
  )4قسمت ( مطالعه هايروش

 

هاى خوبى   خوانم، باز هم نمره مى ياددرس ز ينكهبا ا يراز ياموزيد؛مطالعه را به من ب يحروش صح يكخواهم كه  شما مى از :پرسش
بار  يكاگر  ايربار بخوانم؛ ز 2كمتر از  يدنمى آورم و براى امتحان هم نبا يادخوانم فردا آن را به خوبى به  و درسى را كه مى يرمگ نمى

  .موفق باشم يمتا بتوانم در درسها يدكن يىراهنما يحكنم كه مرا در روش صح از شما خواهش مى. كنم بخوانم، فراموش مى

 ينكه به ا ينبراى ا. بخش و ثمربخش باشد يتتا رضا يرددر حال آرامش و بدون اضطراب صورت بگ يدمطالعه موفق، با يك :پاسخ
 يانب يب،تمركز و سرعت مطالعه به ترت يى،مكان، روش، كارآ ربارهبرخى از نكات مهم و كلى را د يم،ه باشسؤال شما پاسخ كاملى داد

  .يدآنها، مشكل خود را برطرف كن يرىتا با بكارگ يمكن مى
  

   مطالعه مكان

  :اند نوشته  ينچن» مطالعه روشمند«اهللا خادمى در كتاب  ينو دكتر ع» نكته درباره مطالعه 500«در كتاب  يس،ر يلف دكتر
 يدنپسندند و بعضى دراز كش بعضى صندلى راحتى را مى. دهند در سكوت مطالعه كنند و برخى در سروصدا مى يحبرخى افراد ترج -1
  /يدمطالعه خود را آغاز كن يد،تر هست و در هر حالتى كه راحت يداصالً وسواس به خرج نده. نشستن رسمى را يا
 يندر ا يراز يد؛ساعت پس از مطالعه موكول كن يماست، مرتب كردن آن را به ن يختهى آشفته و به هم راگر مكان مطالعه شما كم -2

  .داد يدرا از دست نخواه يدىكرد و زمان مف يدفكر خواه يد،ا  مرتب كردن اتاق، به مطالبى كه مطالعه كرده ينصورت، در ح
همراه آن خاطره در ذهن شما  يد،كن تا مطلبى كه مطالعه مى يدتفاده كناس يزانگ  يجانو ه يىهاى استثنا گاهى اوقات از مكان  -3

و  يخىمكان تار يكدر  ياو  يدو مطلب را مطالعه كن يدباران رو يرچراغ قوه ز يكچتر و  يكشب بارانى با  يكماندگار شود؛ مثالً در 
  .يددر مورد مطلب مورد عالقه خود بپرداز طالعهبه تفكر و م يمى،قد
 يشكار، به افزا ينا. داشته باشد يتهماهنگى و سنخ يد،كن مكان داشته باشد، موضوع مورد مطالعه شما با مكانى كه انتخاب مىاگر ا -4

   .شود مى يزن يازهماهنگى، شامل ابزار و لوازم مورد ن ينا. كند مى يارورى شما كمك بس بهره 
تر  تا راحت يدآل را براى مكان مطالعه، در ذهن خود فهرست كن  يدهمهم و ا يتقبل از انتخاب محل مطالعه خود، چند خصوص -5

  .يابيدآن را ب يدبتوان
 يت،نها توقف در مطالعه و چشم دوختن به بى يراشدن به دور دست وجود داشته باشد؛ ز يرهراهى براى خ يددر مكان مطالعه شما، با -6

  .يدشو يرهسقف اتاق خسودمند است؛ حداقل گاهى به  يارمطالعه بس يىكارآ يشدر افزا
ها از مطالعه  مكان يرتا در سا يابيد اى مى  صورت بهانه يندر ا يراز يد؛گاه مطالعه خود را به حضور در مكان خاصى مشروط نكنيچه -7

  ».يداست كه شما هست يىمكان مطالعه، جا« يقت،كه در حق يدداشته باش يادبه . يزيدبگر
اى نباشند كه شما را خواب   در مكان مطالعه شما به گونه يط،شرا يرشكل صندلى و سا ط،ينور، دماى مح يزانكه م يددقت كن -8

  .آلوده كنند
  .است ياتىدر مكان مطالعه، شرطى ح يادز يژنخوب و اكس يهتهو  -9
  

   مطالعه روش

ن شك، پرورش خاصى الزم براى قرائت، بدو. توان از خواص مادرزادى دانست جانسون، خوب كتاب خواندن را نمى يلبه قول آدر -1
  .است

