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 ۰۱کتاب نوشته شده توسط میلیاردرهای جهان که بايد بخوانید

اگر بخواهیم پولدار شویم ،احتماالً بهترین کار اینن اسنت کنه پنای صنحبت پولندارها
بنشینیم .اما مگر پولدارها جایی بند میشوند که بتنوان  6دقیقنه خرررشنان را گرفنت؟
اکثرشان داخل اقیانوس آرام جزیره های شخصی دارند و دسنت هنیا احندی بهشنان
نمی رسد .حتی مأمور چک کردن کنتور آب را هم به خانهشان راه نمیدهند چه برسد به
من و شما .اما خوشبختانه بعضی از پولدارها کتابهایی نوشتهاند و راز پولداری خودشان
را در آن کتابها برمال کردهاند .این شما و این  01کتاب برتر که آدم پولدارها نوشتهاند.
بین خودمان بماند ،اگر صدایش را در نمیآورید باید بگویم که اکثنر ماهنا بنه آدمهنای
پولدار حسودیمان میشود (الاقل یک ریزه) .به نظر میرسند زنندگی بنرای پولندارها
آسانتر است؛ پولداره ا نگران روزهای آخر ماه نیستند و عادت ندارند نیم ساعت به مبلغ
شارژ ساختمان خیره بشوند و به اختالس مدیر ساختمانشان مشنکوک باشنند .قیمنت
ماشینی که سوارش هستند از کل خانه و زندگی ما بیشتر اسنت ،مسنافرتهای خنوب
✍❤

شم
محمد نظری گند ین

❤✍

4

www.takbook.com

✌❤✌❤✌❤✌ کتاب درمانی -جلد ✌❤✌❤✌❤✌2
میروند ،غذاهای خوب میخورند ،برای تولد زن و بچهشان ،به اندازه پول دینهی بننده
خرج میکنند و راجع به دوران پیری و عصا به دستگیری هم اصال و ابدا استرس ندارند.
البته ما بیپولها کارهای دیگری هم میکنیم .مثال مینشینیم و فکنر منیکنیم چطنور
می توان ثروتمند شد؟ آیا مغز آدم پولدارها جور دیگری فکر میکنند؟ فرمنولی ،وردی،
جادویی ،چیزی دارند که ما نداریم؟ جواب هر دو سوال آخر «بله» است ،بسته به این که
سوالتان راجع به کدام آدم پولدار باشد.
حاال اگر شرایطی فراهم میشد که میتوانستید بروید پای صحبت پولدارها بنشنینید و
ازشان بپرسید چطوری میشود پولدار شد ،آیا این کار را میکردید؟ اگر جوابتان مثبنت
است ،این  01کتاب را بخوانید و خاک مغزتان را با ذهنیت خوشبختی طلبنی ،حاصنلخیز
کنید.
 –.0اسرار ذهن میلیونرها ،به قلم تی هارو اِکِر:۰

1

- The Secrets of the Millionaire Mind, by T Harv Eker
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آیا قادرید برای چند روز درباره هیا چیزی غُر نزنید؟ یک روز چطور؟ جناب ارکرر بر این
باور است که غُر زدن یا غُر نزدن همان چیزی است کنه پولندارها را از بیپولهنا جندا
می کند .چکیده این کتاب این است که همه ما از سنین خیلی کم ،ذهنیتی دربناره پنول
برای خودمان میسازیم و این ذهنیت ما را به خودش محدود میکنند .داخنل خودمنان
ترموستاتی نصب میکنیم که به ما میگوید قادریم چقدر پول در بیاوریم و با آن زندگی
کنیم .آدمهای بی پول ،معموال دارای ذهنیتی هستند که خودشان را قربانی میپندارند و
دائم از این چیز و آن چیز گالیه دارند؛ آدمهای بیپول مرد عمل نیستند؛ امنا آدمهنای
پولدار عملگرا هستند .کتاب را که خوب مطالعه کنید میبینید پولدارها و بیپولهنا از
نظر ذهنی 02 ،تفاوت با هم دارند .نثر اصلی اینن کتناب بسنیار سناده و روان اسنت و
خواندنش فرقی با تفریح کردن ندارد.
 – 2ثروتمندترين مرد بابِل ،به قلم جورج کِلَسون: 2

