تمركز خود را افزايش دهيد )(۱
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در متﺮﮐﺰ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺘﺤﺎن دادن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ منﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و رخ ﻣﯽمنﺎﯾﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﻫﺶ متﺮﮐﺰ ﻣﯽﭘﺮدازد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ متﺮﮐﺰ ﺧﻮد را
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن درسﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد آن را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﺤﻮ از اﯾﻦ ﻗﻮای ذﻫﻨﯽ در ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮاﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﺎدت روزﻣﺮه درآﯾﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎدت ﺳﻮدﻣﻨﺪ ،ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮐﺎر
ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻃﯽ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
درس ﺧﻮاﻧﺪن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ و در ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از روز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﱰ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮ درس
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﴫی ﮐﻪ در زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه منﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﯾﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم روز ﯾﺎ ﺷﺐ را
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺣﺎل ﺧﻮد منﯽﯾﺎﺑﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻣﻬﻢ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درس
ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﻃﯽ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ.
ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت در ﻫﻨﮕﺎم روز ﯾﺎ ﺷﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻬﻢ ﮐﺴﺐ ﻋﺎدت درس
ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان متﺮﮐﺰ و دﻗﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﴏف درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺪاﮐرث اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﱪﯾﺪ.
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﺎدت در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را روی وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر را ﴍوع ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻮک منﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﴎ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺘﻮﺟﻪ درسﻫﺎ و ﭘﺮداﺧنت ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آن روز ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
متﺮﮐﺰ داﺷنت ،ﮐﺎری دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺑﻪ ﴎاﻏﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ درس ﺧﻮاﻧﺪن و متﺮﮐﺰ ﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺮاﻗﺐ
ﺑﺎﺷﯿﺪ زﻣﺎن اﺳﱰاﺣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺸﻮد .ﯾﮏ اﺳﱰاﺣﺖ دو ﺗﺎ ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ را دراز ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ
ﻋﻤﯿﻖ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از داﺷنت ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر دوره ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪای ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ اﺳﱰاﺣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ دﻫﯿﺪ و ﺑﯿﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ اﺳﱰاﺣﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮد در اﻣﺮ متﺮﮐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﮐﻮرد روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ منﺎﯾﯿﺪ ،اﯾﻦ رﮐﻮرد
ﮔﯿﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﺮ روز ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ متﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ دﻓﻌﺎت ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ.
ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
درﺳﺖ ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺎدت درس ﺧﻮاﻧﺪن و متﺮﮐﺰ داﺷنت را در ﺧﻮد ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﺎدت را ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻫامﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ در اﺗﺎق ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
متﺮﮐﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷام ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ
اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﴏف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﴍاﯾﻂ زﯾﺮ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ:
• ﺳﺎﮐﺖ
• راﺣﺖ
• آرام
• ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ
• ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ
وﻗﺘﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷام در ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮ ﴎوﺻﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﱰﯾﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده از
آن ﻣﺤﻞ در ﺳﺎﻋﺎت آرام ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن اﺗﺎق اﺳﺖ.
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،متﺮﮐﺰ داﺷنت ،ﻣﺮور درسﻫﺎ ،متﺎﯾﻞ و
اﺷﺘﯿﺎق ﺷام ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ
از ﻗﺒﻮل ﻓﺸﺎر در اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺟﺒﺎری آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮐﺎر
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ درازﻣﺪت درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﮐﺴﺐ ﺑﻨﯿﻪ ﻋﻠﻤﯽ را در ﻧﻈﺮ آورﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻧﺘﻮان از ﺧﻼل درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻟﺬتﻫﺎی زودرس دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮان درس و ﻣﺸﻖﻫﺎی اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧنت ﻓﺮدای ﺑﻬﱰ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻌﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺮای ﻓﺮدای روﺷﻦ ﺗﺮ ﮐﺮد.
ﭘﺲ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ از آن ﺑﻬﱰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده
را ﺑﱪﯾﺪ.
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