انىاع روشهاي هطالعه
روش پس ختام
ً.بم ایي سّش ُوبًٌذ ًبم اًگلیسی آى

ایي سّش یکی اص هِوتشیي ّ هؼشّفتشیي سّضِبی ثِسبصی دبفظَ است
)(PQ4Rهتطکل اص دشّف اّل ضص هشدلَ آى است .
هزاحل پیش خىانی

دس ایي هشدلَ کتبة یب هغلت ثصْست یک هغبلؼَ اجوبلی ّ هقذهبتی هغبلؼَ ضْد .اص جولَ هْاسد ایي هشدلَ خْاًذى
ػٌْاى فصلِب  ،خْاًذى سغذی فصل  ،تْجَ ثَ تصبّیش  ،ثخطِبی اصلی ّ فشػی ّ خالصَ فصلِب هیثبضذُ .ذف دس
ایي هشدلَ یبفتي یک دید کلی ًسجت ثَ کتبة ّ استجبط دادى ثخطِبی هختلف کتبة ثب یکذیگش هیثبضذ.
هزحله سىال کزدن
پس اص هغبلؼَ اجوبلی هْضْػبت ّ ًکبت اصلی  ،ثَ عشح سؤال

دس هْسد آًِب ثپشداصیذ .ایي کبس ثبػث افضایص دقت ّ

توشکض فکش ّ سشػت ّ سِْلت یبدگیشی هیگشدد
هزحله خىاندن
دس ایي هشدلَ ثَ خْاًذى دقیق ّ کبهل هغبلت کتبة پشداختَ  ،کَ
پبسخگْی ثَ سؤاالت هشدلَ قجل هیثبضذ .دس

ُذف فِویذى کلیبت ّ جضئیبت هغبلت ّ ًیض

هشدلَ خْاًذى ثشای فِن ثِتش هغبلت هیتْاى اص کبسُبیی هثل

یبدداضت ثشداسی  ،ػالهت گزاسی ّ خالصَ ًْیسی ثِشٍ جست
هزحله تفکز
دس ایي هشدلَ ٌُگبم خْاًذى  ،سبختي سؤالِب  ّ ،ایجبد استجبط ثیي داًستَُبی خْد  ،دسثبسٍ هغلت فکش کٌیذ .دس ایي
هْسد ًیض هِوتشیي اصل ُوبى ثسظ هؼٌبیی است .ثسظ هؼٌبیی هوکي است دس هشادل پٌجن ّ ضطن ًیض یؼٌی دس
هشادل اص دفظ گفتٌی ّ هشّس کشدى ًقطی داضتَ ثبضذ.
هزحله اس حفظ گفتنی
دس ایي هشدلَ ثبیذ ثذّى هشاجؼَ ثَ کتبة ّ اص دفظ ثَ

یبدآّسی هغبلت خْاًذٍ ضذٍ پشداختَ ضْد ّ ثبس دیگش ثَ

سؤاالتی کَ خْد فشد عشح کشدٍ ثْد پبسخ دُذ .دس ایٌجب ثبیذ هغبلت آهْختَ ضذٍ سا دس قبلت کلوبت ثشای خْد کشدٍ ،
دس غیش ایٌصْست الصم است کَ هجذدا ثَ خْاًذى هغبلجی کَ آهْختَ ًطذٍ پشداختَ ضْد .هشدلَ
پبیبى ُش ثخص اًجبم هیگیشد ّ ّقتی ثخطِبی یک فصل ثَ اتوبم سسیذ ثَ

اص دفظ گفتٌی دس

هشدلَ ثؼذ  ،یؼٌی هشّس کشدى یب آصهْى

ّاسد هیضْین.
هزحله هزور کزدن
ایي هشدلَ  ،کَ هشدلَ آصهْى ًیض هیثبضذ ،دس پبیبى ُش فصل اًجبم هیگیشد .دس ایٌجب ثَ هشّس هْضْػبت اصلی ّ ًکبت
هِن ّ ًیض استجبط هفبُین هختلف ثَ یکذیگش پشداختَ ّ دس صْست ثشخْسد ثب هْضْػبت هْسد اضکبل ثَ هتي اصلی یب

هشجغ هشاجؼَ ضْد .یکی اص ساُِبی کوک ثَ ایي هشدلَ پبسخگْئی ثَ سئْاالت ّ توشیٌبت

پبیبى فصل است :اجشای

ایي هشدلَ هیتْاًذ هقذاسی اص اضغشاة اهتذبى سا کبُص دُذ.
روش دقیق خىانی
ُذف اص ایي هشدلَ ایي است کَ هغبلت کبهل ّ دقیق دسک ضذٍ ّ ثصْستی سبصهبى یبفتَ ّ هٌظن دس دبفظَ ًگِذاسی
ضْد .ثشخی اص فٌْى هْجْد کَ هیتْاًذ ثَ سّش دقیق خْاًی کوک کٌذ ػجبستٌذ اص :
تکنیک خالصه بزداری
ثَ ًْضتي ػجبست  ،هفبُین ّ هْضْػبت کلیذی هتي پشداختَ