2

-The Richest Man in Babylon, by George Clason
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این کتاب نسبتا کوچک که در سال  0212و در قالب داستانی خیالی نوشته شده اسنت،
دربارهی ثروتمندترین مرد دنیای کهن و  2درسی است که او به دو دوست خود میدهد
تا بتوانند ثروتمند شوند .درسهایی که به هیا وجه قدیمی نمیشوند .با خوانندن اینن
داستان ،بدون اینکه بخواهید زور بزنید ،مفاهیمی نظیر «پولهایت را پس اننداز کنن» و
«کمتر از چیزی که درمیاری خرج کن» به زیر پوستتان خواهد رفت.
 – 0میلیونر اتوماتیک ،به قلم ديويد باخ: 3

چندبار شده که این نصیحت را شنیده باشید « ،اگر هر روز فالن خرج الکی را نکنی ،سر
سال  6میلیون ذخیره کردی؟» مغز این کتاب هم همین است .دیوید باخ میآمنوزد کنه
میلیونر شدن راهی آهسته و پیوسته است و برای رسیدن به آن باید چیزهای کنوچکی
نظیر این خرج های الکی روزمره را فدا کرده و قطره قطره جمع کنید ،وانگهی دریا شود.
-The Automatic Millionaire, by David Bach

✍❤

شم
محمد نظری گند ین

❤✍

7

3

www.takbook.com

✌❤✌❤✌❤✌ کتاب درمانی -جلد ✌❤✌❤✌❤✌2
آن قارچ و پنیر اضافه هر روزی را بیخیال شوید تا چنندرغازی ذخینره شنود .همنین
چندرغازها را جمع کنی تا آخر سال خودش حکم وام بنانکی را دارد .البتنه عنالوه بنر
اجتناب از اینجور خردهخرج ها ،این کتاب نصیحت دیگری هم دارد و آن این اسنت کنه
درصدی از درآمدتان را خیلی سریع و قبل از اینکه به حساب صاحبخانه و ادارهجنات
مختلف واریز کنید ،یا اصال قبل از اینکه دست خودتان بهش برسد ،به حساب خودتنان
واریز کنید .ب اخ اعتقاد دارد که برای پولدار شدن باید عنادت ذخیرهسنازی را در خنود
نهادینه کنید .از آن کتابهای کاربردی است.
 – 4فکر کنید و پولدارتر شويد ،به قلم ناپلئون هیل: 4

