
 مشاوره ستگاهیا

 در مطالعه رگذاریتأث عوامل

است و مطالعات  ایبا تحرک و پو یندیاست. درس خواندن فرا یادآوریشامل خواندن و نوشتن، فکر کردن و  حیصح یمطالعه

 .شودیبرابر م 2 یریادگی د،یاختصاص ده یادآوریدرصد را به  80درصد وقت خود را به خواندن و  20که اگر  دهدینشان م

 نام برد: ریاز موارد ز توانیم مؤثر عوامل از

 هدف نیی. تع1

مطلب، شرکت در  کی دنیداستان، فهم کیلذت بردن از  تواندی. هدف از مطالعه مدیاز مطالعه، هدف را مشخص کن قبل

 .  دیکنموارد باشد؛ پس بدون هدف شروع به مطالعه ن گرید ایکنکور  یبرا یامتحان، آمادگ

 . عالقه2

. دیسپاریبه خاطر م ترشیو ب دیکنیدرک م ترشیها را بآن د،یاست. اگر مطالب را با عالقه بخوان یریادگیاز ارکان مهم  عالقه

 .ابدییکاهش م یریادگیاگر عالقه نباشد، 

 نفس. اعتمادبه3

 .خواهمیچون م توانمیمن م دیی. مرتب به خود بگودیببر نی. با افکار مثبت، اضطراب خود را از بدیشکست فکر نکن به

 یزیر.  برنامه4

انعطاف داشته باشد تا  تیشما قابل ی. برنامهدیو برنامه را در محل مناسب نصب کن دیبرو شیدرس خواندن با برنامه پ یبرا

چون از نقاط ضعف و  دیریکمک بگاز مشاورتان  یزیرنکند. در خصوص برنامه جادیدر کارتان ا یخلل نشدهینیبشیحوادث پ

 .دیکن یزیرین برنامه را خودتان پیبهتر دیتوانیم د،یتان اطالع دارقوت

 . دقت و تمرکز حواس5

و دقت و تکرار مطلب از موارد مهم  یدرک موضاعات درس یاز درس، تمرکز ذهن برا ریغ یزیبه مطلب، عدم توجه به چ توجه

 مطالعه است.

 مطالب یبند. طبقه6

به صورت منظم نوشته و اجرا شود، مطالب بهتر در  زین یدرس یزیرتر باشند و برنامهچه نکات مورد مطالعه به هم مرتبط هر

 خواهد بود. تریو مطالعه اصول ماندیم یخاطره باق

 . فعال بودن7

 یمهم، تکرار مطالب به شکل ساده برا مطالب، مشخص کردن نکات یبندو طبقه یدهسازمان ،یسینوهیحاش ،یبردارادداشتی

 .کندیمطالعه فعال م نیاست که شما را در ح یخود از جمله مطالب

خواندن،  نیمکان مطالعه در ح ضیعدم تعو ،یمانند نور کاف یطیمطالعه و شرا یمکان مناسب برا انتخاب:  مناسب طیمح -8

 .دهدیرا کاهش م یریادگیکه سرعت  یاز عوامل زیو پره یقیتمرکز و به حداقل رساندن سروصدا و خصوصاً موس

 زمان مطالعه -9



افراد بهتر است.  یریادگیزود قدرت  یها. معموالً صبحدیریمطالعه در نظر بگ یرا برا یمناسب یهازمان ،یزیراساس برنامه بر

 قیاستراحت و تنفس عم قهیدق 15 تا 10 ،یذهن تیفعال قهیدق75و حداکثر پس از  دیدر نظر داشته باش زیوقت استراحت را ن

 .دیو تحرک داشته باش
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