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معناى مطالعه
 براساس معناى لغوى، واژه�ى مطالعه معناى بسيار عام و گسترده�اى دارد. زيرا انسان مى�تواند
از راه�هاى گوناگون درباره�ى موضوعات متفاوت اطالعات به�دست آورد. دايره�ى معناى لغـوى
مطالعه آن�چنان وسيع است كه همه�ى آگاهى�هاى متنوعى را كه انسان�ها از راه�هاى گوناگون
به�دست مى�آورند، شامل مى�شود. اما در معناى اصطالحى متـعـارف مـيـان دانـشـوران، واژه�ى

مطالعه از چنين وسعتى برخوردار نيست، بلكه دايره�ى آن محدودتر است.
 برخى ديگر مطالعه را چنين تعريw كرده�اند: امرى است كه موجب مى�شود، فكر بدون كمك
گرفتن از منبع خارجى و تنها با استفاده از توان خويش و با تمركز روى نوشته�ها، تعالى خويش را
فراهم آورد و درك خود را از مرحله�ى پايين�تر به مرحله�ى باال ارتقا بخشد. اما مطالعه در معناى
مورد نظر ما عبارت است از فهميدن و درك مطالب خواندنى بدون كمك ديگران. اگر مطالعه را

يادگيرى و فهم مطالب بدانيم، الزم است بدانيم كه چه عاملى در مطالعه�ى خوب مؤثر است.

ا مطالعه مى.كنيم؟چر
 در فرهنگ�هاى متفاوت در سراسر دنيا انگيزه�هاى گوناگونى براى مطالعه ديده مى�شود. اما

اين سياهه، پايه و اساس اغلب انگيزه�هاى مطالعه است:
 به�جاى آوردن آيين�هاى عبادى؛

 انجام وظيفه؛
 گذراندن اوقات فراغت؛

 كسب شناخت بهتر از مسائل جارى؛
 برطرف كردن نيازهاى واقعى روزمره؛

 افزايش مهارت�هاى حرفه�اى؛
 پاسخ�گويى به خواسته�هاى اجتماعى و شخصى؛

 پاسخ�گويى به خواسته�ها و تقاضاهاى الزم براى يك شهروند خوب بودن؛
 اصالح خود و اضافه كردن به معلومات و پيشرفت در زمينه�ى فرهنگى؛

 ارضاى خواسته�هاى فكرى خود.

اهداف مطالعه
 هدف از مطالعه�ى كتاب ممكن است كسب اطالعات و يا فهميدن مطالب باشد. به�طور كلى

هدف�هاى مطالعه عبارت�اند از:
 اين نوع مطالعه بامطالعه.ى مطالبى كه خواننده قصد ندارد، مفاهيم آن.ها را بفهمد: 

توجه به ذوق و استعداد خواننده انتخاب شده، و مطالب آن براى خواننده قابل درك و فهم است
و موجب افزايش اطالعات و دانش او مى�شود. ماننـد خـوانـدن روزنـامـه كـه شـخـص دانـش و
اطالعات عمومى خود را با خواندن آن افزايش مى�دهد، اما اين اطالعات در حوزه�ى تخصصى

او كاربرد چندانى ندارد و هدف از مطالعه، تنها داشتن دانش عمومى و گذراست.
 مطالعه�ى اين�گونهمطالعه.ى مطالبى كه خواننده سعى دارد، مفاهيم آن.ها را بفهمد: 

مطالب به�منظور فهميدن و افزايش درك خواننده است كه اين كار خود نوعى يادگيرى به�شمار

هداشتن انگيز
لين قدم او

در انجام
يك مطالعه.ى

ثر استمؤ
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مى�رود.
 به عبارت ديگر، هر گاه از خواندن مطلبى بتوانيم به ياد آوريم كه نويسنده چه گفته است، از او
چيزى ياد گرفته�ايم. اين نوع يادگيرى كسب اطالعات است. اما اگر از خواندن مطلبى فهميديم
كه منظور نويسنده از نوشتن آن مطلب چيست و به چه دليل آن مطلب را نوشته است، اين نـوع
خواندن به منظور فهميدن آن مطلب است و در واقع هدف ما از مطـالـعـه، هـمـان درك و فـهـم

مطالب نوشته شده است.

