
یکی از نخستین پرسشهاي پیش روي جوان مشتاق مطالعه، روش صحیح مطالعه و چگونه کتاب خواندن است 
که پاسخ درست به آن میتواند در ایجاد انگیزه و میزان یادگیري آنها تاثیر بسزایی داشته باشد. بسیاري از 

مردم به دلیل بکارنگرفتن روش صحیح مطالعه، معموال خیلی زود از مطالعه خسته میشوند و کتاب را رها 
میکنند و شاید مطالعه کتابی را به نیمه نرسانده، آن را کنار میگذارند. رعایت نکردن شیوه درست مطالعه و 
همچنین یادداشت نکردن مطالب مهم کتاب، معموال خواننده را پس از مدتی از مطالعه کتابهاي قطور و علمی،

 . دلسرد و خسته میکند و در نتیجه آنها را از ادامه مطالعه بازمیدارد
توصیههاي که در زیر میآید نکاتی است که رعایتکردن آنهابه زعم کارشناسان مطالعه، میتواند نقش 

 . موثري در مفید واقع شدن مطالعه داشته باشد
مکان و شرایط مطالعه 

مکان و شرایط ذهنی از نکات مهم یک مطالعه مفید و خوب است و در میزان یادگیري، کارآمدي، مدت و طوالنی 
شدن مطالعه تاثیر بسزایی دارد. کارشناسان و روان شناسان معتقدند که یکی از مشکالت جوانان براي مطالعه 

 . بیتوجهی به شرایط و فضاي مطالعه است که اغلب موجب خستگی و کاهش انگیزه میشود
بهترین زمان مطالعه براي انسان، هنگام آرامش و داشتن رضایت است، زیرا داشتن دغدغه و نگرانی در 

هنگام مطالعه، نتایج مطلوبی براي انسان به همراه نخواهد داشت. مشغول بودن فکر و ذهن و خستگی روح و 
جسم، توان فرد را کاهش میدهد و در این حالت، مطالعه کتاب، جز اتالف وقت و بیحاصلی سودي ندارد. 

منفعت مطالعه کتابها هنگامی حاصل میشود که انسان بدون خستگی و دغدغه و در فضایی مملو از آرامش،
صمیمت و رضایت، به مطالعه بپردازد. اتاق مطالعه را از نقاط آرام منزل و اداره انتخاب کنید بهطوريکه از نور 

 . طبیعی کافی برخوردار باشد
اتاق مطالعه باید از صداهاي مزاحم بیرون دور باشد تا حواس خواننده به بیرون هدایت نشود. انتخاب اتاق 

 . مطالعه باید بهگونهاي باشد که درحد امکان هنگام روز احتیاج به روشنایی غیرطبیعی نداشته باشد
سعی کنید هنگام شب از چراغ مطالعه استفاده نکنید زیرا چراغ مطالعه عالوه بر این که میتواند به چشم 

صدمه برساند، در خستگی زود هنگام چشم نیز تاثیر دارد. دماي اتاق مطالعه خود را همواره معتدل نگهدارید 
 . تا هرگز درهنگام مطالعه در اتاق احساس گرما و سرما نکنید

زمان مطالعه 
زمان مطالعه براي افراد تفاوت میکند، برخی در سکوت شب و برخی نیز هنگام صبح را به عنوان زمان مطالعه 
انتخاب میکنند اما مطالعه هنگام صبح از هر زمان دیگر بهتر است. مطالعه کتاب را صبح زود شروع کنید زیرا 

 . ذهن انسان پس ازچندساعت استراحت و آرامش، بیش از هر زمان دیگر آماده یادگیري است
وقتی که صبح زود را براي مطالعه انتخاب میکنید حتما قبل از آن صبحانه صرف کنید زیرا گرسنگی در کاهش 

میزان یادگیري و فراگیري تاثیر زیادي دارد. پس از صرف غذا نیز بالفاصله شروع به مطالعه کتاب نکنید و 
 . چند قیقه بعد از غذا مطالعه را آغاز کنید

ورزش و نرمش و حتی حمام گرفتن نیز پیش از مطالعه در میزان یادگیري موثر است. مطالعه 
صبحگاهانهنگامی مفید واقع میشود کهفرد شب قبل را بهخوبی استراحت کرده باشد و خسته و خواب آلود 

نباشد. 

 نکات طالیى براى
 مطالعه بهتر
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براي مطالعه هرچه بهتر در هنگام صبح، سعي كنيد شب را زودتر بخوابيد تا بتوانيد مطالعه مفيدي داشته 
چنين دهد و مطالعه در درصد از توانايي ذهني و مغزي انسان را كاهش مي50 باشيد. خستگي، دستكم 

 .كندرو ميوضعيتي، يادآوري مطالب فرا گرفته پيشين را نيز با اختالل روبه
 ميز و صندلي مناسب

ترين شرايط مطالعه است كه رعايت نكردن آن عالوه ميز و صندلي مناسب و درست نشستن يكي از مهم
ز و صندلي مناسب در برتاثير نامطلوب در مطالعه مشكالت جسماني را نير درپي خواهد داشت. نداشتن مي

هنگام مطالعه طوالني عوارض جسماني متعددي دارد كه به گفته پزشكان، دردهاي مفاصل، كمر و گردن از 
 .ي آن استجمله

اي باشد كه زمان مطالعه پشت انسان كامال به هنگام خريد ميز و صندلي دقت كنيد، صندلي بايد به گونه
صندلي چسبيده باشد. ميز مطالعه نيز بايد طوري انتخاب شود كه خواننده هنگامي كه دو دست خود را روي 

 .نباشدمتر سانتي40 دهد، حداقل فاصله كتاب و چشمان او كمتر از ميز قرار مي
فاصله صندلي خود را با ميز مطالعه طوري تنظيم كنيد كه كمر و گردن شما خم نشود، هنگام مطالعه بايد 

اي كه هيچ عضوي از بدن شما احساس ناراحتي نكند و براساس شرايط فيزيكي متعادل نشست، به گونه
دار را براي هاي دستهليتان نسبت به ميز و صندلي راست و مستقيم باشد. سعي كنيد صنداعضاي بدن

هايتان رفع هايتان را روي آن قرار دهيد و خستگي دستمطالعه انتخاب كنيد تا هنگام مطالعه بتوانيد دست
 .شود

هاي مناسب اين ميز و صندلي كودكان و بزرگساالن باهم تفاوت دارد، براي مطالعه مفيد بايد از ميز و صندلي
اي كه پاهاي كودك ها انتخاب شود بگونهي كودكان بايد به تناسب قد آنها استفاده كرد. ميز و صندلگروه

 .درجه تشكيل دهد90 هنگام تماس با زمين، زوايه 
هاي هايي براي مطالعه انتخاب كنيد كه از هر لحاظ كامال راحت باشد، درحد امكان از استفاده از صندليصندلي

العه هيچ يك از اعضاي بدن شما احساس ناراحتي نكند. از بدون پوشش ابر خودداري كنيد تا در هنگام مط
 .خواندن كتاب بصورت خوابيده و درازكش خودداري كنيد

 مطالعه فردي
براي اين كه حواس فرد در هنگام مطالعه كامال روي مطالب كتاب متمركز شود افراد بايد كتاب را به تنهايي و 

قع دوري از صداهاي مزاحم و گفت و گو است و در واقع به صورت فردي مطالعه كنند. مطالعه فردي در وا
 .شودموجب افزايش تمركز مي

هر چه در محيط مطالعه افراد كمتري رفت و آمد كنند، پيشرفت و تمركز فرد در فراگيري مطالب افزايش 
جود آيد هاي مختلف بووگو بين دو طرف در موضوعشود كه هرلحظه امكان گفتيابد. مطالعه جمعي باعث ميمي

 .شودكه اين تعامل سبب عدم تمركز در مطالعه و كاهش در پيشرفت مطالعه مي
تواند در فراگيري تاثير مثبت داشته باشد. هاي درسي مانند رياضي مناسب است و ميمطالعه جمعي براي كتاب

را كه كند و بخشيداند خود مطالعه آموز آن بخشي از درس را تاحدودي ميالبته در اين مورد نيز اگر دانش
 .مشكل دارد باديگران حل و فصل كند، بر يادگيري تاثير بيشتري دارد

شود كه توانيد بعد از مطالعه، با دوستان خود درباره مطالب مطالعه شده بحث كنيد كه اين امر باعث ميمي
عي مرور مطالب محسوب وگو با دوستان درباره مطالب خوانده شده نومطالب بهتر در ذهن شما باقي بماند. گفت

 .شود و مطالب در ذهن باقي خواهد ماندمي
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هنگام مطالعه از گوش كردن موسيقي خودداري كنيد زيرا هرگونه آلودگي صوتي و سر و صدا تمركز فرد را 
زند. راديو و تلويزيون دراتاق مطالعه نبايد روشن باشد زيرا دراين صورت اگرچه فرد مطالب را بهم مي

گيرد و مطالب پس از مطالعه در ذهن زند اما هيچ گونه يادگيري صورت نميصفحات را ورق مي خواند ومي
 .ماندخواننده باقي نمي

 ي اولخواندن اطالعات مندرج در صفحه
دقت عنوان كتاب، نويسنده كتاب، موضوع مطالب، ناشر هاي اصلي كتاب، ابتدا بهقبل از شروع مطالعه فصل

 .ا بخوانيدكتاب و سال انتشار ر
ي بعد حتما فهرست مطالب كتاب را بخوانيد زيرا اين كار ضمن اينكه انسان را با موضوع مطالب كتاب در مرحله
توان آن را تواند تصوير كاملي از محتواي كتاب به دست دهد. خواندن مقدمه كتاب كه ميكند، ميآشنا مي

ويسنده در آن خالصه موضوع مطالب را به منظور حاوي خالصه كتاب تلقي كرد هرگز از دست ندهيد زيرا ن
 .آشنايي هرچه بيشتر خواننده به نگارش در آورده كه مطالعه آن ضروري است

 وسعت ديد
ها حتي بصورت بي صدا است كه بايد از آن پرهيز يكي از عوامل كندخواني، تلفظ كلمات و خواندن تك تك آن

 .شود
از پنج كلمه در هر توقف گسترش داد. براي ديدن حد ديدن بيش توان تاهنگام خواندن وسعت ديد را مي

هاي يك خواننده در بيش از يك كلمه در هر بار بايد از حركت سر جلوگيري شود، بدين ترتيب تعداد توقف
 .يابدپاراگراف دو خط و نيمي به حدود پنج تا شش توقف كاهش مي

 دقت به موضوع اصلي
موضوع اصلي و محوري كتاب توجه داشت يعني جمالت گويا و كلمات اصلي را بهموقع خواندن مطالب تازه بايد 

 .تشخيص داد
دقت و درك موضوع اصلي كتاب تمركز خواننده را افزايش داده و از حاشيه پردازي واتالف وقت جلوگيري 

رويا و فكر كردن شود. هنگام خواندن مطالب، ذهن را بايد خالي از كند، درنتيجه ميزان يادگيري بيشتر ميمي
 .به موضوعات جانبي كرد تا مطلب بطور كامل در ذهن بماند

 مطالعه با دقت
ايد سراغ مطالعه كتاب را همواره بدون شتاب و عجله مطالعه كنيد و تازماني كه مطلبي را به درستي فرا نگرفته

 .مطلب ديگر نرويد
ايد، كه يك مطلب را خوب ياد نگرفتهزمانيمطالب كتاب غير درسي و درسي به هم پيوسته و مرتبط است، 

هاي علمي بايد در كمال ها بويژه كتابگيرد. مطالعه كتابو يادگيري مطالب ديگر بادشواري صورت ميمطالعه
 .دقت و وسواس صورت گيرد

شود كه دو مطلب درهم جهش از مطالعه يك موضوع به موضوعي ديگر، بدون درنظر گرفتن فاصله، سبب مي
د و در نتيجه هيچكدام از دو مطلب به درستي در ذهن فرد باقي نماند. براي تغيير موضوع مطالعه همواره آميز

 .سعي كنيد يك وقفه ايجاد كنيد تا مطالب جديد و پيشين در هم آميخته نشود
لب از درك سريع يك متن درهنگام خواندن و مانع حفظ كردن آن مطاي كه باعث جلوگيرييكي از عوامل عمده

آميزد. هاي قبلي و بعدي است، يعني مطالب قبلي آموخته شده با مطالب جديد در هم ميشود تداخل آموختهمي
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براي جلوگيري از بروز اين حالت بهترين راه مطالعه تك موضوعي است، يعني در مدتي كه يك مطلب را 
 .همان مطلب متمركز كنيد خوانيد از خواندن ساير مطالب خودداري كنيد و تنها ذهن خود را رويمي

هاي ها و آموختهپس از استراحتي كوتاه، موضوع مطالب را تغيير دهيد واين كار باعث عدم تداخل دانسته
شود. در صورت مشاهده خستگي از يك موضوع يا يك كتاب (درسي و غيردرسي)، كتاب ديگري را (با جديد مي

 .حفظ فاصله زماني) محور مطالعه خود قرار دهيد
 يادداشت برداري و خالصه نويسي

شود هاي درست مطالعه كردن است زيرا اين كار باعث ميترين شيوهيادداشت برداري و خالصه نويسي از مهم
 .كه مطالب مهم كتاب همواره در دسترس باشد

مدت  كند كه افراد حجم زياد مطالب يك كتاب را يادداشت كنند و با مراجعه به آن درنويسي كمك ميخالصه
خوانيم، فرار است و امكان هايي را كه ميبسيار كوتاهي بخوانند و به خاطر بسپارند. بسياري از مطالب كتاب

 .دارد پس از مدتي، از حافظه و ذهن انسان پاك شود
برداري هاي فيشگويند، يادداشت كنيد. يكي از ويژگيمطالب را در كاغذهايي كه در اصطالح به آن فيش مي

 .توان در هر زمان مطالب كتابي را مطالعه كردگيرد و ميكه مطلب براحتي دردسترس قرار مياين است 
ها، پيدا كردن مطلب بندي نبودن نوشتهدفتر و دفترچه براي يادادشت اصال مناسب نيست زيرا بدليل دسته

ه آماتور در صورت زياد مورد نظر بسيار دشوار است. يادداشت برداري نبايد بيش از اندازه باشد زيرا خوانند
 .ماندنوشتن از يادداشت برداري و حتي خواندن كتاب باز مي

از براي خط كشيدن زير مطالب مهم كتاب از مداد استفاده كنيد تا امكان پاك كردن آن وجود داشته باشد. پس
اتاق مطالعه به فضاي دقيقه استراحت كنيد و براي آرامش خود، به بيرون برويد و يا از 15 يك ساعت مطالعه 

 .بيرون بنگريد و سعي كنيد به فضاهاي طبيعي و دور دست چشم بدوزيد
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طالعه ، رابطه اي م و يادگيري.  آموزند نمي خواندن درس چگونه به راجع چيزي 	متاسفانه در مدرسه و دانشگاه
را الزم و ملزوم يكديگر دانست. براي اينكه تنگاتنگ و مستقيم با يكديگر دارند، تا جايي كه مي توان اين دو 

 . ميزان يادگيري افزايش يابد بايد قبل از هرچيز مطالعه اي فعال و پويا داشت

 شيوه صحيح مطالعه ،چهار مزيت عمده زير را به دنبال دارد:

زمان مطالعه را كاهش ميدهد. -1  

ميزان يادگيري را افزايش ميدهد . -2  

حافظه را طوالني تر مي كند. مدت نگهداري مطالب در-3  

بخاطر سپاري اطالعات را آسانتر مي سازد. -4  

براي داشتن مطالعه اي فعال وپويانوشتن نكات مهم درحين خواندن ضروري است تابراي مرورمطالب،دوباره 
 كتاب رانخوانده ودر زماني كوتاه ازروي يادداشتهاي خودمطالب رامرور كرد .

