
 

 نكاتي چنذ درمورد روضهاي صحيح مطالعه
 

  
 ثبسٕب ؽْيذٓ ايٌ مٔ داّؼ آٍ٘ص يب داّؾج٘يي ٍي گ٘يذ : 

)) ديگشدبه ٗ د٘فئ خ٘اّذُ ايِ متبة سا ّذاسً ((يب ))آّقذساصايِ متبة خغتٔ ؽذٓ اً مٔ قبثو گفتِ ّيغت((ٗيب ))ٕشچقذسٍيخ٘اٌّ ٍثو 

ذً ٗ تنشاس مشدً ٗىي ثبصٌٕ يبد ّگشفتٌ((ثٔ ساعتي ٍؾنو چيغت ؟ آيب ثشاي يبدگيشي دسط ثبس خ٘اّ 01ايْنٔ مَتش يبد ٍي گيشيٌ((ٗيب ))
ثبس متبة سا خ٘اّذ ؟ آيب ثبيذ دسٗط خ٘د سا پؾت عشٌٕ ٍشٗسمشد؟ٗآيب ثبيذدٕٖب ثبس دسط ساتنشاسمشدتب يبدگشفت ؟ ٍطَئْب" اگش  01ٗاقؼب" ثبيذ 

اٍب ٗاقؼيت چيضي ديگش اعت . ٗاقؼيت آُ اعت مٔ ايِ گشٗٓ اص فشاگيشاُ ، چْيِ ثبؽذ ، ٍطبىؼٔ مبسي عخت ٗ طبقت فشعب اعت . 
سٗػ فذيخ ٍطبىؼٔ سا َّي داّْذ ٗ ٍتبعفبّٔ دس ٍذسعٔ ٗ داّؾگبٓ ٌٕ چيضي ساجغ ثٔ چگّ٘ٔ دسط خ٘اّذُ َّي آٍ٘صّذ . يبدگيشي ٗ 

دٗ سا الصً ٗ ٍيضًٗ ينذيگش داّغت. ثشاي ايْنٔ ٍيضاُ  ٍطبىؼٔ ، ساثطٔ اي تْگبتْگ ٗ ٍغتقيٌ ثب ينذيگش داسّذ، تب جبيي مٔ ٍي ت٘اُ ايِ
 يبدگيشي افضايؼ يبثذ ثبيذ قجو اص ٕشچيض ٍطبىؼٔ اي فؼبه ٗ پ٘يب داؽت .

  
 شيوه صحيح مطالعه ،چهار مسيت عمده زير را به دنبال دارد:

 

 سمان مطالعه را كاهص ميذهذ. -1
 ميشان يادگيزي را افشايص ميذهذ . -2
 طالة در حافظه را طوالني تز مي كنذ.مذت نگهذاري م-3
 تخاطز سپاري اطالعات را آسانتز مي ساسد. -4
  

ثشاي داؽتِ ٍطبىؼٔ اي فؼبه ٗپ٘يبّ٘ؽتِ ّنبت ٌٍٖ دسديِ خ٘اّذُ ضشٗسي اعت تبثشاي ٍشٗسٍطبىت،دٗثبسٓ متبة ساّخ٘اّذٓ ٗدس صٍبّي 
 م٘تبٓ اصسٗي يبدداؽتٖبي خ٘دٍطبىت ساٍشٗس مشد . 

ي ، ثخؾي ٌٍٖ ٗ دغبط اص ٍطبىؼٔ اعت مٔ ثبيذ ثٔ آُ ت٘جٖي خبؿ داؽت . چُ٘ ٍ٘فقيت ؽَب سا تب دذٗدي صيبد يبدداؽت ثشداس
 تضَيِ خ٘إذ مشد ٗ ٍذت صٍبُ الصً ثشاي يبدگيشي سا مبٕؼ خ٘إذ داد. خ٘اّذُ ثذُٗ يبدداؽت ثشداسي يل ػيت ٌٍٖ فشاٍ٘ؽي اعت.