از اسم کوچک نویسنده مشخص است که این کتناب منال زمنان پندربزرگهای منن و
شماست و راستش را بخواهید ،نو شتار خیلی مدرن و باحالی هم ندارد .اما همینکه هنوز
هم آن را در آمریکا با اصالحات قرن بیست و یکمی دارند چاپ کنند ،نشان میدهد کنه
- Think and Grow Rich, by Napoleon Hill
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چه کتاب به دردبخوری است .شادروان هیل هم مثل ارکرر مُصرر است که پولدار شدن ینک
چیز ذهنی است .آدم هدف میگذارد که در  6یا  01سال آینده به جنایی برسند .سنعی
میکند همه ی تمرکزش را هم بگذارد روی این اهداف .اگر انرژی فکری روی این اهداف
بگذارید ،به آن ها دست خواهید یافت .هیل در این کتاب ،پرده از  1گام ذهنی برمیدارد
که اگر رویشان تمرین کنید ،هر روز پولدارتر از دیروز میشوید.
 – 6میلیونر همسايه ،به قلم توماس استنلی و ويلیام دانکو:5
بر اساس نظریات عالیجنابان
استنلی و دانکنو ،آدمهنای
پولدار زیادی در همسنایگی
ما زندگی میکننند کنه منا
تصورش را هم نمیکردیم تا
این حد پنول و پللنه داشنته
باشنننند .اینننن دوسنننتان
تحقیقنناتی در ایننن زمینننه
انجام دادهانند و دریافتهانند
که :تعداد بسیاری از ثروتمندان «زیر سطح میانگین توقعاتشان» زندگی میکننند و بنه
جای اینکه پولهایشان را خرج «اسباب بازی» بکنند ،آنرا به سرمایهگذاری عاقالننهای
تبدیل می کنند .اینها کسانی هستند کنه هنر وقنت درآمدشنان بیشنتر شند ،سنبک
زندگیشان یک شبه تغیینر نمیکنند و مثنل چینز ندیندهها نمیرونند فررتنی محنل
سکونت شان را به باالشهر انتقال بدهند و یک اتومبیل  1سنیلندر بخرنند و روی ماسنه
تمام سواحل دنیا طرحی از گُالبی دربیندازند .این جور آدمها تا موقعی که خیالشنان از
- The Millionaire Next Door, by Thomas Stanley and William Danko
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تثبیت شدن وضعیتشان روشن نشود ،با پولشان پُز نمیدهند و آن را به نحوی عاقالنه
سرمایهگذاری میکنند .این کتاب ارزش خواندن دارد و «اسباب بازی» نیست .همنانطور
که گفتم برای نوشتن این کتاب ،تحقیقات پدر-مادر-داری انجام شده است.
 – 1پدر پولدار ،پدر بیپول ،به قلم رابرت کیوساکی :6

داستان این کتاب راجع به پسر کوچکی اسنت کنه منثالً دو تنا پندر دارد .اولنی پندر
بیولوژیکیش (پدر بیپول) است و دومی پدر معنویش (پدر پولدار – در واقع بابای یکنی
از دوست هایش) است .هر کدام از این پدرها درسهایی راجع به پول به این پسنر بچنه
میآموزند که از زمین تا آسمان با یکدیگر فرق دارد .پدر بیپول شلم اقتصنادی چنندان
باالیی ندارد ،برای تأمین پول مورد نیاز برای معیشت خود کار میکند و بلد نیست کار
6