هم و حساس از مطالعه است كه بايد به آن توجهي خاص داشت . چون موفقيت شما يادداشت برداري ، بخشي م
را تا حدودي زياد تضمين خواهد كرد و مدت زمان الزم براي يادگيري را كاهش خواهد داد. خواندن بدون 

 يادداشت برداري يك علت مهم فراموشي است.

 شش روش مطالعه :

كليد برداري خالقيت و طرح 		نويسي، وخالصه		حاشيه نويسي	،مخط كشيدن زيرنكات مه،	خواندن بدون نوشتن
 شبكه اي مغز

خواندن بدون نوشتن: روش نادرست مطالعه است . مطالعه فرآيندي فعال و پويا است وبراي نيل به اين -1
د چشمان خود مطالب را خواند، بايهدف بايد از تمام حواس خود براي درك صحيح مطالب استفاده كرد. بايد با 

در زمان مورد نياز مطالب را بلند بلند ادا كرد و نكات مهم را يادداشت كرد تا هم با مطالب مورد مطالعه درگير 
قبل از امتحان ، ” شده و حضوري فعال و همه جانبه در يادگيري داشت و هم در هنگام مورد نياز ، خصوصا

به خاطر سپرد .” مجددابتوان از روي نوشته ها مرور كرد و خيلي سريع مطالب مهم را   

خط كشيدن زير نكات مهم :اين روش شايد نسبت به روش قبلي بهتر است ولي روش كاملي براي مطالعه  -2
نيست چرا كه در اين روش بعضي از افراد بجاي آنكه تمركز و توجه بروي يادگيري و درك مطالب داشته باشند 

.حداقل روش صحيح خط كشيدن زير نكات مهم به اين ذهنشان معطوف به خط كشيدن زير نكات مهم مي گردد 
درك كنند و سپس زير نكات مهم خط بكشند نه آنكه ” صورت است كه ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را كامال

 در كتاب بدنبال نكات مهم بگردند تا زير آن را خط بكشند .
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هم روشي كامل براي درك عميق مطالب حاشيه نويسي :اين روش نسبت بدو روش قبلي بهتر است ولي باز -3
و خواندن كتب درسي نيست ولي مي تواند براي يادگيري مطالبي كه از اهميتي چندان برخوردار نيستند مورد 

 استفاده قرار گيرد.

خالصه نويسي : در اين روش شما مطالب را ميخوانيد و آنچه را كه درك كرده ايد بصورت خالصه بروي  -4
ي كنيد كه اين روش براي مطالعه مناسب است و از روشهاي قبلي بهتر مي باشد چرا كه در دفتري يادداشت م

اين روش ابتدا مطالب را درك كرده سپس آنها را يادداشت مي كنيد اما بازهم بهترين روش براي خواندن 
 نيست .

ت . در اين روش شما كليد برداري :كليد برداري روشي بسيار مناسب براي خواندن و نوشتن نكات مهم اس -5
بعد از درك مطالب ، بصورت كليدي نكات مهم را يادداشت مي كنيد و در واقع كلمه كليدي كوتاهترين، 

راحتترين ،بهترين وپرمعني ترين كلمه اي است كه با ديدن آن، مفهوم جمله تداعي شده و به خاطر آورده مي 
 شود .

فراگيري مطالب درسي است ” شيوه براي يادگيري خصوصا خالقيت و طرح شبكه اي مغز: اين روش بهترين -6
.در اين روش شما مطالب را ميخوانيد بعد از درك حقيقي آنها نكات مهم را به زبان خودتان و بصورت كليدي 

يادداشت مي كنيد و سپس كلمات كليدي را بروي طرح شبكه اي مغز مي نويسد ( در واقع نوشته هاي خود را 
كن سازماندهي مي كنيد و نكات اصلي و فرعي را مشخص مي كنيد)تا در دفعات بعد به جاي به بهترين شكل مم

دوباره خواني كتاب ، فقط به طرح شبكه اي مراجعه كرده وبا ديدن كلمات كليدي نوشته شده بروي طرح شبكه 
بسيار زيادي اي مغز ، آنها را خيلي سريع مرور كنيد . اين روش درصد موفقيت تحصيلي شما را تا حدود 
 افزايش ميدهد و درس خواندن را بسيار آسان مي كند. و بازده مطالعه را افزايش ميدهد.

 شرايط مطالعه

 ((بكارگيري شرايط مطالعه يعني بهره وري بيشتر از مطالعه ))

مفيدتر با شرايط مطالعه ، مواردي هستند كه با دانستن ، بكارگيري و يا فراهم نمودن آنها ، مي توان مطالعه اي 
بازدهي باالتر داشت و در واقع اين شرايط به شما مي آموزند كه قبل از شروع مطالعه چه اصولي را به كار 

گيريد ، در حين مطالعه چه مواردي را فراهم سازيد و چگونه به اهداف مطالعاتي خود برسيد و با دانستن آنها 
و مطالعه اي فعالتر داشته باشيد : مي توانيد با آگاهي بيشتري درس خواندن را آغاز كنيد  

آغاز درست :براي موفقيت در مطالعه ،بايد درست آغازكنيد. -1  

برنامه ريزي : يكي از عوامل اصلي موفقيت ، داشتن برنامه منظم است . -2  

نظم و ترتيب: اساس هر سازماني به نظم آن بستگي دارد . -3  

و فعال ميكند. حفظ آرامش: آرامش ضمير ناخود آگاه را پويا-4  
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استفاده صحيح از وقت :بنيامين فرانكلين، ((آيا زندگي را دوست داريد؟ پس وقت را تلف نكنيد زيرا  -5
 زندگي از وقت تشكيل شده است .))

سالمتي و تندرستي: عقل سالم در بدن سالم است . -6  

تغذيه مناسب: تغذيه صحيح نقش مهمي در سالمتي دارد. -7  

ات الكلي : مصرف مشروبات الكلي موجب ضعف حافظه مي شود .دوري از مشروب -8  

. است طوالني عمر كليد ورزش:  ورزش – 9  

خواب كافي: خواب فراگيري و حافظه را تقويت مي كند.-10  

در حافظه بلند مدت باقي مي ماند ، يعني مطالب است . آنچه:مطلب درك– 11  

باشند.چند توصيه مهم كه بايدفراگيران علم ازآن مطلع   

دقيقه نيست ، يعني  30حداكثر زماني كه افراد مي توانند فكر خود را بروي موضوعي متمركز كنند بيش از  -1
دقيقه  15الي  10دقيقه بروي يك مطلب تمركز نمود و يا مطالعه داشت و حدود  30د حدود بايد سعي شو

با همين روال شروع به مطالعه كرد.” استراحت نمود سپس مجددا  

پيش از مطالعه از صرف غذاهاي چرب و سنگين خودداري كنيد. و چند ساعت پس از صرف غذا مطالعه  -2
نمائيد چون پس از صرف غذاي سنگين بيشتر جريان خون متوجه دستگاه گوارش ميشود تا به هضم و جذب 

. از مصرف الكل  غذا كمك كند و لذا خونرساني به مغز كاهش مي يابد و از قدرت تفكر و تمركز كاسته ميشود
و دارو هم خودداري فرمائيد همچنين غذاهاي آردي مثل نان و قندي قدرت ادراك و تمركز را كم مي كند 

 نوشابه هاي گازدارهم همينطور هستند.

ذهن آدمي با هوش است اگر يادداشت برداريد خود را راحت از حفظ و بياد سپاري مطالب مي كند و نيز  -3
يادداشت برداري ” م مطلبي را بنويسيد و هم گوش دهيد . پس در حين مطالعه لطفاهمزمان نمي توانيد ه

 ننمائيد .
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انسان ، به سبب ويژگيهاي بي نظيرش در ميان همه موجودات ، عنوان اشرف مخلوقات را به خود اختصاص داده است. او 
ص انجام دهد . نتايج اعمالش را پيش بيني و استعداد خاص تفكر و يادگيري دارد كه به او اجازه مي دهد اعمال خا

ارزيابي كند .تغيير و تحوالت گوناگون و سريعي را در عرصه علم و فناوري به وجود آورد. آنچنان كه به قول تافلر دنيا را 
  . به دهكده اي تبديل كند كه اطالعات را در سريع ترين زمان ممكن از قاره اي به قاره ديگر انتقال دهد

اين بر اثر پيشرفت سريع و غير قابل انتظاري كه در قلمرو دانش و فناوري طي چند قرن اخير نصيب انسان شده بنابر
است حجم اطالعات و دانسته هاي بشري روز به روز به طور سر سام آوري در حال افزايش است. بر دانش آموزان و 

حوالت همگام سازند. در اين راستا، بسياري از دانش دانشجويان الزم است كه هرچه سريعتر خود را با اين تغيير و ت
آموزان و دانشجويان كوشش زياد مي كنند . بسيار مطالعه مي كنند اما به دليل عدم توانايي در تمركز حواس، هنگام 

 .مطالعه نمي توانند به نتيجه د لخواه دست يابند

اصطالح يعني حفظ و نگهداري توجه و تمركز حواس ، تمركز در لغت يعني تراكم ، فشردگي مجموعه، چكيده، تمركز در 
روي موضوعي معين ، بدون تمركز حواس ، يادگيري مثمر ثمر نخواهد بود . بنابر اين همه افراد توانايي تمركز دارند و 

 .چون تمركز نسبي است يعني كسي نمي تواند ادعا كند كامال حواس پرت است ويا هميشه تمركز حواس دارد

ي ساده است و گاهي مشكل. تمركز در موضوع هايي كه نياز به تفكرو تجزيه و تحليل دارند مشكل و تمركز در تمركز گاه
 .موضوع هايي كه جنبه ي تفريحي و سرگرمي دارند ، بسيار آسان است

 :تمركز حواس

 مي افزايش او پرتي حواس عوامل كاهش نسبت به شخص هر تمركز …يعني عوامل حواس پرتي را به حد اقل رساندن
 و ذاتي امر يك تمركز كه كنند مي گمان افراد بيشتر.  كند مي تغيير او محيطي و ذهني موقعيت تغييرات به بنا و يابد
سابي است و بايد هر روز پرورش و جهت داده شود و هر كس با اكت امر يك تمركز كه حالي در ، است ناممكن آن تغيير

يابد. پس برقراري تمركز حواس به ميزان كاهش عوامل حواس پرتي بستگي هوش عادي خود مي تواند به آن دست 
دارد . يعني هر چه عوامل مزاحم و مخل تمركز بيشتر باشند توانايي حفظ تمركز حواس كمتر است و بر عكس. لذا حواس 

 .جام كار ديگرپرتي ؛ يعني خارج شدن از روند مطالعه يا جريان كا ري و فرو رفتن در افكار و تخيالت و يا ان

 :منشاء حواس پراگندگي

 حواس پرتي يا منشاء ذهني و دروني دارد و يا منشاء بيروني و محيطي

حواس پرتي دروني و ذهني: عبارت است از اشكاالت فكري انسان و انديشه هايي كه موانعي بر سر راه توجه دقيق به 
از قبيل: درد، رنج، غم وغصه ، نگراني، گرسنگي و  مطالعه و تمركز حواس ايجاد مي كنند. اين موقع شامل مواردي

 مي باشد …تشنگي ، سردي و گرمي ، ترس و خشم و شادي ، سردرد و 

 :حواس پرتي بيروني و محيطي

آنچه كه به محيط پيرامون فرد ارتباط پيدا مي كند و يا تحريكات غير عادي كه توسط حواس مختلف انسان ايجاد مي شوند 
نور ضعيف ، صداهاي ناهنجار، روشن بودن رسانه اي صوتي و تصويري و نظاير اينها ممكن است  مانند نور شديد و

فرايند تمركز حواس را با اشكال مواجه كنند. رهايي از حواس پرتي و ايجاد تمركز حواس در افراد مختلف ، متفاوت 
از افراد اظهار مي دارند كه من آدم كامال  است و به حالت دروني ، تجربه ها مكان و موقعيت آنها بستگي دارد. . برخي

حواس پرتي هستم و برخي ديگر مي گويند نمي توانم تمركز حواسم را به روي كاري حفظ كنم . در حالي كه اين تفكر غلط 
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است و هيچ كس نبايد خود را فردي كامال حواس پرت يا فاقد تمركز حواس بداند بلكه بهتر است وقتي كه تمركز حواس 
دچار اختالل شد ، بگويد در اين لحظه و در محيط فعلي حواس پرتي من بيشتر و ميزان تمركزمن كمتر است. لذا  فردي

حواس پرتي بيشتر علل دروني دارد و به طبيعت خود فرد، ويژگيها، حاالت روحي و رواني، و عادات فردي بستگي 
ني بر طرف مي شود .پس مي توان بدون توجه به دارد.بي شك حواس پرتي بيروني آسانتر از عوامل حواس پرتي درو

عوامل محيطي مانند : سرو صداي زياد، شلوغ بودن محيط و حتا داخل موترسرويس و هنگام مسافرت تمركز حواس خود 
را حفظ كرد . اما نمي توان در حال گرسنگي و يا تشنگي شديد نگراني و ناراحتي دگرگوني فكر و انديشه با تمركز مطالعه 

و يا كار ديگري را با تمركز انجام داد و مطالعات و يا تجربيات زيادي اين موضوع را تائيد كرده است كه يك انسان مي  كرد
 .تواند در محل پر سرو صدا و نا آرامي با تمركز و توجه كافي مطالعه كند

 :روشهاي تقويت تمركز حواس

طالب است. و كليد اساسي تمركز حواس استفاده از تمركز حواس هنگام مطالعه كليد اصلي و اساسي درك و فهم م
روشهايي است كه باعث تقويت و پرورش ومهارت در برقراري تمركز حواس هنگام مطالعه مي شوند. بنا براين بدون 

تمركز حواس ممكن است درك و فهم مطلبي كه فقط يك ساعت وقت الزم داشته باشد ، ساعتها وقت بگيرد اما به خوبي 
ود و امر مطالعه بي فايده است و اثر مثبتي نخواهد داشت. لذا كاربرد روشها و فنوني كه به خواننده كمك مي فهميده نش

كند تا هنگام مطالعه فعال باشد ، تمركز حواس را تقويت و مهارت فرد را در ايجاد تمركز حواس هنگام مطالعه افزايش 
 :مي دهد اين روشها عبارتند از

 :آمادگي براي مطالعه

براي شروع مطالعه ، ابتدا بايستي خود را از جهات گوناگون آماده كرد، زيرا حداكثر آمادگي ، مقدمه اي براي عالقمندي به 
مطالعه، ايجاد تمركز حواس و يادگيري بهتر مي باشد. منظور از آمادگي پيدايش تمام شرايطي است كه شخصي را قادر 

 . د به نفس، به تجربه خاصي بپردازدمي سازد تا با اطمينان به موفقيت و اعتما

 :آمادگي بدني

به رشد و تكامل طبيعي بدن ، تندرستي و نداشتن نقصهاي بدني مربوط است. گاهي وجود بيماريهايي مانند زخم معده، 
ميگرن، سردرد و نظاير اينها باعث از بين رفتن تمركز حواس و مانع مطالعه فرد مي شود و فرد تا به دست آوردن 

 تندرستي كامل قادر به برقراري تمركز حواس و مطالعه ثمر بخش نيست و انگيزه كافي هم براي مطالعه ندارد

آمادگي ذهني: آمادگي ذهني را مي توان از خصوصياتي نظير رشد گوياي سالم ، قدرت تفسيرو تعبير اشكال ، توانايي 
 . دانست شناخت …درك هماننديها و نا هماننديها ميان كلمات و 

 :آمادگي اجتماعي

به ماهيت و وسعت تجارب فرد بستگي دارد كه مي توان آنرا با تجربه و تحليل زمينه خانه و خانوادگي ، محيط وسيع 
 .اجتماعي كه او در آن تجربه اندوخته است و تربيت پيشين او تعيين كرد

