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 به نام خدا

 روش های یادگیری

فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن مفاهیمی را فرا می گیریم و این فرآیند شامل جمع آوری، طبقه بندی « یادگیری»

مختلف دارد که برای شناخت روند یادگیری بهینه، بهتر و تحلیل اطالعات هر موضوع است. یادگیری، روش های 

 است آن ها را بشناسیم، این روش ها عبارتند از:

 مطالب بیشتر از طریق مطالعه، دیدن نمودارها و اشکال در ذهن ثبت می شوند.روش دیداری: 

 اکثراً اطالعات از طریق شنیدن به ذهن منتقل می شوند.روش شنیداری: 

 عات بیشتر از طریق تجزیه و تحلیل روابط موجود بین موضوعات درسی آموخته می شوند.اطالروش شهودی: 

 مطالب بیشتر توسط خود فرد مطالعه کننده و به صورت انفرادی مطالعه می شوند. روش انفرادی:

 مطالب بیشتر از طریق بحث های بین گروهی آموزش داده می شوند.روش جمعی: 

 در این روش هیچ نظم و قانونی ندارد.یادگیری مطالب روش اتفاقی: 

 مطالب در چندین مرحله و به صورت تدریجی آموزش داده می شوند.روش پلکانی: 

نکته جالب این که، روش یادگیری حتی از قومیت، جنسیت، سن و نحوه ی تدریس اساتید نیز تأثیر می پذیرد، برای مثال 

موماً روش یادگیری دیداری دارند و در مقابل، عرب ها اغلب روش افراد ساکن در آمریکای شمالی و یا آسیای شرقی ع

یادگیری شنیداری دارند. نکته جالب دیگر این که یادگیری پسران عمدتاً به روش دیداری و تصادفی است ولی دختران 

کالس ها بیشتر شنیداری است، به این دلیل است که دختران بیشتر تمایل دارند مطالب درسی را از طریق شرکت در 

 بیاموزند.

هر یک از روش های یادگیری در شرایط خاصی کاربرد دارند و اگر داوطلب کاربرد سبک های مختلف را بداند، با 

 استفاده درست از هر کدام، به سرعت با شرایط جدید منطبق خواهد شد.

ادی هستند. به دلیل حجم باالی برای آزمون کارشناسی ارشد، بهترین روش های یادگیری شامل دیداری، شنیداری و انفر

مطالب و منابع درسی و فاصله زیاد بین زمان مطالعه و آزمون کارشناسی ارشد، درس خواندن باید طی چند مرحله 

انجام شود. لذا هر کدام از این مراحل به تنهایی کافی نبوده ولی در کنار یکدیگر فرآیند آموزشی را کامل می کنند این 

 مراحل عبارتند از:

 تسلط بر مطالب -2   درک مطالب -1

 تثبیت مطالب -4    سنجش -3

 جمع بندی و نتیجه گیری -5
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 درک مطلب

در این مرحله، باید تمام نکات هر درس را به خوبی فرا گرفت که این امر توسط دو گام دیدن و خواندن مطالب و 

 شرکت در کالس و شنیدن انجام می شود.

رکت در کالس، باید سؤاالت و تمرین های بسیاری حل و به صورت تشریحی بررسی همگام با مطالعه مطالب و ش

شوند. درک مطالب بدون حل پرسش های متعدد میسر نخواهد بود. مالک درک موفقیت آمیز دروس مختلف، رسیدن به 

ر مطالب می مرز حل درست حداقل سه چهارم تمرین های هر درس می باشد. پس از موفقیت در این مرحله به تسلط ب

 رسیم.

 

 تسلط بر مطالب

حل تست های موضوعی متعدد با بررسی راه حل های تشریحی و تستی مختلف، یادگیری جزئیات کامل مطالب را 

عمیق تر و دقیق تر خواهد کرد. مطالعه کتاب های تستی و مباحث تستی کتاب های مختلف از عمده فعالیت های این 

 دوره است.

