روضهاي صحيح مطالعه ()2
يىي اص تػَسات ًادسست ضايغ دس هَفميت تحػيلي دس داًطگاُ ايي است وِ هَفميت تِ استؼذاد ٍ َّش تستگي
داسد دس حالي وِ چگًَگي هطالؼِ ٍ استفادُ تْيٌِ اص صهاى ٍ اهىاًات ،ضشط ضشٍسي هَفميت هي تاضذ  .پژٍّطْايي وِ دس
سطح وطَس دس هَسد هطشٍط ضذى داًطجَياى ضذُ ًطاى هي دّذ وِ اص جولِ ػلل هؤثش دس هطشٍطي آًْا ضيَُ ٍ سثه
هطالؼِ آًْا هي تاضذ  .اغَل اغلي هطالؼِ ضاهل هَاسدي است وِ تا داًستي ٍ تىاسگيشي آى هي تَاى تاصدُ هطالؼِ سا تاال
تشد .تِ ّش حال هطالؼِ هؤثش لَاًيي خاغي داسد وِ سػايت ايي لَاًيي هَجة تْشُ ٍسي دس هطالؼِ ٍ سسيذى تِ اّذاف
ضخػي ضوا خَاّذ ضذ.
الصم تِ يادآٍسي است وِ دس صهيٌِ ًحَُ هطالؼِ ػلوي ٍ ػولي ،اص ًَيسٌذُ حاضش تشٍضَسي دس تاسُ ّويي هَضَع تا
ػٌَاى يادگيشي خالق دس سالْاي گزضتِ تْيِ ضذُ وِ خَاًذى آى پيص صهيٌِ تشاي هطالؼِ هطالة وًٌَي ضواست.
ضص روش مطالعه:
يادگيشي ٍ هطالؼِ ساتطِ اي تٌگاتٌگ ٍ هستمين تا يىذيگش داسًذ ،تا جايي وِ هي تَاى ايي دٍ سا الصم ٍ هلضٍم يىذيگش
داًست .هطىل ػوذُ داًطجَياى دس يادگيشي ً ،ذاًستي ضيَُ غحيح هطالؼِ است

 .اوثش فشاگيشاى تِ سٍش سٌتي ٍ

ًادسست آًمذس تىشاس هي وٌٌذ تا هطلتي سا تياهَصًذ  .دس حالي وِ ضيَُ غحيح هطالؼِ چْاس هضيت ػوذُ صيش سا تِ دًثال
داسد:
-1صهاى هطالؼِ سا واّص هي دّذ - 2 .هيضاى هطالؼِ سا افضايص هي دّذ -3 .هذت ًگْذاسي هطالة دس حافظِ سا طَالًي
تش هي وٌذ-4.تخاطش سپاسي اطالػات سا آساًتش هي وٌذ .تيي سٍضْاي هطالؼِ سٌتي ٍ سٍضْاي هطالؼِ پيطشفتِ تفاٍتي
تسياس صياد ٍجَد داسد وِ دس صيش تِ آى پشداختِ هي ضَد :
افشاد تشاي يادگيشي هطالة هَسد ػاللِ خَد ،هؼوَالً اص يىي اص ضص سٍش صيش استفادُ هي وٌٌذ.
خالليت ٍ طشح ضثىِ اي هغض

وليذ تشداسي

حاضيِ ًَيسي

خط وطيذى صيش ًىات هْن

خَاىدى تذٍى ًَضتي
-1خواندن بدون نوضتن :
خَاًذى تذٍى يادداضت تشداسي ،سٍش ًادسست هطالؼِ است صيشا تشاي دٍ تاسُ خَاًي تايذ ول وتاب سا هجذداً تخَاًيذ وِ
ايي سٍش ّن صهاًي تيطتش هي طلثذ ٍ ّن اًسجام ٍ پيَستگي الصم تيي ًىات اغلي ٍ هْن ايجاد ًخَاّذ وشد.
-2خط كطيدن زير نكات مهم است :
ايي سٍش ّش چٌذ ًسثت تِ سٍش لثلي تْتش اها سٍش واهل ٍ غحيح تشاي هطالؼِ ًيست  .چشا وِ دس ايي سٍش افشاد
تجاي آًىِ تَجِ ٍتوشوضضاى تِ يادگيشي ٍ دسن هطالة تاضذ رٌّطاى تِ خط وطيذى صيش ًىات هْن هؼطَف است  .اها
سٍش غحيح آًست وِ اتتذا هطالة سا تخَاًيذ هفٍِم آًْا سا واهالً دسن وٌيذ سپس صيش ًىات هْن تِ تشتية اٍلَيت
خط تىطيذ ٍ دس ضوي فشاهَش ًىٌيذ وِ حتواً ًىات اغلي ٍ هْن سا اص ًىات فشػي ٍ ون اّويت هطخع وشدُ ٍ ػالهت
گزاسي ًوائيذ.