اع مطالعهانو
 در اين حوزه مى�توان دو نوع مطالعه را ذكر كرد:

 به اين معنى كه خواننده هنگام مطالعه، در مورد موضوع به دانش خود نيزمطالعه.ى فعال: 
رجوع مى�كند و در مورد آن به تفكر مى�پردازد. در واقع اين خواننده اسـت كـه رونـد مـطـالـعـه را

تعيين مى�كند و با توجه به نياز اطالعاتى خود، به خواندن مطلب مى�پردازد.
 در اين روش نويسنده است كه به خواننده خط�مشى مى�دهدمطالعه.ى غيرفعال (منفعل): 

و او را به ادامه�ى روند مطالعه وا مى�دارد.

ثر در مطالعهامل مؤعو
 مهم�ترين عامل براى انجام هر كارى، داشتن انگيزه�ى الزم براى انجام آن است.انگيزه: 

مطالعه بدون داشتن تمايل و انگيزه�ى الزم، جز نگاه كردن به كلمات و عدم�درك مطالب نيست.
پس داشتن انگيزه�ى الزم براى مطالعه�ى يك منبع اطالعاتى، اولين قدم در انجام يك مطالعه�ى

مؤثر است.
 گام بعدى پس از ايجاد انگيزه�ى الزم و در دسترس گذاشتن منابع، فراهمفضاى مناسب: 

آوردن فضاى مناسب براى مطالعه است. كتاب�خانه�هاى مدرسه�اى، با داشتن سالن مطالعه�ى
مناسب، مى�توانند محلى براى جذب دانش�آموزان عالقه�مند به مطالعه باشند.
در ايجاد محيط مناسب براى مطالعه، پيشنهادات زير مى�توانند مفيد باشند:

ـ سعى كنيد همه�ى مطالعه�ى خود را در يك مكان انجام ندهيد. تغيير محـل گـاهـى كـمـك
مؤثرى براى يادگيرى است.

ـ در اتاقى كه استراحت و تفريح مى�كنيد، به مطالعه نپردازيد؛ زيرا در اين اتاق تمركز�حواس
سخت است.

ـ كمبود اكسيژن در اتاق مطالعه، باعث كاهش توان جسمى و فكرى مى�شود. در حالـى كـه
تمركز حواس به استفاده از حداكثر توانايى جسمى و ذهنى نياز دارد.

ـ سعى كنيد، درجه�ى حرارت اتاق مطالعه ماليم باشد.
 بر كتاب بتابد.ًـ از نور كافى و يكنواخت استفاده كنيد و اجازه ندهيد، نور مستقيما

ـ سعى كنيد به تنهايى مطالعه كنيد. اما اگر هنگام مطالعه احساس تنهايى مى�كنيد، حـضـور
فرد ديگرى در كنار شما كمك مؤثرى است.

 به�جاى انباشته كردن ساعات مطالعه در قسمتى از شبانه�روز (صبح، عصر يازمان مناسب: 
شب) و يا در روزهاى معينى از هفته، آن�ها را به�طور متعادل پخش كنـيـد. تـجـربـه نـشـان داده

دارىيادداشت.بر
بخشى مهم
و حساس از
مطالعه است
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 سه ساعت مطالعه�ىًاست، اگر تمرينات خود را با فاصله انجام دهيد، موفق�تر خواهيد بود. مثال
منقطع با فاصله�هاى زمانى متناسب، خيلى بهتر از سه ساعت مطـالـعـه�ى مـداوم و بـدون وقـفـه

است.
زمان مناسب مطالعه به دو صورت تعيين مى�شود:

الw) بهترين اوقات براى مطالعه از لحاظ ساعات اوج توانايى جسمانى و ذهنى
ب) تنظيم برنامه�ى مطالعه