  

 شش روش مطالعه :
 

 خالقيت ٗ طشح ؽجنٔ اي ٍغض  -مييذ ثشداسي -خالفٔ ّ٘يغي  - دبؽئ ّ٘يغي -يذُ صيشّنبت ٌٍٖخط مؾ -خ٘اّذُ ثذُٗ ّ٘ؽتِ 

سٗػ ّبدسعت ٍطبىؼٔ اعت . ٍطبىؼٔ فشآيْذي فؼبه ٗ پ٘يب اعت ٗثشاي ّيو ثٔ ايِ ٕذف ثبيذ اص تَبً د٘اط خوانذن تذون نوضتن: -1

بىت سا خ٘اّذ، ثبيذ دس صٍبُ ٍ٘سد ّيبص ٍطبىت سا ثيْذ ثيْذ ادا مشد ٗ خ٘د ثشاي دسك فذيخ ٍطبىت اعتفبدٓ مشد. ثبيذ ثب چؾَبُ خ٘د ٍط
ّنبت ٌٍٖ سا يبدداؽت مشد تب ٌٕ ثب ٍطبىت ٍ٘سد ٍطبىؼٔ دسگيش ؽذٓ ٗ دض٘سي فؼبه ٗ َٕٔ جبّجٔ دس يبدگيشي داؽت ٗ ٌٕ دس ْٕگبً 

 شيغ ٍطبىت ٌٍٖ سا ٍجذدا" ثٔ خبطش عپشد .ٍ٘سد ّيبص ، خق٘فب" قجو اص اٍتذبُ ، ثت٘اُ اص سٗي ّ٘ؽتٔ ٕب ٍشٗس مشد ٗ خييي ع

 

ايِ سٗػ ؽبيذ ّغجت ثٔ سٗػ قجيي ثٖتش اعت ٗىي سٗػ مبٍيي ثشاي ٍطبىؼٔ ّيغت چشا مٔ دس ايِ خط كطيذن سيز نكات مهم : -2

ّنبت  سٗػ ثؼضي اص افشاد ثجبي آّنٔ تَشمض ٗ ت٘جٔ ثشٗي يبدگيشي ٗ دسك ٍطبىت داؽتٔ ثبؽْذ رْٕؾبُ ٍؼط٘ف ثٔ خط مؾيذُ صيش
ٌٍٖ ٍي گشدد .دذاقو سٗػ فذيخ خط مؾيذُ صيش ّنبت ٌٍٖ ثٔ ايِ ف٘ست اعت مٔ اثتذا ٍطبىت سا ثخ٘اّْذ ٗ ٍفًٖ٘ سا مبٍال" دسك 

 مْْذ ٗ عپظ صيش ّنبت ٌٍٖ خط ثنؾْذ ّٔ آّنٔ دس متبة ثذّجبه ّنبت ٌٍٖ ثگشدّذ تب صيش آُ سا خط ثنؾْذ .

 

يي ثٖتش اعت ٗىي ثبصٌٕ سٗؽي مبٍو ثشاي دسك ػَيق ٍطبىت ٗ خ٘اّذُ متت ايِ سٗػ ّغجت ثذٗ سٗػ قجحاضيه نويسي : -3

 دسعي ّيغت ٗىي ٍي ت٘اّذ ثشاي يبدگيشي ٍطبىجي مٔ اص إَيتي چْذاُ ثشخ٘سداس ّيغتْذ ٍ٘سد اعتفبدٓ قشاس گيشد.

 

ثشٗي دفتشي يبدداؽت ٍي مْيذ مٔ دس ايِ سٗػ ؽَب ٍطبىت سا ٍيخ٘اّيذ ٗ آّچٔ سا مٔ دسك مشدٓ ايذ ثق٘ست خالفٔ خالصه نويسي :  -4

ايِ سٗػ ثشاي ٍطبىؼٔ ٍْبعت اعت ٗ اص سٗؽٖبي قجيي ثٖتش ٍي ثبؽذ چشا مٔ دس ايِ سٗػ اثتذا ٍطبىت سا دسك مشدٓ عپظ آّٖب سا 
 يبدداؽت ٍي مْيذ اٍب ثبصٌٕ ثٖتشيِ سٗػ ثشاي خ٘اّذُ ّيغت .

