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خواب و اثر آن بر یادگیری
در طــول شــبانهروز بایــد چنــد ســاعت خــواب داشــته باشــیم تــا ذهــن عملکــرد بهتــری داشــته باشــد؟ خــواب کافــی چقدر
میتوانــد در یادگیــری موثــر باشــد؟ آقــای جــال ســلیمی در ایــن مطلــب بــه بررســی دقیــق ایــن موضــوع پرداختــه اســت.
متاســفانه نــگاه بســیاری از مــا والدیــن و بــه دنبــال آن نــگاه فرزندانمان
بــه خــواب یــک نگــرش اشــتباه و غیر علمی اســت.
در بســیاری از مــوارد تصــور میکنیــم کســی کــه کمتــر خوابیــده و
دربــاره بیخوابیهایــش تعریــف میکنــد فــرد توانمندتــری اســت.
حتــی ناخواســته بعضــی وقتهــا دلمــان میخواهــد مــا هــم تــوان
کمتــر خوابیــدن و بیشــتر کار کــردن را داشــته باشــیم و برخــی مــوارد
بــه فرزندانمــان هــم توصیــه میکنیــم کمتــر بخوابــد.
یــک ســوال مهــم ایــن اســت کــه آیــا خــواب بــرای تمــام ســنین بــه
یــک انــدازه مــورد نیــاز اســت؟ یــا افــراد در ســنین مختلــف بــه میــزان
خــواب متفــاوت نیــاز دارنــد؟
جــواب قطعــاً اینگونــه اســت کــه تمــام تحقیقــات نشــان میدهــد
افــراد در ســنین پایینتــر بــه خــواب بیشــتری نیــاز دارنــد.
ســوال بعــدی ایــن اســت کــه آیــا خوابیــدن زیــاد بهتــر اســت یــا
خوابیــدن کــم؟ جــواب؟ هیــچ کــدام .خــواب بــه انــدازهی نیــاز هــر
شــخص.
گاهــی وقتهــا مــا خــواب زیــاد را بــا اســتراحت اشــتباه میگیریــم
و بــا ایــن کار،یعنــی خوابیــدن بیشــتر در روزهــای تعطیل،فقــط نظــم
خــواب خــود را بــر هــم میزنیــم.
برخــی مــوارد هــم تصــور میکنیــم بــا کــم خوابــی میتوانیــم کار
بیشــتری انجــام دهیــم غافــل از اینکــه فقــط بــا ایــن کار هوشــیاری و
عملکــرد خــود را کاهــش میدهیــم و کارهــا را بــا تمرکــز و ســرعت
کمتــر انجــام خواهیــم داد.
پــس اولیــن نکتــه دربــاره خــواب ایــن اســت کــه بایــد میــزان آن بــرای
جســم و ذهــن مــا مناســب باشــد.
در دوره مدرســه (ابتدایــی تــا دبیرســتان)خواب 7تــا 9ســاعت نیــاز
اســت .پــس کمتــر از  7ســاعت خوابیــدن در یــک شــب معــادل کــم
خوابــی و افــت هوشــیاری و عــدم یادگیــری در کالس درس فــردا
خواهــد بــود.
در تمــام  21ســال گذشــته کــه بــا دانشآمــوزان ســروکار داشــتهام
بــه تجربــه برایــم ثابــت شــده  ،خانوادههایــی کــه در موضــوع خــواب
شــب ،کــم توجــه هســتند و بینظــم میخوابنــد و مهمانیهــای تــا
نیمــه شــب را بــه برنامــه منظــم ترجیــح میدهند،همیشــه از لحــاظ
نتیجــه و نمــره و تــوان یادگیری،دانشآمــوزان متوســط داشــتهاند و در
مقاطــع باالتــر افــت تحصیلــی بیشــتری را تجربــه میکردنــد.

