دست  کرده اند بیاموزیم، اینکه باعث می شود ریزه کاري هایی را که آن ها رعایت
  .رتبه را ملموس تر می کند

چند ابتدا  لطفا، داین گام مهم ترین و اصلی ترین گام است براي اینکه براي شنیدنش آماده شوی:گام دوم
  ...یدفکر کن و به عظمت جهانی که در آن زندگی می کنیم، یدرا ببند انثانیه چشمانت

ما  درست است که نه؟ فوق العاده است، ،یدتصور کن حاال قدرت  خدایی که جهانی به این عظمت را آفریده
ضربدر ذره اي هرچند  بی نهایت ددانی می، دهمان طور که در ریاضیات خوانده ای اما کیم،کوچخیلی 

∞(نهایتکوچک، می شود بی  ∗ ε = به این ضرب کردن تالش آدمی در عظمت خداوند می در اسالم ).∞



دا قول داده و خود خ واگذار کند انسان کارش را در راه خدا انجام دهد و نتیجه را به خدا یعنی .توکل گویند،
  .-سوره محمد 7آیه -می کند تانیاری ،داگر خدا را یاري کنی

آن را به عظیم ترین وجود  دچون مطمئنی ،دنتیجه اش هم این می شود که دیگر کال دغدغه نتیجه نداری
و  در نظر خواهد گرفت، پس با آرامش کامل انبهترین نتیجه ممکن را برایت  دو می دانی ددنیا محول کرده ای

   .دتالش می کنی که هیچ گونه شکستی وجود ندارد، ددر حالی که کامال مطمئنی بدون استرس
  .پیشتر در این مورد بیشتر نوشته بودم

تا  شما شش ماه تا یک سال قرار است به صورت حرفه اي مطالعه کنید، حرفه اي بودن است، :گام سوم
حاال کوهنورد حرفه اي را دیدید با پیژامه برود کوهنوردي؟ براي خودتان حتما مکان تعیین شده اي داشته 

 اس ام اس ندهید، روزنامه نخوانید، غیر از مطالعه براي کنکور کار دیگري انجام ندهید،باشید که در آن به 
 ،تا وقتی وارد آن مکان می شویدنخوابید  آواز نخوانید، شعر نگویید، آهنگ گوش ندهید، منچ بازي نکنید،

مثال ایده آل ترین  مکان ایده آل بسته به شخص متفاوت است، .حسی به غیر از درس خواندن نداشته باشید
جایی براي خواب بعد از ظهر باشد و تفاوت درس  ،سالن مطالعه اي است که در نزدیکی آن ،شرایط براي من

 ،محض اطالع شش سالی هست خواندن در آنجا با خانه مثل تفاوت وزنه زدن در باشگاه با اتاق خودم است،
 ،در خانه به تنهایی ورزش کنم ،موفق نشدمروز هم به طور منظم  5تا حاال  ،یک جفت دمبل گرفته ام

اگر شما هم اخالقیات مشابهی  ،برعکس باشگاه که ساعت مشخصی دارد و مکان مشخصی و لباس مشخصی
  .پیشنهاد می کنم الاقل چند روزي سالن مطالعه را امتحان کنید دارید،

حتما در ساعت  اده می شوید،در مدت زمانی که براي کنکور آم زمان مطالعه هم مسئله بسیار مهمی است،
 در  زمان مشخصی مطالعه را شروع کنید و در ساعت مشخصی هم بخوابید، مشخصی از خواب بیدار شوید،

اما بعد از مدتی بدن شما با این  این کار مشکل به نظر برسد، -حتی تا یک ماه اول-ممکن است در ابتدا
در  بدنتان شما را مجبور می کند،حدي که به مرور تا  ا می کند و به اصطالح شرطی شده،شرایط وفق پید

