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ورود ب���ھ دان���شگاه م���ستلزم ی���ادگیری مھ���ارت ھ���ایی اس���ت ک���ھ             

توانمن���دی و س���ازگاری ش���ما را در درک و فھ���م موض���وعات متن���وع       

گاھا دی�ده م�ی ش�ود ک�ھ دان�شجویان در ط�ول         . دھدمی  آموزشی افزایش   

 در مورد وشکایت کرده  م باالی مطالب درسی از حج،ترم یا اواخر آن

نم�ی  بدرس�تی  و   در ذھن س�وال م�ی کنن�د   ندھی موثرآنھا سازمانحوه ی   

 ت��ا ب��ازدھی قاب��ل  ،مطالع��ھ نماین��ددرس��ی اش��ان را  چگون��ھ مطال��ب دانن��د

را ب�ا موفقی�ت پ�شت    امتحانات آخر ت�رم  بتوانند   نھایتو درقبولی داشتھ   

  .گذارندبسر 

ربوط تعدادی از مھارت ھای کاربردی م ، ایمدر اینجا سعی نموده

  : ذکر نمائیم رابھ روشھای موثر در یادگیری

  

 :مدیریت زمان -١

. کنی��د را اولوی��ت بن��دی    در م��دیریت زم��ان ابت��دا بای��ستی کارھ��ا     

  از غی�رمھم  تشخیص کارھای مھم  بستگی بھ،مدیریت زمانموفقیت در 

کارھای مھم )  الف؛دنتقسیم می شو بھ دو دستھخود  ی مھم   کارھا .دارد

کارھایی  ،و فوریکارھای مھم . ھای مھم و غیر فوریکار)  بوفوری

د  مانن� ود و ب�ھ ص�ورت طبیع�ی انج�ام م�ی ش�وند؛       کھ بھ خودی خ    ،ھستند

پزش��ک وق��ت  ازنامناس��ب ج��سمی بیم��اری ک��ھ ب��ھ عل��ت درد ی��ا ش��رایط  

 حتما در محل حاضر شده و ساعت مقررفتھ و سعی می کند در روز گر

 ای�ن دس�تھ   ،کارھ�ای مھ�م و غی�ر ف�وری    ام�ا    .رمان ق�رار گی�رد    و تحت د  

 و موف��ق را از ھ��م ج��دا م��ی کن��د   موف��ق و ن��ا  اف��رادھ��ستند ک��ھکارھ��ایی 

 ب��ھ تعوی��ق مث��ل را ب��ھ تعوی��ق م��ی اندازن��د؛  ھ��ا موف��ق آنمعم��وال اف��راد ن��ا

 ب�رای روزھ�ای آخ�ر    درس�ی  بمطال�  ک�ردن  انباش�تھ و  ی�ادگیری   انداختن  

  .اتامتحانشروع 

 ک�ھ وق�ت م�ا را     ھ�ستند  کسانیوقت راھزنان ی راھزنان وقت؛ شناسائ -

 بھین��ھ خ��ود اس��تفاده  از زم�ان  در نتیج�ھ نم��ی گذارن��د ،تل��ف ک��ردهبیھ�وده  

 تلف�ن  ،ناخوان�ده، ص�حبت ھ�ای ک�م اھمی�ت     میھمان�ان    :مانن�د . داشتھ باش�یم  

ت�ا ج�ای ممک�ن ب�ھ      ای�ن قبی�ل م�وارد را     بای�د س�عی کنی�د   ...و ھای م�زاحم  

  .دبرسانیحداقل 

این کارشناس�ان ب�ر   :دادن فاصلھ زم�انی مناس�ب ب�ین ی�ادگیری ھ�ا         قرار -

روند یادگیری  در منفیمداوم و طوالنی اثرات ھای یادگیری ،کھ باورند

موض���وع  وزمان مطالع���ھ کوت���اه ت���رذا ھرچق���درایج���اد خواھ���د ک���رد؛ ل��� 

 . بھ ھمان میزان یادگیری افزایش خواھد یافت  ، باشد تریادگیری متنوع   

 ب�رای مطالع�ھ    شش درس،ھفتھ در اگر برای شش روز؛بھ عنوان مثال  

 سعی کنید ھر روز را بھ ش�ش ق�سمت زم�انی    ، اینباردر نظر گرفتھ اید   

 و  مطالع�ھ ک�رده  درس�ی را   قسمت یک موضوع  و در ھر  تقسیم کرده 

  .  یاد بگیرید

    

  :تمرکز حواس    -٢

ھ مطلب�ی را ب�رای    ک�  باش�د هبرایت�ان پ�یش آم�د   شاید تا بھ حال   

ت�ان ب�ی فای�ده    ، یادگیریخوانید ولی چ�ون تمرک�ز الزم نداری�د     میتھا  ساع

 بای��د ای��ن مطل��ب را بدانی��د ک��ھ تمرک��ز     .منف��ی داردنتیج��ھ اثراس��ت و در