 قدم بعدى در سير مطالعاتى، در دست�رس بـودندر دست.رس بودن منبع اطالعاتـى: 
منابع اطالعاتى است. در بيشتر موارد، در دست�رس بودن منبع مطالعاتى خود مى�تواند در ايجاد
انگيزه�ى مطالعه بسيار مؤثر باشد. وجود يك مجله با تصاوير جذاب در كتاب�خانه�ى مدرسـه يـا
قفسه�هاى نمايش تازه�هاى كتاب�خانه، براى آگاه كردن دانش�آموزان از منابع جديد و روزآمد و
يا به�عنوان گامى فراتر از اين�ها، دست�رسى به سايت�هاى اينترنتى، مى�تواند ضمن ايجاد انگيزه
براى مطالعه�ى بيشتر، اقدامى براى ايجاد رقابت�هـاى مـطـالـعـاتـى و روزآمـد شـدن اطـالعـات

دانش�آموزان در مسير رو به رشد اطالعات باشد.

دنست مطالعه كراياى درمز
. زمان مطالعه را كاهش مى�دهد.١
. ميزان يادگيرى را افزايش مى�دهد.٢
. مدت نگه�دارى مطالب در حافظه را طوالنى�تر مى�كند.٣
. به�خاطرسپارى اطالعات را آسان�تر مى�سازد.٤

براى داشتن مطالعه�اى فعال و پويا، نوشتن نكات مهم در حـيـن خـوانـدن ضـرورى اسـت تـا
براى مرور مطالب ناچار نشـويـم دوبـاره كـتـاب را

بخوانيم و در زمانى كوتاه از روى يادداشت�هاى
خـود مــطــالــب را مــرور كــنــيــم.

خط كشيدن
زير نكات مهم

ش كاملىرو
اى مطالعه نيستبر
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يادداشت�بردارى، بخشى مهم و حساس از مطالعه است كه بايد به آن تـوجـهـى خـاص داشـت؛
چون موفقيت شما را تا حدودى زياد تضمين خواهد كرد و مدت زمـان الزم بـراى يـادگـيـرى را
كاهش خواهد داد. خواندن بدون يادداشت�بردارى، يك علت مهم فراموشى در خواندن محسوب

مى�شود.

ش.هاى مطالعهرو
شش روش اصلى براى مطالعه عبارت�اند از:

 روش نادرست مطالعه است. مطالعه فرايندى فعال و پوياست و. خواندن بدون نوشتن:١
براى نيل به اين هدف، بايد از تمام حواس خود براى درك صحيح مطلب استفاده كرد. بايد بـا
چشمان خود مطالب را خواند، در صورت نياز مطالب را بلند بلند ادا كرد و نكات مهم را نوشت تا
هم با مطالب مورد مطالعه درگير شد و حضورى فعال و همه�جـانـبـه در يـادگـيـرى داشـت و هـم

 قبل از امتحان، بتوان از روى نوشته�ها مرور كرد و خيلى سريع مطالب مهمًهنگام نياز، خصوصا
 به�خاطر سپرد.ًرا مجددا

 اين روش شايد نسبت به روش قبلى بهتر است، ولى روش. خط كشيدن زير نكات مهم:٢
كاملى براى مطالعه نيست. چرا كه در اين روش بعضى از افراد به�جاى آن�كه روى يادگـيـرى و
درك مطالب تمركز و توجه داشته باشند، ذهنشان معطوف به خط كشيدن زير نكات مهم مى�شود.
پس روش صحيح خط كشيدن زير نكات مهم اين است كه ابتدا مطالب را بخوانند و مفـهـوم را

 درك كنند و سپس زير نكات مهم خط بكشند؛ نه آن�كه در كتـاب بـه دنـبـال نـكـات مـهـمًكامـال
بگردند تا زير آن�ها را خط بكشند.