حتما زمانی به طور  ،در طول روز در بین ساعات مطالعه خود .فقط درس بخوانیدآن زمان و مکان مشخص 
یک ربع  مثال هر یک ساعت و نیم مطالعه، مشخص و از پیش تعیین شده به استراحت اختصاص دهید،

حضور در هواي آزاد و چند نفس عمیق  لعه می کنید خارج شوید،در این مدت از محلی که مطا استراحت،
 نکته مهم در زمان استراحت این است که دیتاي ورودي مغز شما در این مدت صفر باشد، فوق العاده است،

براي ذهن شما استراحت  یعنی آهنگ گوش دادن یا تلفن کردن به یک دوست یا تلویزیون نگاه کردن،
  .محسوب نمی شود

رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود  رهرو آن است که آهسته و « :معروفیست که می گویدبیت 
ماه هاي ابتدایی با ساعات کم شروع کنید به در  ،ین آهسته و پیوسته بودن خیلی مهم استا» پیوسته رود

 نامه ریزي کنیدو طوري بر طوري که هر هفته حتی چند دقیقه هم شده به ساعات مطالعه تان اضافه کنید
مثل دونده دو میدانی که حداکثر توانایی اش در چند متر  د،تان را براي ماه آخر بگذاریحداکثر توانایی  که

چون اگر زودتر با تمام قوا بدود ممکن توانش مستهلک شود و او را  باقیمانده به خط پایان به کار می گیرد،
  .تا رسیدن به خط پایان یاري ندهد



چه ساعاتی از روز درس بخوانید بستگی به خودتان دارد اما سعی کنید طوري برنامه ریزي کنید این که در 
یعنی اگر آزمون صبح است  ساعتی که آزمون دارید در اوج هوشیاري باشید،مدت زمان مطالعه در که در 

خوابتان را طوري  سعی کنید خودتان را عادت دهید صبح زود بیدار شوید یا اگر آزمونتان بعد از ظهر است،
با هم آن  در مورد زمان مطالعه مقاله خوبی دیدم که بهتر است .تنظیم کنید که در آن ساعت خواب نباشید

خیلی ها معتقدند مطالعه باید صبح ها . زمان مطالعه یکی از مهم ترین مسائل در یادگیري است« :را بخوانیم
با  بنابراین. دهند شب ها را براي مطالعه کردن انتخاب کنند اما بسیاري از افراد نیز ترجیح می. انجام شود

د که بهترین زمان مطالعه براي او چه زمانی فرد از خود دارد، باید تشخیص ده توجه به شناختی که هر
  . است

. البته مطالعات زیاد، حاکی از آن است که مغز در ساعات ابتدایی صبح، آمادگی بیشتري براي فراگیري دارد
زمان  -با توجه به خصوصیات خود  -گر کسی در این ساعات نمی تواند تمرکز داشته باشد، می تواند ااما 

  .دیگري را براي مطالعه انتخاب کند
. یک اصل که همیشه و در همه مراحل زندگی باید به خاطر داشته باشید، اصل هماهنگی با طبیعت است

قوا  تجدیددر نظر گرفته شده و شب براي استراحت و طبق قوانین طبیعت، روز براي تالش و کسب و کار 
طبیعی است کسی که برخالف این اصل حرکت کند، باعث افت کارایی خویش و فرسودگی بیش از . ست

. مثال سروتونین ماده اي است که شب ها در خون ترشح شده و باعث ایجاد خواب می شود. اندازه خواهد شد
ح هورمون هاي ویژه اي در طول روز انرژي روانی و جسمی را افزایش روال طبیعت بر این است که با ترش

دهد تا تالش بهتر و بیشتري از خود بروز دهید و شب ها با ترشح سروتونین، شما را به سمت آرامش، 
  . سستی و دریافت انرژي سوق می دهد

، اما در واقع در با مطالعه هنگام شب، هر چند ممکن است احساس کنید میزان درك مطلب تان باالست
  .انتقال مطلب به حافظه بلندمدت و تثبیت آن با مشکل و کم کاري مواجه می شوید