بــرای همیــن اولیــن نکتــهای کــه دربــاره خــواب الزم اســت عنــوان
کنیم،ایــن اســت:
«زندگــی منظــم وابســته بــه خــواب منظــم اســت!» در بســیاری از
مــوارد افــرادی کــه تصــور میکننــد خوابشــان زیــاد اســت بــا بررســی
حداقلــی متوجــه میشــویم کــه بــه دلیــل خــواب بینظــم و پراکنــده
ســاعت بیولوژیکــی نابســامانی دارنــد و همیــن  ،ســبب میشــود دائــم
خــواب آلــود و کســل باشــند و تمرکــزی بــرای انجــام کارهــای دقیــق و
یادگیــری درس نداشــته باشــند.
پــس اولیــن توصیــه ایــن اســت :خوابــت را منظــم کــن تــا مغــزت بهتــر
کارکند!

برای خواندن مقاله  QRرا اسکن کنید

چگونه میتوانیم یک برنامۀ درسی مناسب برای
خودمان بنویسیم؟
برنامهریــزی ،در مطالعــه اهمیــت بســیاری دارد.گاهــی
برنامهریــزی مــا را بــه مقصــد نهایــی میرســاند وگاهــی
نیــز بــه شکســت منجــر شــده و زمــان و زحمــت مــا را از
بیــن میبــرد .بــرای نوشــتن یــک برنامــۀ درســی خــوب مــا
بایــد توانایــی خــود را در نظــر گرفتــه و اصولــی را رعایــت
کنیــم.
برنامــۀ درســی مهمتریــن اصــل بــرای رســیدن بــه آینــدۀ تحصیلــی و
شــغلی مطلــوب اســت .داشــتن برنامــۀ درســی بــه فــرد کمــک میکند
کــه کارهــای خــود را بــه شــکل مناســب و بــدون اســترس انجــام دهــد
و در کنــار کارهــای مدرســه ،اوقــات فراغتــی نیــز بــرای اســتراحت و
تفریــح خــود در نظــر بگیرد.حــال ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه مــا
چگونــه میتوانیــم یــک برنامــۀ مفیــد بــرای خودمــان بنویســیم .مــا
بهتریــن شــناخت را نســبت بــه خودمــان داریــم .بــه خوبــی نقــاط
قــوت و ضعــف خــود را میشناســیم .از ایــن رو بــا تــاش و تجربــه
میتوانیــم برنامــۀ خوبــی بــرای خودمــان بنویســیم.
در برنامــه درســی بهتــر اســت کــه مــا بــه چنــد نکتــه توجــه کنیــم.
در ابتــدا مــا بایــد بــا بررســی کــردن دقیــق تــاش و موفقیتهــای
خــود ،برداشــتی تقریبــی از توانایــی هــوش و یادگیــری خــود داشــته
باشــیم .بــه عنــوان مثــال اگــر مــا اغلــب نمــرات کالســیمان در
ســطح متوســط رو بــه بــاال باشــد و تــاش خوبــی نیــز داشــته باشــیم،
میتوانیــم بــه یادگیــری و هــوش خــود بیــن  65تــا  70نمــره بدهیــم.
پــس از ایــن کــه مــا بــه هــوش و توانایــی خــود نمــره دادیــم .نوبــت
بــه ســنجیدن توانایــی مــا در هــر درس میرســد.
مــا بایــد در هــر درس خودمــان را بــه خوبــی بشناســیم .مثــ ً
ا مــا
بدانیــم کــه در درس عربــی در چــه ســطحی هســتیم .در درس ریاضــی
چــه ســطحی داریــم .در زیستشناســی چگونــه ایــم و. ...
زمانیکــه مــا خودمــان را در درسهــای مختلــف ارزیابــی کردیــم.
بهتــر اســت کــه وضعیــت خودمــان را در مــورد هــر کــدام در یــک
برگــه بنویســیم .زمانــی کــه مــا هــوش و توانایــی یادگیــری و میــزان
قــوت و ضعــف خــود را در دروس مختلــف بررســی کردیــم.
