مطالعه و فنون آن:
گرچه خواندن يکی از اجزای اصلی مطالعه است اما مطالعه فقط شامل خواندن متون درسی نيست .مطالعه
فرآيندی هدفمند است که برای رسيدن به مقصود و منظور معينی تدارک ديده می شود .مطالعه متون درسی مراحل
گوناگونی دارد که با توجه به موضوع و مادۀ درسی می تواند متفاوت باشد .به عنوان مثال مطالعه دانشجو برای
موفقيت در امتحان معادالت ديفرانسيل با مطالعه برای موفقيت در امتحان درس معارف اسالمی تفاوت دارد .اولين
نکته ای که در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که برای هر مادۀ درسی روش مناسب مطالعه خاص آن
درس را به کار ببريم .روش مناسب مطالعه روشی است که دانشجو را قادر سازد به آن سطح يادگيری که برای
موفقيت در مادۀ درسی الزم است دست يابد.
روش يادداشت برداری از کتابهای درسی
اين روش به دانشجو در فهم صحيح موضوع درسی کمک می نمايد و او را وادار می نمايد تا به جای اينکه درس را
سطحی بخواند و رها کند در مورد آن تفکر نمايد.
 کتابها و جزوه های خود را به طور مستمر مرور کنيد تا موضوع درسی هميشه در ذهن شما حاضر باشد .در
حالی که مطالعه می کنيد سؤاالتی را که هنگام امتحان خواهد آمد حدس بزنيد.
 هر اصطالح ،تعريف و يا فرمولی را که برای شما مبهم است يادداشت نماييد.
 می توانيد کارت هايی داشته باشيد و هر سؤال يا اصطالح را در پشت کارت بنويسيد و در قسمت روی
کارت جواب يا شرح سؤال را بنويسيد.
 در صورت امکان سعی کنيد جواب را با زبان خودتان بيان کنيد.
 ترتيب کارت ها را تغيير دهيد تا جوابها را فقط بر اساس ترتيب آنها حفظ نکنيد.
 به قسمت باالی کارت ،يا پشت کارت که سؤال يا اصطالح مبهم نوشته شده نگاه کنيد و سعی کنيد که
پاسخ آن را بيان کنيد ،اگر جواب را نمی دانيد آن را دوباره در انتهای کارتها قرار دهيد ،جواب را مرور کنيد
و اين کار را آن قدر ادامه دهيد تا تمام مطالب را فرا گيريد.
 يادداشت های خود را دائماً همراه داشته باشيد .وقت های بيکاری را در طول روز برای مرور کارتها استفاده
نماييد ،به عنوان مثال وقتی منتظر اتوبوس هستيد يا در ماشين منتظر نشسته ايد آنها را بخوانيد.
 با يکی از همکالسی هايتان در کالس در مورد معلومات و اصطالحات موضوعات درسی مباحثه نماييد ،اين
روش به شما کمک می نمايد تا از نحوۀ بيان پاسخها توسط همديگر مطلع شويد.
راهکارهای دوره کردن
 فهرستی از نکات مهم را در حال مطالعه تهيه نماييد .اين کار به شما کمک می کند تا نکات اصلی که در
امتحان خواهند آمد از قبل داشته باشيد .فرمولها و اصطالحات و نظريه ها و تعاريف مهم را يادداشت نماييد
تا به طور مستمر آنها را مرور نماييد.

