
 روش ها و سیستم های مطالعه -4 جلسه             روش های مطالعه و یادگیریجزوه درس        مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان       

 www.mjahangir.ir                                                       1                             مصطفی جهانگیر                                          

 روش ها و سیستم های مطالعه -4 جلسه

 مساله چیست؟ .1

آنقدرازاین کتاب خسته شده ام  -. بارها شنیده ایم که دانش آموز یا دانشجویی می گوید: دیگرحال و حوصله خواندن این کتاب را ندارم 

 .بار خواندم و تکرار کردم ولی بازهم یاد نگرفتم 11 -. که کمتر یاد می گیریم خوانم مثل این می هرچقدر -. که قابل گفتن نیست

آیا  - آیا باید دروس خود را پشت سرهم مرورکرد؟ - بار کتاب را خواند؟  11ه راستی مشکل چیست؟ آیا برای یادگیری درس واقعا باید ب 

 .اگر چنین باشد، مطالعه کاری سخت و طاقت فرسا است "مطمئنا ؟گرفت ا یادت کرد تکرار ها بار درس را ده باید

اما واقعیت چیزی دیگر است. واقعیت آن است که این گروه از فراگیران، روش صحیح مطالعه را نمی دانند و متاسفانه در مدرسه و  

 .به چگونه درس خواندن نمی آموزنددانشگاه هم چیزی راجع 

 PQRSTتکنیک مطالعه  .2

 ابتدا از فصل، مطالب ساده روخوانی بر که ای گونه به است، بوده مفید بسیار( PQRST) روش که دهد می نشان شده انجام پژوهشهای 

  .دارد ارجحیت انتها تا

 . کنید صرف مطالب فعاالنه کردن حفظ برای را مطالعه زمان عمده بخش مطالب خواندن بار چند جای بهاین روش می گوید،  

 توضیح سبک

Preview 
 مرور اجمالی

o کنید پیدا تصوری آن اصلی های موضوع از تا کنید مطالعه مورد مطالب کل بر اجمالی مروری گام، اولین در . 

o داد انجام آن های عکس و تصاویر و اصلی بخش های سپس و مطالب رئوس خواندن با توان می را کار این . 

o خواند دقت به ، آن رافصل هر پایان در مطالب خالصه در صورت موجود بودن. 

o را مرور کنید. فصلهای آخر  سؤاالت و تمرین 

o آنهاست سازماندهی نحوه و ها فصل عناوین به نسبت کلی دید آوردن دست به مرحله، این دستاورد . 

o را مطالعه وری بهره آن، خواندن از پیش فصل، هر مطالب خالصه دقیق خواندن شده، انجام پژوهشهای اساس بر 

 .کند می بیشتر بسیار

Question 
 پرسش

o دست آنها پاسخ به ،بخش آن خواندن با که هایی پرسش کنید؛ تبدیل پرسش چند یا یک به را مطالب اصلی عناوین 

 . یابید می

Read 
 خواندن

o مرحله در که را هایی پرسش جواب بکوشید و بخوانید آن معنای به دقت با را نظر مورد بخش مرحله، این در Q 

 بیابید. بودید کرده مطرح

o دهید ارتباط دانید می که دیگری مطالب به را آن و کنید تامل دارید مطالعه دست در که آنچه مورد در باید . 

o بزنید. زیر نکات مهم خط بکشید. عالمت متن در را کلیدی عبارات یا ها واژه 

o اید، دوباره آن را بخوانید. اگر مطلبی را درست نفهمیده 

Self-
recitation 
 تلقین و تکرار

o شده مطرح آن در که را اطالعاتی و آورید یاد به را آن عمده نکات تا بکوشید مطالب مطالعه رساندن پایان به از پس 

 کنید. بیان حفظ از است
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 o است حافظه در مطالب تثبیت برای موثری بسیار روش خود، به دادن پس درس . 

o بگویید حفظ از را شده مطرح اطالعات و کنید بیان خودتان زبان به را مطالب . 

o دهید انجام را کار این بلند صدای با است بهتر. 

o اید آورده یاد به کامل و درست را آنها که شوید مطمئن تا کنید مقابله متن با را مطلب . 

o گیرد تان جای می  استفاده کنید، مطالب، بهتر در حافظه برای مرور خود  گانه تر از حواس پنج هر چه بیش. 

o می کمک شما به کار این. اید نسپرده خاطر به را چیزهایی چه که شوید می متوجه مطالب، برکردن از یا تکرار با 

 . کنید سازماندهی خود ذهن در را اطالعات تا کند

Test 
 آزمون 

o بگیرید امتحان خودتان از باید فصل، یک مطالعه پایان از پس . 

o نه؟ یا آورید می یاد به را اصلی نکات آیا که ببینید و کنید دوره را خود های یادداشت بنابراین  

 چه کنیم به مطالعه عالقمند شویم؟ .3

 توضیح نکات

 دقیقه چند روزی فقط

o هستند کار این انجام برای مناسبی زمان منتظر اما بخوانند کتاب دارند دوست افراد از بسیاری . 

o آید می بدست سختی به امروزی زندگی در مناسب زمان این که  است داده نشان تجربه اما . 

o کتاب آن بخوانید را کتاب فالن مثال که بیاید پیش فرصتی که باشید این منتظر اینکه بجای است بهتر 

 .نخوانید دقیقه 21 یا ربع یک از بیشتر کنید سعی اما کنید خواندن به شروع را

 نگیرید وجدان عذاب

o نگیرید وجدان عذاب کنید نمی پیدا کار این برای فرصتی اما بخوانید کتاب دارید دوست اگر . 

o کند می بیشتر کتابخوانی شروع برای را شما ترس فقط وجدان عذاب این . 

o ممکن. زمان حداقل در حتی دهید استمرار را آن و کنید شروع جایی یک از کافیست فقط 

 کنید اختیار دنج جای یک
o کند فراهم بیشتر را شما خاطر آرامش تواند می همیشگی دنج گوشه یک در خواندن کتاب . 

o تحریر میز پشت یا و هال داخل راحتی مبل یا باشد شما رختخواب دنج جای این خواه. 

 بخوانید کتاب خواب از پیش

o به خواب که اند نخوانده بیشتر ای صفحه چند هنوز گیرند می دستشان کتاب وقتی بسیاری از افراد 

 . آید می چشمشان

o جانبی عوارض داشتن بدون آنهم کند نمی عمل کتاب مثل آوری خواب قرص هیچ! 

 مشخص را تان مطالعه حدود

 کنید

o هستند مشخصی سرفصلهای و فصول بخشها، دارای کتابها از بسیاری . 

o کنید مشخص مطالعه برای را خاصی حدود کنید خواندن به شروع اینکه از قبل است بهتر. 

 شروع حجم کم کتابهای از

 کنیم

o است کتاب یک رساندن پایان به کارها ترین بخش انگیزه و ترین بخش لذت از یکی. 

o کنید شروع تر حجم کم های کتاب از است بهتر. 

 را شده خوانده کتابهای

 کنید لیست

o خوانده که است کتابهایی کردن لیست کتابخوانی خوشایند احساس کسب برای ها راه موثرترین از یکی 

 .اید

 هم را نشده خوانده کتابهای

 کنید لیست

o بخوانند چه دانند نمی ها بعضی ها وقت خیلی . 

o است خوب کنید می فکر که است کتابهایی کردن لیست هم خوب راه یک. 

 بروید کتابفروشی به
o کار این بزنید سر ها کتابفروشی به هم باز ندارید کتاب خرید برای پولی یا کتاب خرید قصد اگر حتی 

 . دهد می افزایش را شما اطالعات و انگیزه

 