نوبــت بــه مراجعــه بــه دیگــران و کمــک گرفتــن از آن هــا میرســد.
ایــن گام ،گام بســیار حساســی در برنامهریــزی درســی در دوران
طالیــی کنکــور اســت .گاه برخــی افــراد بــا بیانــی شــیوا و بــدون
داشــتن علــم و آگاهــی مناســب ،بــه دانشآمــوزان مشــاورههای
نادرســتی میدهنــد و هزینههــای گزافــی نیــز تحمیــل میکننــد.
در ایــن رابطــه مــا بایــد بــه ســراغ مشــاوران توانــا و قبولشــدگان
ســالهای گذشــته برویــم .در ایــن مســیر مــا بــا راهنمایــی گرفتــن
بایــد ایــن نکتــه را در نظــر بگیریــم کــه ایــن افــراد صرفــاً مــا را
راهنمایــی میکننــد امــا در نهایــت تصمیــم گیرنــده خودمــان
هســتیم و بهتــر اســت کــه برنامــهای بــا توجــه بــه ایدههــای ایــن
افــراد و تواناییهــای خودمــان بنویســیم .گاه برخــی
افــراد بــه ســراغ مشــاور میرونــد و عمــل برنامهریــزی
را کامـ ً
ا بــه او واگــذار میکننــد کــه مشــاور بــرای آنهــا
زمانبنــدی مطالعــه درنظــر بگیــرد .مشــاور برنامــه را
براســاس صالحدیــد خــود مینویســد کــه گاه ایــن
نویسنده :اعظم پیکانی

صالحدیــد بــرای برخــی دانشآمــوزان راهگشــا بــوده امــا بــرای برخــی
چنــدان مناســب نیســت .مــا بایــد مشــاور را یــک راهنمــا در نظــر
بگیریــم و در نهایــت خودمــان برنامــهای تنظیــم کنیــم.
برنامــۀ درســی مهمتریــن اصــل بــرای رســیدن بــه آینــدۀ تحصیلــی و
شــغلی مطلــوب اســت .داشــتن برنامــۀ درســی بــه فــرد کمــک میکنــد
کــه کارهــای خــود را بــه شــکل مناســب و بــدون اســترس انجــام دهــد
و در کنــار کارهــای مدرســه ،اوقــات فراغتــی نیــز بــرای اســتراحت و
تفریــح خــود در نظــر بگیرد.حــال ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه مــا
چگونــه میتوانیــم یــک برنامــۀ مفیــد بــرای خودمــان بنویســیم .مــا
بهتریــن شــناخت را نســبت بــه خودمــان داریــم .بــه خوبــی نقــاط
قــوت و ضعــف خــود را میشناســیم .از ایــن رو بــا تــاش و تجربــه
میتوانیــم برنامــۀ خوبــی بــرای خودمــان بنویســیم.
در برنامــه درســی بهتــر اســت کــه مــا بــه چنــد نکتــه توجــه کنیــم .در
ابتــدا مــا بایــد بــا بررســی کــردن دقیــق تــاش و موفقیتهــای خــود،
برداشــتی تقریبــی از توانایــی هــوش و یادگیــری خــود داشــته باشــیم.
بــه عنــوان مثــال اگــر مــا اغلــب نمــرات کالسـیمان در ســطح متوســط
رو بــه بــاال باشــد و تــاش خوبــی نیــز داشــته باشــیم ،میتوانیــم بــه
یادگیــری و هــوش خــود بیــن  65تــا  70نمــره بدهیــم .پــس از ایــن
کــه مــا بــه هــوش و توانایــی خــود نمــره دادیــم .نوبــت بــه ســنجیدن
توانایــی مــا در هــر درس میرســد.
ً
مــا بایــد در هــر درس خودمــان را بــه خوبــی بشناســیم .مثــا مــا
بدانیــم کــه در درس عربــی در چــه ســطحی هســتیم .در درس ریاضــی
چــه ســطحی داریــم .در زیستشناســی چگونــه ایــم و. ...