 اين روش نسبت به دو روش قبلى بهتر است، ولى باز هم روشى كامـل. حاشيه.نويسـى:٣
براى درك عميق مطالب و خواندن كتاب�هاى درسى نيست. البته براى يادگيرى مطالبى كه از

اهميتى چندان برخوردار نيستند، مى�توان از آن استفاده كرد.
 در اين روش شما مطالب را مى�خوانيد و آن�چـه را كـه درك كـرده�ايـد،. خالصه.نويسـى:٤

به�صورت خالصه در دفترى يادداشت مى�كنيد. اين روش براى مطالعه مناسب و از روش�هـاى
قبلى بهتر است؛ چرا كه ابتدا مطالب را درك و سپس آن�ها را يادداشت مى�كـنـيـد. امـا بـاز هـم

بهترين روش براى خواندن نيست.
 كليدبردارى روشى بسيار مناسب براى خواندن و نوشتن نكات مهم است.. كليدبردارى:٥

در اين روش، شما بعد از درك مطالب، نكات مهم را به�صورت كليدى يادداشت مـى�كـنـيـد. در
واقع، كلمه�ى كليدى كوتاه�ترين، راحت�ترين، بهترين و پرمعنى�ترين كلمه�اى است كه با ديدن

آن، مفهوم جمله تداعى و به�خاطر آورده مى�شود.
 فراگيرىً اين روش بهترين شيوه�ى يادگيرى، خصوصا. خالقيت و طرح شبكه.اى مغز:٦

مطالب درسى است. در اين روش شما مطالب را مى�خوانيد و بعد از درك حقيقـى آن�هـا نـكـات
مهم را به زبان خودتان و به�صورت كليدى يادداشت مى�كنيد. سپس كلمات كليدى را روى طرح
شبكه�اى مغز مى�نويسد (در واقع نوشته�هاى خود را به�بهترين شكل ممكن سازمان�دهى مى�كنيد
و نكات اصلى و فرعى را مشخص مى�سازيد) تا در دفعات بعد به�جاى دوباره�خوانى كتاب، فقط
به طرح شبكه�اى مراجعه و با ديدن كلمات كليدى نوشته شده روى طرح شبكه�اى مغز، آن�ها را

دارىكليدبر
شى بسيار مناسبرو

شتناندن و نواى خوبر
است
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خيلى سريع مرور كنيد. اين روش درصد موفقيت تحصيلى شما را تا حدود بسيار زيادى افزايش
مى�دهد و درس خواندن را بسيار آسان مى�كند و بازده مطالعه را مى�افزايد.

ايط مطالعهشر
رعايت شرايط مطالعه، يعنى بهره�ورى هرچه بيشتر مطالعه. در پناه تأمين شـرايـط مـطـالـعـه
مى�توان مطالعه�اى مفيدتر با بازدهى باالتر داشت. در واقع، اين شرايط به شمـا مـى�آمـوزد كـه
قبل از شروع مطالعه، چه اصولى را به�كار گيرد، در حين مطالعه چه مواردى را فـراهـم سـازيـد،
چگونه به اهداف مطالعاتى خود برسيد و مطالعه�اى فعال�تر داشته باشيد. برخى از اين شـرايـط
عبارت�اند از: آغاز درست مطالعه، داشتن برنامه�ريزى براى مطالعه، حفظ آرامش، حفظ سالمتى
wو تندرستى، تغذيه�ى مناسب، دورى از مشروبات الكلى (مصرف مشروبات الكلى موجب ضع

حافظه مى�شود)، ورزش و خواب كافى.