 :آمادگي رواني

هني و اجتماعي آميخته است . خستگي، بي قراري ، بي تابي، آمادگي رواني به شكل پيچيده اي با رشد و تكامل بدني ، ذ
كوتاهي زمان، دقت نداشتن تمركز در مطالعه ، واكنشهاي منفي نسبت به خود و ديگران ، ضعف اعتماد به نفس و نظاير 
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هاي آموزشي آنها همگي نشانه نبودن آمادگي رواني ، بدني ،ذهني و اجتماعي دانش آموزان و دانشجويان ، اجراي برنامه 
 ، تمركز حواس و فرايند يادگيري را آسانتر و مطلوبتر مي كند

 :داشتن عالقه به مطالعه‐2

مطالعه ثمر بخش از دو عامل متاثراست: يكي عالقه نسبت به مطالب خواندني ، ديگر كاربرد ماهرانه فنون مطالعه نسبت 
د ، مطالعه بيشتر منجر به بهتر شدن فنون مطالعه مي به مطلب خواندني سبب مي شود تا شخص به مطالعه بيشتر بپرداز

شود ، كاربرد فنون بهتر ، مطالعه را آسانتر ، سريعتر و لذت بخش تر مي سازد؛ در نتيجه عالقه خواننده نسبت به مطالعه 
شود. لذا وقتي افزايش مي يابد. پس تا زماني كه فرد تمايل يا عالقه به انجام كاري نداشته باشد نمي تواند برانگيخته 

خواننده به موضوعي عالقه مند مي شود، خود به خود بر آن تمركز مي كند، بيشتر دقت مي كند و به راحتي مطالب را به 
حافظه مي سپارد و بعدا هم خيلي راحت به خاطر مي آورد .پس ازعالقه پيدا كردن نسبت به مطالب، گام بعدي تعيين 

انجام كاري است و به فعاليت انسان جهت و نيرو مي دهد . هدف ارزشمند، فرد  هدف مطالعه است زيرا هدف زير بناي
را به خواستن و طلب كردن وادار مي كند و نيروي الزم را براي فعاليت در وي بوجود مي آورد وسبب پيدايش تمركز در 

يت علم اهداف است و همه بر زيرا تعليم و ترب« او مي شود . لذا هر فرد براي مطالعه بايد هدف مشخصي داشته باشد.
همانطور كه فرانكين معتقد است » اين باورند كه بدون داشتن هدف، يادگيري كاري بس دشوار و غير ممكن است

انسان بدون هدف مانند گلوله اي است كه بدون هدف شليك مي شود . عالوه بر آن مطالعه بدون هدف يكي از عادات 
 . غلط مطالعه بشمار مي رود

 :زمان و مكان مطالعهتعيين 

يكي از راه هاي برقراري تمركز حواس اين است كه مطالعه در آن ساعت از روز انجام گيرد كه براي فرد مناسبتر است. 
اما تعيين مناسبترين زمان براي مطالعه كاري دشوار است و به عادات فردي بستگي دارد. برخي افراد عادت دارند تا 

و با استفاده از سكوت و آرامش شبانه با خيالي راحت و آسوده مطالعه كنند برخي ديگر عادت نيمه هاي شب بيدار بمانند 
دارند شب زود بخوابند و صبح زود از خواب بيدار شوند وبه مطالعه بپردازند. با اين توصيف تعيين زمان و مقدار مطالعه 

گمي، جلوگيري از اتالف وقت و انرژي و فهم بهتر باعث آگاهي از تمام زمينه مطالعه ، برقراري تمركز حواس، عدم سردر
 .مطالب مي شود

موفقيت يا عدم موفقيت شما در تحصيالت « چنين مي نويسد: » چگونه درس بخوانيم؟« وا لتر پارك در كتاب خود به نام 
نشگاه و البته در دانشگاهي ، مستقيما به اين امر بستگي دارد كه چگونه از وقت خود استفاده مي كنيد ؟ موفقيت در دا

محيط آشناي يك اتاق مشخص، در حين مطالعه .» «مقاطع تحصيلي پايين تر نيز بستگي به استفاده اشتباه از زمان دارد 
موجب انصراف كمتر و تمركز بيشتر حواس مي شود ،زيرا لوزم آن اتاق هر روز پيش چشم شما است و كمتر توجهتان را 

گر هر روز به وقت مطالعه در اتاق معيني بوديد كم كم ذهنتان عادت مي كند كه به به خود جلب مي كند . به عالوه ا
بنا براين ثابت بودن مكان مطالعه و مشخص بودن آن به » محض رسيدن به آن اتاق آماده تمركز حواس و فراگيري شود. 

لغت، خط كش، قلم و نظاير آن  علت دسترسي به آن و فراهم بودن وسايل مورد نياز از قبيل كتب درسي ، دفاتر، كتاب
جهت مطالعه موجب تمركز حواس بيشتر و آمادگي ذهني هنگام مطالعه مي شود. پس يكي از بهترين راه هاي برقراري 
تمركز اختصاص دادن يك اتاق مجهز به آنچه الزم داريد ، در موقع مطالعه است. اين اتاق خيلي زود مناسب تمركز و 

براي داشتن « ا را به طور خودكار راحت تر مي كند و بعد برايتان يك عادت مفيد مي شود. يادگيريتان شده و كار شم
تمركز به هنگام مطالعه ابتدا بايد خود را از دنياي خارج جدا كنيد و محيط مناسبي براي مطالعه بر گزينيد . چنين محيطي 
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و صدا ، خسته كننده و مانع تمركز حواس نيست. بايد آرام، روشن و داراي هواي مناسب باشد. هيچ چيز به اندازه سر 
» ايجاد محيط كار مناسب، به دليل ايجاد آرامش و شرايط مناسب اهميت دارد و زمينه اي است براي تمركز و دقت

 :«نه«يادبگير كه بگويي 

دور هم جمع شويد  زمانيكه تصميم گرفتيد بايد مطالعه كنيد اما دوستان يا هم اتاقي هاي شما در خواست مي كنند كه »
را در خود تقويت كنيد . اگر اين اراده در شما ضعيف است ، مي توانيد روي در اتاق مطالعه خود » نه«؛ هنر گفتن 

اگر موفق نشديد مي توانيد كارهاي ديگري انجام دهيد كه نشان دهد شما دوست نداريد كه » مزاحم نشويد« بنويسيد 
 .«شودكسي باعث از هم گسيختن افكار شما 

 :ترك افكار منفي و داشتن افكار مثبت

مطالعه عميق و يادگيري ثمر بخش وقتي حاصل مي شود كه فرد تصور مثبتي از خود داشته باشد و به خود اعتماد كند . 
زيرا اعتماد به خود در موفقيت مؤثر است و مهارت را بيشتر و نيرو را افزايش داده و مغز را سالمتر مي كند . وقتي مي 

» اين كار محال« خواهيد كاري انجام دهيد از گفتن كلماتي همانند : نمي خواهم ، نمي دانم، نمي توانم بپرهيزيد. جمله
است را از دفتر زندگي خود خط بزنيد ، ترس و بدگماني و بي ارادگي را از ذهن خود دور كنيد . هرگز به خويشتن اجازه 

خود غرق سازد و تمركز حواس شما را مختل كند. اعتماد به نفس داشته  ندهيد كه هيجانات و افكار منفي شما را در
باشيد و پيوسته به نزد خود تكرار كنيد كه قادر به انجام كار هستم ، مي توانم انجام دهم و بايد انجام دهم . بدين 

ما بوجود مي آورد طريق تفكر مثبت را در خود پرورش دهيد. قوي بودن اعتماد به نفس احساس شعف و شادي را در ش
و در حالت شادماني از تمركز حواس خوبي برخورداريد. بهتر فكر مي كنيد، بهتر مطالعه مي كنيد و نتيجه كارتان بهتر مي 

 .شود

انسان در بحر انديشه هاي خوشايند حافظه بهتري پيدا مي كند و ذهن در حالت آرامي « مارگريت كوربت مي نويسد 
لذا خود پنداري مثبت مهمترين كمك براي تمركز و يادگيري » ادگيري را در خود بوجود مي آوردقرار مي گيرد و ميل به ي

است اگر بتوانيم تصورات غلط ومنفي را از ذهن خود دور نموده و تصورات مثبت را جايگزين كنيم ، مي توانيم عالقه به 
ايط اصلي و اساسي ايجاد تمركز حواس به هنگام مطالعه و يادگيري را در خود ايجاد كنيم چرا كه عالقه به مطالعه شر

 مطالعه است .آلفردآدلر روانشناس مشهور ، در دوره جواني در درس رياضي بسيار ضعيف بود

 معلمش اين موضوع را با والدينش در ميان گذاشت آنها باور كردند كه .

ي از روزها كه معلم مسئله اي را روي آد لر در درس رياضي ضعيف است ، آدلر هم اين موضوع را پذيرفته بود . يك
تخته نوشته بود و شاگردان كالس از حل مسئله عاجز مانده بودند ، آدلر جواب مسئله را پيدا كرد ، پاي تخته رفت و در 
ميان حيرت همگان مسئله را حل كرد . فهميد كه توانايي درك و فهم مطالب درس رياضي را دارد ، استعدادش را باور 

 رات مثبت را جايگزين تصورات منفي كرد و از آن به بعد يكي از دانش آموزان ممتاز درس رياضي شدكرد، تصو

 :طرح سئوال

طرح سئوال يكي از شيوه هاي مطالعه دقيق و فعاالنه است كه در تمام اوقات مطالعه، مفيد است. طرح سئوال پيش از 
با تمركز و دقت كافي و با انگيزه و عالقه به مطالعه بپردازد . طرح  مطالعه دقيق، فرد را وادار مي كند تا به طور فعاالنه و

سئوال هنگام مطالعه يكي از روشهايي است كه خواننده را فعال و به طور عمقي او را در گير مطالعه مي كند وسبب 
تمركز حواس خود را برانگيختن جديت و تالش وي به هنگام مطالعه مي شود و فرد براي يافتن پاسخ به سئواالت بايستي 
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حفظ نمايد ، زيرا در هنگام مطالعه ، نمي توان بدون تمركز پاسخ سئواالت را پيدا كرد. بعد از خواندن مطالب با طرح 
سئوال مي توان ميزا ن فراگيري خود را ارزش يابي نموده و به نقاط قوت و ضعف خود پي برد و سبب ايجاد نظر انتقادي 

شود. خواننده در مطالعات بعدي براي از بين بردن نقاط ضعف خود با دقت و تمركز بيشتري  نسبت به مطالب در فرد مي
 .مطالعه مي كند

 :آگاهي از شيوه هاي صحيح مطالعه و يادگيري –

برخي از والدين به طور مدام به فرزندان خود مي گويند درس بخوانيد، مطالعه كنيد، ولي هرگز نمي گويند چگونه  » 
بنابر اين آگاهي از شيوه هاي صحيح مطالعه و يادگيري چون:تند » و روشهاي صحيح مطالعه را نمي دانند مطالعه كنيد

 هنگام را خود حواس تمركز تا كند مي كمك خواننده به …خواني ، عبارت خواني، خواندن اجمالي ، خواندن تجسمي، و 
 نمايند حفظ مطالعه

 :تند خواني

بيشتر و فهميدن مطالب و در نتيجه باعث يادگيري بهتر مي شود . فكر و ذهن ما قادر تند خواني باعث توجه و تمركز 
است هزاران كلمه را در دقيقه از خود عبور دهد ولي اگر سرعت مطالعه ما پائين باشد، ذهن وقت اضافي مي آورد و 

العه سريع و يا تند خواني فرصت ناچار به اين شاخه وآن شاخه مي پرد و در نتيجه حواس پرتي ايجاد مي شود . اما مط
 .جوالن به ذهن نمي دهد و سبب برقراري تمركز حواس هنگام مطالعه مي شود

 : عبارت خواني

عبارت خواني يعني خواندن عبارات و جمالت به عوض خواندن كلمات . عبارات خواني به نوع ديگري به تمركز حواس  
ي كه نزديك به سرعت انديشيدن اوست . بخواند، اگر سرعت آنقدر كم كمك مي كند از اين طريق خواننده بايد با سرعت

باشد كه ذهن از حالت فعال بودن باز بماند ، احساس دلزدگي ايجاد مي شود و چيزهاي ديگري ذهن فرد را مشغول مي 
اعث افزايش كند و از روند مطالعه خارج مي شود . بنا بر اين اگر سرعت خواندن با سرعت انديشيدن هماهنگ باشد ب

 .تمركز حواس مي شود

 :خواندن اجمالي

روش خواندن اجمالي مبتني است بر يك نمونه گيري سريع از نكات اساسي و صرف نظر كردن از جزئيات، در اين روش 
خواننده مطالب را سازمان بندي مي كند ، آنگاه هدف از مطالعه خود را مشخص نموده و مقدار زمان مطالعه و ميزان 

كتاب را تخمين مي زند و سپس از طريق سئوال كردن كنجكاوي ، عالقه، دقت و تمركز حواس فرد ، افزايش  دشواري
 .ميابد

 :خواندن تجسسي

منظور از روش تجسسي طرح انواع سئواالت جزئي و كلي و مطالعه عميق و اثر بخش در جهت دست يافتن به پاسخ اين 
هدف خواندن  لذا كند مي پيدا را چيز آن بيشتري احتمال به ددگر مي چيزي دنبال به كه كسي …سئواالت است 

تجسسي افزايش دامنه تمركز و درك عميق تر معاني است . به همين دليل خواندن تجسسي تمركز حواس و عالقه فرد 
يدن مطالب را افزايش مي دهد و به او كمك مي كند تا مطالب دشوار را تجزيه و تحليل نموده و آنها را بهتر بفهمد. فهم

موجب تحكيم آنها در حافظه مي شود پس خواندن تجسسي براي غلبه بر تنبلي ، حالت كسلي، پرتي حواس، از طريق 
 .تحريك حس كنجكاوي و شركت فعاالنه در مطالعه به كار مي رود
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 :جديت در مطالعه –

ع مشغول به كار مطالعه شويد ، به محض نشستن پشت ميز مطالعه خواندن را با جديت شروع كنيد ، چرا كه اگر سري
اين ضرب المثل چيني را به ياد داشته باشيد كه: فتح ستارگاني كه هزاران « تمركز حواس زود به دست مي آيد 

شك و ترديد حاصلي جز حواس پرتي يا انحراف » فرسنگ از ما دور هستند با بر داشتن قدم اول امكان پذير است
ارد ، اجازه ندهيد چيزي جز مطالعه ذهن شما را مشغول كند . با خود تصميم بگيريد حواس و تسليم به تخيالت واهي ند

تا مقدار زماني را براي مطالعه مشخص كنيد و خود را به مدت زماني خاص محدود كنيد . در اين زمان از مطالعه دست 
به خرج ندهيد ، بهانه تراشي نكنيد به  نكشيد ، به مطالعه ادامه دهيد ، اما زمان مطالعه را طوالني نكنيد بيهوده وسواس

خود تلقين كنيد كه فرد با اراده اي هستيد و مي توانيد هر درسي را به خوبي ياد بگيريد. جدي باشيد و با عالقه و 
 .انگيزه مطالعه كنيد تا هنگام مطالعه دچار حواس پرتي نشويد

 :استفاده از رهنما

به هنگام مطالعه است .  …يكي از شيوه هاي برقراري تمركز حواس، استفاده از يك رهنما چون ؛ انگشت سبابه، مداد و 
زيرا استفاده از يك رهنما هنگام مطالعه باعث تمركز حواس بهتر ، افزايش سرعت مطالعه، عادت به روان خواندن، 

 .يري از خستگي چشم و ذهن مي شودجلوگيري از برگشت دوباره خواني و اتالف وقت و جلوگ

 :خط كشيدن زير مطالب مهم

 .استفاده از اين روش يكي از شايعترين راهبردي است كه اغلب دانش آموزان و دانشجويان از آن استفاده مي كنند

براي مشخص لذا هنگام مطالعه بايد با استفاده از يك مداد ، ايده ها و مطالب مهم و اساسي را عالمتگذاري نمود. زيرا 
نمودن ايده ها و مطالب مهم و اساسي و خط كشيدن زير آنها الزم است با تمركز حواس و دقت خاصي به مطالعه مشغول 

