
 

 دقیق خوانیهای روش 

هدف از این مرحله این است که مطالب کامل و دقیق درک شده و بصورتی سازمان یافته و منظم در حافظه نگهداری شود. 

  تواند به روش دقیق خوانی کمک کند عبارتند از:برخی از فنون موجود که می

 

  تکنیک خالصه برداری

،  هامتن پرداخته ، بطوری که در مرور مطالب ، با نگاه کردن و خواندن خالصهبه نوشتن عبارت ، مفاهیم و موضوعات کلیدی 

 .ها نیز دوباره خالصه برداری شودهمه مطالب خوانده شده را یادآوری کند. یک روش بسیار مطلوب این است که از خالصه

 

  سازماندهی مطالبتکنیک 

شود. برای سازماندهی مطالب این تکنیک باعث افزایش درک و سرعت یادگیری و سهولت در بازیابی مطالب آموخته شده می

 استخراج سه بخش از متن اصلی مورد مطالعه الزم است که عبارتند از:

 چرخد.حوش آن میگیرد و بقیه مطالب حول و موضوع اصلی: موضوعی که تمامی مطالب را در بر می

سازند و از صراحت بیشتری برخوردار های اصلی و مهم هستند که در مجموع موضوع اصلی را میهای اصلی: خطوط و اندیشهنکته

 است.

  گردند.ها ، عکس و تصویر اطالعات واقعی مطرح میتر هستند که بصورت مثالها ، نمونهنکات جزئی: اطالعات جزئی

 

  در متنتکنیک عالمت گذاری 

در این تکنیک عالمتهایی را بر روی متن اصلی انجام داده ، از قبیل عالمت گذاری به شکلهای مختلف در متن ، خط کشیدن 

باشد. اما نکته مهمی که در هر نوع عالمت های افراد متفاوت میزیر عبارات مهم ، حاشیه نویسی و ... ، این موارد بسته به صلیقه

ت این است که ، بهتر است همانند تکنیک سازمان دهی ، مطالب را در سه دسته مجزا( موضوع اصلی ، گذاری حائز اهمیت اس

در کنار روش مطالعه عوامل محیطی نیز در میزان  نکته اصلی ، موارد جزئی ) قرار داده و آنها را با عالمتهای مختلف نشان دهید.

  شود.تمرکز بهتر و بیشتری مییادگیری تأثیر دارد. یک محیط مناسب باعث توجه و 

 

  حذف عوامل مزاحم فکری

دارند که هیچ رابطه با موضوع ندارند، مواردی هست که بخش عظیمی از وقت و فعالیت ذهنی را موضوعاتی به خود مشغول می

 همطالع موقع که هستند موضوعاتی از برخی …موضوعاتی مانند: رفتار معلمان و استادان ، افزایش شهریه و نوع رفت و آمد و 

 کرف شدت به که دهند؛می انجام مطالعه موقع را پردازیهایشان خیال حتی برخی. کاهدمی مطالعه کارایی از شود فکر آنها به اگر

. توصیه کلی این است که اگر ذهن خود را از افکار مختلف پاک کنید تا بر روی موضوع بردمی بین از را تمرکز و کرده آشفته را

  رد مطالعه تمرکز کنید، مطالعه را کنار بگذارید و زمانی مطالعه را شروع کنید که سرحال، عالقمند و متمرکز هستید.مو
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  فراهم کردن محیط مناسب

شود باید مناسب باشد. منظور از محل مناسب مکانی است که آرام ، ساکت و دور از محل و مکانی که مطالعه در آنجا انجام می

شود. بعضی افراد محل و زمانی را برای مطالعه انتخاب محیطی باشد، این باعث تمرکز بهتر روی موضوع مطالعه میعوامل مزاحم 

ح کنند و توقع یادگیری سطکنند که بسیار شلوغ و پر سرو صدا است و بعضی از افراد رختخواب را برای مطالعه انتخاب میمی

  این محلها بدترین محل برای مطالعه است. مطلوب را دارند، ولی از این حقیقت غافلند که

  بارها شنیده ایم که دانش آموز یا دانشجویی می گوید :

یا  و یا ))آنقدرازاین کتاب خسته شده ام که قابل گفتن نیست(( )) دیگرحال و حوصله خواندن این کتاب را ندارم ((

به راستی مشکل  خواندم و تکرار کردم ولی بازهم یاد نگرفتم(( بار 01یا )) و ))هرچقدرمیخوانم مثل اینکه کمتر یاد می گیریم((

بار کتاب را خواند ؟ آیا باید دروس خود را پشت سرهم مرورکرد؟وآیا بایددهها بار  01باید  ؟ آیا برای یادگیری درس واقعاچیست

 .است . اما واقعیت چیزی دیگر است اگر چنین باشد ، مطالعه کاری سخت و طاقت فرسا راتکرارکردتا یادگرفت ؟ مطمئنا درس

واقعیت آن است که این گروه از فراگیران ، روش صحیح مطالعه را نمی دانند و متاسفانه در مدرسه و دانشگاه هم چیزی راجع 

ن ابه چگونه درس خواندن نمی آموزند . یادگیری و مطالعه ، رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم با یکدیگر دارند، تا جایی که می تو

 .اشتلعه ای فعال و پویا داین دو را الزم و ملزوم یکدیگر دانست. برای اینکه میزان یادگیری افزایش یابد باید قبل از هرچیز مطا

 

 چهار مزیت عمده زیر را به دنبال دارد: ،شیوه صحیح مطالعه

 زمان مطالعه را کاهش میدهد. -0

 میزان یادگیری را افزایش میدهد . -2

 در حافظه را طوالنی تر می کند.مدت نگهداری مطالب  -3

 بخاطر سپاری اطالعات را آسانتر می سازد. -4

 ه ونخواند نوشتن نکات مهم درحین خواندن ضروری است تابرای مرورمطالب،دوباره کتاب را برای داشتن مطالعه ای فعال وپویا

ست که باید به ی مهم و حساس از مطالعه ا. یادداشت برداری ، بخشمطالب رامرور کرد روی یادداشتهای خود در زمانی کوتاه از

. چون موفقیت شما را تا حدودی زیاد تضمین خواهد کرد و مدت زمان الزم برای یادگیری را کاهش آن توجهی خاص داشت

 خواهد داد. خواندن بدون یادداشت برداری یک علت مهم فراموشی است.
 

 

 

 