- Rich Dad, Poor Dad, by Robert Kiyosaki
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چندانی با پول انجام بدهد .پدر پولدار اما برای پول کار نمیکند .پول برایش کار میکند.
از نظر مالی آدم باسوادی است و در نهایت  1درس به این پسرک یاد میدهد که چطنور
پولدار شود.
این کتابر بسیار بسیار پرفنروش بنه
شدت مغزتان را به کنار میانندازد و
دیدگاههای رک و راستی راجنع بنه
ثروت بهتان میبخشد ،متن سناده و
بامزهای دارد و اکثر کتابفروشیها آن
را میشناسند.
 - 2چگونه بدهی خود را بپردازيد ،از مقروض ماندن به دور بمانیدد و بدا سد ادت
زندگی کنید ،به قلم ژرولد مونديس: 7
البنند از روی اسننم
قطار ماننند و پنر از
قرض و بندهی اینن
کتاب فکر میکنیند
«خب این چه ربطی
بننه پولنندار شنندن
دارد؟» ،اما ربط دارد.
فقنننط تفننناوتش
اینجاست که شما را
- How to Get Out of Debt, Stay Out of Debt and Live Prosperously, by Jerrold Mundis
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از مسیری جداگانه به ایستگاه پولدار شدن میرساند .داسنتان اینن کتناب ،ریشنه در
زندگی شخصی خود ژرولد موندیس ،مفهوم بدهی و فرآیندی دارد که بر او گذشنت تنا
بتواند تصور اشتباه « غیرقابل اجتناب بودن بدهی» را از ذهن خود جارو کند و به بیرون
بریزد .وقتی خودتان را از شر بدهیهایتان خالص کنید تازه آن موقع است که میتوانید
چشمبند بدهکاری را از چشمانتان بردارید ،آنوقت میبینید که فرصنتهای پساننداز و
سرمایهگذاری الکی نیستند و می توانند شما را به ثروت برسانند .من که حتماً این کتاب
را برای یکی از آشنایانم که تا تقریبا گردن غرق بدهیست میخرم بلکه توانست خود را
آزاد کند!
 – 1با دقت پولدار شويد ،به قلم جیم کريمر: 8
جیم کریمر از آن
کسانی است کنه
دائم در تلویزیون
سر و کلهاش پیدا
میشننود و اگننر
فرصننت کردینند
ویدئوهایش را در
اینترنت ببینید و
از صننحبتهایش
مستفیض شوید.
جیم کسی اسنت
که با سرمایهگذاری دست و رویش را میشوید و از راه همین شور و شوق خاص توانسته
- Get Rich Carefully, by Jim Cramer
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چندین و چند میلیون دالر ثروت به جیب بزند .بر خالف خیلی از ثروتمندان کنه سنعی
میکنند قیافه بگیرند ،جیم از آن آدمهایی است کنه از شننیدن صنحبتهایش اننرژی
میگیرید .قشنگ می توان حس کرد که طرف بلد است اشتیاق خنودش را بنه دیگنران
منتقل کند .این کتابش هم دستورالعملی است برای تجزینه و تحلینل مفناهیمی نظینر
شرکت ،سهام و روندهای بازار .خیالتان راحت که بعد از مطالعنهی اینن کتناب ،دیگنر
پولهایتان در بانک خاک نخواهد خورد.
 - 2الين سرعت میلیونرها ،به قلم ام.جی.دی مارکو: 9

- The Millionaire Fast Lane, by M.J. DeMarco

✍❤

شم
محمد نظری گند ین

❤✍

13

9

www.takbook.com

✌❤✌❤✌❤✌ کتاب درمانی -جلد ✌❤✌❤✌❤✌2
دی مارکو نظر جالبی دارد و میگوید مردم از سه «الین» زندگی را میپیمایند .پیناده رو
برای بیپول ها ،الین آهسته برای قشر متوسط و الین سنرعت بنرای پولندارها .سنپس
واکنش هر دسته به نصیحت قدیمی «اگر میخواهی ثبات مالی داشته باشی ،خوب درس
بخوان تا شغل خوبی داشته باشی و برای دوران بازنشسنتگی پنولی را ذخینره کنن» را
بررسی میکند.
آدم بی پول یا اصال این نصیحت به گوششان نخورده ،یا اینکه ترجیح میدهند بیخیالش
شوند و برای همین با سرعت یک رهگذر در پیاده رو به جلو میروند ،اما قشنر متوسنط
این نصیحت را آویزهی گوششنان میکننند .اینهنا دانشگاهشنان را تمنام منیکننند،
نیازمندیهای روزنامه را برمیدارند ،دور فرصنتهای شنغلی دایرههنای کنج و کُنالج
میکشند ،نامهای را ضمیمهی رزومهشان میکنند و داخلش مینویسند که چقدر انگیزه
برای کار کردن دارند ،شغل را می گیرند و با سرعتی مطمئن از الین آهسته مسیرشان را
طی میکنند .حرکت از الینی شلوغ و خسته کننده.
دی مارکو میگوید« :ورود به الین سرعت یعنی اینکه من نصیحت قدیمی را شننیدهام،
اما با کمال احترام ترجیح میدهم ریسک کنم و دنبالهروی میل درونیام باشم و کسب و
کاری برای خودم بسازم ».در این راه یک سریهایشان به گارد ریل میزنند و حتی چپ
می کنند ،اما در نهایت کسانی از این گروه هستند که جلو میافتند و به جای تحمل دود
و دم ترافیک ،می توانند از منظره زیبای اطراف جاده لذت ببرنند .اگنر روک کنارآفرینی
دارید ،این کتاب مال شماست.
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 ( – 01ترجمه مؤدبانه) به جهنم ،برو تو کارش ،به قلم ريچارد برانسون:۰۱
کتنننننابی از
کننننارآفرین
مشننننهور و
صننننناحب
خطوط هوایی
،Virgin
ریچنننننارد
برانسون ،که
بننه صننورت
اتوبیوگرافی نوشته است و چنان الهام بخش است که اگر آن را برای سنگ بخوانی ،بلنند
میشود و کسب و کاری برای خودش راه میاندازد و به قطبنمای پول درآوردن تبندیل
میشود .برانسون که این ا واخر با اشتیاق تمام در حال آزمایش هواپیماهایی اسنت کنه
مسافر عادی را به فضا ببرد ،در البالی داستانهایش ،اصول رسیدن به موفقیت و ثنروت
را با لحنی بسیار خودمانی (مثل عنوان کتاب) بیان میکند .بیشترین بُردی که از خواندن
این کتاب میکنید ،این است :اگر در دلتان شعلهی اشتیاقی روشن است و بنرای عملنی
شدنش هیا تالشی نمی کنید ،نه خوشحال خواهید شد و نه پولدار .اگنر اینن کتناب را
خواندید و ریسکپذیرتر نشدید ،حاضرم تا یک سال خانهتان را جارو بکشم.
شما چه کتابهایی در این زمینه خواندهاید که بهدردتان خورده؟ به ما هم معرفی کنیند
تا بخوانیم و به سوادمان افزوده شود .شاید بعدا پولدار شدیم و یک پول سیاه هم بهتان