 شد. پس خط كشيدن زير مطالب مهم باعث برقراري تمركز حواس و جلوگيري از حواس پرتي مي شود

 :ياداشت برداري هنگام مطالعه

ست كه هم سبب تمركز حواس و هم موجب بيشتر به خاطر سپردن مطالب مي شود . ياداشت برداري نوعي تكرار درس ا
ياداشت برداري خوب ، كاري جدي و فعال است كه با انديشيدن مالزمه دارد ، لذا براي ياداشت برداري بايد هنگام 

هت نوشتن ، هماهنگي مطالعه فعال بود و الزمه فعال بودن ، داشتن تمركز حواس است و براي برقراري تمركز حواس ج
چشم و مغز به منزله نوعي يادگيري تجسمي چند بعدي با قدرتي بي نظير است كه تمركز حواس را تقويت نموده و فهم 

 .مطالب و سرعت يادگيري را افزايش مي دهد

 :پيشنهادات

ه است نسبت به مطالعه در سعي كنيد با ايجاد انگيزه هاي نيرومند و در نظر گرفتن اهدافي كه برايتان مهم و جالب توج
خود شوق و عالقه ايجاد كنيد. زيرا عالقه داشتن نسبت به موضوعي سبب تمركز حواس در هنگام مطالعه آن موضوع مي 

 .شود

موقعيتهايي كه نمي توانيد در آنها تمركز حواس داشته باشيد ، تجزيه و تحليل كنيد ، احساسات خود را مورد بررسي 
كه چه عواملي افكار شما را دگرگون مي كنند. افكار منفي و بيمارگونه را از خود دور كنيد و هر قرار دهيد و بدانيد 

 .موقعيت را تا حدي كه مي توانيد به طور منطقي تعبير و تفسير كنيد
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موضوعهاي مطالعاتي خود را تقسيم بندي كنيد يعني هر موضوعي را كه مي خواهيد مطالعه كنيد، آن را به قسمتهاي 
 .چكتر تقسيم كرده و به تدريج در زمانهاي مختلفي آنها را مطالعه كنيدكو

هر وقت مصمم شديد مطالعه كنيد يا كار ديگري انجام دهيد ، بكوشيد بر عزم خود پا بر جا باشيد تا آن كار را به اتمام 
 . برسانيد

تمركز حواس خود را براي مدت زمان طوالني  زمانهاي مطالعه خود را با فعاليتهاي متنوع تقسيم نمائيد تا اينكه بتوانيد
 . تري حفظ كنيد و مطالعه را در آن ساعت از روز انجام دهيد كه براي شما مناسب تر است

استفاده از يك استراحت كوتاه در هر ساعت، انرژي الزم براي حفظ تمركز حواس را براي مدت زماني طوالني تري در 
 .اختيار فرد مي گذارد

 .اي خويش نيكوست پس برنامه مطالعاتي داشته باشيد و براي هر كاري وقت به خصوص تعيين كنيدهركاري به ج

با آگاهي ازفنون مطالعه بكارگيري آنها در هنگام مطالعه در خود ايجاد تمركز كنيد زيرا كاربرد فنوني كه خواننده را در ‐
 .عمل مطالعه فعال مي سازد، كليد اساسي ايجاد تمركز است

ي اينكه بكوشيد دنياي خارج را تغيير دهيد ، خود را تغيير دهيد و الزم نيست كه ديگران ويا رفتار آنها را مطابق به جا
 .دلخواه خويش تغيير داده شوند

چند برگ كاغذ روي ميز مطالعه خود داشته باشيد و مواردي از افكار منحرف كننده و مزاحم را ياداشت كنيد و بعد از 
 حل آنها در حد امكان اقدام نمائيدمطالعه نسبت به 

ممكن است حواس پرتي شما ناشي از گرسنگي و تشنگي شديد، بي خوابي ، خستگي، و يا علت يا علل دروني ديگري 
 .باشد، در چنين موقعيتي هرگز مطالعه نكنيد

 .يار گشاد باشد نه بسيار تنگهنگام مطالعه لباس راحتي به تن كنيد ، لباسي كه نه بسيار زبر باشد نه بسيار نرم ، نه بس

مطالعه در حالتهايي نظير دراز كشيدن ، به پشت خوابيدن، در حال راه رفتن تكيه زدن به ديوار و امثال اينها مفيد نمي 
باشد. زيرا در چنين موقعيتهايي نمي توان تمركز حواس خود را حفظ نمود ، بنا بر اين هنگام مطالعه سعي شود خم شدن 

 ود و فاصله كتاب تا چشم سي سانتيمتر باشدكمر عادت نش

 مطالعه موقعيت از شوند مي شما پرتي حواس باعث كه …محركهاي محيطي از قبيل صداي راديو، تلويزيون، تيلفون، و
 .كنيد حذف خود

بهترين وضعيت براي درس خواندن نشستن پشت ميز مطالعه مي باشد و بدترين وضعيت درازكش مي باشد چرا كه در 
 ن وضعيت، فرد سريع از حال و هواي مطالعه خارج مي شود و تمركز حواس خود را از دست مي دهداي

 باشد مناسب …محل مطالعه بايد از هر نظر مانند نور ، دما، درجه حرارت و 

مركز حواس انگيزه بسيار بااليي براي مطالعه داشته باشيد زيرا افرادي كه داراي انگيزه بسيار بااليي هستند مي توانند ت
 .خود را براي چندين ساعت حفظ كنند
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شناخت قانون هر چيزي شما را به آن عالقمند مي كند. اگر خيلي ها از تماشاي تنيس لذت نمي برند به خاطر آن است كه 
 .از قانون شمارش امتيازها در آن آگاهي ندارند

 .مقررات اجتماعي و قانون كتاب را كشف كنيدقانون ورزشها، قانون بازيها، قانون برقراري يك ارتباط مؤثر، 

قبل از شروع مطالعه كشف كنيد محوري كه مطالب كتاب حول آن دور مي زند چيست؟ اين كتاب بر چه موضوعي تأكيد مي 
 كند؟ چه سبك و ساختاري دارد؟ چگونه مي خواهيد به من ياد بدهيد؟

يد، قانون و روش مطالعه است. در خواندن هر كتاب و مطالعه نيز يكي از موارد بسيار مهم كه شما معموالً ناديده مي گير
براي آن كه تمركز عالي پيدا كنيد و روش و قانوني وجود دارد كه آن را بعدًا بررسي خواهيم كرد. اكنون فقط به اين 

بازي واليبال چيست نكته توجه كنيد كه براي يك مطالعه متمركز بايد به روش صحيح مطالعه كرد. اگر شما ندانيد قانون 
 .نمي توانيد آن را بازي كنيد. در مورد مطالعه هم همين طور است. ابتدا بايد روش مطالعه را فرا بگيريد

 زبان گرداني

وقتي شما چند دوست داريد، دوستي را كه به شما بيشتر شبيه است، عاطفه و روحيه شما را دارد و به زبان شما سخن 
. به حرفهايش بيشتر توجه مي كنيد و حتي بيشتر او را به خاطر مي سپاريد. زبان كتاب، مي گويد، بيشتر دوست داريد

بك زبان ساده، عمومي و همگاني است و بايد همچنين باشد. اين شما هستيد كه بايد پس از مطالعه، كتاب و متن و 
است. فرمول انيشتين را به زبان خود  ، يكي از اصول مطالعه”زبان گرداني“نمودار فرمولها را به زبان خود بيان كنيد. 

تعريف كنيد. ببينيد كه آن در زبان شما چه مفهومي دارد؟ يادتان مي آيد كه وقتي سال اول دبستان بوديد، باران را 
چگونه براي خود زبان گرداني كرديد؟ نعلبكي را در لوله كتري برگردانديد و براي خود ابر و باران ساختيد. پيچيده ترين 

ب علمي را همين طور كه مطالعه مي كنيد و جلو مي رويد به زبان ساده، قابل فهم و بيان خوشايند خودتان مطال
برگردانيد. از خود مثال بزنيد و حتي آن متن را يك بار ديگر به زبان ساده خودتان بنويسيد. اگر بخواهيد عيناً مطالب 

ي عميقي داشته باشيد. اما اگر با زبان گرداني مطالب را ياد بگيريد، كتاب را بخوانيد و حفظ كنيد عمالً نمي توانيد يادگير
 :خيلي راحتتر عين مطالب كتاب را بيان خواهيد كرد و به خاطر خواهيد سپرد. پس يادتان باشد

 .يعني بيان مطالب دشوار كتاب به زبان ساده و خوشايند خودتان” زبان گرداني“

 با كتاب شوخي كنيد

تماشا مي كنيد يا با دوستتان صحبت مي كنيد، لبخندي بر لب داريد و راحتيد، اما وقتي از كتاب و مطالعه وقتي تلويزيون 
 .صحبت مي شود و به سراغ درسها مي رويد جدي و محكم و اخمو مي شويد

مانند و بهتر در روان شناسي حافظه و يادگيري گفته مي شود: مطالبي كه بار هيجاني بيشتري دارند، بيشتر در حافظه مي 
به خاطر آورده مي شوند چرا كه هيجان، عالقه، تمركز، و ورود مطلب به حافظه را موجب مي شود. مثالي بزنيم: من به شما 

سال قبلتان يادتان مي آيد؟ شما مي گوييد: نه. مي گويم: همان كه دو بچه كوچك داشت. مي  18مي گويم: همسايه 
گويم: همان كه پدرش فروشنده لباس بود و شما باز هم به خاطر نمي آوريد. مي گوييد: نه، به خاطر نمي آورم. مي 

گويم: همان كه خانه شان آتش گرفت. يك مرتبه همه چيز در ذهنتان زنده مي شود چرا كه آتش گرفتن، بار هيجاني 
ان انگيز بود و همين مؤثري داشته است. اگرچه آتش گرفتن، يك هيجان منفي در شما ايجاد كرده بود، در هر حال هيج

 .هيجان باعث شده بود كه شما خاطره آن را به خوبي به خاطر بسپاريد
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با كتاب خود شوخي كنيد. مثالهايي مهيج، شادي آفرين و حتي خنده دار بزنيد. اين موضوع به عالقه و تمركز شما كمك 
مقاومتي مثل المپ برخورد مي كند و المپ  زيادي مي كند. بعد از اين كه خوانديد الكترون در سيم حركت مي كند و به

را روشن مي نمايد، به زبان خودتان بگوييد: موتور سوار (الكترون) در خياباني خلوت (سيم) به سرعت حركت مي كند كه 
ناگهان به ديواري (مقاومت) برخورد مي كند و آن وقت احساس مي كند كه پروانه ها دور سرش مي چرخند (روشن مي 

 .شود)

ه مي توانيد به سخت ترين مطالب كتاب بار هيجاني مثبت بدهيد و آن را بخوانيد. وقتي كه سديم روي آب شناور هرچ
است، به شدت حل مي شود و اگر كبريتي بزنيم، باالي آن شعله ور مي شود. تصور كنيد اگر كسي در حال آب خوردن 

يش مي سوزد. اگر بخواهيد مي توانيد با زبان خوشايند باشد و سديمي در آب بيندازيم و به آن كبريت بزنيم، سبيلها
خودتان با تمام مفاهيم كتاب شوخي كنيد. اگر در بحث گشتاور مثالي از االكلنگ مي آورند فقط به خاطر آن است كه بازي 

 .مهيج االكلنگ، گشتاور را در ذهن شما وارد كند. شما بايد زرنگي كنيد و مثالي مهيج بزنيد

 .ان شاد و مهيج برخورد كنيد كه گويي به دوست داشتني ترين دوست خود رسيده ايدبا كتاب آنچن

 توجه به لذتهاي نهايي، نه دشواري مسير

براي شروع هر كار بايد اين را بپذيريد كه دشواريهاي در مسير وجود دارد و تالش الزم است. پذيرش دشواري مسير و 
بله با اين دشواريها و پيشرفت آماده مي كند. عدم پذيرش اين كه هر رنج راهي كه در پيش داريد شما را براي مقا

 .مسيري با دشواري رو بروست به ويژه در آغاز راه، شما را افسرده و ناراحت مي كند

همين تمرينات تمركز را در نظر بگيريد. ممكن است در ابتدا برايتان خيلي مشكل باشد ولي به تدريج كه جلوتر مي 
، ساده تر و قابل قبول تر مي شود. براي ميل پيدا كردن به انجام هر كار، بايد به لذتهاي پايان كار توجه رويد، تمرينات

 .كنيد و به هيچ عنوان به دشواريهاي مسير فكر نكنيد

اگر بايد روزي بيست صفحه مطالعه كنيد، فكر خود را به رنج روزي بيست صفحه مطالعه متمركز نكنيد. بلكه به لذتهاي 
ايي كه نصيبتان مي شود توجه كنيد. آنچه شما را به تالش پيگير و مستمر وا مي دارد، ميل به جذب لذتهاست. كساني نه

از كوه باال مي روند و قله را فتح مي كنند كه لذت رسيدن به قله را در ذهن مي پرورانند. اين افراد در طول مسير 
آن باال مجسم مي كنند و به اين فكر مي كنند كه از آن باال همه چيز  هرگز به دشواري راه نمي انديشند بلكه خود را در

زيباست. همين شوق ذهني باعث مي شود كه آنها به راحتي، دشواري مسير را بپذيرند و پيش بروند. حال آنكه اگر آنان 
يان راه باقي است، اين تمام ذهنشان را معطوف به دشواري مسير مي كردند و مدام به اين فكر مي كردند كه چقدر تا پا

 .رنج كه در ذهنشان مجسم مي شد، به سرعت آنها را خسته مي ساخت

همين كه فكر خود را بر اين متمركز كنيد كه در پايان امتحانات چه نمرات درخشاني مي گيريد و به لذت شكوه آن لحظه 
ه و درس خواندن متحمل مي شويد، به راحتي فكر كنيد، اين قدرت را پيدا مي كنيد كه سختيهايي را كه از ساعتها مطالع

 .پشت سر بگذاريد

مدام در ذهن خود موفقيتهاي نهايي را مجسم كنيد. همچون ورزشكاري كه به شوق لذتِ داشتن بدني ورزيده و جسمي 
آماده در پايان كار، رنج زود بيدار شدن و سختي تمرينات را متحمل مي شود. يادتان باشد هميشه اين توجه به 

 .لذتهاست كه تمركز و عالقه ايجاد مي كند

 اشتباه در برنامه ريزي
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همين جا الزم است كه به برنامه ريزي غلط و پيگيري نادرست برنامه هاي درسي اشاره كنيم. برنامه هايي كه براي يك 
عده اي، وقتي برنامه ريزي روز حجم زيادي از مطالب را در بر مي گيرد، عمالً به خاطر همين حجم زياد، تنفر ايجاد مي كند. 