نکته مهم تري که باید به آن دقت کنید، بحث از بین رفتن هورمون هاي مولد خواب است که نیاز به زمان 
ساعت تا یک ساعت بین بیداري  بنابراین بهتر است بالفاصله بعد از بیداري، سراغ کتاب ها نروید و نیم ;دارد

  ».و مطالعه فاصله ایجاد کنید تا این هورمون ها به کلی از خون پاك شوند
  

  :گام چهارمد و هم اینک یدیگر دارید حرفه اي می شو
برنامه ریزي ما باید به شکلی باشد که بتوانیم به روشنی هدف بگذاریم و آن را  گام چهارم برنامه ریزي است،

ماهه که پیشنهاد می کنم به برنامه هاي  9تا  6یکی بلند مدت  ما دو نوع برنامه ریزي داریم، کنیم،ارزیابی 
یعنی در فواصل دو یا سه هفته اي بین آزمون  آزمون هاي آزمایشی اعتماد کنید و دیگري در کوتاه مدت،

از اعصار فکر می کنم،   که ،براي برنامه ریزي در این دو هفته روش هاي زیادي هست مثال روشی هست ها،
بعد دقیق و خط  ،هفته جدول می کشید 2در ابتداي  به این صورت که ،بودهاستفاده مورد پارینه سنگی 

چه ساعتی چه درسی  ثانیه تا انتهاي هفته، پیش بینی می کنید، 30دقت کشی شده ساعت می زنید و با 
م طی چند میلیون سال اخیر کسی از این روش نتیجه فکر نمی کن ،بخوانید که البته با وجود پر کاربرد بودن

 مشاور یک میلیاردر معروف است، که بسیار دوستش می دارم و ابداع روش دیگري هم هست گرفته باشد،



به او شیوه اي پیشنهاد کند که بتواند از سرمایه  هزار دالر، 100از مشاورش می خواهد که به ازاي این بابا 
در باقی عمر به بهترین نحو استفاده کند و بعد که از این شیوه نتیجه می گیرد دوباره همین مقدار به او  اش

بر  ،در مورد آزمون به این شکل است که هر شب قبل از خواب روش بسیار ساده اي است، ،جایزه می دهد
مروز را ارزیابی می کنید که چه قدر و کارهاي ا امه هاي روز بعد را یادداشت کردهبرن اساس برنامه بلند مدت،

اول اینکه وقتی برنامه اي را شب می  این روش دو حسن عمده دارد، !طبق برنامه پیش رفته اید،همین
ضمیر ناخودآگاه تا صبح روي نحوه اجرایی شدن آن فکر می کند و صبح روز بعد به صورت ناخود  نویسید،

خواهید داد و دیگري این که ارزیابی به تعویق نمی افتد و هر  درصد آن کارها را انجام 90آگاه به احتمال 
  .همان حاسبوا قبل ان تحاسبوي خودمان کاري را دقیقا در همان روز ارزیابی می کنید،

  :گام پنجم
یعنی اگر من خیلی هنر کنم  تخصصی می شود، از این جا دیگر بحث تقریبا باالخره رسیدیم به کتاب ها،

ا حداکثر رشته هاي شامل درس هاي خواندنی را بیان اجرایی یمی توانم شیوه خواندن کتاب هاي مدیریت 
  .در مورد درس هاي مهندسی و محاسباتی باید به اهل فنش رجوع کنید کنم،

شب امتحان خوانده  ،فرض کنیم در همین لحظه کتاب به دست شما رسیده البته کتابی را که سه ترم پیش
ي هم اکنون به دست اید و اآلن می خواهید دوباره براي ارشد بخوانیدش چیزي می شود در همین مایه ها

در مرحله برنامه ریزي گفتم که شب قبل معین کرده ایم که امروز چه مدت و چه مقداري از کتاب  .رسیدن
 اعت باشد،س ششتا  سهکتاب مشخص بین  البته پیشنهاد می کنم این مدت زمان براي یک را بخوانیم،

