 از عالمتگذاری و حاشیه نویسی استفاده منایید.
 همۀ تصاویر ،جدولها و منودارها را مطالعه کنید.
 آنچه خواندهاید را با جمالت و کلامت خودتان بنویسد و خالصه کنید.

معاونـــــت دانشجویـــــی
مرکـــز مشـــاوره دانشـــگاه

 .4از برگفتن Recite

هدف از برگفنت ،این است که آنچه را خواندهاید به خود پس دهید و از خود امتحان بگیرید.
 دربارۀ آنچه خواندهاید از خودتان سؤاالتی بپرسید.
 تالش آگاهانه برای به یادآوردن نکات مهم صورت دهید.

 .5مرور Review

مرور کردن یک مهارت مطالعۀ مهم است و باید در هر فعالیت یادگیری لحاظ شود.
 وقتـی تکالیـف کتـاب درسـیتان را بـه امتـام رسـاندید ،قبـل از ایـن کـه کتـاب را ببندید
بـه صـورت خالصـه یادداشـتهایی کـه برداشـتهاید و مطالبـی کـه خـط کشـیدهاید و
عالمتگـذاری کردهایـد را مـرور کنیـد.
 پیش از آغاز خواندن یک تکلیف جدید ،آنچه قبالً خواندهاید را مرور کنید.
 کتابشناسـی کتابهـا ،ضمیمهها ،راهنامهای مطالعـه ،رئوس کلی مطالب و کتابهای
کار از خواندن شـام حامیت میکنند.
 مرور امتحانیتان را با دقت برنامهریزی کنید.

معاونــت دانشجویــی
مرکز مشـاوره دانشگاه

نشانی :تهران ،خیابان  16آذر ،خیابان ادوارد براون ،پالك15
مركز مشاوره دانشجویی
تلفن 66419504 :فكس66416130 :
وبسایت مركز مشاوره دانشگاه تهران:
http://counseling.ut.ac.ir
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مهــارت مطالعــه موثــر

مطالعه یک مهارت است.

دانشـجوی عزیـز بـرای موفقیـت در دانشـگاه بـه مهارت-های مطالعـه نیـاز دارید .ابتـدا باید این
مهارتهـا را یـاد بگیریـد ،آنهـا را متریـن کنیـد و مهارتهـای مطالعـه را ارتقـا دهیـد تا موفق شـوید.
عادتهـا و روشهـای مطالعـه دبیرسـتان ،غالبـا برای مطالعه دروس دانشـگاهی مناسـب نیسـت.
بـه محـض اینکـه عـادت مطالعـه موثـر را ارتقا دهیـد ،مطالعـه و یادگیری آسـانتر خواهد شـد و
انگیـزه شما افزایـش مییابـد و عملکـرد تحصیلی شما بهبود خواهـد یافت.
به جای اینکه سختتر و بیشرت فعالیت کنید ،فقط باید دقیقتر و هوشمندانهتر کار کنید.
بـه محـض اینکـه کتـاب درسـی را بـر میداریـد ،غـرق خوانـدن کتـاب نشـوید ،در اینجـا روش
مطمنئتـری ارائـه میشـود تـا از خوانـدن کتـاب بهـره بیشتری بربیـد:

روش مطالعۀ SQ3R

مراحل این روش عبارتند از:
 .1پیشخوانی  .2سؤال کردن  .3دقیقخوانی  .4ازبر گفنت  .5مرور

 .1پیشخوانی یا مرور اجمالی Survey

هـدف از خوانـدن اجاملـی ،دسـتیابی بـه نـکات و مطالـب مهـم کتـاب و کشـف سـاختار متن و
مطالـب در زمـان کوتـاه و بـا رسعـت زیـاد اسـت.
روش مطالعه اجاملی ،مبتنی بر منونهگیری رسیع از نکات اساسی و رصف نظر کردن از جزئیات است.
 با بخش های مختلف کتاب درسی آشنا شوید.
 از اول تا آخر کتاب را یک نگاه اجاملی بیندازید.
 مقدمه را بخوانید.
 فهرست محتوا را به صورت اجاملی بررسی کنید.
 به فصل آخر و صفحات پایانی کتاب نظری بیندازید.
 به هر فصل یک نگاه اجاملی بیندازید.

 .2سؤال کردن Question

هدف از پرسش ،افزایش دامنة مترکز حواس و درک عمیقتر معانی است.
این روش مسـتلزم سـوال کردن به طور جدی و پیگیر برای فهم عمیق مطالب اسـت که کنجکاوی
و هـدف خواننـده را از خواندن مطلب ارضا می کند.
 وقتـی کتابـی را میخوانیـد ،تصـور کنیـد کـه دارید با نویسـنده بحـث میکنیـد .در مورد
بیانـات اظهـار شـده و ایدههـای ارائـه شـده پرسـشهایی بپرسـید .از خودتـان بپرسـید
"چـه"" ،چگونـه"" ،چـرا"" ،چهکسـی" و " ِکـی" .ببینید آیا نویسـنده پاسـخهایی که شما را
قانـع کنـد ارائـه کرده اسـت یـا نه.
 از خودتان سؤال بپرسید.
 سؤال پرسیدن شام را خوانندۀ فعال میسازد نه یک خوانندۀ منفعل.

 .3دقیق خوانی Read

هـدف از دقیقخوانـی ( ،)R1درک کامـل مطالـب خوانده شـده و نگهداری آنهـا به طرزی منظم و
منطقـی در حافظـه اسـت ،به طریقی که یـادآوری آنها برای اسـتفا دههای بعدی میرس باشـد.
 ایدۀ اصلی نویسنده را در هر فصل شناسایی کنید و از رابطه مطالب آگاه شوید.
 بر آنچه میخوانید مترکز کنید.
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