مي كنند كه مثالً از فالن كتاب، روزي يك صفحه مطالعه كنند، به جاي آن كه برنامه همان روز را اجرا كنند، مدام كتاب را 
ورق مي زنند كه چه راه زيادي باقي مانده است و همين توجه به دشواري مسير طوالني بودن راه، شوق و عالقه و تمركز 

چند صفحه “از بين مي برد. از اجراي برنامه هاي روزانه فقط برنامه همان روز را انجام دهيد و مطلقاً به اين كه را در آنها 
فكر نكنيد. اشتباه بيشتر داوطلبان كنكور كه بايد تمام كتابهاي چهار سال دبيرستان را بخوانند اين است كه پس ” مانده

مي كنند. بايد هميشه به خاطر داشته باشيد كه هر روز فقط برنامه همان  از مدتي در ذهن خود به طوالني بودن راه فكر
 .روز را اجرا كنيد

 تعيين هدف

يكي از عوامل مهم در ايجاد تمركز حواس و افزايش دقت در هنگام مطالعه، آگاهي از هدف مطالعه است. حتماً پيش از 
هدفم اين است كه “يا ” ادگيري اين فصل است.هدف من ي“مطالعه براي خود مشخص كنيد كه هدفتان چيست. گفتن 

و . . . بسيار نادرست است. چرا كه اينها هيچ كدام هدف نيستند. اهداف، وقتي قابل دسترسي اند ” نمره خوبي بگيرم.
كه مشخص، دقيق، روشن و واضح باشند. شما بايد هدفها را از داخل فصلها استخراج كنيد. مثالً بگوييد: هدف من اين 

كه بدانم چرا انقالب مشروطه شكست خورد. هدف من اين است كه بدانم فرق توندرا و تايگا چيست. هدف من است 
 . . . اين است كه بدانم در آينه هاي مقعر، افزايش فاصله كانوني چه تغييراتي در تصوير ايجاد مي كند. و

اشخاصي كه قبل از مطالعه با طرح همه اين اهداف مشخص، جزيي و روشن هستند و به ذهن، برنامه مي دهند. 
پرسشهايي براي خود، ذهنشان را مشتاق و جستجوگر مي كنند. در تمام لحظات مطالعه به دنبال جواب هستند و اين 

هدفمندي ذهن باعث مي شود كه به راحتي تمركز حواس داشته باشيد. بايد هميشه به خاطر داشته باشيد كه هر روز 
دنبال كنيد. هنگامي كه شما در جستجوي يك هدف هستيد، به اهداف ديگر نيز دست پيدا مي فقط برنامه همان روز را 

 .كنيد

شايد خيلي از شما نگران باشيد كه اگر با يك هدف مشخص و جزيي پيش برويد، از مطالب ديگر كه بايد ياد بگيريد، باز 
هن خود را مشتاق و جستجوگر و متمركز كنيد. بمانيد. اما چنين اتفاقي نمي افتد. شما چند سؤال طرح مي كنيد تا ذ

 .اهداف ديگر، خود به خود جذب شما مي شود

هدفدار بودن ذهن، هنگام مطالعه خيلي مهم است. آن قدر كه ما مي گوييم: يا مطالعه نكنيد يا قبل از آن براي ايجاد 
 .تمركز حواس در مطالعه، هدف خود را تعيين كنيد
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مشكلها، عدم تمركز حواس در كالسهاي درس، جلسات سخنراني، سمينارها و كنفرانس هاستيكي از شايع ترين  . 

بيشتر افراد با آن كه با اشتياق فراوان و تمركز خوب سر جلسه حاضر مي شوند و به سخنران يا مدرس گوش مي 
قايقي چند گذشته و در اين سپارند، پس از چند دقيقه حواسشان پرت مي شود و وقتي به خود مي آيند، مي بينند كه د

 .مدت كامالً در جاي ديگري بوده اند

شايد در يك جلسه دو ساعته، شما چهل دقيقه با تمركز عالي به جذب مشغول باشيد و هشتاد دقيقه ديگر را به طور 
باعث مي  پراكنده مشغول افكار ذهني خودتان باشيد. اگر شما بتوانيد در همان كالس، تمامي مطالب را بگيريد، خود

شود كه حجم عمده اي از فعاليت مطالعه شما در منزل كاسته شود. شايد تا به حال با افرادي برخورد كرده باشيد كه فقط 
 .در كالس حضور مي يابند و بسيار كم در منزل مطالعه مي كنند

ساعتها در منزل درس مي خوانم  معموالً شما در اين حالت به خود و اطرافيان خود مي گوييد: نمي دانم چرا با اين كه من
يك دهم آن را هم نمي خواند، هميشه نمره هاي من از او كمتر است. شما بايد توجه داشته باشيد كه مدت زمان مطالعه 

شما مطلقاً مهم نيست بلكه زمان مطالعه مفيد و متمركز شماست كه مهم است. بسياري از اوقات شما ساعتها كتاب به 
مطالعه ايد اما زمان مطالعه متمركز و مفيد شما از يك ساعت بيشتر تجاوز نمي كند دست داريد و مشغول . 

عالوه بر اين، درصد مهم و عمده اي از يادگيري در كالس درس صورت مي گيرد. شايد خودتان تجربه كرده باشيد كه 
ا حضور در كالس از نظر آموختن درسي كه زمان تدريس آن، شما در كالس حاضر نبوده ايد، چقدر دشوار است. ام

فيزيكي چندان مهم نيست بلكه شما بايد حضور مؤثر و متمركزي در كالس داشته باشيد. ما هم اكنون مي خواهيم 
تكنيكهايي را ارائه دهيم كه شما با عمل كردن به آنها و فقط با عمل كردن به آنها بتوانيد دانش آموز و دانشجويي فعال 

 .و درگير باشيد
حضور فعال در كالستكنيكهاي   

 :همراهي با مدرس.1

بسيار مهم است كه خودتان را با سرعت، نحوه و شيوه تدريس معلم يا استاد خود هماهنگ سازيد و با او حركت كنيد. 
هم شتاب بيش از مدرس داشتن ذهن را آشفته و مغشوش مي كند و هم سرعت كند شما و عقب ماندن از او. هماهنگ 

ش و بيان مدرس، شما را از جذب مطالب بعدي محروم مي كند. آنچه كه در همراهي با مدرس مهم نبودن با سرعت و رو
است، در وهله اول، خوب شنيدن است. اغلب شما با آنكه صداي معلم را به وضوح نمي شنويد يا گفتار سخنران را 

بيان كند، واهمه داريد. گاهي صداي  متوجه نمي شويد از اين كه از او بخواهيد درباره آن مطلب را رساتر و واضح تر
سخنران به انتهاي كالس نمي رود، گاهي تند و گذرا صحبت مي كند گاهي صحبتش نامفهوم است و برخي اوقات نيز به 

مطلبي در گذشته استناد مي كند كه شما از آن هيچ اطالعي نداريد. يادتان باشد شما براي اين به كالس يا جلسه 
ه مطلبي را فرا بگيريد و معلم هم دقيقاً همين را مي خواهد. بنابراين اگر كوچكترين ابهام يا عدم سخنراني آمده ايد ك

 .وضوحي را در مطلب يا صداي معلم احساس كرديد، بايد شهامت از او بخواهيد كه مطلب را دوباره بگويد

شد. به ويژه دانش آموزان دوره سؤال كردن از معلم گناه نيست و نبايد احساس گناهي را هم به دنبال داشته با
ابتدايي خيلي از سؤال كردن بيم دارند. بسياري از وقتها پيش مي آيد كه مثالً معلم تكليفي را به بچه ها مي گويد كه 

براي فردا انجام دهند و دانش آموز درست متوجه اين تكليف نمي شود، با وجود اين چون مي ترسد كه سؤال كند، 
بسا كه فردا به خاطر انجام ندادن آن تكليف مؤاخذه و تنبيه شود چيزي نمي گويد و چه . 
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دوباره تأكيد مي كنيم كه اگر نكته اي را متوجه نشديد يا نشنيديد، حتماً بپرسيد چه بسا كه آن نكته كليدي بوده، تمام 
 .درس آن روز وابسته به همان نكته باشد

 :شنونده اي فعال باشيد .2

ت تأكيدي برخورد كرده ايد: شنونده اي فعال باشيد، اما مفهوم اين عبارت چيست؟ يعني بايد شما بارها به اين عبار
 چگونه باشيم؟ شنونده فعال چه خصوصيات و ويژگيهايي دارد؟

بهترين و مؤثرترين راه براي اين كه شما يك شنونده فعال باشيد اين است كه يادداشت برداريد. چه، نياز به يادداشت 
ر كالس احساس مي كنيد چه نمي كنيد، حتماً از صحبت مدرس يا سخنران، يادداشت برداريد. اما منظور ما برداري را س

 .از يادداشت برداري در اينجا با آنچه كه در روش مطالعه متمركز گفتيم فرق مي كند كه اكنون به شرح آن مي پردازيم

 يادداشت برداري داخل كالس

ر كالس حاضر مي شويد. يادتان هست كه گفتيم شب قبل از كالس يك مطالعه اجمالي قلم و كاغذ به دست مي گيريد و د
و يك بررسي ابتدايي از درس، انجام دهيد؟ اين كار را براي كسب اطالعات اوليه و هشياري ذهني در كالس انجام داده 

وز درس ما هيبريداسيون ايد. اگر شما بدون هيچ مطالعه اي سر كالس شيمي حاضر شويد، وقتي معلم مي گويد امر
است و شما هم نه از قبل درباره هيبريداسيون چيزي مي دانيد نه نگاهي اجمالي به كتاب انداخته ايد، تا چند لحظه خود 
را در كالس بيگانه احساس مي كنيد. خود را كامالً گيج مي بينيد و اين حالت، خود باعث مي شود كه نسبت به اين درس 

سرعت تمركز حواستان را از دست بدهيد و ذهنتان را به سير در جاهاي ديگر مشغول سازيد بي عالقه شويد و به . 

درست بر عكس، اگر شما با مطالعه اوليه سر كالس حاضر شويد، احساس خيلي خوبي در كالس خواهيد داشت، ذهنتان 
جه تمركز حواسي عالي پيدا مي مشتاق است، مي خواهيد هرچه سريعتر از راز هيبريداسيون سر در بياوريد و در نتي

كنيد. اهميت مطالعه اوليه را پيش از اين هم توضيح داده بوديم. حاال كه شما با اين آمادگي ذهني و كنجكاوي و 
 .عالقمندي، داريد به صحبتهاي معلم گوش مي كنيد، هر نكته اي را كه فرا مي گيريد يادداشت كنيد

ستاد به ما اصالً اجازه يادداشت برداري نمي دهد. به شما مي گوييم كه او كامالً هم اكنون شما مي گوييد فالن معلم يا ا
هاي معلم را يادداشت مي كنيد و نوشتن يك جمله از ” جمله“كار درستي مي كند. چرا كه شما معموالً به شيوه سنتي خود، 

به هيچ عنوان نبايد جمله اي يادداشت صحبتهاي معلم عمالً شما را از گوش دادن و درك جمله بعدي باز مي دارد. شما 
كنيد بلكه بايد به صورت اشاره اي و مختصر از واژه هاي كليدي استفاده كنيد كه چون جرقه اي تمام موضوع را به ياد 

 .شما مي آورد

اين گونه مي توانيد همزمان با تدريس استاد، يادداشت كنيد و پشت سر هم يادداشت برداريد در حالي كه نه وقت 
 .شما گرفته مي شود نه از درك مطلب بعدي باز مي مانيد و نه مدرس را ناراضي مي كنيد

 :به جاي همه اينها چند كار مهم انجام دهيد

اول اين كه بارذهني خود را در كالس لحظه به لحظه تخليه مي كنيد و نكته اي را كه فرا مي گيريد يادداشت مي كنيد و 
ده و خالي نگاه مي داريد. يعني شكل حضور شما در پايان كالس با شروع كالس چندان ذهن خود را همچنان باز و گستر

 .تفاوتي نمي كند

تهیه و تالیف توسط سمینار ما 
www.SeminareMa.COM

19



دوم اين كه چون خودتان را ملزم مي دانيد هرچه را كه فرا مي گيريد به سرعت بر روي كاغذ بياوريد، ذهن شما در يك 
دار مي شويد و كامالً از خود مراقبت مي كنيد كه چيزي حالت آماده باش قرار مي گيرد و شما از تمركز حواسي عالي برخو

را جا نيندازيد. فقط كافي است كه يك بار اين عمل يادداشت برداري را به شيوه درستي كه گفتيم تجربه كنيد تا ببينيد 
رداري كه چقدر برايتان لذت بخش است. حتي كم كم به شكل يك بازي مهيج برايتان در مي آيد. اين شيوه يادداشت ب

به صورت كمي حرفه اي تر و ماهرانه تر در خبرنگاران ديده مي شود كه در مصاحبه هاي خود از گفته هاي سخنران 
يادداشت برداري مي كنند و سپس خود از گفته هاي سخنران يادداشت برداري مي كنند و سپس از روي آن، متن را 

است كه باعث مي شود شما سر كالس خواب آلوده نشويد و  تصحيح مي كنند و اما سومين فايده يادداشت برداري اين
چرت نزنيد به ويژه در اوقاتي كه معلم يا سخنران بسيار آرام و ماليم و حتي كمي خسته كننده درس مي دهد و شيوه 

يج تر تدريس او براي شما درگيري ذهني الزم را ايجاد نمي كند. شما با يادداشت برداري، حضور خودتان را در كالس مه
 .و مؤثرتر مي كنيد

بسيار بعيد است كه كسي به اين شيوه در كالس يادداشت برداري كند و خوابش بگيرد. شما وقتي سر كالس خوابتان 
مي گيرد كه ذهنتان ساكت و ساكن شود. معلم در شما درگيري ذهني ايجاد مي كند و خود به خود به اين كار مشغول مي 

از نوع سخنرانان آرام و ساكن است، شما بايد يادداشت برداري را جدي تر بگيريد. شويد. به ويژه وقتي سخنران 
نگوييد: من اين مطلب را بلدم و نيازي به يادداشت كردن ندارم. نگوييد: من همه اين مطالب را هم اكنون به حافظه ام 

 . . . مي سپارم و نيازي نيست كه يادداشت كنم و

ين اهداف يادداشت برداري در كالس، همين زنده و هشيار بودنتان سر كالس است. يك شما مي دانيد كه يكي از مهمتر
مانع بزرگ مطالعه اجمالي قبل از كالس و كسب اطالعات پيش از حضور در كالس مي تواند يك اشكال بسيار بزرگ توليد 

شكل شما ذهن خود را مدام متوجه كند و آن: رقابت با استاد است. به عبارت بهتر: به مبارزه طلبيدن استاد. به اين 
دانسته هاي خود مي كنيد و منتظريد تا در اولين فرصت آنها را بيان كنيد و يا اين كه عمداً سؤالي مي كنيد كه فقط 

نشان دهيد مطلب را پيشاپيش مي دانيد. يادتان باشد كه هدف از كسب اطالعات اوليه فقط ايجاد يك نوع كنجكاوي و 
حواس است براي گوش دادن و ياد گرفتن بيشتر نه براي صحبت كردن و خودنمايي بيشتر. براي اين  عالقمندي و تمركز

كه ذهنتان خالي باشد اطالعات خود را قبل از كالس بر روي كاغذ بياوريد و باالي آن هم بنويسيد: هدف من اين است كه 
. وقتي اين را مي نويسيد در خود ميل بيشتري را با گوش دادن به درس امروز، اين اطالعات ناقص خود را كامل تر كنم

براي فراگيري ايجاد مي كنيد و با خود تعهد مي كنيد كه سخن نگوييد. قرار است ما در كالس، يك شنونده فعالي باشيم 
 .به يك سخنران مبارز

يد. اين مقايسه، ذهن شما به هيچ عنوان در لحظه حضورتان در كالس، اطالعات قبلي خود را با اطالعات معلم مقايسه نكن
را به خود مشغول مي كند و دقايقي حواس شما را پرت مي كند. مقايسه اطالعات خودتان با اطالعاتي كه سر كالس از 

معلم مي گيريد، فقط بايد در چند دقيقه پايان كالس و يا حتي بعد از آن صورت گيرد. اگر سر كالس اين مقايسه را انجام 
د اين دو با هم تفاوت دارند، تمركز حواس خود را از دست مي دهيد و حواستان پرت مي شود. دهيد اگر احساس كني

در حالت اول، شادي و شعف و هيجان ذهني، عامل حواس پرتي شماست و در حالت دوم، احساس متفاوت بودن دانسته 
حتي شايد تمايل داشته باشيد كه به  هاي قبلي شما از اطالعات معلم، ذهن شما را بر انگيخته مي كند كه سؤالي كنيد و

 .نوعي دانسته هاي خودتان را توجيه كنيد كه اين موجبات حواس پرتي شما را فراهم مي كند

 از چه چيزهايي يادداشت برداريم؟
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 .يادداشت برداري در كالس، سه شاخه دارد

–  آن توضيح داديمشاخه اول، يادداشت برداري از نكات مهمي است كه معلم مي گويد كه در مورد  . 