 

مييذ ثشداسي سٗؽي ثغيبس ٍْبعت ثشاي خ٘اّذُ ٗ ّ٘ؽتِ ّنبت ٌٍٖ اعت . دس ايِ سٗػ ؽَب ثؼذ اص دسك ٍطبىت ، كليذ تزداري : -5

ثق٘ست مييذي ّنبت ٌٍٖ سا يبدداؽت ٍي مْيذ ٗ دس ٗاقغ مئَ مييذي م٘تبٕتشيِ، سادتتشيِ ،ثٖتشيِ ٗپشٍؼْي تشيِ مئَ اي اعت مٔ ثب 
 ش آٗسدٓ ٍي ؽ٘د .ديذُ آُ، ٍفًٖ٘ جَئ تذاػي ؽذٓ ٗ ثٔ خبط

 

ايِ سٗػ ثٖتشيِ ؽي٘ٓ ثشاي يبدگيشي خق٘فب" فشاگيشي ٍطبىت دسعي اعت .دس ايِ سٗػ ؽَب خالقيت و طزح ضثكه اي مغش:  -6

ٍطبىت سا ٍيخ٘اّيذ ثؼذ اص دسك دقيقي آّٖب ّنبت ٌٍٖ سا ثٔ صثبُ خ٘دتبُ ٗ ثق٘ست مييذي يبدداؽت ٍي مْيذ ٗ عپظ ميَبت مييذي سا 
ٔ اي ٍغض ٍي ّ٘يغذ ) دس ٗاقغ ّ٘ؽتٔ ٕبي خ٘د سا ثٔ ثٖتشيِ ؽنو ٍَنِ عبصٍبّذٕي ٍي مْيذ ٗ ّنبت افيي ٗ ثشٗي طشح ؽجن

فشػي سا ٍؾخـ ٍي مْيذ(تب دس دفؼبت ثؼذ ثٔ جبي دٗثبسٓ خ٘اّي متبة ، فقط ثٔ طشح ؽجنٔ اي ٍشاجؼٔ مشدٓ ٗثب ديذُ ميَبت مييذي 
ي عشيغ ٍشٗس مْيذ . ايِ سٗػ دسفذ ٍ٘فقيت تذقييي ؽَب سا تب دذٗد ثغيبس صيبدي ّ٘ؽتٔ ؽذٓ ثشٗي طشح ؽجنٔ اي ٍغض ، آّٖب سا خيي

 افضايؼ ٍيذٕذ ٗ دسط خ٘اّذُ سا ثغيبس آعبُ ٍي مْذ. ٗ ثبصدٓ ٍطبىؼٔ سا افضايؼ ٍيذٕذ.



  

 ضزايط مطالعه

 
 ))ثنبسگيشي ؽشايط ٍطبىؼٔ يؼْي ثٖشٓ ٗسي ثيؾتش اص ٍطبىؼٔ ((

ثب داّغتِ ، ثنبسگيشي ٗ يب فشإٌ َّ٘دُ آّٖب ، ٍي ت٘اُ ٍطبىؼٔ اي ٍفيذتش ثب ثبصدٕي ثبالتش داؽت  ؽشايط ٍطبىؼٔ ، ٍ٘اسدي ٕغتْذ مٔ

ٗ دس ٗاقغ ايِ ؽشايط ثٔ ؽَب ٍي آٍ٘صّذ مٔ قجو اص ؽشٗع ٍطبىؼٔ چٔ اف٘ىي سا ثٔ مبس گيشيذ ، دس ديِ ٍطبىؼٔ چٔ ٍ٘اسدي سا فشإٌ 
ثب داّغتِ آّٖب ٍي ت٘اّيذ ثب آگبٕي ثيؾتشي دسط خ٘اّذُ سا آغبص مْيذ ٗ ٍطبىؼٔ اي عبصيذ ٗ چگّ٘ٔ ثٔ إذاف ٍطبىؼبتي خ٘د ثشعيذ ٗ 

