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 روش های صحیح مطالعه:

اند، روش صحیحی برای مطالعه ررسی های بعمل آمده گویای آن است که افرادی که در زمینه تحصیل موفق بودهب

ای است که در سراسر طول زندگی انسان بویژه در دوران دانش آموزی و مسئله  (learning)داشتند. یادگیری

 .اهمیت زیادی دارد

 

 

بنابراین قبل از اینکه خود را محکوم کنیم به نداشتن استعداد درس خواندن ، کمبود هوش ، کمبود عالقه ، عدم 

تونایی و سایر موارد ، بهتر است نواقص خود را در مطالعه کردن بیابیم و به اصطالح آنها بپردازیم. در اینصورت به 

 لذت درس خواندن پی خواهیم برد. 

                        :مطالعهانواع روشهای 

 

  ختام پس روش
 این روش یکی از مهمترین و معروفترین روشهای بهسازی حافظه است. نام این روش همانند نام انگلیسی آن

(PQ4R) متشکل از حروف اول شش مرحله آن است.  

  خوانی پیش مراحل
مقدماتی مطالعه شود. از جمله موارد این مرحله در این مرحله کتاب یا مطلب بصورت یک مطالعه اجمالی و 

باشد. خواندن عنوان فصلها ، خواندن سطحی فصل ، توجه به تصاویر ، بخشهای اصلی و فرعی و خالصه فصلها می

 .باشدهدف در این مرحله یافتن یک دید کلی نسبت به کتاب و ارتباط دادن بخشهای مختلف کتاب با یکدیگر می
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  کردن سؤال مرحله

پس از مطالعه اجمالی موضوعات و نکات اصلی ، به طرح سؤال در مورد آنها بپردازید. این کار باعث افزایش دقت 

  .گرددو تمرکز فکر و سرعت و سهولت یادگیری می

  خواندن مرحله
یز ندر این مرحله به خواندن دقیق و کامل مطالب کتاب پرداخته ، که هدف فهمیدن کلیات و جزئیات مطالب و 

توان از کارهایی مثل باشد. در مرحله خواندن برای فهم بهتر مطالب میپاسخگوی به سؤاالت مرحله قبل می

  .یادداشت برداری ، عالمت گذاری و خالصه نویسی بهره جست

 

 

 

 

 

  تفکر مرحله
درباره مطلب فکر کنید. در های خود ، در این مرحله هنگام خواندن ، ساختن سؤالها ، و ایجاد ارتباط بین دانسته

این مورد نیز مهمترین اصل همان بسط معنایی است. بسط معنایی ممکن است در مراحل پنجم و ششم نیز یعنی 

 .در مراحل از حفظ گفتنی و مرور کردن نقشی داشته باشد

  گفتنی حفظ از مرحله
وانده شده پرداخته شود و بار دیگر به در این مرحله باید بدون مراجعه به کتاب و از حفظ به یادآوری مطالب خ

سؤاالتی که خود فرد طرح کرده بود پاسخ دهد. در اینجا باید مطالب آموخته شده را در قالب کلمات برای خود 

کرده ، در غیر اینصورت الزم است که مجددا به خواندن مطالبی که آموخته نشده پرداخته شود. مرحله از حفظ 

گیرد و وقتی بخشهای یک فصل به اتمام رسید به مرحله بعد ، یعنی مرور نجام میگفتنی در پایان هر بخش ا

  .شویمکردن یا آزمون وارد می
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  کردن مرور مرحله
گیرد. در اینجا به مرور موضوعات اصلی و باشد، در پایان هر فصل انجام میاین مرحله ، که مرحله آزمون نیز می

نکات مهم و نیز ارتباط مفاهیم مختلف به یکدیگر پرداخته و در صورت برخورد با موضوعات مورد اشکال به متن 

 اصلی یا مرجع مراجعه شود. 

  خوانی دقیق روش
رحله این است که مطالب کامل و دقیق درک شده و بصورتی سازمان یافته و منظم در حافظه هدف از این م

تواند به روش دقیق خوانی کمک کند عبارتند از: تکنیک خالصه نگهداری شود. برخی از فنون موجود که می

  برداری

لب ، با نگاه کردن و خواندن به نوشتن عبارت ، مفاهیم و موضوعات کلیدی متن پرداخته ، بطوری که در مرور مطا

ها نیز دوباره ها ، همه مطالب خوانده شده را یادآوری کند. یک روش بسیار مطلوب این است که از خالصهخالصه

 .خالصه برداری شود

 

 

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

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

  .چرخدگیرد و بقیه مطالب حول و حوش آن میموضوع اصلی: موضوعی که تمامی مطالب را در بر می

زند و از صراحت ساهای اصلی و مهم هستند که در مجموع موضوع اصلی را میهای اصلی: خطوط و اندیشهنکته

 .بیشتری برخوردار است
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 : متن در گذاری عالمت تکنیک

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

 .باشدمیهای افراد متفاوت لیقهسخط کشیدن زیر عبارات مهم ، حاشیه نویسی و ... ، این موارد بسته به 

 

 

  فکری مزاحم عوامل حذف
دارند که هیچ رابطه با مواردی هست که بخش عظیمی از وقت و فعالیت ذهنی را موضوعاتی به خود مشغول می

 اتیموضوع از برخی …موضوع ندارند، موضوعاتی مانند: رفتار معلمان و استادان ، افزایش شهریه و نوع رفت و آمد و 

 .کاهدبه آنها فکر شود از کارایی مطالعه می اگر مطالعه موقع که هستند

 

دهند؛ که به شدت فکر را آشفته کرده و تمرکز را از بین برخی حتی خیال پردازیهایشان را موقع مطالعه انجام می

برد. توصیه کلی این است که اگر ذهن خود را از افکار مختلف پاک کنید تا بر روی موضوع مورد مطالعه تمرکز می

  .د، مطالعه را کنار بگذارید و زمانی مطالعه را شروع کنید که سرحال ، عالقمند و متمرکز هستیدکنی
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  مناسب محیط کردن فراهم
شود باید مناسب باشد. منظور از محل مناسب مکانی است که آرام ، محل و مکانی که مطالعه در آنجا انجام می

شود. بعضی افراد محل باعث تمرکز بهتر روی موضوع مطالعه میساکت و دور از عوامل مزاحم محیطی باشد، این 

کنند که بسیار شلوغ و پر سرو صدا است و بعضی از افراد رختخواب را برای و زمانی را برای مطالعه انتخاب می

 نکنند و توقع یادگیری سطح مطلوب را دارند، ولی از این حقیقت غافلند که این محلها بدتریمطالعه انتخاب می

 .محل برای مطالعه است

 