شاخه دوم، يادداشت برداري از سؤاالتي است كه به ذهنتان مي رسد. البته اگر روند كالس آرام و طرح سؤال در  –
طول كالس مجاز باشد، ما توصيه مي كنيم سؤال خود را فوراً بپرسيد. اما اگر معلم بگويد به سؤاالت شما در آخر كالس 

ا رها نكنيد. حتماً آن را مختصراً در گوشه اي بنويسيد كه آخر كالس بپرسيد. اگر پاسخ مي دهم، مطلقاً سؤال خود ر
بگوييد: بعداً آن را مي پرسم و يادداشت نكنيد، تا پايان كالس ذهن شما را مشغول مي كند و اين مانع فراگيري اطالعات 

شد مدام در طول كالس به پردازش بعدي با تمركز عالي مي شود. به ويژه اگر سؤالتان براي شما جالب و جذاب با
سؤالتان مشغول مي شويد و منتظريد كه كالس به پايان برسد و سؤال جالب خود را مطرح كنيد. خيلي از اوقات، حتي 

اين انتظار، ما را به جايي مي رساند كه ديگر دريافت پاسخ برايمان اهميت چنداني ندارد بلكه فقط مي خواهيم از طرح 
ر حضور ديگران با صداي بلند لذت ببريم. به ويژه اگر بدانيم آفرين و تحسين معلم را هم به دنبال اين سؤال جالب د

خواهد داشت. بنابراين حتماً سؤال خود را يادداشت كنيد. بار ذهن خود را سبك كنيد و به گوش دادن و يادداشت 
 .برداري از گفته ها ادامه دهيد

–  ل حواس پرتي است. سر كالس درس هم به احتمال فراوان، افكار زيادي در شاخه سوم، يادداشت برداري از عوام
ذهن شما غوطه مي خورند كه ذهن شما را منحرف مي كنند. در گوشه اي، از آنچه كه حواس شما را پرت مي كند، 

جام دهم. اگر يادداشت برداري كنيد. در باالي اين يادداشت بنويسيد آنچه كه بايد پس از كالس به آن فكر كنم يا ان
بخواهيد اين كار را هم به تأخير بياندازيد، يا به حافظه بسپاريد و يادداشت نكنيد، باز ميدان ذهني خود را تا پايان 

 .كالس، اشغال مي كنيد. يادمان هست كه قلم و كاغذ مهمترين ابزار براي تمركز حواس هستند

 باز هم در فايده يادداشت برداري

به عنوان آخرين فايده ي يادداشت برداري، بايد بگوييم كه اين عمل، شما را هميشه در حالت سوگيري قرار مي دهد. 
 تحريك كه است محرك تغييرات با هميشه“: شود مي گفته ”هيلگارد –اتكينسون “نوشته ” زمينه روان شناسي“در كتاب 

ي زنيم: فرض كنيد شما در خانه تنها هستيد و صداي پايي را م مثالي مطلب اين شدن روشن براي ”.گيرد مي جهت پذير
از پشت بام منزل خود مي شنويد (صداي پا، محرك است و شما، تحريك پذير). وقتي صداي پا بلندتر مي شود يا به هر 

ي پا مي كنيد). اما اگر صدا” سوگيري“شكلي تغيير مي كند، شما گوشتان را تيزتر مي كنيد (به زبان روان شناسي 
يكنواخت باشد يا تغييرات محسوس نداشته باشد به زودي براي شما عادي مي شود و شما ديگر بر آن تمركز نمي كنيد. 
در كالس درس، معلم محرك است و شما تحريك پذير. تغييرات معلم به صورت حركات دست، چهره و لحن و طنين صدا 

بر او باشدباعث مي شود كه شما مدام سوگيري كنيد و تمركز شما  . 

بسياري از معلمان كه به اين نكته واقف هستند، در تدريس خود از اين تغييرات، زياد استفاده مي كنند و توجه شما را 
كامالً به خود جلب مي كنند. در اين موارد ديگر نيازي نيست كه شما خودتان را تغيير دهيد. اما معلماني هم هستند كه 

تدريس، بي تحركند. در كالس ِ چنين معلماني است كه شما بايد تحريك پذيري، در خود صدايي يكنواخت دارند و موقع 
ايجاد كنيد تا تمركز حواستان پايدار باقي بماند. در مثالي كه براي سوگيري زديم، وقتي صداي پا از پشت بام به گوش 

پله ها و نزديك شدن به صدا، در خود مي رسيد، يكنواخت مي شد، شما مي توانيد با تغيير مكان خود و باال رفتن از 
 .سوگيري و تمركز حواس ايجاد كنيد
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يادداشت برداري داخل كالس نيز در شما چنين حالت آماده باش و تحركي را ايجاد مي كند. جهت گيري براي شنيدن بهتر 
 .و درك بيشتر و بهتر. بنابراين، يادداشت برداري را جدي بگيريد

 اهميت جلو نشستن

خاطر داشته باشيد كه واقعاً رابطه اي بين كساني كه جلو مي نشينيد و كساني كه درسشان خوب است وجود  هميشه به
دارد. توجه كنيد، كساني كه صندليها و نيمكتهاي جلويي را اشغال مي كنند، در ميدان ديد خود، فقط معلم و تخته را 

بر معلم و تخته، افراد رديف اول را هم مي بينند و همين خواهند داشت. اما كساني كه در رديف دوم مي نشينند، عالوه 
طور تا رديف آخر كه ديگر همه رديفهاي جلويي در ميدان ديد قرار مي گيرند. به عبارت ديگر، عوامل حواس پرتي در 
تها جلوي كالس حداقل و در انتهاي كالس حداكثر است. از آن انتها، همه چيز مشخص است. چشم افرادي كه در اين ان

مي نشينيد، كوچكترين حركات افراد جلويي را مي بيند و اين ديدن يعني حواس پرتي. ما مي گوييم: حتي االمكان در 
رديفهاي جلويي بنشينيد. ممكن است بگوييد اين طور هم نمي شود كه همه در رديف اول بنشينند. ما هم حرف شما را 

ميشه تا وارد كالس يا جلسات سخنراني مي شوند، با وجود آن كه قبول داريم اما مخاطبان ما آن كساني هستند كه ه
رديفهاي جلويي خالي است، خودشان مي روند و در رديفهاي آخر مي نشينند. مي خواهيم به اين افراد بگوييم كه با اين 

ن آخر بنشينيد عمل خود پيشاپيش زمينه بسيار مساعد حواس پرتي را براي خود به وجود آورده اند. اگر بخواهيد در آ
كه هيچ چيز از ديد شما مخفي نماند، در واقع حواس پرتي را به تمركز حواس ترجيح داده ايد و خود را براي آن آماده 

 .كرده ايد

توصيه مي كنيم كه حتي االمكان، رديفهاي جلو را براي نشستن انتخاب كنيد. باز هم تأكيد مي كنيم كه واقعاً رابطه اي 
مي نشينيد و پيشرفت تحصيلي، وجود دارد. اين ارتباط، كامالً منطقي است و اين طور نيست كه  بين كساني كه جلو

عوامل حواس پرتي خود را كمتر سازيد. دقت و تمركز حواس خود را افزايش دهيد و به پيشرفت تحصيلي خود كمك 
 .مؤثر كنيد

 نقش فرمان ذهني

“ در يكي از سمينارهاي خود مثالي زيبا مي آورد كه ” به سوي كاميابي“ش ، نويسنده كتابهاي جالب و پر فرو”آنتوني رانينز
خوب است قبل از طرح نقش فرمان ذهني، براي روشن شدن مطالب، اشاره اي داشته باشيم به اين مثال: پدري به 

و . . . ” پيدا كنم. نمي توانم“يا ” نيست.“، بچه بي درنگ مي گويد: ”برو اآشپزخانه، نمكدان را بياور.“فرزندش مي گويد: 
 :پدر مي گويد

“ مي دانم كه پيدا نمي كنم ولي مي روم“بچه پاسخ مي دهد: ” تو برو، پيدا مي كني. .” 

بچه به آشپزخانه مي رود و تمام آشپزخانه را مي گردد اما نمكدان را پيدا نمي كند. پدرش را صدا مي زند و مي گويد 
نمكدان كه اينجاست! جلوي چشمت بود، چطور “مي آيد و خيلي زود مي گويد: كه نمكدان اينجا نيست. پدر به آشپزخانه 

بچه متعجب و متحير مي ماند كه چرا با تمام جستجوي خود، نمكدان را كه جلوي چشمش بود، پيدا نكرده ” آن را نديدي؟
 .است

نمكدان را پيدا نمي كند؟ در اين داستان كه شايد در خاطره شما هم به نوعي مستند باشد، واقعيت چيست؟ چرا بچه  

واقعيت اين است كه اين بچه قبل از آن كه به دنبال نمكدان برود بارها به خود گفت: نيست، نمي توانم پيدايش كنم. 
يعني به ذهنش فرمان داد: نمكدان را پيدا نكن! مغز بچه اين فرمان را دريافت كرد. حاال بچه به آشپزخانه مي رود و به 
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اما با آن كه نمكدان در ميدان ديدش قرار دارد، آن را نمي بيند يعني مغز، برنامه قبلي دارد كه آن  جستجو مي پردازد
را شناسايي و پيدا نكند و به همين خاطر، به اصطالح آن را پس مي زند. مغز بچه مانند يك ماشين فقط فرماني را كه بچه 

 .به او داده بود، اجرا مي كند

ام موفقيتهاي زندگي و از جمله موفقيتهاي تحصيلي بسيار مهم است.قبل از اين كه به كالس نقش فرمانهاي ذهني در تم
برويد، براي خود هدف تعيين كنيد. به ذهن خود بگوييد كه چرا به كالس مي رويد، آيا فقط براي اين كه برايتان غيبت 

؟ و يا اين كه قصد داريد چيزي را بفهميد و ثبت نشود مي رويد؟ آيا براي خنديدن مي رويد؟ آيا براي چرت زدن مي رويد
ياد بگيريد؟ اگر اين طور است دقيقاً براي خود مشخص كنيد كه مي خواهيد چه چيز را ياد بگيريد و در جستجوي چه 

 هستيد؟

 همين برنامه ذهني كه قبل از كالس به خود مي دهيد، تمام فعاليتهاي شما را در كالس پيرو خود مي سازيد. بنابراين
كالس را جدي بگيريد و قبل از حضور در آن به ذهن خود برنامه اي جدي بدهيد. دقيقاً مشخص كنيد كه مي خواهيد چه 

چيزي از اين كالس ياد بگيريد. اين موضوع به موفقيت شما بسيار كمك خواهد كرد. يادتان هست كه در تعيين هدف، 
خود بگوييد كه چه مطلبي را مي خواهيد بياموزيد. درخواستي گفتيم هدف بايد جزيي، روشن و دقيق باشد. پس به ذهن 

مشخص از ذهن خود داشته باشيد. مثالً به خود بگوييد: امروز مي خواهم بفهمم واقعاً چرا و چطور رعد و برق ايجاد مي 
در كالس با شود؟ امروز مي خواهم بدانم چطور مي توان از يك عدد اعشاري، جذرگرفت؟ و . . . هدف خود را از حضور 

 .صداي بلند يا در ذهن خود، براي خود كامالً مشخص سازيد

بروم ببينم “يا ” امروز به كالس مي روم كه بخندم.“فرمانهاي ذهني منفي و مخرب به ذهن خود ندهيد. مثالً همان فرمان 
د، در واقع به آن، اين برنامه را و . . . وقتي اين فرمانها را به ذهن خود مي دهي” بروم كه غيبت نخورم.” يا ” چه مي شود.

داده ايد كه: هيچ چيز ياد نگير. وقتي هدف خود را از حضور در كالس، خنديدن معرفي مي كنيد، تمام فكر شما به 
رويداد طنزآميزي كه در كالس پيش مي آيد، متمركز مي شود و يا سرگردان به هر موضوعي واكنش نشان مي دهيد و 

ستيد بر درس كه مسلماً هدف اصلي حضور شما در كالس است، تمركز پيدا كنيدتوجه مي كنيد و قادر ني . 

يك عده هم هستند كه وقتي به سمينار يا سخنراني يا همين كالس درس مي روند به خود فرمان ذهني ايراد گرفتن از 
افرادي كه در يك جلسه  و . . .” چند اشتباه مي كند.” ، ”ببينيم چقدر ايراد دارد“استاد يا سخنران را مي دهند. 

سخنراني يا كالس درس حضور دارند، شرايط نسبتاً يكساني دارند اما چرا برداشت آنها از كالس متفاوت است؟ علت، آن 
است كه فرمانهاي ذهني ابتدايي حضورشان در كالس با هم فرق داشته است. يكي از كالس بيرون مي آيد و مي گويد: 

. يكي مي گويد: هيچ فهميديد كه فالن جا اشتباه كرد؟ يكي مي گويد: چه حرف خنده داري در چه نكته جالبي را ياد گرفتم
فالن لحظه كالس گفت! و يكي هم مي گويد: چه كالس خسته كننده اي بود. من كه فقط چرت زدم و هيچ چيز ياد نگرفتم. 

فرماني قبل از كالس به ذهن خود نداده نفر آخر كسي است كه يا به خود فرمان چرت زدن داده يا اين كه اصالً هيچ 
 .است كه حالت دوم معمولتر و شايعتر است

با توجه به همه اين نكات كه گفتيم، شما از اين پس: ابتدا در منزل مطالعه اي اجمالي بر مطالبي كه مي خواهند تدريس 
د مي دهيد و ذهن خود را از كنند، خواهيد داشت. سپس قبل از ورود به كالس، فرمان ذهني دقيقي را به مغز خو

حضور در كالس هدفدار مي كنيد. بعد از ورود به كالس، حتي االمكان در رديفهاي جلو مي نشينيد و مانند يك شنونده 
فعال به درس گوش مي دهيد و يادداشت برداري مي كنيد. اگر هم سؤالي داشتيد يا در طول كالس مي پرسيد و يا آن 
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كالس از معلم سؤال مي كنيد. به اين ترتيب شما حضور متمركز و فعال و مثمر ثمري در كالس  را ثبت مي كنيد و در آخر
 .خواهيد داشت و درصد مهمي از يادگيري مطلب را همان سر كالس به دست خواهيد آورد
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 يادداشت عوامل حواس پرتي
 

به صفر نمي رسند حتي اگر شما بهترين شيوه مطالعه را در پيش يادتان هست كه گفتيم عوامل حواس پرتي هيچ گاه 
گرفته باشيد. اكنون كه شما روش مطالعه متمركز را فرا گرفته ايد و آن را به كار مي بنديد، مالحظه مي كنيد كه اگر چه 

وضوع مطالعه به سراغ حواس پرتي شما تا حد فوق العاده زيادي كم شده است، اما برخي از اوقات، افكار ديگري غير از م
ذهن شما مي آيند و حواستان را پرت مي كنند. بهترين و مؤثرترين راه براي مقابله با اين حواس پرتي باقيمانده، نوشتن 

آنها بر روي يك برگ كوچك كاغذ است. چرا؟ حتماً بحث خأل ذهني و نوشتن را به خاطر داريد. دقيقاً به همان علت، بايد 
 .يادداشت كنيدحواس پرتي خود را 

مثالي بزنيم: شما در اوج مطالعه هستيد، ناگهان به خاطر مي آوريد كه امشب حتماً بايد به دوست خود تلفن بزنيد. از اين 
لحظه به بعد شما هر چقدر هم كه سعي كنيد فكر خود را به مطالعه متمركز كنيد، انديشه تلفن كردن به دوستتان و اين 

ذهن شما را آشفته مي كند و شما را آزار مي دهد. در نتيجه شما از همان لحظه تمركز حواس ، ”مبادا فراموش كنم“كه 
خود را از دست داده ايد. اما اگر به محض آن كه اين انديشه به ذهن شما راه يافت، آن را بر كاغذي مي نوشتيد، ديگر 

