
 های نوین مطالعهشیوه

  

 مهندس عبدالحلیم باخرد

  

ها دانند. از دیدگاه این دانشمندان کاربرد این شیوههای نوین مطالعه را برای موفقیت مفید میبرخی از دانشمندان شیوه

  اند از:عبارتکنند که تقسیم میدو مرحله  بههای نوین را البته این دانشمندان شیوه .شودفقیت در آموزش تواند سبب مو می

  های زیر است: که دارای ویژگی قبل از مطالعه یالف: مرحله

 در وقت برین، بناشود�ی ت، زیرا هیچ کاری بدون هدفی اجراتوان زیر بنای هر عملی دانسرا می دانس� هدفدانس�: ـ ۱

  اه به مطالعه بپردازیم.گمطالعه نیز باید هدف مشخص داشته باشیم و آن

فقیت مو و عزم راسخ در مطالعه نیز سبب  داش� اراده براین اراده در اجرای هر کاری مهم و با اهمیت است، بناداش� :ـ اراده۲

  شاید.گسوی ما ببهفقیت را مو  یتواند دروازهاده برای مطالعه میداش� ار  تیو به عبار شود می

آموزان پس دانش است.فقیت در انجام هر کاری مو  هایامگترین هم یکی از اساسیـ اعت�د به نفس: داش� اعت�د به نفس ۳

  یرند.گ خوبی فرابهط باشند و بتوانند دروس خویش را خود مسل برتا  کنندباید همواره سعی 

 یاآموز برنامهبرای مطالعه باید دانش براین، بناموفقیت شودتواند سبب ریزی: داش� برنامه برای اجرای هر کاری میـ برنامه۴

  شود. میفقیت در راستای آموزش مو یرد و این امر سبب گمنظم را روی دست 

اتاق و میز مطالعه منظم بوده و عاری باید  است. به همین دلیلفقیت در اجرای هر امری مو نظم و ترتیب: نظم و ترتیب اساس ـ ۵

که رضورت  ییهار چیزیگ، قلم و دیکاغذذارید، چند گب کنیدکتاب را که مطالعه می فقطباشد، روی میز از هر نوع وسایل اضافی 

تان بردارید، اتاق باید عاری از عکس و پوسرت باشد و ش� خود را کامالً و سایر مواد اضافی را از روی میز ذارید گمیز ب رویاست 

  .شودمیتان پرت شدن حواس ذارید، زیرا باعثگآماده به مطالعه سازید و کارهای اضافی را مانند تلیفون کردن و غیره را کنار 

کوشید که در  ایباید تا اندازه براین، بنااستهای شکست در اجرای هر امری امگرسدی: اضطراب و دلهره نخستین ـ خون۶

  که در امتحان قبول خواهید شد. کردو با این باور مطالعه  ادو اضطراب را به خود راه ند کردرا حفظ  رسدیام مطالعه خونگهن

قه مطالعه �ائید تا در امتحان و عال  که با شور کنیدوری است، پس سعی مهم و رض  قه و اشتیاق برای مطالعهعالقه: داش� عال ـ ۷

  .شویدفق مو 

، برای مطالعه کردن هم کنیدتان استفاده خود برای پیرشفتی گزند  یکه از هر لحظه کنیدت: باید سعی ـ عدم اتالف وق۸

  اند وقت طال است.فتهگاساس است که  بر همینتا وقت را از دست نداده و مطالعه خود را ادامه دهید  کنیدکوشش 

تان فقیتمو اند سبب تو که این امر می کنید شده به پایان رسانیدید خود را تشویق تعیینر کتابی را در زمان گخود: ابهـ پاداش ۹

  .شود

، کنیدرا فهمیده و تحلیل بلکه آن نکنید،حفظ  نخواندپس از که درس را  کنید: فهمیدن اساس مطالعه است، کوشش فهمیدنـ ۱۰

  .نتیجه مطلوبی حاصل نخواهید کردکند و و وقت ش� را تلف می شودی شدید مغزی میگزیرا حفظ کردن سبب خست

 ،دور باشدچنان عبور و مرور وسایط رفت و آمد و هم محوطهقرار داشته باشد که از  قعیتیتاق مطالعه باید در مو ـ اتاق مطالعه: ا۱۱

ود توان به نتایج خوبی دست یافت، در اتاق خواب نباید مطالعه ��ی ییو در چنین فضا شدهتان زیرا باعث پرت شدن حواس

  .شودتان مییگزیرا باعث کسالت و خواب آلود 

  مرت باشد.سانتی ۴۰ـ۳۰تان باید حدود کتاب از چشم اصله: فاصلهـ ف۱۲

ی �وده و گرفع خست مطالعهپس الزم است که برای  ،که ش� خسته هستید نباید به مطالعه بپردازید در زمانیی: گـ عدم خست۱۳

  به مطالعه بپرازید. سپس



فاصله به مطالعه دارند که بعد از رصف غذا بال ادت ع رفت، بسیاریگوقت را نیز در نظر  ام مطالعه بایدگـ زمان مطالعه: هن۱۴

تواند مطلب �یام مغز فعالیت کم داشته و گین هنا زیرا در ،را در پی داشته باشد مثبتیتواند نتایج که این کار �ی پردازندمی