 خالصه ای را تنظيم کنيد که موضوعات مهم واحد درسی و ارتباط بين آنها را در بر داشته باشد .اين
خالصه ها الزم است شامل اصلی ترين موضوعات باشد .نقشه يا شکل هندسی از اين موضوعات و ارتباط
آنها تهيه کنيد تا در يادآوری معلومات به آسانی به شما کمک نمايد.
 در صورت امکان مالحظات و قسمتهای مهمی از کتاب را بر روی يک نوار صوتی ضبط کنيد به صورتيکه با
يک واکمن قابل استفاده باشد .نوار به شما کمک می کند که موضوعات مهم را در حاليکه راه می رويد و يا
رانندگی می کنيد ،مرور نماييد.
 برای فرمولها ،اصطالحات و لغاتی که الزم است حفظ نماييد ،کارت های يادداشت تهيه کنيد .در يک طرف
کارت موضوع را و در طرف ديگر سؤاالت را يادداشت نماييد .کارتهای يادداشت برای ارزيابی قدرت حفظ
شما و يادآوری موضوعات مهم بسيار کمک کننده اند.
 اگر هر هفته مطالعه محتوای تدريس شده انجام شود ،دانشجو می تواند مسائل واقعی داشته باشد که در
رابطه با آن با استاد خود صحبت نمايد .اين استراتژی باعث می شود که فاصله روانی بين استاد و دانشجو
کاهش يابد و اين امر باعث می شود که نه تنها درک بهتری از درس پيدا شود بلکه از نگرش و نقطه نظرات
استاد نسبت به درس نيز اطالع حاصل شود.

حدس زدن محتوای امتحان

يکی از نکات مهم در موفقيت در امتحان حدس زدن محتوای سؤاالت امتحان توسط دانشجو می باشد .در اين
خصوص به دانشجو مطالب ذيل توصيه می گردد:

به دقت هر جزوه و يا خالصه ای را که استاد قبل از امتحانات توزيع می کند مطالعه کنيد.

از استاد در مورد نحوۀ امتحان سؤال کنيد ،اينکه سؤاالت تستی هستند يا تشريحی يا و...

به نکاتی که استاد در آخرين جلسه قبل از امتحان مطرح می کند به دقت توجه کنيد.

سؤاالتی را بنويسيد و فکر کنيد که اگر استاد بوديد اين سؤاالت را مطرح می کرديد ،سعی کنيد به آنها جواب
بدهيد.

امتحانات قبلی همين استاد را مرور کنيد.

با دوستان خود در مورد محتوای امتحان و سؤاالت امتحانی تبادل نظر کنيد.

برای حدس زدن سؤاالت امتحانی به اين قبيل کارهای استاد توجه کنيد:

 üزمانی که استاد نکتۀ معينی را چند بار تکرار می کند.

 üمواردی را که استاد روی تخته می نويسد.

 üزمانی که بعضی از موارد مطرح شده را دوباره مرور می کند.

 üزمانی که استاد سؤاالتی را برای دانشجويان در کالس مطرح می کند.

 üزمانی که می گويد اين در امتحان می آيد.

اصول اساسی ارائه سمينار و سخنرانی

برای ارائه سمينار موارد ذيل به دانشجويان تأکيد گردد:

چهار چوب کار را مشخص کنيد.

 -افکار سخنرانی را به افکار شنوندگان دانشجو و مسائل مورد توجه آنها نزديک کنيد.

 سخنرانی تان را با صحبت از امور مشترک بين خودتان و دانشجويان شروع کنيد تا در همان خط فکری قراربگيرند.

 -بعد از مقدمه ،نکته اصلی سخنرانی را مطرح و ترکيب سخنرانی را برای حاضران مشخص کنيد.

سخنرانی خودتان را به يک موضوع اختصاص بدهيد و آن را به اجزای کوچکتری که امکان درک آنها وجود دارد
تقسيم کنيد.

 چند بار درمورد ارائه سخنرانی تان تمرين کنيد و در صورت امکان آن را بوسيله نوار صوتی يا تصويری ضبطکنيد و نزد دوستان نزديک تان آن را تمرين کنيد.

فنون القای مطلب :سخنرانی را با يک نکته يا قصۀ جالب کوچکی آغاز کنيد و يا با ژستهای حرکتی اثرگذار
شنوندگان را جذب کنيد.

 -با افراد ،روشن صحبت کنيد و به صورت مجهول صحبت نکنيد.

 -در تمام طول سخنرانی ارتباط چهره ای خود را با شنوندگان حفظ کنيد.

 -سخنرانی را با صدای رسا و لحن کالمی مناسب که متناسب با موضوع تغيير می کند ارائه کنيد.

