(روشاهی مطالعه)

آموزش خواندن
«سری دوم»

خواندن کتاب خوب ،م کالمه با مدریان شرافتمند گذشته است.

"دکارت"

آیا مطالعه ،كاری سخت و طاقتفرساست؟ نه ،واقعيت این است كه روش صحيح مطالعه را نميدانيد و متأسفانه در مدرسه و دانشگاه هم
در مورد چگونه خواندن نميآموزید .یادگيری و مطالعه ،رابطهای تنگاتنگ و مستقيم با یكدیگر دارند تا جایي كه ميتوان این دو را الزم
و ملزوم یكدیگر دانست .برای اینكه ميزان یادگيری افزایش یابد ،باید قبل از هرچيز مطالعهای فعال و پویا داشت.

شيوه صحيح مطالعه ،چهار مزیت عمده زیر را به دنبال دارد:
 -1زمان مطالعه را كاهش ميدهد.
 -2ميزان یادگيری را افزایش ميدهد .
 -3مدت نگهداری مطالب در حافظه را طوالنيتر ميكند.
 -4بهخاطرسپاری اطالعات را آسانتر ميسازد.
برای داشتن مطالعهای فعال و پویا ،نوشتن نكات مهم درحين خواندن ضروری است تا برای مرور مطالب ،مجبور به دوبارهخواني نشویم و
در زماني كوتاه به یادداشتهایمان رجوع كنيم.
یادداشتبرداری ،بخشي مهم و حساس از مطالعه است كه باید به آن توجهي خاص داشت .چون موفقيت شما را تا حدود زیادی تضمين
ميكند و مدت زمان الزم برای یادگيری را كاهش ميدهد .خواندن بدون یادداشتبرداری ،یكي از عوامل مهم فراموشي است.

شش روش مطالعه :
 -1خواندن بدون نوشتن :روشي نادرست برای مطالعه است .مطالعه ،فرآیندی فعال و پویاست و برای رسيدن به این هدف باید از تمام
حواس خود برای درك صحيح مطالب استفاده كرد .باید با چشمان خود مطالب را خواند ،باید در زمان مورد نياز مطالب را بلند بلند ادا و
نكات مهم را یادداشت كرد .این كار دو فایدهی مهم دارد:
 با مطالب مورد مطالعه درگير شده و حضوری فعال و همهجانبه در یادگيری خواهيد داشت.


هنگام لزوم ،خصوصاً قبل از آزمون ،بتوان از روی نوشتهها مرور كرد و خيلي سریع مطالب مهم را مجدداً به خاطر سپرد .

 -2خط كشيدن زیر نكات مهم :این روش شاید نسبت به روش قبلي بهتر باشد ولي روش كاملي برای مطالعه نيست؛ چرا كه در این
روش ،بعضي از افراد بهجای آنكه تمركز و توجه بر روی یادگيری و درك مطالب داشته باشند؛ ذهنشان به خط كشيدن زیر نكات مهم
معطوف ميشود .روش صحيح خط كشيدن زیر نكات مهم بدین صورت است :ابتدا باید مطالب را بخوانند و مفهوم را كامالً درك كنند و
سپس زیر نكات مهم خط بكشند نه آنكه در كتاب بهدنبال نكات مهم بگردند تا زیر آن را خط بكشند.
 -3حاشيه نویسي :این روش نسبت به دو روش قبلي بهتر است ولي باز هم روشي كامل برای درك عميق مطالب و خواندن كتب درسي
نيست ولي ميتواند برای یادگيری مطالب كماهميت مورد استفاده قرار گيرد.
 -4خالصه نویسي :در این روش ،شما مطالب را ميخوانيد و آنچه را كه درك كردهاید بهصورت خالصه در دفتری یادداشت ميكنيد .این
روش نسبت به روشهای قبلي ،برای مطالعه مناسبتر است چرا كه در این روش ابتدا مطالب را درك كرده سپس آنها را یادداشت
ميكنيد اما باز هم بهترین روش برای خواندن نيست.
 -5كليدبرداری :كليدبرداری روشي بسيار مناسب برای خواندن و نوشتن نكات مهم است .در این روش شما بعد از درك مطالب،
بهصورت كليدی نكات مهم را یادداشت ميكنيد و در واقع كلمه كليدی كوتاهترین ،راحتترین ،بهترین و پرمعنيترین كلمهای است كه
با دیدن آن ،مفهوم جمله تداعي شده و به خاطر آورده ميشود.
 -6خالقيت و طرح شبكهای مغز :این روش ،بهترین شيوه برای یادگيری خصوصاً فراگيری مطالب درسي است .در این روش ،شما مطالب
را ميخوانيد و بعد از درك حقيقي آنها ،نكات مهم را به زبان خودتان و بهصورت كليدی یادداشت ميكنيد و سپس كلمات كليدی را بر
روی طرح شبكهای مغز مينویسيد (در واقع نوشتههای خود را به بهترین شكل ممكن سازماندهي و نكات اصلي و فرعي را مشخص
ميكنيد)تا در دفعات بعد به جای دوبارهخواني كتاب ،فقط به طرح شبكهای مراجعه كرده و با دیدن كلمات كليدی نوشته شده بر روی
طرح شبكهای مغز ،آنها را خيلي سریع مرور كنيد .این روش درصد موفقيت تحصيلي شما را تا حدود بسيار زیادی افزایش ميدهد،
درس خواندن را بسيار آسان ميكند و بازده مطالعه را افزایش ميدهد.