 

 سنجش

لفی در این گام وجود دارد، شبیه سازی آزمون توسط خود داوطلب و شرکت در آزمون های آزمایشی از راه های مخت

جمله انتخاب های داوطلب در این مرحله خواهد بود. اما بهتر است داوطلب در آزمون های آزمایشی معتبری برای 

د را می سنجد، خود را در مقایسه با سایر رسیدن به اهداف این مرحله شرکت کند تا عالوه بر این که کیفیت آموزش خو

داوطلبان هم مورد سنجش قرار دهد. با شرکت در آزمون های آزمایشی، مطالب آموخته شده به خوبی تکرار می شوند 

و حتی مشکالتی که در یادگیری مطالب توسط داوطلب وجود داشته باشد ولی او از آن ها بی اطالع بوده است، مشخص 

علمی داوطلب کامالً ارزیابی می شود و مرحله به مرحله فرد بیشتر به شرایط آزمون عادت خواهد  خواهند شد. سطح

 کرد.

 

 تثبیت مطالب

مطالب به روش های مختلفی میسر هر داوطلبی باید برای مرور مطالبی که مطالعه کرده، برنامه خاصی داشته باشد. 

است. برخی افراد مرور مطالب را به صورت تصادفی انجام می دهند یعنی در مواقعی که زمان آزاد دارند، به یک 

باره و بدون هیچ نظم خاصی، مطالب درسی را مرور می کنند و پس از این کار آن را به دست فراموشی می سپارند، با 

ر کرده اند. در حالی که این روش مرور، کوچک ترین سودی برای فرد نخواهد داشت. باید این ذهنیت که درس را مرو

برنامه مدونی با تعیین فاصله های زمانی منطقی پس از هر بار مرور یا مطالعه برای هر درس تعیین شود، استفاده از 

. در فصل های بعدی مفصالً در این باره الگوی جعبه الیتنر می تواند برای تثبیت مطالب در خانه های حافظه مفید باشد

 صحبت می شود.

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

با نزدیک شدن هر چه بیشتر به زمان آزمون، جمع بندی مطالب آموزشی مختلف و مرور دوباره آن ها بسیار مفید 

هم، در فصل های بعدی خواهد بود. در مورد جمع بندی و گرفتن بهترین نتیجه از مطالعه دروس و دوران آماده سازی 

 به طور کامل بحث خواهیم کرد
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 مکان مطالعه

 در مورد انتخاب بهترین مکان برای مطالعه می توان به نکات زیر اشاره کرد:

آرام و بی سر و صدا باشد و عوامل مزاحم همانند رفت و آمد یا صدای تلفن و تلویزیون در آن، کم ترین حد خود را  -

 داشته باشد.

 کافی داشته باشد.نور  -

 هوای تازه در ان جریان داشته باشد. -

 اتاق منظم باشد. آشفتگی فضای اتاق منجر به آشفتگی فکر و عدم توانایی در تمرکز کافی خواهد شد. -

 سعی در انتخاب مکانی ثابت و راحت برای مطالعه داشته باشید. -

باید به خاطر بسپاریم که همیشه این محیط ایده آل وجود نخواهد  البته نکات ذکر شده، کامالً عمومی هستند و این نکته را

داشت. ما باید خود را برای مطالعه در محیط های پرسر و صدا و سایر اماکن عمومی همچون اتوبوس، تاکسی، مطب 

زدهی پزشک، میهمانی و ... هم کم کم آماده کنیم. وسواس به خرج دادن در انتخاب محیط مطالعه منجر به کاهش با

 خواهد شد.

تحقیقات دانشمندان نشان داده است که سر و صدا در محیط، بر تمرکز حواس تأثیر زیادی ندارد و تنها تأثیر آن بر 

سرعت مطالعه خواهد بود و به اعتقاد آنان، هر فردی می تواند با همان کیفیتی که در محیط های آرام به فعالیت می 

م کار کند. به خاطر بسپاریم استفاده بهینه از هر زمان و مکانی، یک هنر و پردازد، در محیط های پرسر و صدا ه

 تکنیک بسیار مفید است، با تمرین کردن می توان این تکنیک را فرا گرفت.

  

 شرایط بهینه مطالعه

ملی شدن همیشه تصمیم خود را برای مطالعه گرفته و بالفاصله شروع به مطالعه کنید. هیچ چیز یا کسی نباید جلوی ع -

 این تصمیم شما را بگیرد.

کتاب را پیش از شروع مطالعه ورق نزنید، صرفاً مطالعه را شروع کنید. ورق زدن کتاب و شاید دیدن حجم مطالب  -

 انگیزه شما را کاهش می دهد.