و به هنگام لزوم،  يابدخواند، در را كه مى يزىچ هاىييبايكار بتواند ز ينخوانى، روشى است كه خواننده در ا روش كتاب ينبهتر -2
  .گردد از راه پرورش و ممارست حاصل مى ينآنها را بفهمد و ا يبمعا
مطلب، آن معانى را براى ما كشف  ياقكه س يدتصور نكن يهودهب. يددقت كن ينيد،ب بار مى يندر معانى كلماتى كه براى نخست -3

  .وقت براى رفتن به سراغ فرهنگ لغت است ينهمان زمان، بهتر. كند مى
بلكه نوعى  يست؛استقامت، لجاجت ن. يمدر خواندن كتاب استقامت داشته باش يددارد كه با يدهفرانسوى، عق يسندهفاگه، نو يلام -4

  .كند مى يقپرورد و درك ما را عم ت كه ذوق ما را مىبردبارى اس
 يد،عقا يناز ا يكى. دارد يباو ز يعبد ياراى بس يهخوانى نظر فرانسوى، درباره انتخاب كتاب و روش كتابنامدار مون تنى، دانشمند  -5

اثر پربها، ما را  يك. يمط دائمى داشته باشو با آن ارتبا يمآن را دوبار بخوان يدكتاب خوب، با يكآن است كه براى وصول به عمق معناى 
دقت فوق العاده  بار، يك ينهر چند در ا يم؛درجه از خوشبختى برس ينبار خواندن، به ا يكبا  يمتوان ما نمى. سازد مى دتمندمدتها سعا

  .يمبكار بر
هاى  كتاب. يمگو كن درباره آن گفت يدبا م،يكن يداپ يحىنظر صح يم،ا  از كتابى كه خوانده يموى معتقد است كه اگر بخواه ينهمچن -6

   .يمنام است كه ما آن را مباحثه مى يزىهمان چ ين،و ا يندگشا خوب، افق گفتگوهاى پرثمر را به روى ما مى



 يدفقط توجه كن. بردارى است يادداشتهاى خوب مطالعه، استفاده از  از روش يكى: آمده است» نكته درباره مطالعه 500«در كتاب  -7
و اگر مطلبى را درك  يسيدتر بنو  را برجسته يادداشتنكات مهم  يزيد؛هاى گوناگون برطرح! يدنكن يسىرونو يادداشت،كه به جاى 

  .يدبردار يادداشتبه صورت سؤال  يد،كن نمى
ب در ابتداى شده است كه هنگام مطالعه، ابتدا خالصه مطلب را كه اغل يشنهادپ» در خواندن و درك يعروشهاى تسر«در كتاب  -8

و بعد چند سطر از ابتداى هر عنوان را مطالعه  يدسپس عنوانها و فهرست اجمالى كتاب را مطالعه كن يد؛كتاب آمده است، بخوان يامقاله 
كتاب را بر اطالعات  يرو تفاس يحاتتوض يرهستند و سرانجام سا يىخطوط ابتدا يندر هم معمولبه طور ن مطالب، يمهمتر يراز يد؛كن

  .يفزاييدبخود 
مطالعه و عمل نكردن، مانند شخم زدن «به قول تولد، . يدكن يزىر برنامه يد،آموز از همان زمان مطالعه، براى به كار بستن آن چه مى -9

  ».است يدنو بذر نپاش
  .و هضم كرد يدجو يدم بارا ه يلىو قل يدبلع يدرا با يگربعضى د يد؛چش يدبرخى كتابها را با«باره دارد؛  يندر ا يبايىجمله ز يكنب -10
  

   مطالعه يىكارآ

و با مفهوم و معناى مطلب، ارتباط برقرار  يدبه روخوانى سطحى در حالت پراكندگى فكر قناعت نكن يد؛مطالعه را باال ببر يفيتك -1
  .يداست، به خوبى درك كن يازتا آن چه را كه مورد ن يدساز
دانستن است؛ پس ابتدا آن چه را  يشتراى براى ب تنها بهانه  تر، يعو سر يشتربحجم مطالعه، حواس شما را پرت نكند؛ مطالعه  -2