ندادیم ،اما حداقلش این است که از شما پول دستی هم طلب نمیکنیم😉

- Screw It, Let’s Do It, by Richard Branson
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چطور کتابهای قطور را تا انتها بخوانیم؟

انگار تمام علم دنیا در این کتابهای کلت و کلفت است و از طرف دیگر چنندان عجینب
نیست که این بلوکهای سیمانی مشتری های زیادی نداشته باشند .اما گویا یک نفنر راه
بدردبخوری برای مطالعهی این «گاوکتاب»ها پیدا کرده است .این شما و این راه مطالعهی
کتابهای قطور.من صرفا از اینکه قفسهی کتابم پر از کتاب باشد کیف میکنم .دوسنت
دارم آنها را داخل قفسه مرتب کنم ،بعد چند متر آن طرفتر بایستم و نگاهشان کننم و
از این منظره لذت ببرم.قبال از رفتن به کتابخانه خیلی خوشنم میآمند ،االن هنم بندم
نمی آید .اما در گذر زمان متوجه شدم که اگر میخواهی کتابی را – از نظر ذهنی – منال
خود بدانی ،باید آن کتاب بیصاحاب شدهی کوفتی را بخری و ببری خانه.
کتاب باید دم دست آدم باشد تا هر موقع که اراده کرد به آن رجوع کند ،اگنر الزم بنود
خطی زیر جمالتش بکشد و یا چیزی داخلش بنویسد ،بتواند آن را از قفسنه بنه پنایین
✍❤
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بیاورد و دوباره باالی قفسه بگذارد و دوباره از قفسه درش بیاورد و سه باره پرتش کنند
سرجایش و باهاش روی سوسک بکوبد و ازش بنه جنای ماوسپند اسنتفاده کنند و… .
منظورم را که گرفتید؟
دردسرتان ندهم ،من کتابخانه محقری برای خودم دارم که در واقع اسمش را باید بگذارم
«ضدکتابخانهای از کتابهای خوانده نشده» .خیلنی از کتابهنایش را بنذل و بخشنش
کرده ام به این و آن ،اما هنوز هم پر است از کتابهایی که الیشان را هم تا به حنال بناز
نکردهام .با این حال ،کماکان پروژهی کتناب خریندن و پنر کنردن قفسنههایم ادامنه
دارد.اخیرا یک نگاهی به قفسه کتاب هایم انداختم و یک کتابی به چشمم خورد که مدت
طوالنیای بود که دلم میخواست بخوانمش .راستش تابستان امسال بعند از اینکنه 061
صفحهاش را خواندم،
بستمش و گذاشتمش
کنار و رفنتم سنراغ
مطالعننه کتابهننای
«فوریترم».کتابی که
خنندمتتان عننرض
منننننننننننیکنم