 اشیایی که باعث بر هم خوردن تمرکز حواس شما می شوند را از کنار خود دور کنید. -

 تر، تلفن و تلفن همراه خود را از اتاق مطالعه خود خارج کنید.تلویزیون، کامپیو -

هنگامی که احساس خواب آلودگی می کنید، بر مطالعه پافشاری نکنید. در این هنگام، خوابی کوتاه برای رفع خستگی -

 و شاداب شدن شما مفید است.

ا به شدت کاهش پیدا می کند. همیشه در در هنگامی که احساس گرسنگی می کنید به دلیل کاهش قند خون، بازدهی شم -

کنار خود تنقالت و آجیل مانند بادام، پسته، گردو و کشمش داشته باشید و با احساس گرسنگی از آن ها استفاده کنید )دقت 

 کنید مطالعه ی تفریحی هم با خوردن آجیل و تخمه جدی نخواهد بود(.

قات با کسی، خشمگین و یا ناراحت بودن، بی حوصلگی، افسردگی، افکار پراکنده از جمله فکر به انجام کاری یا مال -

 اضطراب، دغدغه های فکری و غیره باعث کاهش شدید بازدهی مطالعه خواهد شد. 

 وسواس نیز سرعت مطالعه را به شدت کم می کند و استرس زا خواهد بود. -
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 گام های کلی در مطالعه مؤثر و بهینه

 گام اول: برنامه ریزی روزانه -

برنامه ریزی روزانه به شما کمک می کند تا در طول روز کارهای بیشتری را به پایان برسانید و روی زندگی خود 

کنترل بیشتری داشته باشید. بدین منظور فهرستی از کارهایی که باید انجام دهید را تهیه کنید. مهم ترین کارها را در 

بنویسید و سپس زمان مشخصی را به هر کدام اختصاص دهید. به این ترتیب زمان برای شما ارزش ردیف های باالیی 

 بیشتری پیدا می کند و کارهای مهم تان به تأخیر نمی افتد.

 گام دوم: اولویت بندی کارها -

وید که وقت گذاشتن برای کارهای غیرضروری، اتالف وقت است، پس اولویت بندی را فراموش نکنید و مطمئن ش

وقت و انرژی تان را روی کارهای مهمی صرف می کنید که برای شما اهمیت دارد. کشف کنید کجاها وقت تان به هدر 

می رود. خیلی از ما اوقاتی را که می توانیم از آن ها به طور سودمندی استفاده کنیم، به راحتی از دست می دهیم. با 

 باً غیرممکن می شود.اولویت بندی کارها، از دست دادن زمان تقری

 گام سوم: افزایش تمرکز -

به یاد داشته باشید که تمرکز بر مدیریت زمان وقت شما را بیشتر نمی کند، بلکه عادت هایتان را تغییر می دهد. در ابتدا 

یید بهتر است میزان زمان های تلف شده خود را کاهش دهید و تمرکزتان را باال ببرید، به طور مثال به خودتان بگو

 وقتی مشغول انجام فالن کار مهم هستم، سراغ تلفن، اینترنت یا کارهای دیگری نمی روم تا کارم تمام شود.

 گام چهارم: مشارکت با دیگران -

برای این که زمان را به طور مؤثری مدیریت کنید، باید اطرافیان را هم در انجام امور شرکت دهید و برخی مسئولیت 

بگذارید. یک ضرب المثل قدیمی می گوید که با یک دست نمی توان چند هندوانه را بلند کرد،  ها را بر عهده دیگران

پس خودتان یک تنه به میدان نروید. به فهرست کارهایی که باید انجام دهید نگاهی بیندازید و از اطرافیان بر اساس 

 قابلیت هایشان کمک بگیرید.

 گام پنجم: زندگی سالم -

وابید، رژیم غذایی سالمی داشته باشید و مرتب ورزش کنید. داشتن یک زندگی سالم، تمرکز شما را به اندازه کافی بخ

افزایش می دهد و مسیرهای موفقیت بیشتری را برایتان هموار می کند. وقتی سالم باشید کارآیی شما بیشتر می شود و 

 در نتیجه طی زمان کوتاهی، کارهای بیشتری را به پایان می رسانید.