يادتان باشد كه حواس پرتي را نيز مانند نكات  خيالتان راحت مي شد و مي توانستيد به مطالعه متمركز خود ادامه دهيد.
مي دانم كه “، ”باشد براي بعد“مهم كتاب كه فرا مي گيريد و ثبت مي كنيد، بايد جايي تخليه كنيد. اگر ننويسيد و بگوييد 

 .، و . . . توانايي ذهني خود را كم كرده ايد”يادم نمي رود
مزاحم تلقي مي شود، گوشه اي يادداشت كنيد. اين كه بايد نان بخريد، هرچه در حين مطالعه به خاطرتان مي آيد و عامل 

جزوه دوستتان را بدهيد، دروس ديگري را مطالعه كنيد و . . . ، همه را يادداشت كنيد و بار ذهني مربوط به آن را تخليه 
 .كنيد و با خيال راحت به مطالعه ادامه دهيد

 
 سكوت –ويژگيهاي مكاني 

 
بسيار نادرست برخي از شما اين است كه براي تمركز حواس داشتن بايد در محيط، سكوت مطلق برقرار يكي از باورهاي 

باشد. واقعيت اين است كه هرچه محيطي ساكت تر باشد، براي تمركز حواس بهتر است و ما محيطي را براي مطالعه 
تجوي محيطي نيستيم كه سكوت مطلق بر انتخاب مي كنيم كه سر و صداي كمتري داشته باشد اما به هيچ عنوان در جس

 .آن حكمفرما باشد
سكوت، نسبي است. سر و صداي محيطهاي مختلف با هم متفاوت است. بهترين مكان براي مطالعه جايي است كه سر و 

داريد، صدا در آن از بقيه جاهاي موجود كمتر باشد. مثالً شما اكنون مي خواهيد مطالعه كنيد و تنها مكاني كه در اختيار 
اتاقي است كه در آن تلويزيون روشن است. مسلماً اين محيط ايده آل نيست اما شما در دورترين نقطه اتاق از تلويزيون 

و پشت به آن مي نشينيد و مطالعه مي كنيد. در اين حالت شما از بهترين شرايط ممكن براي مطالعه استفاده كرده ايد. 
 .مطالعه در جاي كامالً ساكت غلط استيك نكته ديگر را هم بگوييم: اساساً 

شما اين گونه به محيط بسيار ساكت عادت مي كنيد و شرطي مي شويد كه فقط در چنين مكانهايي مطالعه كنيد. آن وقت 
در محيطهاي ديگر با كوچكترين سر و صدايي تمركز حواس شما به هم مي ريزد و ايجاد تمركز دوباره برايتان بسيار 

مين خاطر است كه ما چندان مطالعه در كتابخانه را توصيه نمي كنيم. كتابخانه محيطي است كامالً ساكت مشكل است. به ه
كه ما معموالً چنين شرايط آرماني را در منزل نداريم و هميشه هم نمي توانيم براي مطالعه به كتابخانه مراجعه كنيم. در 

ر جا كه هستيد نسبتًا ساكت ترين جا را انتخاب كنيد. ويژگيهاي محيط منزل، در محيط مدرسه و دانشگاه، در محيط كار، ه
 بهره از كه اي ساله ده كودكان. اند داده انجام نفري هزار گروه يك روي را جالبي تحقيقات ژاپنيها اخيراً نظم –مكاني 
 ديگران از متفاوتي محيط در كودكان اين از يك هر. اند بوده برخوردار يكساني نسبتاً ذهني توانايي و استعداد هوشي،
تند. محيط مطالعه نفر اول بسيار درهم ريخته و شلوغ بود. اتاق نفر دوم آشفتگي نسبتاً كمتري داشت. اتاق نفر گرف قرار

سوم نسبت به نفر دوم كمي منظمتر و با وسايل كمتري بود و به همين ترتيب تا نفر هزارم كه اتاقي بسيار منظم، مرتب 
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داشت. كتاب يكساني را به همه دادند و به هر يك فرصتي مناسب براي مطالعه در اتاقهاي مخصوص  و با حداقل وسايل
داده شد. بعد از پايان زمان تحقيق، بررسي نتيجه ها بسيار جالب بود: ميزان مطالعه، بازدهي، ميزان به خاطر سپاري و 

ه فردي در اتاق با اسباب و وسايل كمتر، مرتب تر و تمركز با ميزان نظم و ترتيب اتاقها نسبت مستقيم داشت يعني هر چ
 .منظم تر قرار گرفته بود، بازدهي كمي و كيفي بيشتري را در مطالعه خود نشان مي داد

بنابراين براي مطالعه مؤثرتر و مفيدتر، هرچه مي توانيد در محيطي با وسايل و اسباب كمتر و منظم تر و مرتب تر قرار 
هر وضعيت دروني، انعكاس بيروني و محيطي دارد و هر “خود مي گويد: ” بازتابهاي نور“در كتاب  ”شاكتي گواين“گيريد. 

يعني وضعيت منظم پيرامون شما به نظم فكري و دروني شما كمك مي كند و همچنين ” وضعيت محيطي بازتاب دروني
مرتب كردن اتاق يا ميز مطالعه خود  آشفتگي ذهني شما را سبب مي شود. قبل از مطالعه، دو سه دقيقه هم كه شده، به

 .بپردازيد و اين مسأله را جدي بگيريد
 

 پارك در مطالعه –ويژگيهاي مكاني 
 

اگر چه پارك، فضايي طبيعي و مناسب براي مطالعه به نظر مي رسد و خيلي از شما از آن به عنوان مكان مطالعه استفاده 
طي كامالً نامناسب است. پارك داراي عوامل حواس پرتي فراوان است. مي كنيد، بايد بگوييم كه پارك براي مطالعه محي

رفت و آمد افراد، بازي و سر و صداي بچه ها، مناظر زيبا و . . . همه و همه به هنگام مطالعه به سراغ ما مي آيند و حواس 
راحت است و همين زمينه ما را پرت مي كنند. ضمن آن كه ما در كودكي شرطي شده ايم كه پارك جاي بازي يا جاي است

ذهني قبلي مانع از تمركز حواس كافي بر مطالعه مي شود. شايد اين كه شما در پارك به هنگام مطالعه زود خوابتان مي 
گيرد يا متوجه و غرق بازي بچه ها مي شويد، علت همين زمينه ذهني باشد. نكته ديگر اين كه طبيعت، هميشه تفكر 

با مظاهر طبيعي زيادي روبرو مي شويد كه ذهن شما به سرعت درگير آنها شده، بر آنها  برانگيز است و شما در پارك
 .متمركز مي شود و در نتيجه حواس شما از موضوع مطالعه پرت مي شود

 
 مطالعه به محض نشستن

 
ديگر نپردازيد.  پس از آن كه در مكان مطالعه خود قرار گرفتيد فوراً مطالعه را شروع كنيد و به هيچ عنوان به كارهاي

بعضي ها وقتي پشت ميز مطالعه مي نشينند يا كتاب را باز مي كنند، شروع مي كنند به ورق زدن كتاب، فراهم كردن 
كاغذ و كارهاي جانبي ديگر. اگر نشستن براي مطالعه طوالني شود و مطالعه اي صورت نگيرد و شما خود را با كارهاي 

براي پرورش تمركز حواس در شما بسيار بد است. عادت كنيد همه آنچه را كه براي  جانبي يا افكار دروني مشغول كنيد،
مطالعه نياز داريد ابتدا فراهم كنيد و هر كار متفرقه اي را كه داريد قبل از مطالعه انجام دهيد و پس از اين كه 

 .نشستيد، فوراً مطالعه را آغاز كنيد
 .تا نشستيد و كتاب را در دست گرفتيد، فوراً فرا بگيريداين گونه شما ذهن خود را شرطي كرده ايد كه 
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همه ما به تمركز نياز دارنيم . ولي گاهي اوقات افكار شما پراكنده است و ذهنتان از موضوعي به موضوع ديگر كشيده 
ويت حافظه عبارت است شود. در چنين مواقعي است كه نياز داريد ياد بگيريد چگونه حافظه خود را تقويت كنيد؟ تقمي

 .كننداز يادگيري هاي منظم ذهني و مرتب كردن عواملي كه يكباره به ذهن ما خطور مي

  

  

ها معموالً بهترين راه افزايش تمركز است. كنكم كردن حواس پرت   ،  خبرنگار سايت پزشكان بدون مرز	به گزارش
هاي منظم داشته باشيد و توانيد انجام دهيد. مثالً استراحتميهاي مثبت براي افزايش تمركز البته يك سري فعاليت

هايتان برقرار كنيد. در اين قسمت راهبردهايي براي افزايش تمركز يك تعادلي بين انتظارات خود و سطح توانايي
 :توضيح داده شده است

 تهيه ليست ●

ر مغز شما قرار دارد، پس تصميم بگيريد كه آنها را اولين مانع تمركز، اطالعات و افكار شما است كه به صورت آشفته، د
ها، زنگ زدن به خواهيد انجام دهيد (مثالً شستن لباسكنيد ليستي از كارهايي كه ميبنويسيد. وقتي مطالعه مي

 .كنيد اضافه آن به را آيدمي ذهنتان به كه مواردي و كنيد درست را) …دوستان، نوشتن تكليف دروس ديگر و 

تاريخ انجام كارهايتان را نيز يادداشت نماييد. اين كار خيال شما را از بابت مشكلي كه ذهنتان را اشغال در ضمن 
نظر كنيد و به دنبال بردار نيست، بهتر است از مطالعه صرفكند، راحت خواهد كرد. اگر با اين كار هم مشكل دستمي

 .مطالعه بپردازيد رفع مشكل برخيزيد و بعد از اين كه خيالتان راحت شد، به

  

 استراحت كنيد ●

شوند و تمركز تان مجبوريد برخي نيازهاي خود را سركوب كنيد، هر از گاهي آن نيازها پيروز مياگر براي افزايش تمركز
توانيد فكر زنند. مثالً اگر بخواهيد نياز اساسي مانند گرسنگي را انكار كنيد تنها چيزي كه به آن ميشما را به هم مي

شود چند دقيقه استراحت كنيد و آن نياز را برآورده كنيد و سپس به مطالعه ادامه كنيد غذا است! پس توصيه مي
 .دهيد

 هايتان تعادل برقرار كنيدبين اهدافتان و مهارت ●

ه يك شود كاعتقاد دارد: بهترين نوع تمركز ذهني وقتي برقرار مي entmihalyzMihaly Csiksشناس به ناميك روان
پذيريد و سطح مهارتي كه شما دارا هستيد، ايجاد شود. اگر پذيرش يك كاري بيشتر از تعادلي بين آن تعداد كاري كه مي

هاي باال داشته شود و برعكس اگر مهارتحد مهارت شما است، بعد از شروع به انجام آن اضطراب و نه تمركز حاصل مي
سطح  2شود و نهايتاً اگر هر راحت خواهيد شد و حواستان به راحتي پرت ميباشيد ولي كاري را به مبارزه نطلبيد، نا

 .شويد و هدفي براي باال بردن تمركز نخواهيد داشتعاطفه ميطلبي شما كم باشد شما نسبتاً بيمهارت و مبارزه

 از مشاور كمك بخواهيد ●

عاطفگي و از آن كه به مرحله اضطراب و يا بدتر بي اگر فهميديد كه با موضوعي درگير هستيد، امروز و فردا نكنيد و قبل
عالقگي برسيد از يك مشاور كمك بگيريد. به مركز مشاوره و راهنمايي دانشكده برويد و از مشاور كمك بخواهيد. در بي

ترم كند كه بقيه سال تحصيلي يا كند و به شما كمك ميكشد كه مشاور مشكل شما را حل مياغلب موارد زياد طول نمي
 .را به راحتي بگذرانيد

 مباحثه كنيد ●

آموزي، دانشجويي و يا گروههاي كوچك فكري درباره موضوعات هاي كوچك دانشهميشه كنار هم جمع شويد و در گروه
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گيريد و شود مقدار زيادي راجع به موضوع درس ياد ميويژه و كل درس بحث كنيد وقتي اين مباحث رد و بدل مي
تر به نظر برسد و حتي ممكن است عالقهِ برخي از اعضاي گروه به شما سرايت كند و شما است زندهموضوع درس ممكن 

 .مندتر كندرا با آن موضوع آشناتر و در نتيجه عالقه

 هاي تمرين استفاده كنيداز يك كتاب جايگزين و يا كتاب ●

كل داشته باشيد نه با موضوع درس. با اش مشكنيد با درسي مشكل داريد، ممكن است با كتاب درسياگر فكر مي
هايي را پيدا كنيد كه در آن نويسندگان، ديگر مقدار كمي وقت صرف كردن در كتابخانه يا كتابفروشي ممكن است كتاب

توانند مكمل يكديگر باشند و يا اند و اين دو ميتر است بيان كردهموضوعات مشابه را به روشي كه براي شما قابل فهم
 .ايد، نياز به تمرين بيشتري داريدبه اندازه برآورده كردن نيازهاي دوره، مهارت كسب نكرده اگر شما

كند. اين كتابهاي كمك درسي با شود بيان ميهايي كه در كتابتان فراهم ميهاي تمرين، تمرينات بيشتري براي ايدهكتاب
 .كندادتر ميايد عالقه شما را زيباال بردن توانايي شما در آنچه فراگرفته

 گرايانه برگزينيدتان اهداف واقعبراي مطالعه ●

تي بيان شويد كه به راحگزينيد. شما با مشكلي مواجه ميهاي خود برميبيشتر مواقع شما كاري خارج از حيطه مهارت
ان را تغيير دهيد و شود به جاي اينكه بخواهيد مطالب يك ترم را در يك دورهِ ماراتون در آخر ترم فرا بگيريد عادتتمي

 .كرديد شروع كنيدايد و مطالعه نميكار بودهاگر تا به حال كم

 ها را حذف كنيدوقفه ●

خورد بنابراين به دوستان و آشنايان توضيح دهيد كه تان وقفه داشته باشيد تمركزتان به هم مياگر بين مطالعه
شوند، آنها را با دوستاني كه اين هنگام مطالعه مزاحمتان مي خواهيد هنگام مطالعه مزاحمتان شوند. اگر دوستانتاننمي

 .گونه نيستند، جايگزين كنيد

 با كارهاي ساده شروع كنيد ●

تر را اول انجام دهيد. اگر دو كار از يك خواهيد انجام دهيد را تهيه كنيد و كارهاي سادهيك ليستي از كارهايي كه مي
 .تر است را انجام دهيدن كاري كه براي شما آساندرجه از اهميت برخوردارند ابتدا آ

خواهيد حل كنيد ابتدا يك راه ديگر براي شروع كردن، مرور مطالب مطالعه شده است. مثالً اگر يك مسأله آمار تازه، مي
 .ايد را مرور كنيد و سپس مسأله جديد را حل كنيدمسائلي كه قبالً حل كرده

 را قبول كنيد كارهاي سخت ●

توانيد تمركز داشته باشيد. ذهنيت كنيد كه يك چيزي سخت و ناخوشايند است، روي قبول آن كار نميي فكر ميوقت
پذيرم و يابي به اهداف ارزنده آينده اين كار را ميبراي دست>با ذهنيت  <توانم اين كار سخت را انجام دهممن نمي>
رسند، همهِ آنهايي كه به اهداف مهم ميبسيار متفاوت است. <دهمميديگري را انجام  توانم اين كار و هر كار سختمي

 .كننددهند. آنها براي رسيدن به اهدافشان مشتاقانه تالش ميكارهاي سخت انجام مي

 به خودتان براي مطالعه پاداش دهيد ●

يك برنامه خوشايند (يك مجله  توانيد براي متمركز شدن، خودتان را تشويق كنيد. مثالً بعد از دو ساعت مطالعهشما مي
 .بگيريد نظر در خودتان براي) …زنم و خوانم، در پارك قدم ميمي

