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پیش گفتار

در جامعه کنونی ما؛ والدین و اساتید، دانشجویان را ملزم به کسب موفقیت و حتی بهترین 
نتایج درزمینه درس و تحصیل می نمایند حال آنکه راه و روش کسب موفقیت که همانا روش های 
مختلف یادگیری و مطالعه می باشد برای آن ها کاماًل روشن و واضح نیست؛ بنابراین عدم آگاهی 
کامل از مهارت های ضروری تحصیل سبب افت عملکرد دانشجویان و به هدر رفتن وقت، انرژی 
و هزینه آن ها می شود. ازآنجاکه مهارت های ضروری مطالعه و کسب موفقیت در حال حاضر جزء 
دروس دانشگاهی نیست، لذا بهتر است که دانشجویان با هدف موفقیت در تحصیل و زندگی این 

مهارت ها را در خود تقویت نمایند.
با توجه به محدودیت منابع فارسی در زمینه مهارت های مطالعه و کسب موفقیت و ضرورت رفع 
نیاز دانشجویان در این زمینه، کتاب حاضر می تواند گام مفید و مؤثری در جهت کاستن مشکالت 

و موانع تحصیلی و نیز روش های کسب موفقیت دانشجویان قلمداد شود.
یادگیری در تمام مدت زندگی اتفاق می افتد. هرگاه میزان یادگیری در جامعه ای بیشتر باشد، 
نیروی کار انعطاف پذیرتر و رونق اقتصادی سیر صعودی خواهد داشت. شکی نیست که در جامعه 
هر  که  است  طبیعی  بنابراین  می شود؛  بنا  آن  بر  موفقیت  که  است  ستون هایی  یادگیری،  امروز 
یادگیری زمانی بکار می آید و هر مشکلی با نوع خاصی از یادگیری حل می شود. این است که عنوان 
می شود، برای انتخاب شغل، کسب تخصص و یا به طورکلی زندگی در سطح مطلوب در آینده، باید 

»یاد بگیرید«.
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را در  افراد  اما  آورده شده اند،  یادگیری  و  بنام مطالعه  اگرچه  یادگیری،  و  مهارت های مطالعه 
و  مطالعه  از  و شغل،  تخصص  کار،  زندگی،  نمود؛ چراکه  موفق خواهند  نیز  زندگی  و  کار  دنیای 
مطالعه  مهارت های  که  است  این  باشیم  داشته  خاطر  به  باید  آنچه  نیستند.  یادگیری جداشدنی 
نیز  بلکه بخش ضروری زندگی روزمره ما  برای زمان مطالعه مورداستفاده قرار می گیرند،  نه فقط 
هستند. به عنوان مثال، استخدام در یک شغل مناسب، به دامنه وسیعی از اطالعات مربوط به اموری 
که به آن حرفه مربوط می شود، مرتبط است؛ بنابراین اخذ مهارت هایی که در موقعیت های دیگر 
قابل تعمیم باشند الزم است، این بدان معناست که دورنمای شغلی افراد در آینده، مهارت هایی را 

می طلبد که امروزه فرا گرفته شده و از موقعیتی به موقعیت دیگر تعمیم دادنی باشند.
باید سخت کوشید و در  یادگیری کار آسانی نیست،  اعتقاد داشت که  نامی  ارسطو دانشمند 
نهایت سودی که حاصل می شود، بیش از تالشی است که بکار رفته است. باید تمام وقت و انرژی 
خود را صرف دستیابی به اهداف مطالعه و کسب موفقیت نمود. اگر این چنین عمل شود، به طور 
یقین ضمن کسب موفقیت در زمینه های مختلف زندگی، روابط متقابل با دیگران نیز لذت بخش 

خواهد بود.
آن،  رهنمودهای  به  عمل  و  مطالعه  با  که  است  شده  تدوین  به گونه ای  کتاب  این  محتوای 

دانشجویان به موارد زیر دست خواهند یافت:
1- در یادگیری هایشان بیشتر درگیر شوند.

2- نسبت به یادگیری هایشان احساس مثبت تری داشته باشند.
3- احساس مالکیت و مسؤولیت بیشتری نسبت به یادگیری هایشان داشته باشند.