 گام ششم: استراحت کافی -

گاهی اوقات مشغله زیاد و کار بیش از حد، شما را خسته و فرسوده می کند و سعی و تالشتان برای زمان بندی ناکام می 

ماند. پس هر وقت الزم بود دست از کار بکشید و به خودتان استراحت بدهید. کمی قدم بزنید و حرکات کششی انجام 

ند روز به مرخصی بروید تا انرژی شما دوباره احیا شود و فعالیت های روزانه تان را با دهید. اگر کارمند هستید چ

انرژی بیشتری از سر بگیرید. اگر در حال درس خواندن هستید ولی خسته شده اید هم، استراحتی کوتاه مدت برای رفع 

 خستگی می تواند بسیار مفید باشد.

 گام هفتم: ثبت فعالیت های یک روز -

ترچه شبیه دفترچه خاطرات روزانه داشته باشید و برای چند روز، هر کاری که انجام می دهید را یادداشت کنید یک دف

تا ببینید وقت شما چه طور می گذرد. درباره خودتان صادقانه قضاوت کنید و به دنبال زمان هایی باشید که می توانید از 

 آن ها عاقالنه تر استفاده کنید.
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 ظر نمانیدگام هشتم: منت -

برای خیلی از ما پیش آمده که ساعت ها پشت در اتاق انتظار پزشکان معطل شده ایم یا برای یک قرار مالقات ساده 

ساعت ها انتظار کشیده ایم. غیرممکن است که از این انتظارها خالص شویم ولی نیاز نیست که یک گوشه بنشینیم و با 

ن شرایطی را از قبل پیش بینی کنیم و یک کتاب کوچک یا دفاتر یادداشت انگشتان دستمان بازی کنیم. بهتر است چنی

 مان را همراه خودمان داشته باشیم.

 گام نهم: گاهی بگویید: نه! -

کارهای غیرضروری و اضافی را قبول نکنید. اگر فردی از شما کاری خواسته که برنامه زمانی تان را کامالً بر هم 

 نید و به سادگی نه بگویید.می ریزد، مؤدبانه عذرخواهی ک

 گام دهم: تقسیم کارهای بزرگ -

کارهای بزرگ را قسمت بندی کنید. برای انجام هر بخشی از کار، زمان خاصی را در نظر بگیرید و کارهای بزرگ و 

 وقت گیر را یک جا انجام ندهید. به این شکل کارایی شما بیشتر می شود.

 مطالعه در جمع

العه شما باید به تنهایی باشد. بهتر است مطالعه گروهی را به صورت محدود و حساب شده انجام میزان باالیی از مط

دهیم. در مراحل آماده سازی برای آزمون کارشناسی ارشد، شما باید با تمرکز فراوان به مطالعه بپردازد که در حالت 

کز را به شما نخواهد داد اما در مراحل کلی حضور در جمع های دوستانه حتی به منظور مطالعه هم اجازه این تمر

مرور و جمع بندی پیش از آزمون، مطالعه ی گروهی، آن هم در گروه های با جمعیت پایین، می تواند مفید باشد. حاالت 

 دیگری که مطالعه گروهی می تواند مفید باشد، عبارتند از:

 نداشتن توانایی کافی در حل مسائل خیلی سخت -

 کالس و اساتید حرفه ای در دسترس نبودن -

 اگر شرایط شما را به مطالعه دسته جمعی سوق داد، سعی کنید:

 وقت را در جمع تلف نکنید. -

 از بین دوستان همدرستان، یک یا حداکثر دو نفر با انگیزه و فعال را برای مطالعه گروهی در نظر بگیرید. -

 از هم گروهی شدن با دوستان مضطرب، استرس زا و یا غیرفعال بپرهیزید. -

 در مطالعه گروهی جدی باشید و اجازه ندهید بحث به حاشیه های غیردرسی کشیده شود. -

 

 طالعهنور محیط م

در محیط مطالعه، نور سفید یا زرد مطلق و چراغ های رنگی باعث خستگی زودرس و کاهش تمرکز داوطلب می 

شوند. مناسب ترین نور برای چنین فضایی، نور غیرمستقیم زرد و سفید می باشد. همچنین استفاده از چراغ مطالعه هم 

