
 

 

 ها در تحصیل و آزمون) کاهش بی دقتی(تکنیک های افزایش دقت 
 

برای اینکه بتوانید معنی و مفهوم دقـت        . دقت به معنی توجه غیرارادی از طریق حواس پنجگانه است         
طور نمونه به رنگ آبی     کنید تمام اجسام و وسایلی را که به        سعی. را بهتر لمس کنید به اطراف خود نگاه کنید        

های خود را ببندید و سعی کنیـد اجـسام و وسـایلی را کـه بـه رنـگ                      اکنون چشم  .هستند، به خاطر بسپارید   
 هستند، ) به طور نمونه سفید(دیگری 

 !یادآوری کنید
هـای   وضوعی بـدون اینکـه موضـوع   به م “ توجه ارادی ”توانائی حفظ   . این کار، بسیار دشوار خواهد بود     

 .اسـت “ توجـه غیـرارادی   ”امـا دقـت بـه معنـی         . اسـت “ تمرکـز ”دیگر توجـه مـا را از بـین ببـرد، بـه معنـی                
هـای مهـم و یـا         ، نمـادی از مطلـب     )رنگ آبی (شد  در مثالی که زده شد، رنگی که آگاهانه به خاطر سپرده می           

هـا و   ، نمـاد مطلـب  )رنگ سفید(وجه کنیم و رنگ دیگر دانیم باید به آن ت هائی از سؤال است که ما می  قسمت
       .کنـیم   تـوجهی مـی     کنـیم مهـم نیـستند و بـه همـین دلیـل بـه آن بـی                   هائی است که ما فکر می       قسمت

 اگر در هنگام حل سؤال یا مطالعه، اهمیت مطلبی را بدانیم؛
گـذریم   از کنار مطلبی مـی دهد که ما  دقتی زمانی رخ می    به طور قطع به آن توجه خواهیم کرد و بی          

ــه ( ــورت ناآگاهان ــه ص ــد    ). ب ــت بای ــت دق ــرای تقوی ــس ب ــرارادی ”پ ــه غی ــائیم “ توج ــت نم ــود را تقوی  .خ
هـای معلـم را    طور نمونه اگر ما قسمتی از گفتـه  به. دقتی هستند   های بی    همگی از نشانه   …ندیدن، شنیدن و    

 “!دقت کن”: گوید نشنویم او می
 آن چیزهـائی کـه بـا        ٔهمـه .. یعنی دیدن، شنیدن، لمس کردن و       “ دقت”:  شود که     باز هم تأکید می   

یعنی به طـور نمونـه اگـر در         . کنیم مهم هستند    حس ما درارتباط هستند نه فقط آن چیزهائی که ما فکر می           
 . مطلبٔحال خواندن مطلبی هستیم، دقت یعنی دیدن کامل همه

. شـوند   ما میٔیق حس بینائی وارد حافظه درصد از اطالعات از طر75های صورت گرفته،    طبق تحقیق 
 .این موضوع نشان از میزان اهمیت حس بینائی دارد

 : انسان در زیر آمده استٔـ جدول درصد ورود اطالعات از طریق حواس پنجگانه به حافظه
 درصد ورود اطالعات               حس

  درصد75                     بینائی 
  درصد13                     شنوائی
  درصد6                       بویائی

  درصد3هرکدام         المسه–چشائی 



 

 

توانیـد کمـک قابـل تـوجهی در           های دیگـر نیـست؛ ولـی مـی          اهمیت بودن حس     بی ٔمنزله  البته این موضوع به   
 .های افزایش دقت داشته باشید روش

  دو نکته مهم ▪
 .دقت ذاتی نیست) 1

بنابراین یقین داشته باشید که .  یک دانش و هر مهارتی با تمرین قابل پرورش استدقت یک مهارت است نه
 .های زیر افزایش دهید خواهید توانست دقت خود را با انجام تمرین

 . بلندمدت استٔهای انتقال اطالعات به حافظه دقت، اولین مرحله از مرحله) 2
 :لندمدت به ترتیب زیر گفته شد بٔها یانتقال مطلب به حافظه در مبحثی حافظه، مرحله

حافظـه  / تـصویر / مـرور تـداعی  / حافظه کوتـاه مـدت   / فراموشی/ دقت/ حواس پنجگاه / حافظه حسی / اطالعات
 بلندمدت