نیاز به زمانی براي گرم )بنز گازوئیلی ها رو یادتونه؟(چون ما دهه شصتی ها هم مثل تمام کاالهاي قدیمی
به نظر می ) مثل چسبیدن نان به تنور(چسبیدن کتاب به دستساعت زمان مناسبی براي  سهشدن داریم و 

  .هم به نظر خسته کننده می آیدوي یک موضوع رگذاشتن رسد و بیشتر از شش ساعت وقت 
مطالب را  ،یعنی قرار است با عمق معینی مطالعه براي کنکور شبیه شخم زدن یک زمین کشاورزي است،

به شما می گوید  البته از هر کشاورز کار بلدي بپرسید، نه چاه بکنیم و نه روي سطح قدم بزنیم، مرور کنیم،
در مطالعه به  ینکه زمین را شخم بزنید باید در زمین قدم زده با عوارض و محدوده آن آشنا شوید،ا قبل از

یک دور  یعنی شما روزنامه وار فقط به قصد آشنا شدن با مطلب، مطالعه اجمالی، این مرحله می گویند،
لت متن را پیدا کرده و در این مرحله به تیترها توجه کنید و استخوان بندي و اسک مطلب را مرور می کنید،

  .روي برگه اي براي خودتان یادداشت کنید
خب اکنون که تصویر نسبی از مطلب به دست آورده اید و طبیعتا سوال هایی هم برایتان ایجاد شده در 

مطالعه کنید و نکات مهم و نکاتی  مرحله دوم طوري که انگار این بار آخر است که این مطلب را می خوانید،
یکی از مسایل مهم در مبحث  ،یادداشت کنید نظرتان ممکن است نظر طراح تست را جلب کند، را که به

چون وقتی  من جعبه الیتنر را براي این موضوع بسیار مفید می دانم، یادداشت برداري روش مرور آن هاست،
فراموشی دکتر  هیچ یادداشت راکدي ندارید و طبق منحنی هاي عدم می کنید،که از جعبه الیتنر استفاده 

مطالب وارد حافظه بلند مدت شما د و پس از پنج بار مرور در بازه یک ماهه مطالب را مرور می کنی الیتنر،
یک طرف -فیش ها را به صورت سوال و جواب ،انتهاي مقاله آورده امجعبه را در روش ساخت  ،شودمی 

فیش نویسی وقت زیادي از  نظر برسد،ممکن است در کوتاه مدت به  بنویسید،-سوال و طرف دیگر جواب



اما بعد متوجه خواهید شد که با این مرورهاي منظم چه زمان عظیمی را صرفه جویی کرده  شما می گیرد،
ضمیر  با انگیزه و متمرکز خواهید ماند، عالوه بر این وقتی هر روز دقیقا یک کار انجام می دهید، ،اید

کات همیشگی به سوي هدف به شما انرژي داده و اعتماد به حراین  شد وناخودآگاه شما فعال خواهد 
  .نفستان را افزایش می دهد

  :جعبه الیتنرروش ساخت 

  

  
  
  
  
  

  
  : مراحل کار با جعبه الیتنر

  
 

کنید و پس از اینکه هر دو روي برگه را یکی دو بار مرور کردید ،  می لتعدادي از برگه ها را تکمی: اول روز 
   .خانه اول جعبه قرار دهید برگه ها را در

  
سوال ها را از روي برگه بخوانید .کرده بودید از خانه اول بردارید  ابتدا برگه هایی را که دیروز تهیه: روز دوم 

آنهایی را  آنهایی را که بلد نبودید مجددا در خانه اول قرار دهید و.ها را به خاطر بیاورید و سعی کنید جواب
در .ارتفاع بیشتر قرار دهید دوم منتقل کنید و پشت این برگه ها یک کاغذ رنگی باد به خانه یکه بلد بود