ه.گيرى از كتاب.خانهه.ى بهرش شيوآموز
آموزش شيوه�ى استفاده از كتاب�خانه شايد به�عنوان يك عامل مؤثر در مطالعه، تا به امروز در
مدارس مورد توجه قرار نگرفته است. آن�چه با عنوان آموزش شيوه�ى بهره�گيرى از كتاب�خانـه
در سطوح متفاوت آموزشى (دانشگاه�ها، آموزشگاه�ها و دانشكده�هاى كتاب�دارى) مطرح است،
مى�تواند در كتاب�خانه�هاى مدارس نيز با همكارى «كتاب�دار معلم»هاى اين كتاب�خانه�ها مورد
بررسى قرار گيرد و به مرحله�ى اجرا گذاشته شود. آموزش�هـاى الزم بـراى اسـتـفـاده از مـنـابـع
كتاب�خانه�اى را مى�توان در قالب برنامه�هايى مانند استفاده از منابع مرجـع، از جـمـلـه فـرهـنـگ
لغت�ها و اسـتـخـراج لـغـات و اصـطـالحـات مـورد نـيـاز، و بـهـره�گـيـرى از چـكـيـده�ى مـطـالـب،
دايرة�المعارف�ها، فرهنگ�هاى جغرافيايى و ديگر منابعى ارائه كرد كه دانش�آموزان براى استفاده
از آن�ها دچار مشكل هستند و يا بايد با صرف وقت زيادى به هدف خود برسند. در اين برنامه�ها
مى�توان موانع اطالعاتى از قبيل شناختن منبع و ناتوانى در استفاده از منبـع را از بـيـن بـرد و بـه

دانش�آموز ياد داد كه هر منبع اطالعاتى چه
كاربردى دارد، چگونه مى�شود در مدت

زمان كوتاهى، بيشترين بـهـره را از
آن برد و چگونه بر ترس از روبه�رو
شـدن بـا مـنــابــع (بــه�ويــژه بــيــن

دانش�آموزان سطوح ابتدايى) غلبه
كرد.

مطالـعـات نـشـان
مــــى�دهــــنــــد،

دانش�آمـوزان

عايتر
ايط مطالعهشر

ه.ورىيعنى بهر
چه بيشترهر

مطالعه
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سطوح پايين از ورود به كتاب�خانه و روبه�رويى با منابع كتاب�خانه�اى مى�ترسـنـد. ايـن دلـهـره و
نگرانى از ناتوانى در بهره�گيرى از منابع و يا ضعw در بيان نياز اطالعاتى، مـى�تـوانـد بـه نـوعـى
كتاب�خانه�گريزى در دانش�آموز تبديل شود و تأثيرات خود را در دوره�هاى بـاالتـر تـحـصـيـل در
استفاده�ى دانش�آموز از منابع غـيـردرسـى و كـتـاب�خـانـه�اى نـشـان دهـد. آن�چـه آمـوزش�هـاى
كتاب�خانه�اى در اختيار دانش�آموز قرار مى�دهند، فراتر از در�اختيارگذارى منـابـع و نـشـان دادن
شيوه�ى بهره�گيرى از منابع است. در اين روش دانش�آموز مى�آمـوزد، مـسـتـقـل از ديـگـران بـه

جست�وجوى منابع مورد نيازش بپردازد.

آمداى مطالعه.ى كارصيه.هاى مهم برتو
٣٠. حداكثر زمانى كه افراد مى�توانند فكر خود را روى موضوعى متمركز كنـنـد، بـيـش از ١

 دقيقه روى يك مطلب تمركز كرد و يا مطـالـعـه٣٠دقيقه نيست. يعنى بايد سعـى شـود، حـدود 
 با همين روال شروع به مطالـعـهً دقيقه استراحت كرد. سپس مجـددا١٥ تـا ١٠داشت و حدود 

كرد.
. پيش از مطالعه، از صرف غذاهاى چرب و سنگين خوددارى كنيد و چـنـد سـاعـت پـس از٢

صرف غذا مطالعه كنيد. چون پس از صرف غذاى سنگين، بيشتر جريان خون متوجه دسـتـگـاه
گوارش مى�شود تا به هضم و جذب غذا كمك كند و لذا خون�رسانى به مغز كاهش مى�يابد و از
قدرت تفكر و تمركز كاسته مى�شود. از مصرف الكل و دارو هم خوددارى فرماييد. هم�چنـيـن،
غذاهاى آردى مثل نان، و قند ادراك و تمركز را كم مى�كنند. نوشابه�هاى گازدار هم همين�طور

هستند.
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