زمانیکــه مــا خودمــان را در درسهــای مختلــف ارزیابــی کردیــم .بهتــر
اســت کــه وضعیــت خودمــان را در مــورد هــر کــدام در یــک برگــه
بنویســیم .زمانــی کــه مــا هــوش و توانایــی یادگیــری و میــزان قــوت و
ضعــف خــود را در دروس مختلــف بررســی کردیــم.
نوبــت بــه مراجعــه بــه دیگــران و کمــک گرفتــن از آن هــا میرســد.
ایــن گام ،گام بســیار حساســی در برنامهریــزی درســی در دوران طالیــی
کنکــور اســت .گاه برخــی افــراد بــا بیانــی شــیوا و بــدون داشــتن علــم و
آگاهــی مناســب ،بــه دانشآمــوزان مشــاورههای نادرســتی میدهنــد
و هزینههــای گزافــی نیــز تحمیــل میکننــد.
در ایــن رابطــه مــا بایــد بــه ســراغ مشــاوران توانــا و قبولشــدگان
ســالهای گذشــته برویــم .در ایــن مســیر مــا بــا راهنمایــی گرفتــن بایــد
ایــن نکتــه را در نظــر بگیریــم کــه ایــن افــراد صرف ـاً مــا را راهنمایــی
میکننــد امــا در نهایــت تصمیــم گیرنــده خودمــان هســتیم و بهتــر
اســت کــه برنام ـهای بــا توجــه بــه ایدههــای ایــن افــراد و تواناییهــای
خودمــان بنویســیم .گاه برخــی افــراد بــه ســراغ مشــاور میرونــد و
عمــل برنامهریــزی را کام ـ ً
ا بــه او واگــذار میکننــد کــه مشــاور بــرای
آنهــا زمانبنــدی مطالعــه درنظــر بگیــرد .مشــاور برنامــه را براســاس
صالحدیــد خــود مینویســد کــه گاه ایــن صالحدیــد بــرای برخــی
دانشآمــوزان راهگشــا بــوده امــا بــرای برخــی چنــدان
مناســب نیســت .مــا بایــد مشــاور را یــک راهنمــا در نظــر
بگیریــم و در نهایــت خودمــان برنام ـهای تنظیــم کنیــم.

با استفاده از چه تواناییهایی میتوانیم به موفقیت تحصیلی برسیم؟
موفقیــت در تحصیــل و یــا هــرکار دیگــری تنهــا وابســته بــه بهــره هوشــی مــا نیســت.عالوه بــر بهــرۀ هوشــی مــا میتوانیــم
تواناییهــای دیگــر خــود را نیــز بــه کار بگیریــم .زمانــی ایــن کاربــرد بــه شــکل صحیــح صــورت میگیــرد کــه مــا
تواناییهــای خــود را بــه خوبــی بشناســیم.
بــرای رســیدن بــه موفقیــت در تحصیــل ،شــغل یــا هــر کار دیگــری،
ابزارهــای بســیاری وجــود دارد .بهتریــن و موثرتریــن ایــن ابزارهــا هوش،
اراده و پشــتکار میباشــد .زمانیکــه صحبــت از هــوش بــه عنــوان یــک
عامــل موفقیــت تحصیلــی میشــود ،ممکــن اســت مــا دچــار اســترس
شــویم و خودمــان را بــا دیگــران مقایســه کنیــم امــا بهتــر اســت کــه
مــا بــه جــای ایــن کار
بــه ایــن نکتــه توجــه
کنیــم کــه اگــر مــا
هــوش خــود را یــک
رواننویــس درنظــر
بگیریــم تــا زمانــی
کــه ایــن رواننویــس
جوهــر نداشــته باشــد
وتــا وقتــی یــک
دســت بــرای نوشــتن
وجــود نداشــته باشــد.