 ژستهای خطايی را همراه با تغيير موضوع تغيير دهيد .ژستهای خطايی عبارتند از به کار گرفتن حرکات جسمانیيا تغيير صدا يا کليه مواردی که توجه شنوندگان را جلب می نمايد.

 -سؤاالتتان را برای شنوندگان طرح نماييد تا به صورت فعال با سخنرانی شما همراه شوند.

 -سخنرانی را با خالصه کردن نکات اصلی و نظريات به پايان ببريد.

وقتی را به سؤاالت شنوندگان و بحث در موارد زير اختصاص دهيد:

محتوا و افکار طرح شده يا طرح نشده

خالصه

روش ارائه سخنرانی

به کارگيری وسايل سمعی و بصری

 قبل از شروع سخنرانی مطمئن شويد که تجهيزاتی که در ارائه سخنرانی از آنها استفاده می کنيد آماده هستند ومطابق خواسته های شما کار می کنند .به عنوان مثال ممکن است دستگاه کامپيوتر دانشگاه بر برنامه ای که شما
برای ارائه موضوع تحقيق به کار می بريد منطبق نباشد.

 زودتر از زمان شروع به محل سخنرانی برويد و مطمئن شويد که همه وسايل آماده هستند و مطمئن شويد کههمه شنوندگان خواهند توانست آنچه را که ارائه خواهيد داد ببينند و بشنوند.

 -حروف و تصاوير در مقياس بزرگ را برای نمايش انتخاب کنيد تا همه بتوانند آن را ببينند.

 -برای هر موضوعی وسايل سمعی بصری مناسب آن را بکار ببريد.

 قبل از شروع سخنرانی هيچ نوشته ای را بين حاضران توزيع نکنيد ،زيرا دانشجويان به جای اينکه به شما گوشفرا دهند مشغول خواندن نوشته ها خواهند شد مگر اينکه اين نوشته ها برای جذب و همراهی بيشتر مخاطبان الزم
باشد.

برنامه ريزی برای زمان امتحانات

در اين مرحله ترم تحصيلی تمام شده و بايد خود را برای امتحانات پايان ترم آماده نماييد .چه در طول ترم به
خوبی کار کرده باشيد و چه به هر دليلی اين کار را انجام نداده باشيد ،اين زمان فرصتی است که بايد تمام امور
عادی خود را تعطيل کرده و به مطالعه دروس بپردازيد 02 .روز تا  1ماه در هر ترم فرصتی است که شما بايد به کار
فشرده بپردازيد.

بايد توجه کنيد که به هر ميزان که در مراحل قبلی کار کرده باشيد ،در اين مرحله کار کمتری خواهيد داشت.

برای استفاده از وقت فرجۀ امتحانات ،توجه داشته باشيد که اين وقت بين همۀ دروس تقسيم شود و صرفاً به
مطالعه اولين امتحان پرداخته نشود.

وقت را با توجه به آسان بودن يا مشکل بودن مادۀ درسی ،تقسيم کنيد.

 3يا  4روز قبل از اولين امتحان ،زمان مخصوص مطالعه امتحان اول است .بقيۀ وقت را ترجيحاً به صورت معکوس
تقسيم کنيد.

اگر دو امتحان در يک روز داريد و يا بين دو امتحان هيچ فاصله ای نيست ،در زمان فرجه ها بايد وقت بيشتری را
به اين واحدها اختصاص دهيد.

بايد سعی نماييد انتخاب واحد به گونه ای باشد که دو امتحان در يک ساعت نباشند .اما اگر مجبور شديد اين کار
را بکنيد ،از قبل با آموزش دانشکده هماهنگ کنيد .در اين گونه مواقع در سر جلسه به دانشجو هر دو ورقۀ امتحانی
را می دهند .نبايد جلسۀ امتحان اول را ترک و برای امتحان دادن به جلسۀ امتحان دوم رفت زيرا اين کار مخالف
مقررات آموزشی است.

برگرفته از کتاب هدايت و راهنمايی تحصيلی تاليف  :رضوان حکيم زاده

