
 

  مطالعه:

 و جايگاهی که باشد، برای کسب دانستنی موقعيت هر در انسان

های بيشتر و افزودن اطالعات مفيد و غنی ساختن محتوای ذهن، 

بايد فرصتی را به مطالعه اختصاص دهد. دانشجويی که با قواعد 

درست مطالعه کردن آشنا نيست، هر چه تالش کند در واقع 

خدادادی را می فرسايد و از اين همه کوشش ثمر دلخواه و مفيد را کسب استعدادهای درخشان و 

نمی کند. در چگونگی مطالعه کردن رعايت چند نکته ضروری می باشد که در ذيل به آنها اشاره 

 :می کنيم

 

  تمركز: -الف  

 مذکور نوشته در را خود ذهن مطالعه، هنگام در که کنيد سعی

 عنصر نينديشيد. خوانيد می آنچه جز چيزی به و نمائيد متمرکز

 .است يادگيری در عامل مهمترين ذهن حضور

سادگی مکان مطالعه، ساکت بودن محيط مطالعه در حفظ تمرکز نقش   

دارند. اگر از هر گوشه اطاق تصويری رنگين آويخته باشد، در زير شيشه 

ا محل مطالعه پر ميز مطالعه عکس دوستان و طبيعت و اشعار حافظ گذاشته شده باشد، و ي

همهمه و شلوغ باشد، در چنين حاالتی بسختی می توانيد در نوشته خود متمرکز شويد و تامل 

 .کنيد

 

 :کنيد عادت عالمتگذاری به-ب  

بکوشيد که در هنگام مطالعه در زير مطالب مفيد و الزم خط بکشيد و يا عالمت بگذاريد ، خوب   

بکنيد. اين امر عالوه بر افزايش تمرکز شما باعث می شود که است که با يک مداد رنگی اين کار را 

بار ديگر الزم نباشد که همه کتاب را با تمام زوايا و تکرارهای غيرالزم و مطالب نامفيد مطالعه 

 .کنيد

 



  :خواني تند مهارت-ج  

البته تندخوانی با سرسری خواندن و بی اهميت   

همراه تمرکز ديدن مطالب تفاوت دارد. تندخوانی 

سفارش می شود. اين امر نياز به تمرين و ممارست 

دارد. امروزه دانشمندان ثابت کرده اند که اگر 

دانشجويی تندخوان باشد، از دانشجوی کندخوان 

بيشتر می فهمد و نمره بهتری می گيرد، زيرا در 

ن جای می گيرد. تندخوانی رابطه و پيوند کلمات و جمالت از ميان نمی رود و خيلی زود در ذه

است. در شيوه تندخوانی شخص، حروف را در کنار « عبارت خوانی»مهمترين نکته در تندخوانی 

هم و کلمات را يکی پس از ديگری نمی خواند بلکه چشم را از عبارتی به عبارت ديگر می برد. اين 

ارت، آسان و امر در آغاز سخت و دشوار است ولی به مرور زمان و با انجام ممارست و کسب مه

 .لذت بخش می گردد و انسان از مطالعه لذت بيشتری می برد

 

 :بخوانيد صدا بی كه كنيد سعی-د  

عده ای از دانشجويان می گويند ما بايد بلند بلند بخوانيم تا چيزی را بفهميم. بايد گفت دقيقًا   

بلند خوانی هم سرعت برعکس است. اگر انسان به صورت صامت بخواند، بيشتر مفيد است. زيرا 

 .خواندن را به نصف کاهش می دهد و هم با وجود آن ، تمرکز سخت می شود

 .برداريد يادداشت آن از توان صورت در خوانيد، می را ای نوشته يا کتابی اگر -ه  

نکته های برجسته و مهم را در جايی ثبت کنيد و يا اگر می توانيد آن را خالصه برداری کنيد.   

حايز اهميت فراوان است و برای رسوخ مطالب در ذهن و همچنين مراجعت دوباره ،  اين امر

 .سودمند می گردد

 

 توجه: -و  

 به مطالعه هنگام در بايد که است نکاتی مهمترين از اساسی جمالت و عبارات به توجه

آن موفق هستند، حتمًا « يادآوری»کسانی که در کار مطالعه و حفظ مطالب در .  شود توجه آن

نبايد دارای هوش و حافظه استثنايی باشند. هوش و حافظه همه افراد بشر استثنايی است. فقط 



اين قبيل افراد توجه خاصی به کلمات، عبارات و جمالت اساسی داشته و به هنگام خواندن به 

توجه کرده و آنها را به ذهن می سپارند. بعد به هنگام پس دادن آن، اصل همين کلمات و عبارات 

مطلب را به نوع و طريقی که خود مايلند بيان می کنند . هنگام مطالعه بايد روی نکات توجه کنيم 

نه آنکه همه مطالب را به صورت يکسان بخوانيم که نه همه نوشته را بفهميم و نه نکات مورد نظر 

 .را

 

 كردن: بازگو و خواندن-ی  

 ، مطالعه در بازده افزايش راههای مؤثرترين از يکی 

اين عمل در  . است کردن بازگو خود برای و خواندن

 .شخص ايجاد انگيزش می کند

 