4- رابطه شان با شرایط دانشگاه بهتر شود.
5- آمادگی بیشتری برای زندگی آینده که یادگیری در شرایط گسترده تری رخ خواهد داد، 

داشته باشند و در نهایت عملکرد بهتری در کسب موفقیت نیز داشته باشند.
مطالعه این کتاب دانشجویان را در بهبود نحوه مطالعه و افزایش اثربخشی کارشان کمک خواهد 
نمود. به آن ها می آموزد که چگونه به بهترین وجهی وقت خود را برای مطالعه و یادگیری موارد 
درسی و غیردرسی صرف کنند و حداکثر استفاده از آن را ببرند. به عبارتی با مطالعه و عمل به 
مراحل مختلف این کتاب، قدرت و اراده ای را خواهند یافت که به تدریج یأس و ناامیدی را از خود 

رانده و خود را فردی بااراده و مصمم بیابند.
کتاب حاضر از چهار بخش تشکیل شده است و به گونه ای سازماندهی شده است که هر بخش 
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به تنهایی می تواند مفید واقع شود و این در حالی است که تمامی فصل های کتاب بر روی هم مانند 
حلقه های زنجیری هستند که در ارتباط با یکدیگر، مهارت های خاص را در جهت مطالعه و یادگیری 

به خواننده می آموزد:
بخش اول در سه فصل تهیه شده است و در آن سبک های مختلف یادگیری، ویژگی های یاد 
گیرنده برای یادگیری اثربخش، روش های گوناگون یادگیری و نیز موانعی که در خصوص یادگیری 
مطرح می شوند، ارائه شده است. این کتاب توانمندی هایی در دانشجویان ایجاد می کند تا به طور 
بهینه و مؤثرتر از وقت خود استفاده کنند، بتوانند خودآموز باشند و اضطراب هایشان را با مشخص 

کردن اولویت ها به حداقل برسانند.
انواع  و  آن  اقسام  حافظه،  در خصوص  را  اطالعاتی  می باشد  فصل  دو  شامل  که  دوم  بخش 
راهبردها و تمرینات در تقویت آن به منظور مطالعه مؤثر ارائه می دهد. مطالعه مؤثر، متأثر از دو عامل 
است: اول نگرش نسبت به مطلب خواندنی و دیگری کاربرد ماهرانه فنون مطالعه. نگرش نسبت 
به مطلب خواندنی سبب می شود تا شخص به مطالعه بیشتر بپردازد، مطالعه بیشتر منجر به بهتر 
شدن فنون مطالعه می شود، کاربرد فنون بهتر مطالعه را آسان تر، سریع تر و لذت بخش تر می سازد،  
درنتیجه نگرش خواننده نسبت به مطالعه مثبت تر می شود و سبب می شود تا او به مطالعه بیشتر 

بپردازد.
بخش سوم دانشجویان را با راهبردهای ایجاد انگیزش در رسیدن به موفقیت آشنا می سازد. این 
بخش راه  های واقعی رسیدن به موفقیت را معرفی می نماید. به افراد کمک می کند تا دستاوردها، 
موفقیت و خوشبختی خود را برنامه ریزی کنند. زندگی یک سفر است، در این سفر به اهداف و 
برنامه های دقیقی نیاز است تا از جایگاه کنونی به آینده مطلوب رسید. این کتاب به طور مختصر و 
قابل فهم و مفید، راه کارها و اعتمادبه نفس کافی برای از پا درآوردن مشکالت پیش بینی نشده و حل 
سریع، قاطع و کامل آن ها را در اختیار دانشجویان قرار می دهد. برای داشتن یک زندگی متفاوت، 
در هر حوزه ای باید فردی متفاوت بود، باید یاد گرفت، رشد کرد و تجربیاتی را که تحمل و بینش 
رسیدن به یک زندگی برتر را به ما می دهد به دست آورد. برای رسیدن به بهترین ها نیاز به اهداف، 
افراد را به آنچه می خواهند در آینده باشند برساند، این  برنامه ها و طرح های مشخصی است که 

بخش از کتاب این تجربیات را ارائه می دهد.
بخش چهارم با استفاده از یکسری راهبردهای عملی، دانشجو را یاری می دهد تا برای امتحان 

آماده شده و آن را با موفقیت به اتمام برساند.
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این کتاب با نثری روان نگاشته شده است و با استفاده از این کتاب، دانشجو می تواند هم در 
مطالعه انفرادی و هم در کلیه مراحل زندگی عملکرد بهتری داشته باشد. مطالعه این کتاب برای 
کلیه دانشجویان، مدرسان دانشگاه، معلمان، مدیران و تمامی عزیزانی که در رابطه با ارتقاء یادگیری 

اثربخش در مدارس گام برمی دارند، مفید خواهد بود.