عادی می توان�د ب�ھ    و ھر شخصی با ھوش ری اکتسابی است  ام حواس

 تمرکز حواس  لذا سعی کنید.ست یابد و آن را در خود تقویت نماید آن د 

  .ارتقاء بخشیدو آن را  ود آوردهدر خود بوجرا 

ح�ال  . عوام�ل ح�واس پرت�ی را ب�ھ ح�داقل رس�اندن          ،تمرکز حواس یعن�ی   

 ،حواس پرتی یعنی. تعریفی داشتھ باشیم بھتر است از حواس پرتی نیز      

خ�ارج ش��دن از رون��د مطالع��ھ و انج��ام ک��اری و ف��رو رف��تن در افک��ار و   

  .کار دیگرانجام   و تخیالت

  

عوام�ل درون�ی و   ) ١  دس�تھ تق�سیم م�ی ش�ود؛    پرتی ب�ھ دو   منشا حواس   

   ...بیماری وسردرد، گرسنگی، تشنگی، نگرانی   مثل.ذھنی

 مث��ل ن��ور ش��دید ی��ا ض��عیف، ص��داھای     .عوام��ل بیرون��ی و محیط��ی  ) ٢

 ایج�اد ح�واس پرت�ی    دیگرعواملاز... شرایط نامطلوب فضا و   ناھنجار،  

 می توان برای جبران این عمل. می توان بھ کاھش قند خون اشاره کرد



، ا، انجی��ر  از قن��دھای طبیع��ی مانن��د؛ خرم��   ،مطالع��ھ ش��روع ب��ھ  قب��ل از 

  .بھبود یابد در شما حواس تا تمرکز  استفاده کرد... وکشمش، عسل

  

  :روشھای تمرکز حواس

 و ھ�م   باید سعی کند ھم از لحاظ  ذھن�ی  فراگیرآمادگی برای مطالعھ؛  - 

 باع��ث ھم��ین امر؛ای�د م��اده نمیک��ی خ��ود را ب�رای مطالع��ھ آ فیز  از لح�اظ 

. ب�اال م�ی ب�رد    درف�رد را حواس ، تمرکز شدهبوجود آمدن اعتماد بھ نفس 

ک�ردن  ؛ چ�را ک�ھ پر  کردضمن باید قبل از مطالعھ از پرخوری پرھیز    در

 می�زان   دس�تگاه گ�وارش ش�ده،    باعث تجمع خون در اط�راف    ،حجم معده 

  .پائین می آوردرا حواس تمرکز

  

 برای یادگیری و ایج�اد  .ی کند بھ تمرکز حواس کمک م ، شرطی شدن  -

 م�ی توانی�د   .  ش�رطی کنی�د   مکان مطالع�ھ نسبت بھ، خود را   حواستمرکز

 آن مک��ان ب��ھ ج��ائی را در نظ��ر گرفت��ھ و خ��ود را  ات��ان مح��ل زن��دگیدر

  .شرطی نمائید

 بھ جای فکر کردن بھ شکست .ترک افکار منفی و داشتن افکار مثبت -

  .، بھ تجارب موفقیت آمیز و قابلیت ھایتان فکر کنیدھا ی احتمالی اتان

مانن�د یوگ�ا ی�ا ورزش پی�اده روی      ،ورزشھای پرورش حافظھ و فکر     -

 ی�ا  ،داشتن خ�وابی کوت�اه  حتی  .حواس کمک نمایدکھ می تواند بھ تمرکز  

کھ باعث رسیدن اکسیژن کافی ب�ھ س�لولھای   مطالعھ قبل ازتنفسی عمیق  

  .باال می بردفرد  دررا اس حو میزان تمرکز می شود،مغز

  

  :  روشھای مطالعھ    -٣

 ای فع���ال و پوی���ا داش���تھ و   مطالع���ھروش د س���عی کنی���د بای���

ی عمده ترین روشھای مطالعھ  از.وشھای یادگیری منفعل بپرھیزیدراز

.  اش��اره ک��رد ی و یادداش��ت ب��ردار خالص��ھ نوی��سی فع��ال م��ی ت��وان ب��ھ    

مطال�ب  کلی�ھ ی  ردن ن است کھ از حف�ظ ک�  خالصھ نویسی سعی بر ای  در

ھ مطال�ب  صفحاتی جداگان� حجم باال خودداری کرده  و در  آنھم در  ،کتاب

 ھمچنین در یادداشت . و آن را بخوانیم نمائیم را برای خود خالصھ   مھم  

ی���ا توض���یحات اض���افی   اری س���عی ب���ر ای���ن اس���ت ت���ا نک���ات مھ���م   ب���رد

در  ب�ھ ص�ورت یادداش�ت ب�رای خ�ود       خصوص مطلب مورد نظ�ر را     در

     .آن را مطالعھ نمائیمسپس  و نوشتھجائی 

زیر فقط باید یرفراگ ، در این روشلب مورد نظر؛برجستھ نمودن مطا -

آنھ���ا را پررن���گ کن���د و  ی���ا کلم���ات کلی���دی و نک���ات مھ���م خ���ط ک���شیده    

