ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

مطالعهموثر

ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ
آزﻣﻮنﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺎن ﺑﺎزدﻫﯽ
ﮐﺎﻓﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﴏف زﻣﺎن ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﺤﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﯿﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد .ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺘامً ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﻋﺎدت دارد دراز ﮐﺸﯿﺪه ﯾﺎ دﻣﺮ
روی ﺗﺨﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺪارﻧﺪ
و ﮐﺘﺎبﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻠﺸﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ و ﭘﻼ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای درس ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻫﺪفﮔﺬاری اﺳﺖ .ﺣﺘامً زﻣﺎن
ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ و از اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻗﺎﺑﻞدﺳﱰس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷام ﻓﻘﻂ زﻣﺎن را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ درس
ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻧﻈﻢ در متﺎم ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﺳﱰاﺣﺖ ،ﺧﻮاب و ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺮای
داﻧﺶآﻣﻮز اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 .۱ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻮﺻﯿﻪ منﯽﺷﻮد .ﭼﻮن اﻧﺮژی زﯾﺎدی را ﻫﺪر ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﺮد
را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد در ﺣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ،راه
ﻫﻢ ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت متﺮﮐﺰ ﺷام را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻮن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
روی راه رﻓنت ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ متﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن ﻣنت ﮐﺘﺎب
ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓنت ﭼﺸﻢ را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﺴﺘﮕﯽ روی ﻣﻐﺰ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد .ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ﻋﺎدت را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۲ﺣﺘامً ﺑﺮای ﺧﻮاب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ
در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮاب ﻧﯿﻢ روز را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﮐرث آدمﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در ﻣﯿﺎن روز ﭼﺮت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻐﺰ
اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮده و اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ
ﺧﻮاب ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮاﺑﺘﺎن منﯽﺑﺮد دراز
ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻐﺰ را از اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ
ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻏﯿﺮ
ذﻫﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ دﯾﺪن ﴎﯾﺎل ،وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻏﯿﺮدرﺳﯽ ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮاب و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﺪارﯾﺪ
ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن در ﺣﺎﻟﺖ

دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ دراز
ﮐﺸﯿﺪن ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎن اﺳﱰاﺣﺖ و ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ متﺮﮐﺰ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻢ ﺷﺪه ،ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺧﻮاﺑﺘﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 .۳ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن و ﮐﻤﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺸﺴنت زﯾﺎد ،ﺟﺮﯾﺎن
ﺧﻮن را در ﭘﺎﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮنرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺸﺸﯽ و ﻧﺮﻣﺸﯽ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن در ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
 .۴ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ آرام و ﺑﻪ دور از رﻓﺖوآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ .از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻤﱰ وارد اﺗﺎق ﺷﻮﻧﺪ و ﺷام را ﺻﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﭼﻮن
ﻫﺮ ﺑﺎر ﺣﻮاس ﺷام از درس ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺮت ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﺪارﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،از ﮔﻮﺷﯽ ﺻﺪا ﮔﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ و رو ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.
 .۵از دو ﭼﺮاغ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻢ ﻧﻮر ﺳﻘﻔﯽ و ﻫﻢ ﭼﺮاغ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ ﭼﺮاغ دﯾﻮاری؛ اﻣﺎ ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺎ دﯾﻮاری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻧﻮرش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﺑﺪ .ﭼﻮن ﭼﺸﻢ را اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮر زرد ﯾﺎ
ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو را اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ.
 .۶ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮدان ﻧﺒﺎﺷﺪ و دﺳﺘﻪ و ﭘﺸﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﭘﺸﺖ
ﮐﻤﺮﺗﺎن ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺶ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 .۷ﻣﴫف ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ۴۰-۴۵
دﻗﯿﻘﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﺧﻮب اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﯿﺎن وﻋﺪهﻫﺎی ﻣﺤﺮک
ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻼت ،ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ،ﻗﻬﻮه ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮔﺎزدار و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ اﻧﺮژیزا ﺗﻮﺻﯿﻪ منﯽ
ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮردن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺘﺎب را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻣﺠﺪدا ً
ﺧﻮاﻧﺪن را از ﴎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در زﻣﺎن اﺳﱰاﺣﺖ ﺣﺘامً از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻮﯾﺪ .ﮐﻤﯽ آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .دراز ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻐﺰﺗﺎن اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
 .۸ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻔﻈﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ را در زﻣﺎن
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﱰ
اﺳﺖ در اﺑﺘﺪای روز ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭼﻮن ذﻫﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ.
 .۹و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺑﺎرش ﻣﻐﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ متﺮﮐﺰﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﻧﯿﺎﯾﯽ از اﻓﮑﺎر
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﴎاﻏﺸﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﺑﺎر ذﻫﻨﺘﺎن از
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد و از درس دور ﺑﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ در ﮐﻨﺎر دﺳﺘﺘﺎن ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻫﺮ ﻓﮑﺮی ﮐﻪ
ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽآﯾﺪ روی آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻐﺰ از ﴍ اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ
ﺧﻼص ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد وﻗﺘﯽ در آﺧﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻓﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﻧﺪارﯾﺪ .درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺎ متﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪهاﯾﺪ.
ﻧﮕﺎرش :ﻧﺪا ﮐﻠﮑﺘﻪﭼﯽ .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ

