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موسیقی در هنگام مطالعه تأثیر مثبت دارد یا خیر؟

واقعــاً هــم ســوال ایــن اســت کــه؛ چطــور مــی تــوان بــا موســیقی مطالــب را یادگرفــت و بــدون موســیقی )در جلســه امتحــان یــا آزمــون( مطالــب 
را بــه یــاد آورد؟

تحقیقــات ده ســال اخیــر نشــان می دهــد کــه اگــر در حــال یادگیــری اطالعــات جدیــد هســتیم نبایــد موســیقی گــوش بدهیــم چــرا کــه دســته 
بنــدی اطالعــات در ذهــن بــه طــور صحیــح انجــام نمی شــود و یادگیرنــده در جلســه امتحــان یــا آزمــون مطالــب را درســت بــه خاطــر نمــی آورد. 
ــکا انجــام شــده نشــان می دهد،کســانی که شــب و روز قبــل از امتجــان  ــر روی دانشــجویان دانشــگاه تنســی آمری ــج تحقیقــی دیگــر کــه ب نتای
ــدون کالم  ــا موســیقی ب ــه کســانی که در روزهــای امتحــان مطالعــه خــود را ب ــد، نســبت ب ــا موســیقی بــی کالم انجــام داده ان مطالعــه خــود را ب
انجــام داده انــد نمــرات بهتــری داشــته اند. پــس اگــر تاکنــون بــا موســیقی مطالعــه می کردیــد بــرای یادگیــری بهتــر و بــرای نمــرات و درصــد 

ــه مهــم خواهیــد داشــت: ــات و آزمون هــا دو مرحل ــر در امتحان بهت

1 . از این پس برای مطالعه کردن از موسیقی بدون کالم استفاده کنید.
2 . در طــی یــک یــا دو مــاه بــا تغییــر موســیقی بــا کالم بــه موســیقی بــی کالم و بــا کاهــش ســطح صــدای موســیقی، ایــن عــادت را در 

حیــن مطالعــه کنــار بگذاریــد. 

موضــوع گــوش دادن بــه موســیقی در هنــگام مطالعــه و یادگیــری بســیار قدیمــی اســت. خیلــی وقــت هــا ایــن مســأله وجــود 
دارد و حتــی باعــث مشــاجره در خانــواده مــی شــود،که چــرا فرزنــد در حیــن درس خوانــدن بــه موســیقی گــوش مــی دهــد 

و آیــا بــا شــنیدن موســیقی مــی تــوان درس یادگرفــت؟

برای خواندن مقاله QR را اسکن کنید



اختالل یادگیری در خواندن

در مطلــب قبلــی بــه طــور گســترده بــه اختــالالت یادگیــری 
ریاضــی و راه درمــان آن پرداختیــم. حــال در ایــن مطلــب بــه 
اختــالالت یادگیــری خوانــدن در کــودکان در ســنین مختلــف 
ــه  ــارت و عالق ــتعداد، مه ــای اس ــراد در زمینه ه می پردازیم:اف
بــا هــم متفــاوت هســتند، پــس بایــد ایــن را در مــورد کــودک 

خــود فرامــوش نکنیــد.

اختالالت یادگیری خواندن:

ــود  ــه خ ــدن ب ــالالت در خوان ــالالت را، اخت ــد از اخت ــن درص بیش تری
ــت. ــاص داده اس اختص

بــه طــور کلــی: اختــالل یادگیــری در خوانــدن، نوعــی ناتوانــی فــرد در 
خوانــدن و یادگیــری مطالــب اســت. خوانــدن فرآینــد بســیار پیچیــده ای 
ــا  ــی ب ــدای کودک ــدن از ابت ــای بحــث دارد. خوان ــه بســیار ج اســت ک
فــرد همــراه نبــوده اســت بلکــه اکتســابی اســت و بایــد آن را در طــول 

مدرســه فراگرفــت.
ــان  ــراً در بی ــتند، اکث ــدن هس ــالل در خوان ــار اخت ــه دچ ــی ک کودکان

ــتند. ــکال هس ــار اش ــز دچ ــردن نی ــی ک ــات، هج ــت کلم درس
ایــن دانش  آمــوزان در مدرســه دچــار: بدخطــی، ریــز و درشــت نوشــتن 
کلمــات، کــج و معــوج نوشــتن، کنــدی در نوشــتار، و اشــکال در درک 

ــند. ــم می باش مفاهی

ــه در  ــی ک ــه کودکان ــی ب ــس قدیم ــیوه تدری ــا ش ــدارس ب ــفانه م متاس
ــی:  ــد را دانش آموزان ــالل بودن ــار اخت ــف دچ ــن درس مختل چندی

کنــد ذهــن، کــم ذهــن و عقــب مانــده می نامیدنــد، دانش آموزانــی کــه 
درس هایــی ماننــد: ریاضــی و علــوم و ... را بــه خوبــی درک نمی کردنــد 

و قــادر بــه خوانــدن آن نبودنــد.
ایــن کــودکان بــه مــرور زمــان عزت نفــس خــود را از دســت می دادنــد 
ــا کمــک علــم روان شناســی و کمــک از  و منــزوی می شــدند. امــروزه ب

والدیــن بــا صبــر و تحمــل می تــوان ایــن مشــکل را حــل کــرد. 
در اعصــار مختلــف دانشــمندان بســیاری را جهــان بــه خــود دیده اســت 
ــیده اند،  ــی رس ــگاه واالی ــه جای ــدن ب ــالل در خوان ــا مشــکل اخت ــه ب ک
ــل و  ــر و تحم ــن، صب ــت والدی ــا حمای ــت آن ه ــل موفقی ــی از دالی یک

ــوده اســت. اســتعدادیابی ب

نقش والدین به عنوان دوست:

ــا ایــن ویژگــی دارنــد، نمــی تواننــد  پــدر و مادرهایــی کــه فرزندانــی ب
ــرا  ــد. زی ــری کنن ــه یادگی ــود را وادار ب ــد خ ــه فرزن ــا تنبی ــه زور و ی ب
ــش  ــت. دان ــده اس ــته ش ــئله خس ــن مس ــم از ای ــودش ه ــودک خ ک
ــچ  ــوند، هی ــی می ش ــاس و دلزدگ ــار ی ــی دچ ــن ویژگ ــا ای ــی ب آموزان
ــم  ــد، و کم ک ــان نمی دهن ــود نش ــن از خ ــه رفت ــه مدرس ــه ای ب عالق

ــه  ــل ب ــد و تبدی ــت می دهن ــودرا از دس ــس خ اعتمادبه نف
کودکانــی ضعیــف و بــدون عزت نفــس می شــوند. والدیــن 
بایــد بســیار بــه ایــن موضــوع توجــه کننــد و بــه ســادگی 

ــد. ــر نگذرن ــن ام از ای

ویژگی های دانش آموزان اختالل یادگیری )خواندن(:

1- هیچ عالقه ای به خواندن ندارند.

2- ناتوانی در یادگیری و آموختن دارند.

3- دچار عدم توجه و تمرکز هستند.

4- در مدرسه سازگاری مناسبی با کودکان ندارند.

5- خط ناخوانایی دارند.

6- ممکن است دچار مشکالت بینایی و شنوایی باشند.

راه های درمان:

بازی های آموزشی: 
یکی از بهترین درمان ها، استفاده از روش بازی درمانی است.

بازی درمانی یعنی: آموزش به همراه درمان و یادگیری.
ــروز  ــود را ب ــف خ ــات و عواط ــودک احساس ــی ک در روش بازی درمان
ــا اطرافیــان برقــرار  می دهــد، در ایــن روش کــودک ارتبــاط بهتــری ب
می کنــد، کــودکان در ایــن روش تجربه هــای بســیاری را کشــف 
ــن کــودکان ســاده تر  ــرای ای ــی یادگیــری ب ــه طــور کل می کننــد، و ب
ــازی  ــه ای، ب ــای رایان ــد: بازی ه ــی مانن ــه بازی های ــود. از جمل می ش
دومینــو، خانه ســازی، و کتــاب خوانــدن بــه صــورت بــازی و ســرگرمی.
کاربرگ هــا: نوشــتن کلمــات در کار برگ هــا، خریــداری فلــش کارت هــا 
بســیار موثــر اســت هــم چنیــن تکــرار و تمریــن توســط دانش آمــوز 
ــز  ــه او نی ــر و حوصل ــن و صب ــک والدی ــا کم ــه ب و البت
تاثیــر بســیار زیــادی دارد. بــه فرزنــد خــود اجــازه دهید 
ــتفاده  ــم   اس ــل و تجس ــوه تخی ــد و ق ــر کن ــه فک آزادان
کنــد،  مجبــورش نکنید از شــیوه شــما اســتفاده کنــد، در 
ایــن نــوع درمــان کــودک داســتان را بــه انتخــاب خــود 
برمی گزینــد و بــا اســتفاده از داســتان ها و تصاویــر 

ــد. ــش می ده ــود را افزای ــری خ یادگی



اختالل یادگیری در ریاضی

اختــالل یادگیــری را می تــوان یــک نــوع نارســایی یــا ناتوانــی در فراینــد روان شــناختی دانســت. نارســایی درفهــم مطالــب، 
ــه ســه بخــش: اختــالل در  ــه طــور کلــی اختــالالت در یادگیــری ب ارتبــاط کالمــی و نوشــتاری و مفهــوم ریاضیــات اســت .ب
ــدن و اختــالل در نوشــتن تقســیم می شــود کــه هــر کــدام تعریــف و مفهــوم گســترده ای دارد. ریاضیــات، اختــالل در خوان

اختالل در یادگیری ریاضی و درمان آن :
ــا  ــن درس ه ــی ترین و مهم تری ــی از اساس ــی یک ــن ریاض ــث آموخت بح

ــت. ــتانی اس ــد، پیش دبس در مه
ــوزان  ــد و دانش آم ــش می کن ــار چال ــودکان را دچ ــه ک ــی همیش ریاض
بســیاری در یادگیــری آن بــه مشــکل برمی خورنــد. ریاضــی سرشــار از 
ــه  ــادر ب ــوزان بســیاری ق ــول اســت، کــه دانش آم ــام و فرم ــداد و ارق اع

یادگیــری آن نیســتند.
ــم  ــمت معل ــه س ــد ب ــم می گیرن ــار تصمی ــه ناچ ــن ب ــن والدی بنابرای
خصوصــی برونــد کــه عــالوه بــر هزینــه گــزاف، بازخــوردی هــم بــرای 

ــدارد. ــا در برن آن ه
اختالل ریاضی یکی از انواع اختالالت یادگیری است.

نمی تــوان کودکانــی را کــه در درس ریاضــی و محاســبات مشــکل 
دارنــد را کودکانــی کــم هــوش و ضعیــف نامیــد و یــا گفتــه شــود کــه 
از ســالمت جســم برخــوردار نیســتد، ممکــن اســت همیــن دانش آمــوز 
ــه همکالســی هایش باشــد.  ــراز بقی ــوم بســیار موفق ت ــاًل: دردرس عل مث
بنابرایــن ایــن یــک نــوع توهیــن بــه کــودک اســت کــه او را کنــد ذهــن 

بنامیــم. 
ــار  ــدون عزت نفــس ب ــف و ب ــردی ضعی ــده او را ف ــار در آین ــن رفت همی

مــی آورد.
ــد محاســبات  اختــالل یادگیــری ریاضــی باعــث می شــود کــودک نتوان

حتــی کوچــک را انجــام دهــد.

تــا بــه حــال فکــر کرده ایــد وظیفــه شــما در قبــال ایــن دانش آمــوزان 
؟ چیست

در ادامه با ما همراه باشید:
ــه  ــماری دارد ک ــی ش ــف و ب ــای مختل ــانه ه ــی نش ــالالت ریاض اخت

کــودک از اول تحصیــل بــا آن همــراه می شــود:
شمارش اعداد:

ــا  ــه مهــد کــودک ب ــدو ورود ب ــی کــه کــودک شــما در ب ولیــن اختالل
ــا  ــام اســت. ایــن کــودکان ی ــه رو اســت، شــمردن اعــداد و ارق آن رو ب
ــداد ــمارش اع ــا ش ــرد. و ی ــاد نمی گی ــا ی ــداد را مدت ه ــمارش  ااع ش

ــودکان  ــن ک ــد. ای ــوش می کنن ــه زودی فرام ــا ب ــد ام ــاد می گیرن را ی
مفهــوم ارتباطــات عددهــا را بــا هــم متوجــه نمی شــود. از عــدم تمرکــز 
و توجــه پایینــی برخــوردار هســتند و نمی تواننــد فکرشــان را یــک جــا 

متمرکــز کننــد.
ــازی و تفریــح شــمارش  ــه صــورت ب یکــی از بازی هایــی کــه کــودک ب
را یــاد می گیــرد بــازی نقطــه بــازی اســت. از کــودک بخواهیــد اعــداد 

1 را بــه 2 و 2 را بــه 3 و ... وصــل کنــد.
ــروع  ــودک ش ــار ک ــد در کن ــا می توانن ــود بزرگ تره ــه خ ــن ک ــا ای و ی
بــه شــمارش کننــد تــا کــودک کــم کــم شــروع بــه شــمردن اعــداد و 

ارقــام کنــد.
محاســبات ریاضــی: دانش آموزانــی هســتند کــه بــا وجــود هــوش بــاال و 
جســمی طبیعــی نمی تواننــد ارقــام را محاســبه کننــد و بــه یــک نتیجــه 

برســند. آن هــا زود خســته می شــوند و محاســبه را رهــا می کننــد.
 این یک نوع اختالل در یادگیری ریاضیات است.

ایــن دانش آمــوزان بــه دلیــل نداشــتن تمرکــز کافــی از حافظــه باالیــی 
برخــوردار نیســتند.

اختــالل یادگیــری در حفــظ جــدول ضــرب: جــدول ضــرب یــک معضل 
بــرای دانش آموزانــی اســت کــه بــه مدرســه می رونــد. 

بــه طــور کلــی دانش آمــوزان در بحــث اختــالل یادگیــری ریاضــی بــه 
هیــچ عنــوان شــبیه هــم نیســتند و بــا هــم تفــاوت دارنــد. 

مثــال: دانش آموزانــی هســتند کــه جــدول ضــرب را یــاد می گیرنــد امــا 
در محاســبات ریاضــی دچــار اشــکال هســتند.

ــه: اختــالل درتشــخیص اعــداد  ــوان ب از دیگــر اختــالالت ریاضــی می ت
ــداد،  ــردن اع ــب ک ــم ریاضــی، مشــکل در مرت ــالل در درک مفاهی اخت

ــرد. ــام ب ــر ن ــدن ســاعت و بســیاری دیگ اشــکال در خوان
راه های درمان اختالل ریاضی:

ابتــدا بایــد کودکتــان را بــه عنــوان کودکــی ســالم بــا رشــدی طبیعــی 
ــد خویــش  ــه فرزن ــان را نســبت ب ــوع نگاهت ــد، ن ــی بدانی و هــوش باالی
ــرای  ــری را ب ــه او اعتمادبه نفــس دهیــد و وقــت بیش ت تغییــر دهیــد. ب

او قائــل شــوید. 
بــا کــودک خــود بــازی کنیــد: مســائل ریاضــی رابــه صــورت بــازی بــه 
او یــاد دهیــد. بگذاریــد تصــور کنــد ســاعاتی شــما هم ماننــد او کــودک 
هســتید. شــما می توانیــد بــه صــورت بــازی و ریاضــی مفاهیمــی ماننــد: 
)جمــع، تفریــق، ضــرب و تقســیم را بــه او یــاد دهیــد(. فقــط دســت از 

ســرزنش کــردن برداریــد وکودکتــان را درک کنیــد.

ــد و  ــال دارن ــی فع ــودکان ذهن ــد: ک ــد بپرهیزی ــش از ح ــرار بی از تک
ــک  ــد ی ــش از ح ــس بی ــتند پ ــازی هس ــح و ب ــر تفری ــه فک ــر ب بیش ت
مســاله را تکــرار نکنیــد چــون جــواب عکــس می گیریــد. می توانیــد از 

ــد. ــتفاده کنی ــری اس ــای مفیدت راه ه

از قوه تخیل و مجسم کردن استفاده کنید:

ــودک  ــه ک ــه تنبی ــازی ب ــر نی ــد دیگ ــی بپرهیزی ــای قدیم از روش ه
نیســت، قبــل از خوانــدن مطلــب از نمودارهــا و اشــکال اســتفاده کنیــد. 
ــد  ــد و بع ــی ببین ــه خوب ــکال را ب ــا و اش ــد نموداره ــودک بخواهی از ک

ــد. ــه حــل مســئله کنی شــروع ب
اســترس و نگرانــی را از فرزنــد خــود دور کنیــد: بــه او آرامــش بدهیــد 
ــود  ــث می ش ــی باع ــون نگران ــد چ ــاد بدهی ــه او ی ــی ب ــال مهربان درکم
میــزان یادگیــری پاییــن بیایــد. اعتمــاد بــه نفــس از او گرفتــه می شــود 

ــرد. ــاد نمی گی ــچ گاه ی ــه هی ــود ک ــن می ش و مطمئ
ــا،  ــد از فلش کارت ه ــد: می توانی ــزار کمــک آموزشــی اســتفاده کنی از اب
ــزان  ــردن می ــاال ب ــرای ب ــا ب ــد کتاب ه ــا خری ــی و ی ــای آموزش بازی ه

یادگیــری کــودک اســتفاده کنیــد.
جایگاهتــان را بــا هــم عــوض کنیــد: شــما کــودک شــوید و فرزنــد شــما 
ــد از شــما ســوال های ریاضــی بپرســد و  ــدر. و از او بخواهی ــا پ ــادر ی م

بــه شــما نمــره بدهــد.
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چگونه می توانیم هوش خود را افزایش دهیم؟

ــه  ــی دارد و هــر چــه مــا بتوانیــم ذهــن خــود را بیشــتر ب ــدون شــک هــوش در موفقیت هــای پیــش روی مــا تاثیــر فراوان ب
ــا بهره گیــری از روش هــای مناســبی می  توانیــم در ایــن  ــد. مــا ب ــدازم و تــالش کنیــم، قطعــا هــوش مــا افزایــش می یاب کار ان

مســیر گام برداریــم.

ــرای  ــد. ب ــراد می باش ــت اف ــم در موفقی ــای مه ــی از آیتم ه ــوش یک ه
ــا  ــان ه ــی از انس ــود. برخ ــوش آورده می ش ــام ه ــه ن ــی ک ــن زمان همی
ــه ذهــن شــان خطــور  ــورا ب دچــار اســترس و اضطــراب می شــوند و ف
ــر و  ــا خی ــد ی ــی برخوردارن ــی خوب ــی هوش ــا از توانای ــه آی می کندک
ــد.  ــه می کنن ــق مقایس ــراد موف ــا اف ــران، مخصوص ــا دیگ ــان را ب خودش
ایــن مقایســه نتیجــه ای جــز ایجــاد فشــار روانــی نــدارد. برخــی از افــراد 
از شــدت فشــار بــه پیــش مشــاور می رونــد تــا ضریــب هوشــی خــود را 
انــدازه گرفتــه و مطمئــن شــوند کــه کــم هــوش نیســتند. اگــر مــا جــزء 
ایــن دســته باشــیم. تنهــا اســترس خــود را بــاال می بریــم و زمانــی کــه 
ــم و در  ــز نداری ــود تمرک ــای خ ــر روی کاره ــت ب ــاال رف ــا ب اســترس م
ــه جــای  ــا شکســت مواجــه می شــویم. بهتــر اســت کــه مــا ب نتیجــه ب
ایــن کارهــا هــوش را تنهــا  یــک عامــل موفقیــت در نظــر بگیریــم نــه 
تنهــا عامــل موفقیــت و در درجــۀ دوم مــا بایــد دیــدگاه خــود را نســبت 
ــوش  ــه ه ــد ک ــور می کنن ــراد تص ــب اف ــم. اغل ــوض کنی ــوش ع ــه ه ب
تنهــا محــدود بــه آیکیــو می باشــد و بــه دنبــال مشــاور و تســت هــای 
ــر آیکیــو،  ــد. ایــن در حالــی اســت کــه هــوش عــالوه  ب هــوش می رون
شــامل توانایــی حــل مســئله و ســازگاری نیــز می شــود. افــرادی کــه بــه 
ــه درس  و زندگــی خــود را  ــوط ب خوبــی بتواننــد مســائل مختلــف مرب
ــرادی کــه  ــن اف ــر ای ــد، باهــوش قلمــداد می شــوند. عــالوه ب حــل کنن
ــه  ــی خویشــتن دار باشــند و ب ــای زندگ ــل نامالیمت ه ــد در  مقاب بتوانن
جــای جنــگ یــا کناره گیــری، بــا مشــکالت ســازگار شــوند، بــه لحــاظ 
هوشــی در پله هــای باالیــی قــرار دارنــد.  در رابطــه بــا بهــرۀ هوشــی یــا 
همــان آیکیــو، تحقیقــات جدیــد نشــان داده انــد کــه می تــوان آیکیــو را 

تــا ده واحــد افزایــش داد.

ــه می توانیــم بهــرۀ  ــه نتایــج ایــن تحقیقــات، حــال مــا چگون باتوجــه ب
هوشــی خودمــان را بــاال ببریــم. در ایــن رابطــه محققــان هــوش نظریات 

مختلفــی ارائــه داده انــد کــه در ادامــه بــه آن هــا پرداختــه می شــود. 
ــران،  ــا دیگ ــداوم ب ــتن م ــکاری داش ــا و هم ــرکت در تصمیم گیری ه ش
باعــث می شــود کــه ذهــن مــا فعــال و تحلیلگــر بمانــد کــه فعــال ماندن 
ذهــن،  بــه مــرور قابلیت هــای هــوش را بــاال می بــرد. بــرای گام نهــادن 
ــا  ــه م ــت ک ــر اس ــوش، بهت ــاختن ه ــال س ــری و فع ــیر تحلیلگ در مس
آرامــش خــود را حفــظ کنیــم و بــرای انجــام کارهــای بــزرگ داوطلــب 
ــردن و نظــر دادن باعــث  ــم. فکــر ک ــم و نظــر بدهی شــویم.  فکــر کنی
می شــود کــه قــدرت تحلیــل مــا بــاال بــرود. زمانــی کــه قــدرت تحلیــل 
ــم و  ــد را بپذیری ــئۀ جدی ــک مس ــم ی ــر می توانی ــرود، زودت ــاال ب ــا ب م
یــاد بگیریــم. چنانچــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، مــا می توانیــم ت بــا 
ــا  ــا ب ــی کــه م حــل مســئله نیــز هــوش خــود را افزایــش دهیــم. زمان
یــک مســئله روبــه رو می شــویم ضــرورت دارد کــه قــدرت تفکــر خــود را 
بــه کار بیندازیــم و آنقــدر بــا اطالعاتــی کــه در حافظــه داریــم کلنجــار 
برویــم تــا  بــه راه حــل برســیم. عــالوه بــر یــک راه حــل، مــا می توانیــم 
ــه از چــه  ــم ک ــال راه حل هــای دیگــر هــم باشــیم و فکــر کنی ــه دنب ب

ــم. ــم مســئله را حــل کنی راه هــای دیگــری می توانی
ــاال  ــا ب ــن کار باعــث می شــود کــه توانایــی کشــف کــردن هــوش م  ای
ــده را ســریع تر حــل  ــم مســائل پیچی ــرود و در مراحــل بعــدی بتوانی ب

کنیــم.

نویسنده: اعظم پیکانی



ترفندهای طالیی برای درس خواندن در کمترین زمان

اگر به دنبال ترفندهای طالیی برای درس خواندن در کمترین زمان هستید این مطلب را از دست ندهید.