  .يدوسوسه شو »يشترب«و » سرعت«گاه با كلمات و آن يدبرداشت كن يد،و بفهم يدبدان يدخواه مى
 يد،به خاطر بسپار يدرا كه دوست دار يىها قسمت يد،بپرداز يگرىو به مطلب د يدقبل از آن كه از موضوع اصلى كتاب منحرف شو -3

  .يدمشخص كن
تمركز  يددر مورد چه موضوعى با ير،خ يا يدبردارى دار يادداشتكه قصد  ينا. يدداشته باش يزىر حتماً براى مطالعه خود برنامه  -4
   .ندشده باش يزىر  از قبل برنامه ، همه بايد…و ييدجو كتاب جواب آنها را مى ينكه در ا يدچه سؤاالتى در ذهن دار يد،كن
 يااستفاده از مداد . يدكن يسىمختص به خود شما باشد تا به راحتى در آن عالمتگذارى و نكته نو يد،كن كتابى كه مطالعه مى يدبا -5
خطوط رنگى، استفاده شما را  ينا يدهر چند نبا يد؛ببر يشترىدهد تا در مراجعه مجدد به كتاب، بهره ب رنگى، به شما امكان مى يكماژ

  .طوط كتاب كاهش دهدخ يراز سا
كه همراه با سؤاالت، ذهن خود را با  يابد مطلوب مى يىمطالعه آنگاه كارآ يراز يد؛قلم در دست داشته باش يكهنگام مطالعه، همواره  -6

  .يدكن يادداشتآن  يهو در حاش يدده يقهاى كتاب تطب  آموزه
ورى مطالعه   و هم تجربه و عمل را به بهره يدهم از خواندن خسته نشوتا  يدكارهاى خود، تعادلى به وجود آور يرمطالعه و سا يانم -7

  .يفزاييدخود ب
در نوع كتابى كه براى مطالعه  يدشود؛ سعى كن ورى شما مى  مطالعه پراكنده، با موضوعات گوناگون و متناقض، موجب كاهش بهره -8

  .شما به هم نخوردتا نظم فكرى  يدمطالعات قبلى خود را در نظر آور يد،كن انتخاب مى
راهكار،  ينا. يدافزا مطالعه شما مى يىبر كارآ يد،آن را خالصه بردارى كن يدىنكات مهم و كل يد،خوان از هر كتابى كه مى يداگر بتوان -9

  .كند يادداشتشود كه خواننده به زبان و عبارات خودش، مطالب را  آنگاه ارزشمندتر مى
 يد،خوان ورى شما از آن چه مى به بهره  يد،ا در مورد مطلبى كه براى مطالعه انتخاب كرده  يزه،انگ كه عالقه و يدداشته باش يادبه  -10
  .يدافزا مى ياربس
بر  يقىو نوعى اثر تشو يدافزا و لذت مطالعه مى يجانپاداشِ مشروط براى مطالعه حجم خاصى از كتاب، به ه يكگاهى قرار دادن  -11

حتى خوردن  يامورد عالقه  يتفعال يكرفتن به مكانى خاص، انجام  يزيونى،برنامه تلو يك يدنتواند د مىها،  پاداش ينا. گذارد فرد مى
  .شده، مطالعه شده باشد يينتع يزانكه م ينباشد؛ مشروط بر ا القهخوراكى مورد ع يك
مطالعه شما كامالً  يىدر كارآ يزمكانى ن يطشرا يرو سا يطرنگ كاغذ، رنگ قلم، نحوه نشستن، فاصله چشم با كتاب، نور مح -12

  .مؤثرند
  

  تمركز مطالعه

  :داند كه عبارتند از تمركز حواس الزم مى يجاد، نكاتى را براى ا»مطالعه روشمند«خادمى در كتاب  دكتر

  .مطالعه است ينتمركز و دقت در ح يجاداز علل مهم ا يكىعالقه به موضوع مورد مطالعه،  -1
چشمان فرد بر صفحه كتاب و افكارش در حال پرواز به دور  يگر،رابطه كارساز است؛ به عبارت د يندر ا يزن يلهماهنگى اراده و تخ -2

  .دستها نباشد
   .نگرانى و اضطراب يمارى،توانند تمركز فرد را بر هم بزنند؛ مانند گرسنگى، تشنگى، ب مى يزبرخى مسائل جسمى و روحى ن -3
  . …كم، لباس نامناسب و يا يادنور ز ياد،زننده تمركزند؛ مانند سروصداى ز از عوامل برهم يزن يطىبرخى مسائل مح -4