ایــن رواننویــس بــه
کار نمیآیــد .جوهــر
ایــن رواننویــس
میتوانــد پشــتکار
باشــد و دســتی کــه
ایــن رواننویــس را
نگــه مـیدارد و بــا آن
کار انجــام میدهــد،
میتوانــد ارادۀ مــا باشــد .بــه همیــن دلیــل گاهــی مــا در زندگــی
افــرادی را میبینیــم کــه بــا وجــود هــوش بســیار بــه موفقیــت چندانــی
نرســیدهاند و برخــی از افــراد بــا وجــود هــوش متوســط یــا پایینتــر
از حــد طبیعــی بــه موفقیتهــای باالیــی رســیدهاند .در ایــن رابطــه
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه گاهــی محیــط ،خانــواده ،جامعــه
و ...بــه فــرد باهــوش فرصــت شــکوفایی نمیدهنــد و گاهــی افــراد کــم
هــوش بــه واســطۀ موقعیتــی کــه دارنــد بــه موفقیــت مــی رســند .حــال
تمرکــز مــا بــر ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان بــا ســه آیتــم هــوش،
اراده و پشــتکار بــه موفقیــت رســید.
در رابطــه بــا هــوش میتــوان گفــت کــه انســانها از نظــر هــوش بــه
ســه دســته تقســیم میشــوند .تعــداد کمــی از افــراد هــوش بســیاری
دارنــد .اغلــب افــراد هــوش متوســط دارنــد و برخــی افــراد نیــز کــم
هــوش هســتند .نتایــج پژوهشهــای مربــوط بــه هــوش نشــان داده کــه
بیشــتر افــراد موفــق جامعــه از هــوش متوســط برخوردارنــد و اکثــر ایــن
افــراد در بهتریــن رتبههــا و دانشــگاهها تحصیــل میکننــد.
حــال ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه چــرا باهوشهــا چنــدان در ایــن
جایــگاه قــرار نمیگیرنــد .افــراد باهــوش اغلــب مــورد تحســین قــرار
میگیرنــد و گاهــی ایــن افــراد دچــار غــرور و کــم کاری میشــوند و
ایــن کــم کاری ،زمینــۀ شکســت آنهــا را فراهــم میکنــد.
نویسنده :اعظم پیکانی

اگــر مــا جــزء ایــن دســته هســتیم .بهتــر اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن
هدفهــای بــزرگ تــاش بیشــتری داشــته باشــیم تــا بتونیــم حداکثــر
اســتفاده را از ایــن نعمــت الهــی بــرده و بــه مقصدهــای باالیــی برســیم.
در صورتــی کــه مــا احســاس کردیــم کــه ســطح هوشــی متوســطی
داریــم .بهتــر اســت کــه هماننــد همکالســیهای باهــوش خــود یــا
مقــداری بیشــتر از آن هــا
تــاش کنیــم تــا امتیــاز
هــوش آنهــا جبــران
شــود .اگــر مــا احســاس
کردیــم کــه هــوش
پایینتــر از متوســط
داریــم .نبایــد خودمــان را
ســرزنش کــرده و ناامیــد
شــویم.
گاه کــم هوشــی تصــور
منفــی مــا بعــد از خــراب
کــردن یــک امتحــان
میباشــد .گاه خانــواده،
معلــم ،همکالســیها
و ...بــه تصــور نادرســت
مــا را فــردی کــم هــوش
درنظــر میگیرنــد.