 اب در طول روز مناسب ترین نور برای مطالعه می باشد.می تواند تمرکز را باال ببرد. البته نور غیرمستقیم آفت
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 مناسب ترین حالت بدن

وضعیت بدن در هنگام مطالعه تأثیر بسیاری بر کیفیت مطالعه دارد. حالت لمیده روی صندلی و یا روی مبل راحتی، یا 

ن پشت میز استاندارد و با درازکش و یا در حال راه رفتن، حالت های مناسبی برای مطالعه عمقی نخواهند بود. نشست

زاویه مناسب پشت صندلی، مناسب ترین حالت برای مطالعات طوالنی مدت است. در صورتی که به پشت میز نشستن 

عادت ندارید، به تناوب پشت میز و روی زمین بنشینید، هر چند دقیقه یک بار هم با باال آوردن سر و گردن خود 

 ض کنید. رعایت فاصله مناسب کتاب تا چشم خود را هم فراموش نکنید.استراحت کرده و حالت بدن خود را عو

  

 مناسب ترین زمان مطالعه

عموماً تا یک ساعت پس از بیدار شدن از خواب، هوشیاری افراد پایین است. مطالعه خود را پس از این زمان شروع 

کردن مطالب در کمترین زمان کمک می  کنید. از طرف دیگر، خوابیدن بالفاصله پس از پایان مطالعه هم به فراموش

کند، پس سعی کنید حتی اندک زمانی را بین پایان مطالعه و خواب بگنجانید. اما همین زمان پیش از خواب، مناسب 

 ترین زمان برای مرور دروس است که قبالً مطالعه شده اند.

د و در طول روز باالترین بازدهی را بهترین ساعت مطالعه بدن خود را شناسایی کنید. برخی افراد سحرخیز هستن

دارند، در حالی که برخی افراد دیگر شب ها و مخصوصاً پس از ساعات نیمه شب باالترین کیفیت مطالعه را دارند. 

البته باید این مطلب را ذکر کرد که حتی اگر شب ها مطالعه می کنید هم در ماه های آخر و نزدیک به آزمون، بهتر 

خود را به زمانی که آزمون در آن برگزار می شود نزدیک کنید. مرور مطالب بالفاصله پس از است زمان مطالعه 

 پایان کالس هم تأثیر زیادی در بهبود کیفیت آموزش دارد.

  

 مراحل مطالعه

مطالعه کتاب ها باید به صورت مفهومی و کامالً دقیق انجام شود، که این خود منجر به عمقی شدن یادگیری می شود. 

موزش های منطبق بر این اصل، ماندگاری بسیار زیادی در ذهن دارند و ذهن برای به خاطر سپردن آن ها به کمترین آ

مرحله ای مناسب برای مطالعه  6تعداد تکرار نیاز داشته و در نتیجه سرعت یادگیری مناسب است. در اینجا یک الگوی 

 پیشنهاد می شود:

 مرحله اول: پیش مطالعه -

خاب یک موضوع، همه حواس خود را روی آن متمرکز می کنیم، کتاب خود را تنها در آن بخش ورق می پس از انت

زنیم و به عناوین اصلی، فرعی و جمالتی که با حروف درشت داخل متن نوشته شده اند، توجه می کنیم. در صورتی که 

 د ان ها را مطالعه می کنیم.در متن، قسمت های خالصه شده ای از مبحث به صورت چکیده وجود داشته باش

 مرحله دوم: مطالعه -

مطالب را سطر به سطر مطالعه کرده و در هر پاراگراف به دنبال مفهوم مطلب موجود در پاراگراف می گردیم. همه 

ی جداول و شکل های کتاب را با دقت بررسی می کنیم. دقت در یادگیری جداول و اشکال به درک مفهوم جمالت کمک 

ی کند و در ضمن مثال ها و سؤاالت متن کتاب را به دقت و با جزئیات کامل مورد بحث و بررسی قرار می شایانی م

دهیم، زیر جمالت مهم موجود در هر پاراگراف خط کشیده، یا با استفاده از ماژیک های رنگی مشخص می کنیم. نکته 

 و یادداشت برداری هم در این قسمت بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

 مرحله سوم: مرور و بررسی بند به بند -

پس از مطالعه هر قسمت، هر آنچه از مطلب فهمیده ایم را با خود مرور می کنیم تا کامالً مشخص شود که مبحث را 