   .کرده اید در خانه اول قرار دهید پایان برگه هایی را که در روز دوم براي اولین بار تهیه
  

نمیزنید زیرا خانه دوم هنوز تکمیل نشده است و ظرفیت دو گروه  به برگه هاي خانه دوم دست: روز سوم 
ه اول شروع کنید و برگه هایی که جواب سواالتشان را بلد هستید به نبرگه هاي خا باز هم از.رگه را داردب

گذشته مخلوط  دوم منتقل میکنید و در پشت کاغذ رنگی قرار میدهید تا این برگه ها با برگه هاي روز خانه
امروز تهیه کرده اید در خانه  که برگه هایی که پاسخشان را بلد نیستید بهمراه برگه هاي جدیدي. نشوند 

   .اول قرار دهید
 
 

کنیم ولی فقط برگه هاي  دوم روز قبل تکمیل شده از این خانه شروع می چون ظرفیت خانه: روز چهارم 
و  برمیداریم و اگر به سواالت پاسخ صحیح دادیم آنها را در ابتداي خانه سوم قرار میدهیم ردیف جلوتر را

باقیمانده در خانه دوم را جلوتر  ضمنا برگه هاي. ک کاغذ رنگی با ارتفاع بیشتر قرار دهیدپشت این برگه ها ی



سپس به خانه اول برمیگردیم و برگه هایی را که .میگذاریم میبریم و کاغذ رنگی را در پشت این برگه ها
پاسخشان را بلد  خانه دوم و پشت کاغذ رنگی قرار میدهیم و برگه هایی را که پاسخشان را بلد هستیم در

   .که امروز تهیه کرده ایم در خانه اول قرار میدهیمبهمراه برگه هاي جدیدي  نیستیم
. قسمت تکمیل شود خانه سوم براي چهار گروه برگه در نظر گرفته شده و باید چهار روز صبر کنبد تا این

   .برگه ها یک کاغذ رنگی میگذارید البته هر روز پس از ورود برگه ها از خانه دوم به خانه سوم پشت این
خانه پنجم . هشت روز پس از ورود اولین برگه ها پر خواهد شد خانه چهارم جاي هشت گروه برگه را دارد و

   .دارد و شانزده روز طول میکشد تا تکمیل شود جاي پانزده گروه برگه را
همیشه بین .قسمت جعبه تکمیل شود 5روز طول خواهد کشید تا هر  30نیندازید  اگر در کار مرور وقفه اي

هم  برگه یک کاغذ رنگی با ارتفاع بیشتر قرار دهید تا برگه هاي مربوط به روزهاي مختلف با هر دو گروه
میتوانید این برگه ها  از روز سی و یکم به تدریج برگه ها از داخل جعبه خارج میشوند و شما.مخلوط نشوند 

برگه در زمانهاي متفاوت میتوانید مطمئن باشید  ار تکرار موفقیت آمیز هرب 5را بایگانی نمایید زیرا پس از 
  .اید و هیچگاه آن را فراموش نخواهید کرد که آن موضوع را براي همیشه فرا گرفته

  
 یک شروع خوب مستلزم تالش زیادي است، ،هرچه زودتر دست به کار شوید به همین سادگی، تمام شد،

همه چیز ابعاد قشنگ و  اما به محض جدا شدن از قوه جاذبه عادات سابق، ،از جو مثل خارج شدن یک شاتل
شما باید ویژگی ها و  کنکور بر خالف ظاهرش رقابت با بقیه افراد نیست، ساده و تازه اي به خود می گیرد،

 بپردازید، با خودتان به رقابت ،استعداد هاي منحصر به فرد خودتان را کشف کنید و هر روز براي بهتر شدن
  .موفق و پیروز و سربلند باشید

  
  یا حق                                                                                                                               

  محمد سبزي                                                                                                                           
  90تابستان                                                                                                                            

  
 