 ،ثغْسی کَ دس هشّس هغبلت  ،ثب ًگبٍ کشدى ّ خْاًذى

خالصَُب ُ ،وَ هغبلت خْاًذٍ ضذٍ سا یبدآّسی کٌذ .یک سّش ثسیبس هغلْة ایي است کَ اص خالصَُب ًیض دّثبسٍ
خالصَ ثشداسی ضْد.
تکنیک ساسهاندهی هطالب
ایي تکٌیک ثبػث افضایص دسک ّ سشػت یبدگیشی ّ سِْلت دس ثبصیبثی هغبلت آهْختَ ضذٍ هیضْد .ثشای
سبصهبًذُی هغبلت استخشاج سَ ثخص اص هتي اصلی هْسد هغبلؼَ الصم است کَ ػجبستٌذ اص :
هْضْع اصلی  :هْضْػی کَ توبهی هغبلت سا دس ثش هیگیشد ّ ثقیَ هغبلت دْل ّ دْش آى هیچشخذ.
ًکتَُبی اصلی :خغْط ّ اًذیطَُبی اصلی ّ هِن ُستٌذ کَ دس هجوْع هْضْع اصلی سا هیسبصًذ ّ اص صشادت
ثیطتشی ثشخْسداس است.
ًکبت جضئی :اعالػبت جضئیتش ُستٌذ کَ ثصْست هثبلِب ً ،وًَُْب  ،ػکس ّ تصْیش اعالػبت ّاقؼی هغشح هیگشدًذ .
تکنیک عالهتگذاری در هتن
دس ایي تکٌیک ػالهتِبیی سا ثش سّی هتي اصلی اًجبم دادٍ  ،اص قجیل ػالهت گزاسی ثَ ضکلِبی هختلف دس هتي  ،خظ
کطیذى صیش ػجبسات هِن  ،دبضیَ ًْیسی ّ  ، ...ایي هْاسد ثستَ ثَ صلیقَُبی افشاد هتفبّت هیثبضذ .اهب ًکتَ
هِوی کَ دس ُش ًْع ػالهت گزاسی دبئض اُویت است ایي است کَ  ،ثِتش است ُوبًٌذ تکٌیک سبصهبى دُی ،
هغبلت سا دس سَ دستَ هجضا ( هْضْع اصلی ً ،کتَ اصلی  ،هْاسد جضئی )قشاس دادٍ ّ آًِب سا ثب ػالهتِبی هختلف
ًطبى دُیذ.
دس کٌبس سّش هغبلؼَ ػْاهل هذیغی ًیض دس هیضاى یبدگیشی تأثیش داسد .یک هذیظ هٌبست ثبػث تْجَ ّ توشکض ثِتش ّ
ثیطتشی هیضْد.
حذف عىاهل هشاحن فکزی
هْاسدی ُست کَ ثخص ػظیوی اص ّقت ّ فؼبلیت رٌُی سا هْضْػبتی ثَ خْد هطغْل هیداسًذ کَ ُیچ ساثغَ ثب
هْضْع ًذاسًذ ،هْضْػبتی هبًٌذ :سفتبس هؼلوبى ّ استبداى  ،افضایص ضِشیَ ّ ًْع سفت ّ آهذ ّ … ثشخی اص هْضْػبتی
ُستٌذ کَ هْقغ هغبلؼَ اگش ثَ آًِب فکش ضْد اص کبسایی هغبلؼَ هیکبُذ .ثشخی دتی خیبل پشداصیِبیطبى سا هْقغ
هغبلؼَ اًجبم هیدٌُذ؛ کَ ثَ ضذت فکش سا آضفتَ کشدٍ ّ توشکض سا اص ثیي هیثشد .تْصیَ کلی ایي است کَ اگش رُي

خْد سا اص افکبس هختلف پبک کٌیذ تب ثش سّی هْضْع هْسد هغبلؼَ توشکض کٌیذ ،هغبلؼَ سا کٌبس ثگزاسیذ ّ صهبًی هغبلؼَ سا
ضشّع کٌیذ کَ سشدبل  ،ػالقوٌذ ّ هتوشکض ُستیذ .
فزاهن کزدن هحیط هناسب
هذل ّ هکبًی کَ هغبلؼَ دس آًجب اًجبم هیضْد ثبیذ هٌبست ثبضذ .هٌظْس اص هذل هٌبست هکبًی است کَ آسام ،
سبکت ّ دّس اص ػْاهل هضادن هذیغی ثبضذ ،ایي ثبػث توشکض ثِتش سّی هْضْع هغبلؼَ هیضْد .ثؼضی افشاد هذل ّ
صهبًی سا ثشای هغبلؼَ اًتخبة هیکٌٌذ کَ ثسیبس ضلْؽ ّ پش سشّ صذا است ّ ثؼضی اص افشاد سختخْاة سا ثشای هغبلؼَ
اًتخبة هیکٌٌذ ّ تْقغ یبدگیشی سغخ هغلْة سا داسًذّ ،لی اص ایي دقیقت غبفلٌذ کَ ایي هذلِب ثذتشیي هذل ثشای
هغبلؼَ است.