درک کرده ایم یا نه. نکات و مفاهیم استخراج شده از بحث را در حاشیه متن کتاب و جزوات می نویسیم. پس از پایان 
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مراجعه مجدد به متن کتاب، به حل پرسش ها و یا تمرین های موجود در پایان مبحث می پردازیم. هر مبحث، بدون 

میزان پاسخگویی ما به این سؤاالت، میزان تسلط ما را به مبحث نشان می دهد و تعیین کننده نیاز ما به مطالعه مجدد 

رآیند آموزش بسیار مؤثر است. در سال های مطلب خواهد بود. نکته برداری از سؤاالت پایان مباحث هم در تکمیل ف

اخیر هم، طراحان آزمون های سازمان سنجش اقدام به مفهومی تر کردن سؤاالت آزمون کرده اند و به همین دلیل، 

بسیاری از سؤاالت موجود در این قسمت که در کتاب ها در قالب پرسش و یا تمرنی وجود دارند، اهمیت بسیار ویژه ای 

 د.پیدا کرده ان

 مرحله چهارم: تکمیل و تسلط -

پس از طی مراحل قبلی، با حل تعدادی از تست های هر مبحث سعی در شناسایی نقاط ضعف خود کنید. پس از شناسایی 

این نقاط ضعف، نوبت به رفع این اشکاالت می شود، اما اگر در مبحثی خاص تعداد اشکاالت زیاد باشد، حتماً باید 

سؤاالت و یا تمرین های تشریحی نوبت به  %75دقیق تر مطالعه گردد. پس از حل حداقل مجدداً موضوع به صورت 

 تست ها می رسد که در تثبیت مطالب در ذهن و تسلط فرد به مطالب کمک بسیار زیادی می کند.

 

 فهمیدن یا حفظ کردن

 موفق خواهد شد ولی اگر اقدام در مورد آزمون کارشناسی ارشد باید گفت اگر داوطلب مطالب را درک کرده باشد قطعاً 

به حفظ کردن مطالب کرده باشد، با تغییر روال سؤاالت و حتی عوض شدن متن سؤاالت، به احتمال بسیار زیاد توانایی 

 پاسخگویی به سؤاالت آن مبحث را نخواهد داشت. شما مطلبی را که مطالعه کرده اید، فهمیده اید اگر:

 . بتوانید با زبان خود و به شیوایی ان را بیان کنید.1

 . بتوانید سؤاالت خوبی از آن مبحث طرح کنید.2

 . بتوانید به سؤاالت آن مبحث به خوبی پاسخ دهید.3

 . بتوانید مرحله به مرحله به سرعت عمل خود در پاسخگویی به سؤاالت آن مبحث بیفزایید.4

 را تجزیه و تحلیل کنید. . بتوانید مباحث موجود در مطلب5

 . در پایان بحث روش مطالعه، ذکر چند نکته زیر خالی از لطف نخواهد بود:6

. در صورتی که درس خواندن شما برای رفع تکلیف است، بازدهی باالیی نخواهید داشت و نتیجه خوبی هم کسب 7

 کنید.نخواهید کرد. به مطالعه عشق بورزید و برای هدف خود از صمیم قلب تالش 

. هنگام مطالعه به این فکر نکنید که چه مقداری از حجم مطلب باقی مانده است، این کار کم کم سبب بی میلی شما به 8

 ادامه کار خواهد شد.

. دروسی را که در آن ها بیشتر احساس ضعف می کنید در اولویت مطالعه قرار دهید، چون این دروس جزء درسهایی 9

 آن ها گریزانید. به قول برایان تریسی: هستند که شما از مطالعه

 «قورباغه زشت را هر چه زودتر قورت بده!»
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 آفت های مطالعه

 بلندخوانی: -

به دلیل عدم تطابق سرعت دیدن و شناسایی کلمات با سرعت تلفظ و به زبان آوردن آن ها، این روش باعث کاهش بسیار 

دخوانی نیاز به مکانی خاص دارد و نیز پس از چند دقیقه موجب زیاد سرعت مطالعه می گردد. به عالوه این که بلن

خستگی خواننده خواهد شد. به عقیده دانشمندان، افراد در بلندخوانی بیشتر به جای این که تمرکزشان روی مطالب باشد 

 روی صدای خود خواهد بود که این خود باعث کاهش بازدهی فرد در مطالعه خواهد شد.