اسنننمش کنننارگزار
قنندرت 00اسننت کننه
رابرت کارو 02آن را به
رشنننتهی تحرینننر
درآورده است.
کتابی کالسیک راجع
- The Power Broker
- Robert Caro
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به سیاست قدرت در نیویورکر اواسط قنرن بیسنتم کنه ماجراهنایش از زبنان نابغنهی
شهرسازی و معمار نیویورک ،رابرت موزس 00بیان میشود .جالل و جبنروت و عنذاب و
نفرینر همزمانر این مجلد این است که اگر این کتاب را پای در بگنذاری در بناز و بسنته
نمیشود .به اصطالک از آن کتابهایی است که از شدت قطوری و سنگینی به درد پادری
میخورد .این کتاب هزار و صد و ده صفحه دارد – از آن کتابهای متراکم که خیلی جای
سفیدی در صفحه هایش قابل مشاهده نیست .فکر کنم در جایی خوانندهام کنه جنناب
آقای کارو گفته که کتابش شامل هفتصد هزار لغت است (که تازه قبل از ویرایش نهنایی
حاوی بیش از یک میلیون لغت بوده است).
سبک نوشتار این کتاب معرکه است و حتی یک جایش را هم نمیتوانید پیدا کنیند کنه
نویسنده بیدلیل روده درازی کرده باشد با این حال صرفا حجم مطالبش خیلنی خیلنی
زیاد است.
مشکل از اینجا شروع میشود که وقتی فکر خواندن این کتاب به سرتان میزند ،حتنی
بیرون کشیدنش از داخل قفسه هم باعث ایجاد دلشوره میکند .بیایید به زبان ریاضی با
هم صحبت کنیم :من سرعت خوبی در خواندن کتاب دارم .فکر کنم دور و بنر  011لغنت
در دقیقه را حریفم… حاال  61تا لغت کم یا زیاد.
با سرعت  011لغت در دقیقه ،یک کتاب هفتصد هزار لغتی را باید در  2000دقیقنه ینا
چیزی حدود  02ساعت تمام کنم .چرا نمی توانم این کار را انجام بدهم؟ چون مغزم اصال
خوشش نمیآید که یک کار  02ساعتهی بیجیره و مواجب را شروع کند .پلنس! میرود
سراغ یک کتاب کوتاهتر و آسانتر .خب هر چه باشد آن هم برای خودش کتاب محسوب
میشود!
بعد تازه به این فکر می افتم که چه شاهکارهای دیگنری را هنم میشناسنم کنه آرزوی
خواندن آنها را هم دارم .کارو  4کتاب (که نهایتا شده  )6در منورد( LBJرئیسجمهنور
- Robert Moses
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آمریکا در حد فاصل سالهای  0210تا  )0212نوشته است که همهشنان از شناهکارهای
قرن بیستمی دربارهی سیاسنت در آمریکنا بنه شنمار میرونند .همچننین میخنواهم
کتاب انحطاط و سقوط امپراتوری روم اثر گیبسون،آنا کارنینا و جننگ و صنلح از آثنار
تولستوی ،جانسون اثر بازورل ،ظهور و سقوط رایش سوم از شیرر ،ثروت ملنت اثنر آدام
اسمیث و همچنین بیوگرافیهای بیشتری از ران چرنو (تایتان را شندیدا دوسنت دارم و
شنیدهام که السکاندر همیلتون هم خیلی محشر است) را بخوانم .میدانیند بندبختیام
کجاست؟ اینکه تمامشان کتابهای پادری هستند.
این قضیه من را به فکر فرو بُرد که چطور میشود کسی بتواند هرکدام از این کتابها را
تا ته بخواند؟ چطور می شود من به فردی تبدیل شوم که به جای صحبت کردن راجع بنه
این کتاب ها ،تمامشان را خوانده باشد .انگار که باید این کنار را ینک شنغل تماموقنت
محسوب کرد چون جور دیگری نمیتوان از پسش برآمد!
اما من برای خودم راهحل سادهای دست و پا کردم و دلم میخواهد که آن را به شما نینز
لو بدهم.اسم راهحل من  26صفحه در روز است .همین! فقط باید به این نقشه متعهد بود
و انجامش داد .مگر  26صفحه در روز به کجای آدم میرسد؟
دوباره بیایید حساب و کتاب کنیم .در ماه  2روزش را که اصال وقت برای مطالعه ننداریم
میگذاریم کنار .یک روز هم برای عید کم میکنیم .میماند  041روز در سال 26 .صفحه
در روز را ضرب در  041روز در سال میکنیم و  1411صفحه در سنال بدسنت میآیند.
 1411تا .البته من بعداً فهمیدم که اگر به حداقل  26صفحه در روز متعهد بمنانم ،اغلنب
حال میکنم بیشتر از  26صفحه هم بخوانم .پس بیایید  1411تا را بکنیم  01111تنا (اگنر
فقط  6صفحهی دیگر به روزی  26تا اضافه کنیند و روزی  01صنفحه بخوانیند ،همنین
میشود).
با نرخ  01هزار صفحه در سال ،با سرعت میانگین  26الی  01صنفحه در روز ،منثال چنه
کتابهایی را میتوان تمام کرد؟
✍❤
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خب .ماشین حساب را بیاورید…  .کارگزار قدرت که  0001صفحه بود .چهار تا کتاب راجع
به  LBJهمهشان روی هم  0662صفحهاند .شاهکارهای تولستوی جمعا  2011صفحهاند.
ششجلدی گیبسون سر تا تهش  0111صحفه است که به عبارتی مجموع همنهی اینن
کتابها میشود  01422صفحهی ناقابل.
شنپررتیر  26صنفحه در روز ،بنندهی حقینر
شنلی ر
یعنی در طول یک سال ،با یک ریتم ُ
توانستم  00تا از شاهکارهایر استاد نویسر قلدلر قُدرتر پیلافکنر جهان را بخنوانم و کلنی
چیز راجع به تاریخ دنیا یاد بگیرم :همهاش در یک سال.
یعنی از االن تا سال  2102را میتوانم بگذارم برای خواندن ظهور و سقوط شنیررر (0211

صفحه) ،ششجلدی کارل سندبرگ راجع به لینکلن (چه میدانم…  2111صفحه) ،ثنروت
ملت آدام اسمیث نسخهی خالصه نشده ( 0211صفحه) و کتابجانسنونر جننابر بنازورل
( 0011صفحه) و تازه کلی هم صفحه کم میآورم (وقت اضافه میآورم).
این بود راهحل خواندن آثار بزرگ .روز به روز 26 .صفحه یکجا .بدون هیا بهانهای.
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البته قبل از اینکه خیلی پایبند و محندود بنه
این اعداد شوید ،بد نیست تأکید کنم که عندد
مهم نیست (هر چند که من واقعا قنانون روزی
 26صفحه را برای خودم انجام منیدهم) .اینن
عدد میتواند  21صنفحه ینا  01صنفحه در روز
باشد .میتواند سی دقیقه یا یک ساعت یا 2111
لغت در روز باشد .فارغ از اینکه کندام ینک از
این واحدها را برای مطالعهی خودتان در نظنر
میگیرید ،کاری که حساب و کتاب داشته باشد
جواب میدهد:ظرف شش ماه 0 ،سال یا  6سال
یا  01سال ،توانستهاید قسمت بسیار بزرگنی از
ذکاوت بشری را وارد مغز خود بکنید .هیچوقت
دلتان میخواسته موبیدیک یا اولیس یا چنند

