
کنم ؟؟؟؟؟؟چرا پیشرفت نمی  

شان بررای  گیرند و بسیاری از تالش هایکنند نتیجه نمیای که تالش میشان به اندازههایآموزان معتقدند در درسبعضی از دانش

بایرد  شود. برای حل ایرن مکر ل   ها میگیزه آنناماند. این امر باعث ناامیدی و کم شدن نتیجه میشان بیبهتر شدن وضعیت درسی

 ها را از بین ببرید.شود را به خوبی شناسایی کرده و تالش کنید که آنتان میعواملی که مانع پیکرفت تحصیلی

های حل مسئله و هایی مثل شیوه صحیح مطالعه، خالصه برداری، روش: مهارتهای مطالعاتی تحصیلینداشتن مهارت .1

دسرت  هرا نترایخ خروبی بره    است به دلیل ضعف شما در این مهارتمم ن مهارت آزمون دادن اهمیت بسیار زیادی دارند و 

ها زبده ککد تا در این مهارتیادتان باشد مدتی طول می .آورید. این مهارت را بیاموزید و به صورت عملی تمرین کنیدنمی

 شوید.

زیررا زمران مطالعره و مررور هرر درس       ؛ریزی اهمیت بسریار زیرادی دارد  در امور تحصیلی برنامه ریزی:مشکل در برنامه .2

-ریزی را یراد بگیریرد و در ههتره   شود. اصول برنامهشود و انرژی شما به صورتی متعادل بین دروس تقسیم میمکخص می

است که باید با مکخص کردن های اول از یک مکاور تحصیلی کمک بگیرید. گاهی هم اراده شما برای انجام برنامه ضعیف 

 تان را برای انجام برنامه باال ببرید.  انگیزهرای خودتان، تالش کنید که برنامه به خوبی انجام شود باید جایزه و تنبیه ب

سراعاتی را بررای تهرریح     ،ریزی برای مطالعره مهرم اسرت بایرد در ههتره     طور که برنامههمان نذاشتن وقت برای تفریح: .3

هایی نوع تهریح به سلیقه شما بستگی دارد اما اگر فعالیت .دهداختصاص دهید. این کار کیهیت یادگیری شمارا افزایش می

 مهیدتر خواهد بود. ،باشد که در محیط باز انجام شود و روحیه شما را شادتر کند

د کره  یر د و براور کن یرا از دست بده تانبه نهس اعتماد ی نتایخ ضعیف در طول زمان باعث شود: گاهعدم اعتماد به نفس .4

 .د شدید که اندازه توانایی شما محدود است و بهتر نخواهنیگاه نباید باور کهمین قدر است. البته هیچ تانیسطح توانای

شود کاغذی در کنارتران بگذاریرد و   تان پرت میمرتبا حواس رداشتن تمرکز اهمیت بسیار زیادی دارد اگ نداشتن تمرکز: .5

شرود. سرعی کنیرد در    زمان با این نوشتن تمرکزتان بهتر مری  رسد را بنویسید. به مرورتان میف رهای مزاحمی که به ذهن

اگرر برا ایرن کارهرا      .تان حذف کنیرد مثرل موبایرل و تبلرت    پرتی را از اطرافمحیطی ساکت درس بخوانید و عوامل حواس

 حتما از یک مکاور کمک بگیرید.، تمرکزتان بهتر نکد

کننرد و  ستانی دارید که کمتر مطالعه میاگر دو .زیادی دارنددوستان شما در طرز ف رتان تاثیر بسیار  دوستان نامناسب: .6

هرا نباشرید   که مانند آن زیرا هر چقدر هم تالش کنید .ها را حذف کنیدسعی کنید آن ،پردازندبیکتر به کارهای جانبی می

 هرا آن کنیرد کره  مقایسه میتان . گاهی مرتبا خودتان را با دوستانتاثیر بگذاردها روی شما طرز ف ر آن باز هم مم ن است

هم با هم سرعت یادگیری و مطالعه افراد  افراد با هم متهاوت هستند و زیرااند؟ این کار هم اشتباه است چقدر مطالعه کرده

 های خودتان عمل کنید.بل ه باید براساس توانایی مقایسه کنید. دیگراننباید خودتان را با فرق داردو پس 

در طول  . سعی کنیدشودحوصلگی و عدم تمرکز میباعث بی Aه و مصرف کم ویتامین نخوردن صبحان تغذیه نامناسب: .7

، جگر، گوشت قرمز یا ماهی مصرف کنید این روز حتما میوه و سبزیجات مصرف کنید و در ههته حداقل یک بار ماکارونی

 کند.کمک می شما کار به بهتر شدن حافظه



خوابند. این کار باعرث آسریب   کنند و به اندازه کافی نمیدیروقت مطالعه میآموزان شب را تا بعضی از دانش خواب کافی: .8

 سعی کنید حتما هم به موقع و هم به اندازه کافی بخوابید. شود.می و مختل شدن یادگیریدیدن مغز 

و در کرل  های فکرده لم خصوصی، انواع لوحعکنند برای موفقیت باید مآموزان تصور میبعضی از دانشتصورات نادرست:  .9

ایرن تصرور    که دانندام انات آموزشی متنوع داشته باشند و دلیل افت تحصیلی و یا عدم پیکرفت خود را عوامل بیرونی می

صررفا   .توانرد سررعت پیکررفت شرما را بیکرتر کنرد      کامال غلط است. محور تمام کارها خود شما هستید و این ابزارها مری 

پرس از شرروع    .بل ه تغییر را باید از خودتران آغراز کنیرد    ؛شودوفقیت شما نمیکمک آموزشی باعث م هایاستهاده از ابزار

توانید ابزار کمک درسی مناسب را خریداری کنید و یادتران باشرد در   برنامه ریزی و فعالیت به کمک معلم یا مکاورتان می

گاه اسرتهاده  خورد و هیچخاک میموزان آخرید این ابزار زیاده روی ن نید زیرا بسیاری از کتاب ها در قهسه کتابخانه دانش

باید اقدام به خرید وسایل کمرک آموزشری کنیرد نره در      ،تان در هر درسشود. پس بعد از مکخص شدن سطح علمینمی

 و پکرت ار  ها نیست بل ه ترالش های خاص آنها و جزوهآموزان موفق کتاببه طور خالصه دلیل موفقیت دانش .ابتدای کار

 باشد.شان میدلیل موفقیت

تر عمل کنیم و گاهی باعث شود در شرایط خطر سریعبدی نیست. استرس باعث می استرس به خودی خود چیزاسترس:  .11

مان استرسی است که در آن زمینه داریم. استرس بریش  مان می شود و به طور خالصه دلیل بسیاری از کارهاینجات جان

-شود برای کنترل استرس بهترین کار برنامهل درد و مک الت جسمی میاز حد است که نامطلوب است و باعث سردرد، د

 .تران کرم خواهرد شرد    کنید که زمان کافی برای انجام کارتان دارید استرسریزی است؛ وقتی که از نظر ذهنی احساس می

کنید تان مجسم میذهند مک الت به آن بزرگی که در یشود بههماین کار باعث می ؛تانهایعادت کنید به نوشتن نگرانی

 شود.استرس به خوبی کنترل می ،نیست با نوشتن

تان هر رسیدتان را شناسایی کنید و نتایج تان موانع پیشرفت تحصیلیامیدواریم با دقت بیشتر در محیط اطراف

 روز بهتر و بهتر شود.

 