بــه هــر حــال اگــر تصــور
مــا و تشــخیص آن هــا نیز
صحیــح باشــد ،مــا نبایــد بــر روی کــم هوشــی خــود تاکیــد داشــته
باشــیم .ایــن تاکیــد باعــث میشــود کــه اعتمادبهنفــس مــا پاییــن
بیایــد و زمانــی کــه ایــن امــر رخ دهــد مــا دیگــر نمیتوانیــم از ایــن
مقــدار توانایــی هــوش خــود اســتفاده کنیــم .بهتــر اســت کــه مــا بــا
تشــویق خودمــان و مــرور موفقیتهایمــان اراده و پشــتکار خــود را
بــاال ببریــم و در هــر گام پیــروزی خــود را تشــویق کــرده و شکســت را
سرچشــمۀ پیــروزی بزرگتــری درنظــر بگیریــم .الزم بــه ذکــر اســت کــه
مــا بــرای خودمــان مهربانتــر از افــراد دیگریــم ،آنهــا شــاید حوصلــه
و زمانــی بــرای تشــویق مــا نداشــته باشــند .مــا بــا شــناخت ویژگیهــا
وپیشــرفتهای خــود میتوانیــم بهتریــن مشــوق بــرای خودمــان
باشــیم و باپشــتکار و اراده بــرای آینــدۀ شــغلی خــود هدفــی را در نظــر
بگیریــم.
بــرای رســیدن بــه هــر هدفــی برنامـهای الزم اســت .بــرای رســیدن بــه
هدفهــای درســی نیــز مــا بایــد یــک برنامهریــزی درســی صحیــح
داشــته باشــیم .در مقالــۀ بعــدی بــه ایــن مطلــب پرداختــه میشــود
کــه مــا چگونــه میتوانیــم بــرای خــود یــک برنامــۀ مناســب طراحــی
کنیــم.
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مقابله با فلج تصمیمگیری در مسیر آموزش فرزندان
یــک از اصلیتریــن دالیــل افــت تحصیلــی ناگهانــی دانشآمــوزان فلــج تصمیمگیــری اســت ،تجرب ـهای کــه تقریبــا تمامــی
دانشآمــوزان بــا آن روبــهرو میشــوند ،در ایــن مطلــب بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختهایــم.
مقابله با فلج تصمیمگیری در مسیر آموزش فرزندان
در موضوعــات مدیریتــی مفهومــی مطــرح اســت بــا عنــوان ،فلــج تصمیمگیــری .بــا ایــن مضمــون کــه وقتــی مدیــری در بیــن چندیــن پیشــنهاد
بایــد تصمیمگیــری کنــد دچــار ایــن معضــل میشــود و بــه راحتــی تــوان تصمیمگیــری ســریع و مؤثــر نــدارد و گاهــی مواقــع تأخیــر در
تصمیمگیــری مشــکالت بیشــتری از تصمیــم اشــتباه دارد .بــه نظــر مــن کــه یــک کارشــناس آمــوزش و مشــاور تحصیلــی هســتم همیــن
مفهــوم را مــی تــوان در بیــن دانشآمــوزان و فعالیتهــای درســی آنهــا نیــز مشــاهده کــرد .دانشآموزانــی کــه بــا انبوهــی از کتــاب هــا و
جزوههــا و دیویدیهــای آموزشــی و تســت و تمرینهــا مواجــه هســتند ،بــرای برنامهریــزی مطالعاتــی و انجــام تکالیــف دچــار بحــران و فلــج
تصمیمگیــری میشــوند.
در ایــن پدیــده ذهنــی وقتــی دانشآمــوز بــرای روز بعــد تکلیــف ریاضی،ادبیات،علــوم و دینــی دارد و در کل تــوان  2ســاعت مطالعــه برایــش میســر
اســت  ،قــدرت تصمیمگیــری را از دســت میدهــد و ممکــن اســت بــه دلیــل اینکــه نمیدانــد چــه درســی را بخوانــد ،مطالعــه و یادگیــری و
حــل تمریــن را شــروع نمیکنــد .در روی دیگـ ِر ایــن مســأله ،بــه دلیــل تنــوع در منابــع آموزشــی وقتــی دانشآمــوز بــا یــک جــزوه ریاضــی ،یــک
کتــاب درســی ،یــک کتــاب تمریــن تشــریحی و یــک کتــاب تســت مواجــه اســت نمیتوانــد تصمیــم بگیــرد بــا کــدام منبــع آموزشــی ایــن درس
را شــروع کنــد و در بســیاری مــوارد یــا کار شــروع نمیشــود یــا بــا یــک وســواس و نگرانــی ذهنــی ســراغ یکــی از ایــن منابــع مـیرود و تصــورش
ایــن اســت کــه آن منبــع آموزشــی دیگــر ممکــن اســت بهتــر باشــد و اعتمــادی بــه کا ِر درســی خــود نــدارد .فلــج تصمیمگیــری تأثیــر بســیار
پنهــان ،امــا عمیــق بــر عملکــرد درســی فرزنــدان دارد.