كه  يدافزا فهرست مى ينبر ا يزرا ن يگر، چند نكته مهم د»در خواندن و درك يعروشهاى تسر«جو در كتاب حق آقاى

   :عبارتند از



دهد و تمركز را بر هم  سطح مطالعه را كاهش مىحالت،  ينا. عوامل بر هم خوردن تمركز، عجله و شتاب است ينتر از مهم يكى -1
  .زند مى
پرى «وآله،   يهعل  اهللا از حد است و به قول حضرت رسول اكرم صلى يشب يرىمعده و س ينىسنگ يگر،از مسائل قابل توجه د يكى -2

تمركز و عدم ارتباط، با مفهوم و به عبارتى، عدم  يدنهمان خواندن و نفهم ين،ا. »به وجود آورنده حماقت است ياد،ز يرىمعده و س
  .كتاب است

حالت تمركز و ساعات  ينتمركز است؛ مثالً پس از استراحت، خصوصاً در صبحگاهان، بهتر يجادانتخاب زمان مناسب، از عوامل ا -3
دست دگى الزم را بتا بدن آما يداوقات، براى تمركزند؛ البته در صبحگاهان، الزم است قدرى ورزش كن ينتر خستگى و كسالت، نامناسب

  .آورد
  .باشند كننده تمركز مى يجادنظم و انضباط در نوع، ساعت و مكان مطالعه، همگى از عوامل ا -4
  

  مطالعه سرعت

 يقحتماً ابتدا به فهرست كتاب نظرى دق يد،ده يشسرعت مطالعه را افزا يدكند كه اگر قصد دار مى يشنهادپ يسر يلدكتر ف -1
  .يدكن يداضوعات كلى كتاب آگاهى پتا نسبت به مو يندازيدب
   .به كار گرفته شود يددارد، اصالً نبا يازو در مطالبى كه به تعمق و تأمل ن يستمناسب ن يشهتند خوانى، هم -2
  .يدعادت بلند خوانى كتاب را ترك كن يدسرعت، سعى كن يشكند؛ براى افزا مى يافتما كلمات را در يانتندتر از ب يشهمغز ما هم -3
  .يدجمله، به درك گروهى لغات عادت كن يكتا به جاى درك لغت به لغت  يدكن ينتمر -4
آن كه فرد مرتب نگاه خود را به  يعنىاز عوامل كندخوانى، برگشت است؛  يكى، »در خواندن و درك يعتسر«كتاب  يسندهبه نظر نو -5

 يمبه طور مستق يدهنگام مطالعه، چشم با. كند را تلف مى يادىزبرد و وقت  مى يانكار، تمركز فرد را از م ينا. بر گرداند يشينخطوط پ
  .يددورى جو يين،به سطرهاى باال و پا يدنو به موازات صفحه حركت كند و از پر

كند، نه  در تند خوانى، فقط چشم كار مى يراعادت را ترك كنند؛ ز ينا يدكنند، با كسانى كه با انگشت خط مورد مطالعه را دنبال مى -6
  .و زبان دست

كاهد؛ پس بهتر  باور است كه حتى تكان دادن سر هنگام مطالعه، از سرعت مطالعه مى ين، بر ا»مطالعه روشمند«كتاب  يسندهنو -7
همه صفحه كتاب، اصالً به  يدنبراى د. كند؛ نه دست، نه زبان و نه سر در تند خوانى، فقط چشم كار مى: ييمگونه بگو يناست كه ا

  .قرار دارد ينايىخود در دامنه ب ،صفحه يست؛ن يازىحركت سر ن
الى خطوط و   البه ياكتاب  يدسف يهسرگردانى چشم در حاش: برد كه عبارتست از نام مى» خالى خوانى«به نام  يگرىوى از مشكل د -8
  .شود و موجب كاهش سرعت مطالعه مى يندگو مى يزن يدمف يرغ يدنحالت را د ينا. صفحه يدمف يرهر قسمت غ يا
صفحه  يىورق زدن درست آن است كه با دست چپ واز گوشه باال. كند در وقت كمك مى يىجو  به صرفه يزحتى نوع ورق زدن ن -9

صفحه  يينىكسانى كه با دست راست و از گوشه پا. صفحه، دست براى ورق زدن آماده باشد يانو چند لحظه قبل از پا يردصورت گ
  .كاهند ىمزنند، از سرعت و تمركز خود  ورق مى
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