 -3حاضيه نويسي :
دس ايي سٍش تؼذاص خَاًذى هطالة ًىات هَسد ًياص سا دس حاضيِ وتاب باصًَيسي وٌيذ تا دفؼات تؼذ سشيؼاً تِ آى هشاجؼِ
وشدُ ٍ تتَاًيذ دس صهاًي وَتاُ آى سا هشٍس ًوائيذ  .الصم تِ روش است وِ ايي سٍش ًوي تَاًذ تشاي دسن ػويك هطالة ٍ
خَاًذى وتة دسسي  ،سٍش چٌذاى هٌاسثي تاضذ.
-4خالصه نويسي:
دس خالغِ ًَيسي ضوا هطالة سا هي خَاًيذ ٍ آًچِ س ا وِ دسن وشدُ ايذ تػَست خالغِ دس دفتشي ياداضت هي وٌيذ
ايي سٍش تا حذي تشاي هطالؼِ هٌاسة ٍ اص سٍضْاي لثلي تْتش است چشا وِ تشاي خالغِ ًَيسي تايذ اتتذا هطالة سا
دسن ٍ سپس آًْا سا يادداضت وٌيذ .تا ايي حال تْتشيي سٍش هطالؼِ ًيست .
-5كليد برداري :
سٍضي تسياس هياسة تشاي خَاًذى ٍ ًَضتي ًىات هْن است  .چشا وِ دس ايي سٍش ،ضوا تؼذاص دسن هطالة ،تػَست
وليذي ًىات هْن سا يادداضت هي وٌيذ  .دس ٍالغ ولوِ وليذي وَتاُ تشيي  ،تْتشيي ٍ پشهؼٌي تشيي ولوِ اي است وِ هي
تَاًذ ػيي جولِ ًثاضذ ( استٌثاط خَد ضوا اص هطلة ٍ خالليت ضوا ولوِ وليذي سا هي ساصد) .تذيٌساى تايذ تا ديذى ولوِ
وليذي  ،هفَْم جولِ تذاػي ضذُ ٍ تِ خاطش هي آيذ .ايي سٍش اهىاًي سا تِ ضوا هي دّذ وِ تيصتشيي تْشُ سا اص هطالؼِ
خَد تثشيذ ٍ دس دفؼات تؼذ ،خيلي سشيغ تا خَاًذى ولوات وليذي ،آًچِ سا وِ لثالٌ خَاًذُ ايذ يه تاس ديگش دس رّي خَد
هشٍس وٌيذ .تشاي يادداضت تشداسي اطالػات تػَست وليذي ،اٍل تايذ آًچِ سا وِ هي خَاًيذ تِ خَتي دسن وٌيذ ٍ سپس
استٌثاط خَد سا تِ غَست وليذي يادداضت وٌيذ  .دس ٌّگام هطالؼِ يه وتاب ٍ يادداضت تشداسي ،تِ ّوة ولوات آى
وتاب ًياص ًذاسيذ ،چشا وِ هطالة آى وتاب تش سٍي تؼذادي اص ولوات وليذي ٍ ساٌّوا تٌا ضذُ است.
تاش وِ ضوا تايذ فمط ايي
هثالً هوىي است دس يه غفحِ  300ولوِ اي فمط  30،20،10ولوِ هْن ٍ وليذي ٍجَد داضتِ د
ولوات سا يادداضت وٌيذ  .يه ولوِ وليذي تايذ تتَاًذ هثالً  ٍ 200،100يا تؼذادي تيطتش اص ولوات سا هثل لالب پطت
سش خَد تىطذ.
-6خالقيت و طرح ضبكه اي مغس:
ايي سٍش  ،تْتشيي ضيَُ تشاي يادگيشي هطالة دسسي است  .دس ايي سٍش ،ضوا هطالة سا هي خَاًيذ تؼذاص دسن حميمي
آًْاً ،ىات هْن سا تِ صتاى خَدتاى تػَست وليذي يادداضت هي وٌيذ ٍ سپس ولوات وليذي سا تش سٍي طشح ضثىِ اي
هغض هي ًَيسيذ ( دس ٍالغ ًَضتِ ّاي خَد سا تِ تْتشيي ضىل هوىي ساصهاًذّي هي وٌيذ ٍ ًىات اغلي ٍ فشػي سا هطخع
هي وٌيذ) تا دس دفؼات تؼذي تِ جاي دٍ تاسُ خَاًي وتاب  ،فمط تِ طشح ضثىِ اي هشاجؼِ وشدُ ٍ تا ديذى ولوات وليذي
ًَضتِ ضذُ تش سٍي طشح ضثىِ اي هغض  ،آًْا سا خيلي سشيغ هشٍس وٌيذ  .طشح ضثىِ اي هغض ،دسغذ هَفميت ضوا سا تا
حذٍد تسياس صياد افضايص دادُ ٍ دسس خَاًذى سا تسياس آساى هي وٌذ.
طشح ضثىِ اي ايي امواى سا تِ ضوا هي دّذ وِ تواهي ًىات هْن سا طثك اغَلي خاظ ٍ تِ غَست صًجيشُ اي