  .کندرا درک 

  ؤثر خواهد بود.م بیشرت باشدر نور المپ از عقب گـ نور اتاق: باید کوشید که نور اتاق منظم باشد و ا۱۵

  قلب و حافظه دارد. برزیرا اکسیجن کافی نقش مهمی را  ،ـ تهویه مناسب: باید هوای اتاق اکسیجن کافی داشته باشد۱۶

ام مطالعه جمع گتان هنتا حواس کنیدرو باید سعی ینا از ،اهمیت دارد ام مطالعه خیلیگـ �رکز حواس: داش� حواس در هن۱۷

  این کار خیلی مهم خواهد بود. ،را بنوسیدیادداشت را با خود داشته باشید و نکات مهم آنباشد و یک دفرتچه 

 را خوبخوانید آنمیکه را  نیرا داشته باشید تا بتوانید مضمو  دقت و توجه الزم ام مطالعه کردن بایدگـ دقت و توجه: در هن۱۸

  .کنیدتحلیل 

باشد  (B12)و  Bروپ گهای نیزیم و ویتامینگباید دارای کلسیم، فاسفورس، م کنیدـ تغذیه مناسب: مواد غذايی که استفاده می۱۹

سبب تقویت حافظه  هااین ویتامین وجود، وجود داردمرغ و سبزیجات ندم، چهارمغز، بادام، زردی تخمگکه البته در شیر، جوانه 

  .شودمی

  مطالعه ی: مرحلهب

فرد  د وهایش حد و مرز ندار یالعاده است که توانایخارقیری، یادسپاری و یادآوری انسان یک نظام گیاد  ـ آموزش تندخوانی: نظام۱

ست ا کلمه در دقیقه افزایش دهد و این برابر به کاری ۲۴۰۰۰کلمه در دقیقه رسعت خواندن خویش را به  ۲۵۰تواند از خواندن می

  دهند.را انجام میران در طی دو سال آنگکه دی

خوبی بهتوانید نکات عمده درس را یادداشت: در وقت خواندن نکات عمده و مهم را باید یادداشت �ود، زیرا با این کار میـ ۲

  .کردبرداشت 

  تواند مطالب عمده و مهم را بدست آورد.ام مطالعه نباید مرور را به هیچ عنوانی فراموش کرد زیرا با مرور میگـ مرور: در هن۳

  خواند؟ـ چه مدت باید ۴

  .کنیددقیقه تفریح  ۵دقیقه بخوانید و حدود  ۵۰ـ۴۵ـ درس آسان را حدود ۱

  .کنیددقیقه تفریح  ۵دقیقه بخوانید و حدود  ۳۰ـ۱۵ـ درس مشکل را حدود ۲

ذارید گهای اتاق را باز باز اتاق مطالعه خارج شوید، پنجره کنید،اسرتاحت  ایکه بتوانید لحظهـ طرز اسرتاحت و تفریح: برای این۵

  ر بپردازید.گو به کارهای دی شودتا هوای آن تبدیل 

  امتحان: یج: مرحله

در حال امتحان هستید و به ویای گکه  کنید،روز امتحان را تجسم خویش  اه گآ پیش از خواب با استفاده از ضمیر خود  ـ هر شب۱

  دهید.ترین اشتباهی پاسخ میالت بدون کوچکسؤ اک� 

و  شدهر گزیاد و اسرتاحت کم باعث تداخل مطالب با یکدی ی، زیرا مطالعهکنیدـ شب امتحان: شب امتحان رصف اسرتاحت ۲

آورد، پس الزم است که خود را از نظر جسمی و فکری آرام سازید و �ام وسایل مورد رضورت روز امتحان را می را بار میگدر رس 

  که در شب امتحان نسبت به سایر شب زودتر بخوابید. کنیدسعی  کردهبجا قبالً در بکس خود جا

سایر روزها از خواب بلند شوید، اضطراب و دلهره را بخود راه  ازـ صبح روز امتحان: صبح روز امتحان سعی کنید که زودتر ۳

  فق احساس کنید.مو را  رسد و آرام باشید و خودخون ،نداده و در طول مسیر راه

ران نباشید و با گسازید و به هیچ عنوان نخود را آرام  ،نشنید، نفس عمیق بکشیدچوکی می که روی قتیـ حین امتحان: و ۴

  االت باشید.سؤ یاری و دقت الزم آماده پاسخ به هوش



د که در هر امتحان به خاطر داشته باشی را یک نکته و داالت �اییسؤ حفظ �وده رشوع به حل را تان رسدیـ رشوع امتحان: خون۵

امتحان اجازه ندهید  پس در ،صد بسيار مشکل استدر  ۱۰درصد مشکل و  ۳۰درصد متوسط،  ۳۰االت ساده، سؤ درصد  ۳۰معموالً 

  پاسخ �اند.ال ساده هم بیسؤ که حتی یک 

ذارید، همیشه �ونه گب )-عالمه ( ایدنکردهکه حل  در کنار سؤاالتیذارید و گعالمت (+) ب ایدکردهکه حل  تیاال در کنار سؤ 

  .شوید فقمو  تا در امتحانکنید االت امتحان را قبالً حل سؤ 

  

  