شـاهد ایـن    .  اسـت  “توجه یا دقت  ”بینید، اولین شرط انتقال اطالعـات         همانطور که در شکل نیز می     
ولـی فقـط آنهـائی وارد       . …شـنویم و      بینیم، مـی    ز می های بسیار زیادی است که ما در طول رو          مدعی مطلب 

چرا که اگر به    . یار مهمی است  سبموضوع  “ دقت”پس  . کنیم  می“ دقت”شود که ما به آنها         بلندمدت می  ٔحافظه
 . بلندمدت نخواهد شدٔهای انتقال مطلب به حافظه نکنیم، هرگز وارد مرحله“ دقت”موضوعی 

 



 

 

 “دقت”های افزایش  تکنیک
مورد تجزیه و   “ راهبردهای ذهنی ”و  “ راهبردهای رفتاری ”را در دو بخش     “ دقت” افزایش   های  تکنیک
 :دهیم تحلیل قرار می

  

 راهبردهای رفتاری ) الف
. صورت غیرارادی اسـت     به معنی توانائی حفظ توجه از طریق حواس پنجگانه به         “ دقت”همانطور که گفته شد،     

 .ایــم گــام بزرگــی در افــزایش دقــت برداشــته    پــس اگــر حــواس پنجگانــه خــود را تقویــت کنــیم،       
دهد، تقویت حـس      رخ می )  درصد 75(با توجه به اینکه بیشترین حجم ورودی اطالعات از طریق حس بینائی             

 :گردد  راهکار زیر پیشنهاد می2بینائی، امری بیسیار مهم است، برای تقویت حس بینائی 

 ها در آب زالل شستن چشم) 1
های خود را داخل یک کاسه آب سرد باز کنید و چند دقیقیه               هر روز چشم  برای تقویت حس بینائی،     

) زیبائی(ها  تر شدن چشم این کار، عالوه بر افزایش قدرت حس بینائی، به زالل و شفاف       . این کار را ادامه دهید    
 .کند کمک می

  هستندC یا Aخوردن مواردی که دارای ویتامین ) 2
فرنگی در درازمدت، تأثیر بسیار زیادی در افزایش           یک عدد گوجه   هویج و    یک لیوان آب   ٔ مصرف روزانه 

هـای گونـاگونی     های دیگر نیز راه     البته برای تقویت حس   . قدرت بینائی و در نتیجه افزایش دقت خواهد داشت        
 6کنــیم  کوتــاهی بــه آنهــا مــی   ٔوجــود دارد کــه بــا توجــه بــه میــزان اهمیــت آنهــا فقــط اشــاره         

دهیـد انـواع سـازها را         ، سعی کنید زمانی که موسیقی گوش مـی        ) در شنیدن  دقت(برای تقویت حس شنوائی     
هـای بـسته،      ، سـعی کنیـد بـا چـشم        “حس بویـائی  ”تشخیص دهید و تعداد آنها را معین کنید و برای تقویت            

نیـز  “ حـس المـسه   ”برای تقویـت    . ها و غذاهای مختلف را با استفاده از حس بویائی خود تشخیص دهید              میوه
 .ها حس آنها را تشخیص دهید  لمس انواع پارچه با نوک انگشتسعی کنید با

  تذکر مهم▪
بخـش خواهـد بـود و بایـد در ایـن              های ارائه شده، فقط در صورت داشتن تکرار، نتیجه          تمامی تمرین 
 )دقــت در دیــدن و شــنیدن(در تمــرین مهــم بــرای تقویــت حــس بینــائی و شــنوائی  .مــورد صــبور باشــید

دو تمـرین جدیـد جهـت       “ بینـائی و شـنوائی    ”آموزهای کنکوری از دو حس         دانش ٔادهبا توجه به اهمیت استف    
 :گردد تقویت این دو حس ارائه می

 ٔ در این تمرین که هدف، تقویت حس بینائی است، باید زمانی کـه تلویزیـون در حـال پخـش یـک برنامـه                        )1
 و تالش کنید تـا بـا اسـتفاده از        ـ است، صدای تلویزیون را قطع کرده      …اخبار، سریال و    ( تصویری   –گفتاری  



 

 

کار، بسیار دشوار است ولی یادتان باشد که این یک تمرین است و هدف     البته این . ها را دریابید    خوانی کلمه   لب
 .تنها افزایش توانائی حفظ توجه است