 اه رفتن:مطالعه در حین ر -

برخی به این روش مطالعه عالقه فراوانی دارند، در حالی که روش مناسبی برای مطالعه نیست. در حین راه رفتن به 

طور ناخودآگاه، فکر فرد به این معطوف می شود که پای او به چیزی برخورد نکند و یا این که چه طور مسیرش را 

لعه را در پی خواهد داشت. به دلیل تغییر متوالی فاصله عدسی چشم تا انتخاب کند که طبیعتاً کاهش تمرکز فرد در مطا

 کتاب، مطالعه در این حالت باعث خستگی چشم و سرگیجه می شود.

 زیاده خوانی: -

هم از قلم نیفتد که منجر به حفظ کردن مطالب هم می شود و نه « و»کلمه به کلمه خواندن دروس به شکلی که حتی یک 

در خانم ها شایع است. در آزمون کارشناسی ارشد به دلیل این که سؤاالت مفهومی تر از قبل هستند،  فهمیدن آن، بیشتر

این روش، روش ایده آلی برای مطالعه نخواهد بود. به عالوه این روش بسیار وقت گیر و خسته کننده بوده و نیز باعث 

چندین بار خوانده و حفظ کنیم، یک یا دو بار  ایجاد استرس شدید برای داوطلب می شود. به جای این که مطالب را

 بخوانیم ولی بفهمیم.

 مطالعه با وسایل صوتی ـ تصویری: -

برخی داوطلبان تصور می کنند که اگر در محیط مطالعه شان برای مثال موسیقی مالیمی پخش شود، به آرامش و 

ن، اولویت تمرکز مغز انسان بر قسمت تمرکز آن ها کمک می کند. طبق تحقیقات به عمل آمده از سوی دانشمندا

شنیداری خودخواسته است و نه بینایی. در بهترین حالت، مغز انسان نیمی از تمرکز خود را به شنیدن موسیقی 

خودخواسته و نیمی را به دیدن اختصاص خواهد داد. در هر دوی این حاالت، تمرکز داوطلب بر دروس خود کمتر از 

 ی کاهش بازدهی!خواهد بود و این یعن 100%

 وسواس: -

برخی دانشجویان در امر مطالعه همیشه نگرانی این را دارند که شاید درس را کامل یاد نگرفته اند، نتیجه این تفکر 

مطالعه مجدد و چندباره و طبیعتاً اتالف شدید وقت خواهد بود. با نگاهی اجمالی روی پرسش ها و یا تمرینات مبحث 

 راحتی دریافت که آیا آموزش به درستی انجام شده است یا خیر؟ مورد مطالعه می توان به

 مطالعه پیوسته و یکسره: -

ساعت یک بار  2بین زمان های مطالعه خود، با الگوی ترجیحاً منظمی، استراحت در نظر بگیرید. حتی االمکان هر 

اتالف وقت نیست، بلکه عامل  دقیقه ای را به این امر اختصاص دهید. این استراحت، 20تا  15یک بازده زمانی 

افزایش بازده است. البته زمان مطالعه منطقی در هر بازه مطالعه برای هر فرد تا فرد دیگر متفاوت خواهد بود و این 

عدد را شخص داوطلب پس از مدتی به دست خواهد آورد، البته این زمان برای هر درس تا درس دیگر هم متفاوت 

مطالعه طوالنی مدت و » درس سنگین تر باشد، این عدد کاهش پیدا خواهد کرد، اما خواهد بود. هر چه مبحث یک 

 «یکسره، باعث خستگی زودرس می شود.
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 مطالعه تشریحی و تستی موازی

عموم داوطلبان تصور می کنند که تست زدن، بسیار مهم تر از پاسخگویی به پرسش های متعدد یا حل مسئله به صورت 

این طرز فکر در ماه های ابتدایی دوران مطالعه اشتباه، ولی در ماه های نزدیک به آزمون درست تشریحی است. البته 

است. تجربه رتبه های برتر رشته های مختلف نشان داده است که مطالعه تشریحی و تستی به موازات هم تأثیر بسیاری 

هم نسبت خاصی را نمی توان ارائه داد  در کسب رتبه ای خوب خواهد داشت. در مورد نسبت مطالعه تشریحی به تستی

 ولی می توان به نکات زیر اشاره کرد:

بیشتر است، پس می توان گفت بهتر هر چه مطالب جدیدتر باشند، اهمیت تمرکز بر حل پرسش یا تمرین های متعدد  -1

 است در تابستان بیشتر مطالعه کرده و از اواسط پاییز به بعد به مرور مطالب و تست زنی توجه بیشتر داشت.