مطالعه با پاداش معموالً مولد است. اگر شما تنها سر ساعت فرصت مطالعه داشته باشيد، چون تفريحي را در برنامه خود 
پاداش را براي تقويت اراده به خود بدهيد و اگر در  كنيد.ايد حداكثر استفاده را از اين فرصت مطالعه ميقرار داده

  .انجام مطالعه كوتاهي نموديد، پاداش خود را حذف كنيد
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 افزايش فعاليت ها ●

ريزد. در عوض براي هر قسمت ، سرتان را تكان دهيد اگر يك مطلب را سرسري بخوانيد، تمركز شما به راحتي برهم مي
” توانم سطح فعاليتم را در حين مطالعه باال ببرم؟چگونه مي“اين مرحله بايد بگوييد و به دنبال پرسش بگرديد. براي 

سپس مطالعه كنيد تا جواب اين پرسش را پيدا كنيد. اين كار ساده را انجام دهيد. پرسشهايي كه براي هر قسمت طرح 
عه مسلط شويد. همچنين هنگامي كه شوند كه روي مطلب مورد مطالدهند و باعث ميكنيد مركزيتي به افكار شما ميمي

توانيد ليستي از پرسشها را تهيه كنيد و براي پيدا كردن جواب پرسشها ، به درس گوش دهيد. هر خوانيد ميدرس مي
از گاهي ، مكان خود را تغيير دهيد. در جايي كه خيلي سرد است، ننشينيد. جا به جا شدن ، به حركت خون در بدن كمك 

 .شود كه اكسيژن بيشتري به مغز شما برسد و شاداب و سرحال باشيديكند و باعث ممي

 روشهاي ذهني ديگر ●

 چوب خط زدن براي افكار مزاحم 

قسمت مساوي تقسيم كنيد. يك قسمت را به صبح ، يك قسمت را به بعد از  3كارتهاي كوچكي درست كنيد و آنها را به 
ر كه تمركزتان به هم ريخت و حواستان پرت شد، يك خط در قسمت ظهر و قسمت سوم را به شب اختصاص دهيد. هر با

مخصوص به آن بكشيد. براي هر روز يك كارت براي خود تهيه كنيد. وقتي به اندازه كافي ماهر شديد خواهيد ديد كه 
 .يابد و اين واقعاً جالب و هيجان انگيز استتعداد خطها روز به روز كاهش مي

 زمان استراحت 

رسد. بلند كنيد، اكسيژن بيشتري به مغزتان ميوتاهي براي خودتان در نظر بگيريد. هنگامي كه استراحت مياستراحت ك
نشينيم، خون بدن ما به دليل نيروي جاذبه ، شويد و براي چند دقيقه در اتاق قدم بزنيد. وقتي ما براي مدت طوالني مي

كنند و هنگامي كه ما هاي ما همانند يك پمپ عمل ميشود. ماهيچهبه طرف پايينترين نقطه بدنمان ، يعني پاها كشيده مي
رسد و باعث رسانند. در نتيجه ، اكسيژن بيشتري به مغز ميرويم، خون را بطور يكنواخت به سرتاسر بدن ما ميراه مي

 .شوداحساس شادابي و نشاط در بدن مي

 عوض كردن موضوع 

توانيد موضوعات كنند. شما هم مين موضوع مطالعه ، به تمركزشان كمك ميبسياري از دانش آموزان بوسيله تغييرداد
 .متفاوتي را در نظر گرفته و با عوض كردن عنوان درسهايي كه بايد مطالعه نماييد، آنها را منظم كنيد

 جايزه و پاداش 

خيلي كوچك باشد و يا شايد  هنگامي كه كاري را بطور كامل انجام داديد، به خودتان پاداش دهيد. كار شما ممكن است
گيريد، ممكن است قدم يك مسئوليت بزرگ ، كه شما بايد آن را به پايان برسانيد. پاداشي كه براي خودتان در نظر مي

هاي  دار در روزنامه باشد. براي پروژهزدن در اطراف ساختمان ، يك ليوان آب و يا خواندن يك مطلب جالب و خنده
اي در نظر بگيريد كه اگر آنها را پايان ترم يا دوره كردن يك كتاب حجيم ، پاداش و جايزه ويژهمخصوص ، مانند پروژه 

انجام داديد براي خودتان مثالً يك پيتزاي مخصوص بخريد، به سينما برويد و يا بعد از ظهر را تلويزيون تماشا كنيد. 
اي تكاليف سخت يا پروژه هاي طوالني استفاده كنيد. توانند خيلي بزرگ باشند. از اين جوايز بربعضي از جايزه ها مي

 .وقتي كار بزرگي را انجام داديد، از پاداشهاي معمولي استفاده نكنيد
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 پرورش ذهن آشفته 

پرورش تمركز ، يك مهارت است. پرتاب توپ بسكتبال به طرف حلقه ، تايپ كردن و يا مطالعه ، نياز به مهارت دارند. 
كنيد ، در بدن بدون كمك نياز به تمرين و ممارست دارد. همانطور كه وقتي دارويي را مصرف مي يادگيري يك مهارت نيز

كند، در مورد يك موضوع هم همين طور است و نبايد با ورود افكار كند و با كارهاي شما تداخل پيدا نميشما عمل مي
ام شروع تمرينات ، ابتدا تغييرات كمي را حس ديگر بر هم بريزد. عمل تمركز ، به تمرين احتياج دارد. شايد در هنگ

هفته كه از پرورش ذهن و يادگيري مهارتها گذشت، متوجه پيشرفتهاي قابل توجهي خواهيد شد  6تا 4كنيد، ولي پس از 
 .ايديابيد كه چه سالهايي را براي تقويت حافظه و تمركز ذهن خود هدر دادهو پس از مدت كوتاهي درمي

روز آنها را بطور صحيح بكار  3رسند، استفاده كنيد و حداقل به مدت كهايي كه مفيد و مؤثر به نظر ميسعي كنيد از تكني
شود تمرينات خود را ادامه دهيد، چون در تمركز ذهن شما مؤثر ببنديد. اگر متوجه تغييرات كمي شديد ، پيشنهاد مي

بدهيد كه ممكن است براي شما مفيد باشند. عمده  توانيد در محيط اطرافتان نيز تغييراتيخواهد بود. همچنين مي
 .تكنيهاي پرورش ذهن براي كسب تمركز حواس در زير آمده است

 حواست را جمع كن 

شود و اين شيوه ممكن است ظاهراً ساده به نظر بيايد، ولي در عين حال بسيار مؤثر است. هنگامي كه حواستان پرت مي
شود كه اين روش كم كم سبب مي”. حواست را جمع كن“ان هشدار دهيد كه ذهنتان سرگردان است، مرتب به خودت

توجه شما به موضوع مورد نظرتان جلب شود. براي مثال ، هنگامي كه در كالس هستيد و ذهن شما را كنفرانس كالسي ، 
است را جمع كن و به حو“تكاليفي كه داريد، تاريخ ، ساعت صرف غذا و يا هر چيز ديگري پر كرده ، به خودتان بگوييد: 

به هر حال تا حدي كه ممكن است اجازه ندهيد تمركزتان به هم بريزد. و دوباره اين هشدار را ”. كنفرانس توجه كن
 .”حواست را جمع كن“پيش خودتان تكرار كنيد: 

. اگر يك شخص گرديدبه حال بر مي” حواست را جمع كن“هنگامي كه افكار مزاحم خود را پيدا كرديد، كم كم با تكنيك 
معمولي باشيد، ممكن است اين عمل را صدها بار در هفته انجام دهيد. ولي طي روزهاي آينده مدت زماني كه افكار 

رود. بنابراين شود، يا به عبارت ديگر تمركزتان در مورد موضوعي خاص باال ميماند، طوالنيتر ميخاصي در ذهن شما مي
 .ي خود در اين زمينه باشيدبايد صبور باشيد تا شاهد پيشرفتها

 روش عنكبوتي 

كند تا تمركز داشته باشيد و اين روش نيز يكي ديگر از تكنيكهايي است كه پايه و اساس تمركز است و به شما كمك مي
خورد و عنكبوت نسبت به جنبش تار ، از از حواس پرتي جلوگيري كنيد. اگر تار عنكبوتي را تحريك كنيد، تار تكان مي

خواهد علت حركت را بيابد، ولي وقتي چندين بار اين عمل را تكرار كنيد، خواهيد ديد كه واكنش نشان داده و ميخود 
اي به دام او شود كه حشرهدهد و متوجه ميعنكبوت ، ديگر نسبت به حركت تار هيچ عكس العملي از خود نشان نمي

 .دهيد و در برابر حواس پرتي تسليم نشويدنيامده است. اين روش را ياد گرفته و ذهن خود را پرورش 

خورد، نبايد به خودتان اجازه دهيد كه حواستان پرت شود يا وقتي در با صداي بلند به هم ميوقتي كسي داخل اتاق مي
شود. شما بايد تمركزتان را براي هدفي كه در ذهن داريد، حفظ كنيد. مثالً در يك كنفرانس كالسي اجازه دهيد كه 

جلوي شما حركت كنند و سرفه كنند، بدون اينكه به آنها نگاه كنيد فقط بين خودتان و كنفرانس ، تونل ارتباطي ديگران 
كنيد، حواستان فقط به اي ايجاد كنيد و بگذاريد ديگران از اين تونل خارج باشند. و يا وقتي كه با كسي صحبت ميويژه

زند يادداشت برداريد. بگذاريد همه چيز از ذهنتان خارج شود و به ياو باشد و به صورتش نگاه كنيد و از حرفهايي كه م
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 .هيچ چيز جز او توجه نكنيد

 فرصتي براي افكار مزاحم 

زنند كنند و تمركزتان را به هم مياي را به فكر كردن درباره مسائلي كه به ذهن شما خطور ميدر طول روز ، زمان ويژه
توانيد به اين افكار بپردازيد. بعد از ظهر زماني است كه شما مي 5تا  4 /30اختصاص دهيد. به طور مثال ساعت 

اي هنگامي كه اين افكار مزاحم در طول روز به ذهن شما خطور كرد و باعث نگراني شما شد، به ياد آوريد كه زمان ويژه
اند، ز اين روش استفاده كردهايد و اجازه دهيد كه از ذهن شما خارج شوند. كساني كه ارا براي آنها در نظر گرفته

 .هفته در خود كاهش دهند. اين تغيير بزرگي است 4درصد از افكار مزاحم را در طول  35اند توانسته

 :ـ گامهاي اساسي اين روش عبارت اند از

 .اي را هر روز به اين افكار اختصاص دهيدزمان ويژه (1

 .ايدزمان خاصي را براي فكر كردن به آنها گذاشته وقتي افكار مزاحم وارد ذهن شما شدند، بدانيد كه (2

 .توانيد اين افكار را از ذهن خارج كنيدهم مي” حواست را جمع كن“با تكنيك  (3

زنند، فكر به خودتان اطمينان بدهيد كه در زمان مخصوصي حتماً به اين افكار مزاحم كه تمركز شما را بر هم مي (4
 .خواهيد كرد

 مركز حواس براي مطالعهعوامل موثر در ت 

 .ـ سطح انرژي خود را تعيين كنيد

چه زماني از روز ، انرژي شما در سطح بااليي قرار دارد؟ چه زماني، انرژي شما پايين است؟ مطالعه درسهاي دشوار به 
به تأخير اند، انرژي زيادي نياز دارد. امروزه بيشتر دانش آموزان مطالعه درسهاي سخت را به زماني كه خيلي خسته

ايد، تمركز داشتن بسيار مشكل است و درس خواندن در اين مواقع نتيجه معكوس دارد. اندازند. وقتي شما خستهمي
توانيد بعد از درسهاي مشكل بايد زماني مطالعه شوند كه انرژي شما در اوج خود قرار دارد. درسهاي آسانتر را مي

 .درسهاي مشكل قرار دهيد

 ـ نور

ور كافي در هنگام مطالعه يك عامل اصلي به حساب مي آيد. براي اينكه چشمانتان خسته نشوند از نور استفاده از ن
 .مستقيم و همچنين نور خيلي كم استفاده نكنيد

 ـ ميز و صندلي

هنگام مطالعه ، روي يك صندلي معمولي كه خيلي راحت نباشد، پشت ميز بنشينيد. روي تختخواب ، درس نخوانيد. 
 !راي خوابيدن و استراحت كردن است، نه براي درس خواندنتختخواب ب

 ـ وضع و حالت بدن

 .كندصاف و درست نشستن به تمركز شما كمك مي

 ـ عالمت و نشانه

من به آرامش نياز دارم، “اي را روي در بچسبانيد و روي آن بنويسيد: اصالً معطل نكنيد، همين حاال بلند شويد و برگه
بخوانم يا ، لطفاً آرامشم را برهم نزنيد. متمركز شدن كار دشواري است. با رفتنتان به من كمك  لطفاً اجازه دهيد درس

بعضي از اشخاص بي مالحظه ممكن است نسبت به خواهش هاي شما بي تفاوت باشند. از آنها بخواهيد بعداً ” كنيد.
 .توجه باشيدبيايند. اگر آنها اتاق را ترك نكردند، تمرين كنيد كه نسبت به آنها بي 

 .ـ تلفنها را جواب ندهيد
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در هنگام مطالعه نسبت به تلفنها بي تفاوت باشيد. بله ، ممكن است شما يك تلفن را از دست بدهيد، ولي حفظ تمركز 
 .شما مهمتر است. ممكن است از اين به بعد اين روش در زندگي شما مفيد واقع شود

 .فهميدـ كجا بهتر درس را مي

كنيد، دشوار است. بنابراين جا تمركزتان باالست. اغلب ، درس خواندن در جايي كه شما زندگي ميفكر كنيد كه ك
اي از يك كتابخانه را كه آرام است و دري وجود ندارد كه مردم مرتب از آن رفت و آمد داشته باشند و نه گوشه
خاب كنيد. بعضي از دانش آموزان هم در اي دارد كه منظره پشت آن باعث حواس پرتي شود را براي خواندن انتپنجره

 .توانند درس بخوانند. در هر صورت ، مهم خود شماييدكنند بهتر ميجايي كه زندگي مي

 ـ شنيدن موسيقي

اگر هنگام مطالعه نياز به موسيقي داريد نوعي از آن را انتخاب كنيد كه ضرب آهنگي نسبتاً يكنواخت داشته باشد. 
كنند. اگر از يك موسيقي يكنواخت استفاده كنيد صدايي كه در به راحتي ذهن را منحرف ميموسيقي هاي بي قاعده ، 
تواند يك منبع خوب و در رساند. راديوي شما هم ميشود، حواس پرتي شما را به حداقل ميمحيط اطرافتان پخش مي

 .عين حال ارزان براي صداهاي يكنواخت باشد

 ـ زمان كافي براي انجام دادن كارها

ابتدا تخمين بزنيد كه براي هر درس چند ساعت در هفته نياز به مطالعه داريد. سپس يك جدول زماني شامل تمام 
كارهايي كه بايد درطول هفته انجام دهيد، تهيه كنيد. مثل كالسها ، جلسات ، غذا خوردن ، لباس شستن و غيره. آنگاه 

كنيد، نگران درسها و كارهاي حاال وقتي درسي را مطالعه مييك زمان ويژه براي درس خواندن در جدول قرار دهيد. 
 .دانيد كه وقت كافي براي همه آنها داريدديگرتان نيستيد. چون مي

جدول زماني خود را طوري طراحي كنيد كه قابل تغيير باشد مثالً بتوانيد براي درسي كه به وقت بيشتري نياز دارد و 
نشده تغيير كوچكي را در جدول زمان بندي ايجاد كنيد و به مطالعه خود ادامه  مطالعه آن درس در زمان مخصوص انجام

كند كه به خودتان اطمينان داشته باشيد، چون توانايي اين را داريد دهيد. خالصه اين كه مهارت تمركز به شما كمك مي
 .آوريد ايد، به يادايد و روي آن تمركز داشتهكه هر آنچه را قبالً خوب به آن توجه كرده
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