 شباهت بسیار زیادی با تمرین قبل دارد، باید صدای رادیو را بسیار کم کنید تا جائی که                   در این تمرین که    )2
صدای گوینده را بشنوید؛ الزم     ) سعی کنید : کنم  تأکید می (صدای بسیار کمی شنیده شود، سپس سعی کنید         
مـه بـشنوید     کلمه فقط یک کل    10یعنی ممکن است از هر      . به ذکر است که این تمرین نیز بسیار دشوار است         
 .ولی هیچ اشکالی ندارد، هدف فقط تمرین است

 دقتی   انواع بی●
. کننـد   دقتی می   بی) مطالعه، کالس و آزمون   (های کنکوری بیشتر در سه زمان         آموزها و داوطلب    دانش

 آن پردازیم، ولی قبل از دقتی در این سه مورد و نیز راهبردهای ذهنی برای افزایش دقت می           دلیل بی   در زیر به  
هـای مطالعـه و یـادگیری بـر ایـن بـاور        ها و متخصص روانشناس. کنیم دقتی می خواهیم ببینیم که چرا بی     می

 :دهد دقتی در هنگام مطالعه و آزمون، به سه دلیل رخ می هستند که بی

 داشتن عجله) 1
دهیـد  خواستید در مدت زمان کوتـاهی، کـاری را انجـام              طور حتم برای شما رخ داده است که می          به

افتـد کـه بایـد بـه      شویم، خیلی هم عجله داریم، یادمان مـی     ای آخر که از منزل خارج می        طور نمونه لحظه    به(
. کنـیم   کنیم و به برخی از موارد مهم توجه نمی          دقتی می   طور معمول، بی    در این مواقع ما به    ) کسی تلفن بزنیم  

کننـد، از     ها یـا خوانـدن سـؤال عجلـه مـی            سؤالهائی که در حل       داوطلب. دهد  این مورد در آزمون نیز رخ می      
 .ضریب دقت بسیار پائینی برخوردار هستند

 های غیرارادی چشم به عقب ها و برگشت سرگردانی چشم بین خط) 2
ایـد و     هـا را گـم کـرده        طور حتم در هنگام مطالعه و یا آزمون، برای شما اتفاق افتاده است که خط                به

 .تر را نگاه کرده است  عقبهای شما چند کلمه حتی گاهی چشم

 کاهش غیرارادی توجه) 3
ایـن  . هـای سـاده اسـت     آزمون مربوط به سؤالٔ ها در جلسه    دقتی  دهد بیشترین بی    ها نشان می    تحقیق

ساده مواجـه   ) سؤال(در جلسه آزمون، زمانی که ما با یک نسبت          .  توجه دارد  ٔموضوع اشاره به کاهش ناآگاهانه    
شود تا تصور کنیم پاسخ دادن به ایـن سـؤال،              موفقیت و رضایت درونی سبب می      احساس خوشایند . شویم  می

در اصـل،  . شود تا ما سؤال بعدی را بخـوانیم   ذهنی حتی گاهی سبب می   ٔاین فرآیند پیچیده  . بسیار ساده است  
 “تـوانم جـواب دهـم       این سؤال که ساده است؛ سؤال بعـدی را هـم مـی            ”: گوید  ضمیر ناخودآگاه ما با خود می     

 .یابد بنابراین میزان توجه ما کاهش می
 



 

 

 . را بررسی کنیمدقتی های ذهنی افزایش دقت و کاهش بی روشخواهیم  اکنون می

 راهبردهای ذهنی ) ب
 های ساده افزایش هوشیاری، هنگام روبروئی با سؤال) 1

هـای سـاده       سـؤال  دقتی، کاهش غیرارادی توجه در هنگـام حـل          ترین دلیل بی    طور که کلمه شد، عمده      همان
. های سـاده اسـت      رو شدن با سؤال     حل مقابله با این مورد، افزایش هوشیاری در هنگام روبه           مؤثرترین راه . است

تان تغییـر کنـد، گـوئی موضـوع           کافی است هر وقت که سؤال ساده دیدید، حالت جسمانی         . بسیار ساده است  
دقتی، بسیار زیاد وجـود دارد و شـما در    ا، احتمال بیه اید چرا که در این لحظه       بسیار مهم و خطرناکی را دیده     