بهترین راهحل و سادهترین روش برای حل این معضل ذهنی
( کــه بــه رده ســنی و پایــه تحصیلــی مرتبــط نیســت) آمــوزش دقیــق برنامهریــزی بــه فرزنــدان ،کاهــش منابــع آموزشــی و انتخــاب گزیــده آنهــا،
همچنیــن شناســایی و درمــان کاملگرایــی در فرزنــدان اســت
( به شرطی که خودمان بعنوان والدین درگیر مشکل کاملگرایی نباشیم!)
مشکل تصمیم فلج تصمیمگیری:
در نگاهی اجمالی میتوان گفت برای درمان
ِ
 . 1همراه فرزندان برنامهریزی مطالعاتی هفتگی انجام دهید.
ً
 . 2منابــع و کتابهــای کمــک آموزشــی و جــزوات آنهــا را ارزشــیابی کنیــد و نهایت ـا دو تــا از آنهــا را در اولویــت قــرار دهیــد .در ایــن مــورد
بــا معلــم و دبیــر مربــوط مشــورت کنیــد.
 . 3بــه فرزندانتــان یــاد بدهیــد تمــام کار هــای یــک درس و مشــکالت آن را نمــی تــوان طــی یــک هفتــه مرتفــع کــرد و بایــد بــا برنامهریــزی
مطالعاتــی یــک یــا دو ماهــه ایــن کار را انجــام دهنــد.

نویسنده :جالل سلیمی
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چرا هرچقدرهم سعی میکنم ،نمیتونم سر کالس تمرکز کنم؟!
چرا اصال درس رو سرکالس یاد نمیگیرم؟
تا حاال شده این سوالها را از خودتان بپرسید؟ یا از عملکردتان در کالس درس راضی نباشید؟
زمانــی کــه در کالس ،مطالــب را بــه خوبــی یــاد نمیگیریــد ،نشــاندهندۀ ایــن اســت کــه تمرکــز کافــی نداشــتهاید .بــرای جبــران ایــن اتفــاق
بایــد در خانــه زمــان زیــادی را صــرف کنیــد تــا خودتــان ،آن مطلــب را یــاد بگیریــد .اگــر بــرای یادگیــری آن مطالــب زمــان نگذاریــد ،جلســه
بعــدی ،هنگامــی کــه معلــم مطالــب جدیــدی بــرای تکمیــل مباحــث قبلــی بیــان میکنــد ،شــما همچنــان بــا یادگیــری درس مشــکل داریــد.
اگــر بــرای ایــن مشــکل راهحلــی پیــدا نکنیــد ایــن رونــد ادامــه پیــدا میکنــد و تاثیــر منفــی خــودش را در امتحانهــا و معــدل کارنامهتــان
خواهــد گذاشــت.
یــک عــده از دانشآمــوزان تمــام تقصیرهــا را گــردن معلــم میاندازنــد و میگوینــد« :معلــم بــد درس میــده ».امــا بهتــر نیســت بــه جــای
ای ـنکار ،روش درس خواندنتــان را عــوض کنیــد؟ یــا ســعی کنیــد بیشــتر بــه مطالــب درســی توجــه کنیــد؟ و در کالس مشــارکت بیشــتری
داشــته باشــید تــا بتوانیــد درس را خــوب یــاد بگیریــد؟
اما چطور؟
در ادامه به شما میگوییم چگونه درکالس درس تمرکز داشته باشید و هم زمان با کالس پیش بروید.