، مجددا  مطلبوقتی برای مرور کردن  تا دھد درمعرض دید خود قرار   

موض�وع را  راحت�ی  ببھ آنھا اولیھ با نگاه کردن بھ آن رجوع می نماید؛   

  .ذھن بازیابی کنددرآنھا را  آورده و بھ یاد

در مورد نمودارھا،  این روش را بیشترمی توان تصویر سازی ذھنی، -

 طریق کھ بھ این. مورد استفاده قرار داد  ...و   جداولاشکال، تصاویر،   

نمائیم  می ثبت ذھن گرفتھ و آن رادربھ اصطالح عکسی از آن تصاویر 

  .دھیممورد استفاده قرارزوم آن را موقع لتا در

ھنگ�ام  نبای�د در رک مغ�زی ای�ن اس�ت ک�ھ     از تّح�  ؛ منظ�ور  رک مغ�زی  تّح -

ب�ا ص�دای بلن��د    حرک��ت ک�ردن ی�ا   ،مال آرام نش�ست ی�ا منظ�ور   مطالع�ھ ک�ا  

حین مطالع�ھ ھرچن�د   این است کھ درمنظور بلکھ   ،نیستمطالب  خواندن  

مغ�ز بھب�ود   درکوچک داشتھ باشیم تا گردش خون   حرکتی  دقیقھ یک بار  

  .دنیافتھ و مطالب بھتر یاد گرفتھ شو

  

   کنترل اضطراب    -۴

 مردم ب�رای امتح�ان دادن دچاراض�طراب م�ی       تقریبا ھمھ ی  

 چرا کھ ، الزم استاضطرابی  مقدار کماست کھالبتھ شایان ذکر. شوند

ام��ا ای��ن اض��طراب نبای��د ب��یش      م��ی ش��ود؛ ف��رد درباع��ث ایج��اد انگی��زه   

اضطرابی دانشجویان، از% ٢٠نشان می دھد کھ ا آمارھ. اندازه باشداز

  . جدی و عصبی در حین امتحان رنج می برند

  

در ح��ین ی کنی��د ؛ اگ��ر فک��ر م�� عملکردھ��ای خ��وب در ک��اھش اض��طراب 

سعی  ،امتحان ممکن است دچار اضطراب شده و عملکردتان پائین بیاید

؛ ب�ھ  لط باشیدمسکامال و بھ مطالب درسی اتان  کنید مطالعھ کافی داشتھ     

د بر شما مستولی شده و ک�ارکرد  این طریق ھیچگاه اضطراب نمی توان   

  . ذھنتان را مختل کند

ب��رای  چ��را ک��ھ انتظ��ار ک��شیدن   ،نک��شیدب��رای ش��روع امتح��ان انتظار   -

در این مواقع ب�ھ   لذا سعی کنید .سبب اضطراب می شودشروع امتحان  

  . حواس خود را پرت کنیدشکلی

؛ ھ�ر چقدرفراگیراض��طراب   ب�ھ امتح�ان  اجتن�اب از توج�ھ ب�یش از ح�د     -

او بی�شترمی  ، دلھره و نگرانی در دھدامتحان را بیشترمورد توجھ قرار  

خود استعدادھا و تجارب موفقیت آمیز  بھ ،امتحانبھ  بھ جای توجھ. شود

  .توجھ کنید

ک���اھش اض��طراب نادی���ده   را درخاص��یت ش��وخ طبع���ی و بذل��ھ گ��وئی     -

  . نگیرید

  . جلسھ ی امتحان را تجربھ کنیدت موقعیتصویر سازی ذھنی -

ب�ھ ش��ما   م��ی توان�د در ک�اھش اض��طراب   ،اس�تفاده از روش آرمی�دگی   - 

ب�ازگو  رمی�دگی را  معمول ترین روش�ھای آ  دراینجا یکی از  . کمک نماید 

ای��ن در.  ک��اھش اض��طراب را تجرب��ھ کنی��دبردن آنم��ی کن��یم ت��ا ب��ا بک��ار 

، س�پس چ�شم   قراربگیری�د در محلی حالت نشستھ یا دراز کش روش، بھ  

صورت عمی��ق و آرام و ب�� موض��وعی فک��ر نکنی��د ھ��ا را ب��ستھ، ب��ھ ھ��یچ  

ب�ازدم ب�رای م�دت کوت�اھی نف�س را درس�ینھ ح�بس        ب�ین دم و    . تنفس کنید 

عضالت بدن و چھره را آرام و ش�ل  سعی کنید     ھنگام بازدم کرده و در  

بھ مدت ھر بارو  ،روز دردو یا سھ باررا ساده  چنانچھ این روش .کنید

  .بھ اثرات مثبت آن واقف خواھید شد، قطعا  دقیقھ انجام دھید١۵ی  ال١٠

   * خالق باشید

  

   دانشگاه علوم پزشکیپردیس بین الملل

  شعبھ پیام کرج

 )دانشجوئیمشاوره مرکز (