(استثاط

تيي ًىات اغلي ٍ فشػي )تخاطش تسپاسيذ تا دس هَلغ لضٍم خيلي سشيغ ٍ تطَس واهل تِ ياد آٍسيذ.
تشاي ساصهاًذّي ٍ دستِ تٌذي اطالػات دس طشح ضثىِ اي هغض تِ سِ سطح اص اطالػات ًياص است وِ دس ّش هطالؼِ اي
آًْا هطخع هيضَد.
-1تض اغلي

ً-2ىات اغلي

ً-3ىات فشػي ٍ يا جضئي هثل ضىل صيش

ّواًطَس وِ دس ضىل ًطاى دادُ هي ضَد تض اغلي يا هَضَع اغلي دسس دس هشوض يادداضت هي ضَد

 .تضاغلي ،يه

اًذيطِ ولي است وِ تواهي هطالة ٍ ًىات وتاب يا فػلي اص آى سا دس تش هي گيشد وِ تايذ دس يه جولِ وَتاُ آى سا
ثثت وٌيذ.
ًىات اغلي ّواى جوالت هَضَػي ّستٌذ وِ هفَْم ولي يه پاساگشاف سا يىجا خالغِ هي وٌٌذ ٍ ايي ًىات هْوتشيي
ًىاتي اًذ وِ يادگيشي آًْا واهالً ضشٍسي است.
ًىات فشػي يا جضئي ّواى ًىات ون اّويت اًذ وِ تايذ آًْا سا دس سطح سَم ًَضت.
سيستن تخاطش سپاسي ٍ تيادآٍسي اطالػات تَسط حافظِ  ،خطي ًثَدُ تلىِ تػَست صًجيشُ اي ٍ ضثىِ اي است  .خطي
تَدى يادداضت تشداسي هَجة سشدسگوي  ،تذاخل اطالػات ٍ هطخع ًثَدى سطَح هختلف يادگيشي هي ضَد

 .اگش

اطالػات خَد سا ضثىِ تٌذي وٌيذ ٍ تِ آًْا ساصهاى تذّيذ حافظِ ّن دس تخاطش سپاسي ٍ ّن دس تيادآٍسي اطالػات
سشيؼتش ػول هي وٌذ.
در صورت استفاده از « طرح ضبكه اي مغس» :
اصآًجا وٌِّگام دسس خَاًذى تايذ تواهيًىات هْن سا تٌَيسيذ،توشوض حَاس ٍ دلت ضوا افضايص هي ياتذ.اص آًجا وِ تايذ ًىات هْن سا تػَست وليذ ي تٌَيسيذ ٍ تشاي ًَضتي آى تايذ هفَْم هطالة سا واهالً هتَجِ تاضيذ  ،لزاديگش ًوي تَاًيذ جولِ سا حفظ وٌيذ  .تٌاتشايي فْن هطالة ٍ تخاطش سپاسي آى آساًتش ٍ ًگْذاسي آى دس حافظِ طَالًي
تش ٍ تيادآٍسي آى تسياس ساحتتش خَاّذ تَد.
 اص آًجا وِ فمط ًىات هْن سا يادداشت هي وٌيذ  ،دس ٍلت غشفِ جَيي وشدُ ٍ دس صهاًي وَتاّتش لادس خَاّيذ تَدًىات هَسد ًياص سا دٍتاسُ هشٍس وٌيذ.
منابع:
-1فٌَى تشتش هطالؼِ  ،هَلفاى تيژى ػليپَس

 -2آساًتشيي ساُ يادگيشي  ،هَلفاى تيژى ػليپَس

 -3سٍضْاي يادگيشي ٍ هطالؼِ دوتش ػلي اويش سيف