 .خطر آن قرار دارید

  جزئیاتٔخواندن کامل همه) 2
دقتی در مطالعه و آزمون، توجـه نکـردن بـه جزئیـات و هماهنـگ نبـودن                    های بی   یکی دیگر از دلیل   
ن روش مـداد یـا      در ایـ  . برای رفع این مشکل باید از روش خطربر، استفاده کنیـد          . سرعت چشم با ذهن است    

هـای خـود را       کنید، حرکت دهید و هماهنگ بـا آن، چـشم            خود را زیر خطاهائی که مطالعه می       ٔانگشت اشاره 
 .حرکت دهید

  مهم ٔ دو نکته▪
 :بـر هماهنـگ نیـست، تمـرین زیـر را انجـام دهیـد                های شما را حرکت انگشت خط       اگر چشم ) 1

 باالی صفحه، سمت راست شروع کنیـد و انگـشت خطـابر             ٔکتاب درسی خود را وارونه بگیرید و از اولین کلمه         
هدف از ایـن تمـرین،      . های خود را با آن هماهنگ کنید        ها حرکت دهید و سعی کنید چشم        خود را از زیر خط    

 .بر است و نیاز به فهمیدن مطالب نیست فقط هماهنگ کردن چشم شما با انگشت خط
طـور    سؤال، موضوع بسیار مهمی است که مـا بـه         ها خواندن کامل صورت       ها و امتحان    در آزمون ) 2

 .کنیم معمول به آن توجهی نمی
 :نکته 

طـور معمـول      بـه . یادمان باشد که در هر امتحان، فرصت خواندن سؤال برای ما در نظر گرفته شـده اسـت                 ) 1
 2ل،  دقیقه وقت، یعنی برای پاسـخگوئی بـه هـر سـؤا       20 سؤال داریم و     10که    تصور ما بر این است که زمانی      

 . دقیقه وقت داریم2که برای خواندن و پاسخ دادن به هر سؤال،  دقیقه وقت داریم در حالی
 .در صورت سؤال، خط بکشید) …نیست، ندارد و(های مهم مانند  ها سعی کنید زیر کلمه در امتحان) 2
 فعال برسیم و پـس       مطالعه ٔشود تا زمانی که به ناحیه       با افزایش سرعت مطالعه دقت بیشتر می       فعال بودن ) 3

هـای    درسٔهای ساده، مطالعه دقتی در هنگام حل سؤال   علت بی . یابد  کاش می “ دقت”از آن با افزایش سرعت،      
بـرای  . شـود   طور کامل به فعال نبـودن مـا مربـوط مـی             کند، به   هائی که معلم، آرام صحبت می       عمومی، کالس 



 

 

یعنـی در آزمـون     . استفاده کنیم “ برداری  یادداشت”، کافی است از تکنیک      “فعال بودن ”افزایش دقت از طریق     
 .های کلیدی ها و نکته ها و در هنگام مطالعه، با یادداشت کردن کلمه با یادداشت کردن محاسبه

 تنظیم وقت) 4
بـرای حـذف ایـن مـورد در         . دقتـی اسـت     های بی   یکی دیگر از عامل   “ عجله”طور که گفته شد،       همان

 ٔوقت خود را تنظیم کنید و در هـر درس فقـط بـه انـدازه              “ های مدیریت زمان    کتکنی”ها با استفاده از       امتحان
در هنگام مطالعه نیز در هدفگذاری هر واحد مطالعه دقت کنید تا بر مبنای سرعت                .همان درس وقت بگذارید   

معین چرا که اگر بیشتر معین کنید، به طور قطع عجله خواهید کرد و اگر کمتر   . بینی نمائید   واقعی خود پیش  
 .دقتی خواهید کرد کنید، با فعال نبودن مطالعه، باز هم بی

  مهم ٔ یک توصیه ▪
دار اختـصاص      دقیقـه را بـه زدن تـست زمـان          30هر شـب    . کنیم  های کنکوری توصیه می     به داوطلب 

ور طـ  این کار را به. دقتی خواهد داشت این کار تأثیر بسیار زیادی در کنترل زمان و در نتیجه کاهش بی     . دهند
 .انجام دهید)  سؤال اختصاصی10 سؤال عمومی و 10( دقیقه 30حتم، هر روز به مدت 

  
 