بســیاری از دانش آمــوزان در پایــان تــرم درگیــر امتحانــات خواهنــد شــد و بــه دلیــل نخوانــدن درس هــای خــود در طــول ســال مشــکالت فراوانــی 
بــرای خوانــدن آن هــا پیــدا خواهنــد کــرد. بهتــر اســت دانــش آمــوزان در شــروع درس خوانــدن، مهم تریــن کار هــا را انجــام دهنــد و از قــدرت، 

اراده و انگیــزه خــود اســتفاده کننــد.
ــر  ــری اســت. اگ ــت دیگ ــه وق ــا ب ــردن آن ه ــول ک ــان محــدود و موک ــه زم ــه بهان ــا ب ــار گذاشــتن درس ه ــوزان، کن ــتباه دانش آم ــن اش بزرگ تری
خوانــدن تمــام درس هــا را بــرای شــب امتحــان بگذارنــد، شــاید ابتــدا فکــر کننــد کــه در طــول ســال آســایش دارنــد، امــا شــب امتحــان چنــد 

ــد. ــدم گام بردارن ــی و قدم به ق ــه راحت ــد ب ــی می توانن ــته بندی جزئ ــا دس ــه ب ــد، درحالی ک ــل کنن ــختی را تحم ــد س ــر بای براب
ــرای  ــه خوبــی متمرکــز شــوند. بهتریــن راهــکار ب ــد و نمی تواننــد روی درس هــای خــود ب ــرژی کمتــری دارن دانش آمــوزان در بعضــی ســاعات ان
اینکــه بازدهــی زیــادی از مطالعــه داشــته باشــند ایــن اســت کــه درس هایــی کــه ســخت هســتند و تمرکــز زیــادی می خواهنــد را در زمــان اوج 

انــرژی بخواننــد.

در زمــان افــت انــرژی بــرای تجدیدقــوا زمانــی را اختصــاص دهنــد. آب بنوشــند، کمــی قــدم بزننــد و یــا چــرت کوتاهــی بزننــد، زیــرا چــرت زدن 
ــه  ــی را از مطالع ــن بازده ــد بیش تری ــا بتوانن ــد ت ــی اســتراحت کنن ــدازه کاف ــه ان ــاً ب ــوزان حتم ــش آم ــود می بخشــد. دان ــی را بهب ــرد ذهن عملک

داشــته باشــند.

دانش آمــوزان موفــق همیشــه از شــب قبــل می داننــد فــردا چــه کاری را بایــد انجــام دهنــد؛ بنابرایــن بهتــر اســت کار هــای خودشــان را از شــب 
ــی در اســتفاده از روزهایشــان  ــد تحوالت ــن کار ســاده می توانن ــا انجــام همی ــدی شــود. ب ــت اولویت بن ــر اســاس اهمی ــد و ب ــل یادداشــت کنن قب

ایجــاد کننــد چــرا کــه مغــز بهتــر متوجــه می شــود چــه زمانــی بایــد روی چــه کاری متمرکــز شــود.

ــده ای نخواهــد  ــچ فای ــه هی ــد بازدهــی داشــته باشــد وگرن ــه بای ــه توجــه داشــته باشــند، ســاعات مطالع ــن نکت ــه ای ــد ب ــوزان بای تمــام دانش آم
داشــت. بــرای اینکــه ســاعت مطالعــه بازدهــی مناســبی داشــته باشــد، نیازمنــد تمرکــز بــاال در هنــگام درس خوانــدن اســت. ایجــاد تمرکــز یــک 
ــه ایــن صــورت اســت  ــی در خــود تقویــت کننــد. تمــام تکنیک هــا ب ــه خوب شــبه اتفــاق نمی افتــد بلکــه بایــد تکنیک هــای تمرکــز حــواس را ب
ابتــدا بایــد دســته بندی کلــی انجــام دهنــد، ســپس هــر جــزوه، تمریــن یــا پــروژه را بــه اجــزای کوچک تــر قابــل انجــام تقســیم کننــد. ســپس 

بایــد بــه هــر کــدام از ایــن اجــزا امتیــاز تاثیــر و تــالش بدهنــد.

ایــن دو فاکتــور را می تواننــد در یــک ماتریــس قــرار دهند:کار هایــی کــه نیازمنــد تــالش زیــادی هســتند، امــا تاثیــر باالیــی هــم دارنــد. کار هایــی 
کــه نیازمنــد تــالش زیــادی هســتند، امــا تاثیــر کمــی خواهنــد داشــت. ماننــد تمرین هــا کــه در زمان هــای محــدود بایــد آن هــا را کنــار بگذاریــد. 
کار هایــی هــم وجــود دارد کــه نیازمنــد تــالش زیــادی نیســتند، امــا تاثیــر باالیــی خواهنــد داشــت. ایــن حالــت معمــوال در طــول تــرم اتفــاق 
خواهــد افتــاد و شــامل مــواردی مثــل آزمون هــای کالســی یــا حضــور در کالس هــای تقویتــی اســت کــه نبایــد در طــول تــرم ایــن فرصت هــا 

را از دســت بدهنــد.

 



دانش آمــوزان بــرای اینکــه یــک برنامــه درســت و حســاب شــده داشــته باشــند کــه صددرصــد قابــل اجــرا باشــد و فقــط در حــد یــک برنامــه روی 
کاغــذ باقــی نمانــد، بایــد در ابتــدا برنامــه روزانــه خودشــان را بررســی و مشــخص کــرده کــه چــه زمان هایــی در مدرســه، ســرکار، کنــار دوســتان 

و خانــواده هســتند، در نهایــت می تواننــد زمان هایــی کــه برنامــه خاصــی ندارنــد را بــه مطالعــه اختصــاص دهنــد.
ابتــدا بایــد دروس را اولویت بنــدی کننــد و بــر اســاس آن شــروع بــه خوانــدن کننــد. البتــه دانش آمــوزان نیــازی نیســت کــه ســرگرمی خــود را 

بــه طــور کامــل کنــار بگذارنــد، فقــط کافــی اســت، کمــی برنامــه داشــته باشــند.

بهترین راهکار ها برای برنامه ریزی درست تحصیلی

ــد تنهــا چنــد گام باشــد کــه اگــر دانش آمــوزان بــه خوبــی ایــن قدم هــا  ــرای یــک برنامــه ریــزی درســت تحصیلــی می توان بهتریــن راهکار هــا ب
را بردارنــد، حتمــا می تواننــد در امتحانــات مدرســه موفــق شــوند.

ــر  ــد. اگ ــود، لیســت کنن ــده ش ــد خوان ــه بای ــی را ک ــد مطالب ــدا بای ــردن جــدول درســی اســت. ابت ــوزان درســت ک ــرای دانش آم ــدم ب ــن ق اولی
امتحانــات مهمــی در پیــش رو دارنــد، بایــد آن هــا را در ابتــدای لیســت قــرار دهنــد، زیــرا از لحــاظ زمانــی مهم تــر خواهنــد بــود. در مرحلــه بعــد 

بایــد درس هایــی را کــه بایــد خوانــده شــود بــر روی کاغــذ نوشــته و جزئیــات آن را هــم بنویســند.
ــه ای اختصــاص داده  ــان جداگان ــک زم ــد ی ــک هــم بای ــات نزدی ــرای امتحان ــا و همــه  ســرفصل ها آورده شــود. ب ــا، جزوه ه حتمــا لیســت کتاب ه

شــود.

چگونه شاگرد اول شویم؟

در این بسته دانستنی های تحصیلی درباره برنامه ریزی درسی مناسب دانش آموزان خواهیم گفت.

ــوند و  ــرور می ش ــا م ــرار شــدن آن درس ه ــا تک ــرا ب ــد داشــت، زی ــوزان خواه ــرای دانش آم ــی ب ــای خوب ــی مزیت ه ــزی تحصیل ــتن برنامه ری داش
بــرای یادگیــری دانش آمــوزان مفیــد خواهــد بــود. بهتــر اســت در روز هــای تعطیــل زمــان بیشــتری را بــه مطالعــه اختصــاص دهنــد.

ــه خــود را داشــته باشــند.  ــد، برنامه ریــزی مخصــوص ب ــرای مطالعــه در اختیــار دارن ــی کــه ب ــه توانایی هــا و زمان ــا توجــه ب ــد ب دانش آمــوزان بای
ــه  ــد ک ــود را دارن ــه خ ــاص ب ــی خ ــوزان توانای ــک از دانش آم ــر ی ــرا ه ــد، زی ــی بچین ــزی دقیق ــوزان برنامه ری ــرای دانش آم ــد ب ــاور نمی توان مش

ــد. ــزی کنن ــاس آن برنامه ری ــر اس ــد ب می توانن

بهتریــن کار ایــن اســت کــه دانش آمــوزان ســبک یادگیــری خــود را دریابنــد و براســاس آن قــدم بردارنــد. برخــی از دانش آمــوزان بــرای یادگیــری 
ــه  ــر حافظ ــی دیگ ــت و برخ ــر اس ــا قوی ت ــی آن ه ــری، ذهن ــرد بص ــع عملک ــد، در واق ــه کنن ــزوه مطالع ــا ج ــاب ی ــا از روی کت ــد حتم ــر بای بهت
شــنیداری بهتــری دارنــد و بــا گــوش دادن بهتــر متوجــه می شــوند. بــه همیــن دلیــل توصیــه می شــود قبــل از برنامه ریــزی، ســبک مطالعاتــی 

خــود را پیــدا کننــد.
روش دیگــری کــه می توانــد کارســاز باشــد ایــن اســت کــه دانش آمــوزان می تواننــد صــدای خــود را ضبــط کــرده و در طــول روز بــه طــور مکــرر 

گــوش کننــد تــا ســطح یادگیــری آن هــا بــاال رود.

 



دانش آمــوزان بایــد دقــت داشــته باشــند کــه تنهــا خوانــدن دروس، کافــی نیســت بلکــه زمــان مناســب مطالعــه هــم اهمیــت فراوانــی دارد و بهتــر 
اســت در زمان هایــی کــه روحیــه خوبــی دارنــد مطالعــه کننــد. تحقیقــات نشــان داده اســت فعالیت هایــی را کــه در حالــت شــادی در عــرض 60 

ثانیــه انجــام می دهیــد در حالــت خســتگی حداقــل بــه مــدت 90 دقیقــه طــول خواهــد کشــید.