مهارت افزایش تمرکز
بهتریــن و اولیــن جایــی کــه درسهــا و مطالــب درســی بــرای شــما توضیــح داده میشــود ،مدرســه و کالس درس اســت .بنابرایــن بایــد تــاش
کنیــد نهایــت اســتفاده را از مدرســه و کالس درس ببریــد .بعــد از آن خودتــان بــا تمریــن بیشــتر ســعی کنیــد مطالــب را از حافظــۀ کوتــاه مــدت
بــه ســمت حافظــه بلندمــدت هدایــت کنیــد.

یادگیری  8راهکار ،برای افزایش تمرکز در  8دقیقه
.1ردیــف جلــوی کالس را از دســت ندهیــد ،زمانــی کــه در ردیــف اول کالس مینشــینید ،توجــه شــما بیشــتر بــه درس و صحبتهــای معلــم
جلــب میشــود و از حــواس پرتیهایــی کــه در آخــر کالس گریبــان گیــر شماســت ،رهــا میشــوید.
.2مباحــث قبلــی را مــرور کنیــد؛ تقریبــا همـهی دانشآمــوز هــا ایــن جملــه را شــنیدهاند کــه قبــل از رفتــن بــه کالس ،مباحــث قبلــی را مــرور
کنیــد تــا آمادگــی بیشــتری بــرای دریافــت مطالــب جلســات بعــدی داشــته باشــید.
البته تنها با انجام این کار ،به تمرکز کافی در کالس نمیرسید ،بلکه باید راهکارهای دیگر را هم بدانید و به آنها عمل کنید.
 8راهــکار بســیار موثــردر ایــن ویدیــو ،ارائــه دادهشدهاســت .همــراه جــال ســلیمی مشــاور و کارشــناس آمــوزش باشــید تــا ایــن نــکات را بــرای
افزایــش تمرکــز در کالس ،یــاد بگیریــد.
ســعی کنیــد مطالــب گفتــه شــده در ویدیــو را بــه خاطــر بســپارید یــا در جایــی یادداشــت کنیــد تــا بتوانیــد از آنهــا اســتفاده کنیــد .شــک نکنیــد
کــه دانســتن ایــن نــکات باعــث افزایــش تمرکــز شــما میشــود و میتوانیــد بهتــر ،از کالس درس اســتفاده کنیــد.
بــرای تماشــای ایــن ویدیــوی آموزشــی و مشــاورهای بایــد عضــو ســایت شــوید .بــا عضویــت در ســایت میــم میتوانیــد از دیگــر ویدیوهــای
آموزشــی مــا بهرهمنــد شــوید .در مســیر کنکــور و امتحانهــای مدرســه همــراه مــا باشــید و از ویدیوهــای مشــاورهای اســتفاده کنیــد.
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مخاطرات پدر و مادر موفق!
در دنیــای امــروز اگــر روابــط فرزنــد بــا والدیــن خــوب و ســازنده نباشــد
نــه تنهــا پــدر و مــادر الگــوی جــدی و مهمــی بــرای فرزنــد نخواهنــد
بــود بلکــه موفقیــت روزافــزون پــدر و مــادر یــک نگرانــی و زمینــه
اســترسزا بــرای فرزنــدان میباشــد.
آقــای جــال ســلیمی مشــاور رتبههــای برتــر کنکــور و کارشــناس
آمــوزش و مشــاور تحصیلــی( بیــش از  9000دانشآمــوز و خانــواده
از ســال  1379تاکنــون) در ایــن ویدئــو بــه ایــن موضــوع مهــم کــه
تقریبـاً تمــام مشــاوران بــه آن بیتوجــه هســتند اشــاره کــرده و نهایــت
تجربیــات بینظیــر خــور را بــا خانوادههــا و مشــاوران کشــور در
میــان گذاشــته تــا همگــی از یــک زاویــه نــو بــه مســائل نوجوانــان و
دانشآمــوزان و داوطلبــان کنکــور نــگاه کنیــم.
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