ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

يادگی
تمركز؛ شاهكليد 
متﺮﮐﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﯾﺎدﮔﯿﺮی در زﻣﺎن ﮐﻤﱰ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ذﻫﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان متﺮﮐﺰ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .متﺮﮐﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ وﺟﻮد دارد
را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻋﻠﻞ ﻋﺪم متﺮﮐﺰ
ﻋﻠﻞ ﻋﺪم متﺮﮐﺰ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ منﻮد.
-۱ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻧﻮر ،ﴎوﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺣﺮف زدن ،ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺜﻼً ﻣﺤﻞ ﻣﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺎن
رو ﺑﻪ در اﺗﺎق ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻟﻮازم و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺪان دﯾﺪﻣﺎن زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و...
-۲ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ روشﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﻣﺜﻼً متﺮﯾﻦ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮای رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﺮار و ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری ﺑﺮای زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺜﻼً دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﯾﮏ درس را ﺧﻮاﻧﺪن ،اﺟﺎزه
ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻓﮑﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮدرﺳﯽ ﭘﺮت ﺷﻮد ،اﺳﱰس و ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﴎﻋﺖ ﮐﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ...
راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ متﺮﮐﺰ:
اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪ اﻋﻼی متﺮﮐﺰ ﺣﻮاس را دارﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﴎﯾﻊ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ آﻫﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،اﺣﺘامل اﯾﻦ ﮐﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی ﺑﭙﺮدازد
و متﺮﮐﺰ ﺣﻮاﺳﺘﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم
درک ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد .درک ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﯾﮏ ﻋﺎدت اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻌام .در
واﻗﻊ درک ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ:
*ﻓﻬﻤﯿﺪن و ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
*ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰﺑﻮر و اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد.
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ متﺮﮐﺰ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم متﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻋﻠﺖ از راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .در اداﻣﻪ روشﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ متﺮﮐﺰ
را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﺑﺖ در آن زﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻣﺜﻼً ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺗﺎ  ۶ﻋﴫ( ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺎدتﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎ
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﴎﻋﺖ ﺑﯿﺸﱰی اﺗﻔﺎق ﺑﯽ اﻓﺘﺪ.
دﻓﱰﭼﻪ اﻓﮑﺎر :ﯾﮏ دﻓﱰﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ در زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻫﺮ

زﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻄﻠﺐ درﺳﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨامن ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ
ﺟﻤﻠﻪ آن را ﺧﻼﺻﻪ منﻮده و در دﻓﱰﭼﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﻮل ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﻌﺪ از
ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ روی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ مبﺎﻧﺪ.
متﺮﯾﻦ متﺮﮐﺰ :اﯾﻦ متﺮﯾﻦﻫﺎ ﺳﺎده و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﻣﺜﻼً ﻗﺒﻞ از ﴍوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﻧﻔﺲﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﻢ و در
ﻓﮑﺮﻣﺎن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ دم و ﺑﺎزدم ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از ﴍوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻋﺪد
 ۱۰۰۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﺻﺪ ﺷامره ﺑﺸامرﯾﺪ )ﮐﻪ ﻫامن ﺣﺪود  ۵دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻣﯽ
ﺑﺮد( .ﺷامرش ﻣﻌﮑﻮس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ متﺮﮐﺰ ﺣﻮاس دارد و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﮑﺮ ﺷام ﺑﻪ
وﺿﯿﻌﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺟﻤﻼت ﻣﺜﺒﺖ :ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ اﻋﺘامدﺑﻪﻧﻔﺲ و
ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره ﺧﻮد از ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻣﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ درس را ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم"" ،ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی دارم"،
"ﻣﻦ اﯾﻦ درس را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ دارم"و ...
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺣﻔﻆ متﺮﮐﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ دﻫﯿﺪ:
*زﻣﯿﻨﻪی ﻗﺒﻠﯽ ﺷام از آن درس ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ
راﻫﮑﺎر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮب ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﺪرﯾﺲ در ﴎ ﮐﻼس و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه در ﴎ ﮐﻼس در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ
و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً در ﻫامن روز اﺳﺖ.
*ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺷام :آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪ از
آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷام را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺣﺮﻓﻪای ﻣﯽﮐﻨﺪ.
*ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻢ زﻣﺎن ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن دروس را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮕﺎرش :ﻣﮋده ﺟﺎﻧﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