دانــش آمــوزان بایــد یــک هفتــه بــه صــورت آزمایشــی زمــان مطالعــه خــود را زیــر نظــر داشــته باشــند و بــا توجــه بــه بازدهــی مناســب مشــخص 
کننــد، کــه در چــه ســاعتی بهتــر اســت مطالعــه صــورت بگیــرد. ایــن کار باعــث می شــود بــدن عــادت کنــد راس ســاعت مشــخصی مطالعــه را 

شــروع کنــد. هماننــد اینکــه بــدن در ســاعات معیــن تمایــل بــه خــوردن غــذا دارد.
ــه  ــد. توصی ــه را کســب کنن ــرای مطالع ــی ب ــرژی کاف ــا ان ــند ت ــته باش ــی داش ــتراحت کاف ــه اس ــل از مطالع ــر اســت شــب قب ــوزان بهت دانش آم
می شــود هرگــز بــا شــکم خالــی مطالعــه نکننــد. زیــرا مغــز انــرژی الزم بــرای یادگیــری را از قنــد خــون می گیــرد و در صــورت نخــوردن غــذا 

قنــد خــون پاییــن آمــده بنابرایــن انــرژی الزم بــه مغــز نخواهــد رســید.
ــدن متوجــه هضــم و جــذب غــذا  ــذا تمــام تمرکــز دســتگاه های ب ــرا بعــد از صــرف غ ــد، زی ــورا مطالعــه را شــروع نکنن بعــد از غــذا خــوردن ف
ــه برخــی از کارشناســان  ــه گفت ــد، ب ــدا می کن ــدرت تمرکــز کاهــش پی ــر شــده و در نتیجــه ق ــز کم ت ــه مغ ــن خــون رســانی ب می شــوند. بنایرای

ــه را  ــذا مطالع ــرف غ ــد از ص ــه بع ــدود 30 دقیق ــا ح نبایــد شــروع کــرد.ت
ــه  ــاد مطالع ــاعات زی ــد س ــوزان نبای ــد. دانش آم ــر روی یــک موضــوع خاصــی بگذارن خــود را ب

ذهــن می شــود و قســمت های دیگــر بیــکار ایــن کار باعــث خســتگی یــک بخــش از 
باقی می مانند. 

بعــد  بهتراســت  را دانش آمــوزان  مطالعــه  شــبانگاهی  خــواب  از 
نــوع  ایــن  نکننــد.  ــی شــروع  ــی مطلوب ــه بازده روش مطالع

ــان نخواهــد داشــت، زیــرا در  ــدن انس ــب ب ــای ش نیمه ه
ترشــح  رشــد  تــا هورمــون  آن  اثــرات  و  می کنــد 
شــدن از خــواب هــم وجــود دقایقــی پــس از بیــدار 
ایــن  واقعیــت  اســت کــه هیــچ زمانــی دارد. 
و  دقیــق  طــور  ــه بــه  ــرای مطالع ــاری ب انحص
ــوان مشــخص وجــود نــدارد؛ یعنــی  ــا نمی ت دقیق
چــه  در  کــه  زمانــی بایــد مطالعــه کــرد، کــرد 
احســاس  زمــان  می توانیــد هــر  کــه  کردیــد 
درس  کنیــد  ــد.مطالعــه  ــروع کنی ــدن را ش خوان

بــه خــود شــما دارد کــه چــه زمــان مطالعــه بســتگی 
ــمی و  ــر جس ــی از نظ ــد. موقع ــی الزم را داری ــی آمادگ روان

همیشــه  ــد صبح هــا در مــکان اگردانش آمــوزان  عــادت دارن
آن  کننــد  مطالعــه  ــرای آن هــا بســیار مشــخصی  زمــان و مــکان ب

مناسب است.
خــود  روزانــه  برنامــه  ــکل دانش آمــوزان  ــای مش ــد. کار ه ــازمان دهی کنن را س

صبحــگاه  در  را  خالقــه  فعالیت هــای  ــد و و  ــام دهن ــتند انج ــیار هس ــال هوش ــه کام ک
ــوزان  ــند. دانش آم ــته باش ــب داش ــزی مرت بایــد توجــه کافــی بــه ســاعات مطالعــه خــود در طــول برنامه ری

ــد. توصیــه می شــود 70 درصــد وقــت  ــه مطالعــه دروس اختصاصــی و عمومــی اختصــاص داده ان هفتــه داشــته باشــند، کــه چــه زمان هایــی را ب
ــد. ــاص دهن ــی اختص ــای عموم ــرای درس ه ــان را ب ــد زمان ش ــی و 30 درص ــی دروس اختصاص ــه هفتگ ــه مطالع ــود را ب خ

بهترین ساعت برای مطالعه دانش آموزان چه زمانی است؟

در این بسته دانستنی تحصیلی درباره بهترین زمان برای مطالعه دانش آموزان خواهیم گفت.