 در هر درسی که احساس ضعف دارید، بیشتر به راه حل های تحلیلی ـ تشریحی توجه داشته باشید.  -2

را درست پاسخ دادید، به سراغ تست های آن مبحث بروید، چون در این اگر حداقل سه چهارم پرسش های تشریحی  -3

 صورت به اندازه قابل قبولی به مطلب اشراف پیدا کرده اید.

 نکته برداری

یادداشت برداری در حین مطالعه دروس، باعث افزایش تمرکز و دقت می شود. سعی کنید خالصه دروسی را که 

ت جذابی بنویسید. حتی شاید برای هر درس الزم باشد یک دفترچه یادداشت جداگانه مطالعه می کنید در دفترچه یادداش

در نظر گرفت. وقتی نکته های هر موضوع را از منابع مختلف آموزشی استخراج کرده و در دفترچه خود نوشته 

ت و یادگیری فرد باشید، برای مرور الزم نیست همه کتاب ها را ورق بزنید. یادداشت برداری عالوه بر افزایش دق

  باعث کاهش حجم مطالب و آسان شدن مرور آن ها می شود.

 تست زنی

هدف از حل سؤاالت چهارگزینه ای، یادگیری و تثبیت دقیق موضوعات درسی است. پس از پایان مطالعه درس می 

ها و ارزیابی کیفیت  توان به پاسخگویی به این سؤاالت پرداخت، به عالوه این که بهترین معیار برای سنجش آموخته

 آموزشی و شناسایی اشکاالت ممکن، پاسخگویی به این قبیل سؤاالت است.

سؤاالت تشریحی و تسلط نسبی روی  %75همان گونه که در فصل های قبل هم اشاره شد، پس از پاسخگویی به حداقل 

ه روز پس از مطالعه اولیه هر مطلب، باید به حل سؤاالت تستی پرداخت. تست های دروس عمومی و خواندنی را س

پاسخ دهید. این فاصله برای اجازه دادن به ذهن برای تفکیک مطالب فرار و غیرفرار ضروری است. اما تست های 

 دروس تفهیمی را باید با فاصله بسیار کمی پس از مطالعه دروس پاسخ داد.

نید. در ابتدای کار، با تست های ساده تر پاسخگویی به سؤاالت تستی را با تست های موضوعی طبقه بندی شده شروع ک

شروع کنید و با گذر زمان به تست های دشوار بپردازید. درگیر شدن با تست های سخت، شما را در ابتدای تست زنی 

 خسته و دلسرد می کند.

با فاصله  اگر مبحثی تست های زیادی داشته باشد، به جای حل یک باره آن ها، بهتر است به چند دسته تقسیم شوند و

زمانی منطقی از هم حل شوند. در تابستان بیشتر به صورت تشریحی مطالعه کنید و از پاییز به بعد بیشتر به حل تست 

 بپردازید. 

کسب کنید. البته اگر در اولین تمرین تست  %90تا  70تمرین تست زنی در هر مبحث را تا جایی ادامه دهید که بین 

باشد، قبل از تست زنی مجدد، مبحث مورد نظر را مجدداً به صورت دقیق و کامل  %65زنی، درصد کسب شده زیر 

 مطالعه کنید.

و ... در « درست و یا نادرست»، «به جز»باشید، وجود عباراتی مانند  به صورت سؤاالت تستی دقت فراوان داشته

باشیم که در ابتدای حل تست  داشتهنادیده گرفته شدن، منجر به پاسخگویی غلط به آن سؤال خواهد شد. به یاد  صورت

 .گذر زمان، این روند بهبود خواهد یافت ها، سرعت پایین خواهد بود، ولی رفته رفته و با
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