 فؼبىتش داؽتٔ ثبؽيذ : 

 ثشاي ٍ٘فقيت دس ٍطبىؼٔ ،ثبيذ دسعت آغبصمْيذ.آغاس درست : -1

 يني اص ػ٘اٍو افيي ٍ٘فقيت ، داؽتِ ثشّبٍٔ ٍْظٌ اعت . تزنامه ريشي : -2

 ثٔ ّظٌ آُ ثغتگي داسد .اعبط ٕش عبصٍبّي  نظم و تزتية: -3

 آساٍؼ ضَيش ّبخ٘د آگبٓ سا پ٘يب ٗ فؼبه ٍينْذ.  حفظ آرامص:-4

ثْيبٍيِ فشاّنييِ، ))آيب صّذگي سا دٗعت داسيذ؟ پظ ٗقت سا تيف ّنْيذ صيشا صّذگي اص ٗقت تؾنيو ؽذٓ استفاده صحيح اس وقت : -5

 اعت .(( 

 ػقو عبىٌ دس ثذُ عبىٌ اعت . سالمتي و تنذرستي: -6

 تغزئ فذيخ ّقؼ ٍَٖي دس عالٍتي داسد.  تغذيه مناسة: -7

 ٍقشف ٍؾشٗثبت اىنيي ٍ٘جت ضؼف دبفظٔ ٍي ؽ٘د . دوري اس مطزوتات الكلي : -8

 ٗسصػ مييذ ػَش ط٘الّي اعت .  ورسش : – 9

 خ٘اة فشاگيشي ٗ دبفظٔ سا تق٘يت ٍي مْذ. خواب كافي: -11

 ي ٍبّذ ، يؼْي ٍطبىت اعت . آّچٔ دس دبفظٔ ثيْذ ٍذت ثبقي ٍدرك مطلة:– 11

  
 چندتوصيه مهم كه بايدفراگيران علم ازآن مطلع باشند.

  

دقيقٍ  03حدامثس شماوي مٍ افساد مي تًاوىد فنس خًد زا تسيي مًضًعي متمسمص مىىد تيص اش  -0
دقيقٍ تسيي يل مطلة تمسمص ومًد ي يا مطالعٍ داضت ي  03ويست ، يعىي تايد سعي ضًد حديد 

 تا َميه زيال ضسيع تٍ مطالعٍ مسد. "دقيقٍ استساحت ومًد سپس مجددا 01الي  03حديد 
پيص اش مطالعٍ اش صسف غراَاي چسب ي سىگيه خًددازي مىيد. ي چىد ساعت پس اش  -2

صسف غرا مطالعٍ ومائيد چًن پس اش صسف غراي سىگيه تيطتس جسيان خًن متًجٍ دستگاٌ 
مىد ي لرا خًوسساوي تٍ مغص ماَص مي ياتد ي اش  گًازش ميطًد تا تٍ َضم ي جرب غرا ممل

قدزت تفنس ي تمسمص ماستٍ ميطًد . اش مصسف النل ي دازي َم خًددازي فسمائيد َمچىيه 
غراَاي آزدي مثل وان ي قىدي قدزت ادزاك ي تمسمص زا مم مي مىد وًضاتٍ َاي گاشدازَم 

 َميىطًز َستىد. 
ازيد خًد زا زاحت اش حفظ ي تياد سپازي ذَه آدمي تا ًَش است اگس يادداضت تسد -0

مطالة مي مىد ي ويص َمصمان ومي تًاويد َم مطلثي زا تىًيسيد ي َم گًش دَيد . پس دز حيه 

 يادداضت تسدازي وىمائيد . "مطالعٍ لطفا