تا از آثنار جنین آسنترن را بخوانیند؟ شنوخی
بینهایت دیوید فاسنتر واالس را چنه؟ خیلنی
خب .از همین امروز شروع کنید 26 .صفحه .فردا هم همین کار را بکنید .صبح بخوانید،
سر ناهار بخوانید ،قبل از خواب بخوانید ،در مطب دندانپزشک بخوانید… مهنم نیسنت.
فقط آن مقداری که به خودتان قول داده اید را بخوانید و این کار را هر روز تکرار کنیند.
آن وقت تبدیل به البلرانسانی خواهید شد که کتابهایی را خوانده است که دیگران فقنط
بلدند راجع به آنها حرف بزنند.چیزی که انتخاب میکنید تا بخوانید دیگر بنه خودتنان
مربوط است .مثال من عاشق تاریخ و بیوگرافی و علم و این جنور چیزهنا هسنتم .البتنه
تولستوی استثنا بود چون من اصال رمان نمیخوانم .تنها کاری که باید بکنید این اسنت
که کمی تعهد و پشتکار به خرج دهید .کتاب بخوانید تا باهوشتر شوید.
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رودخانه ای با ده هزار کتاب در تورنتواجتماع اسپانیایی «» Luzinterruptu
با استفاده از مفاهیم
ترافیننک و ادبیننات
اینستالیشنننننی راه
اننندازی کننرده اننند و
یکی از خیابنان هنای
شلوغ شهر را بسته و
به جای ترافیک 01111
کتنناب در آن جنناری
کنننرده انننند .اینننن
اینستالیشن پنیش از
این در خیابنان هنای
پرترافیننک و شننلوغ
شننهرهای مادرینند،
نیویننورک و ملبننورن
هم راه انندازی شنده
بود.با جرینان ینافتن
کلمات نوشته شده در
خیابان ،شهر به فضای
بننندون خنننودروی
گذشته برمی گنردد،
حتی شده برای ینک
بعدازظهر.
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این اینستالیشن
به عنوان نموننه
ای از کار تفکنر
برانگیننز آن هننا
اغلننب مضننمون
محننیط زیسننت
دارد ،هرکتنناب
بننا یننک چننراغ
کوچک روشنن
می شود و یک
اثر چشمک زن
در این رودخانه
ادبی ایجاد منی
کند .تیمنی 61
نفره از داوطلبان
به طور خستگی
ناپذیری  02روز
کار کرده اند تنا
خیابان هاگرمن در مرکز شهر تورنتو را با این قطعات ادبی بپوشانند .بنابراین یک منطقه
شهری که معموال با سرعت ،آلودگی و سروصدا پر شده برای یک شب با شعر و آرامنش
پر می شود و همزمان با نوری نرم و مبهم که از صفحات کتاب بیرون می آید ،روشن می
شود و تا زمانی که کاربران بخواهد آنجا خواهد بود .در نهایت خودروها دوباره اینجا را پر
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می کننند امنا
برای بسنیاری
از آن هایی که
شننب در ایننن
مکان قدم می
زنننند ،خنناطره
این کتاب هایی
که بردند رابطه
آن ها را با این
فضننا و ایننن
محننیط بهتننر
خواهنند کننرد.
تماشنننناگران
تشننویق مننی
شوند با این اثر
هننننننننری
مشنننننارکتی
تعامل داشنته
باشند و کتناب
ها را با خودشان خانه ببرند و با این کار این اثر بعد از  01ساعت برچیده شند .فراتنر از
مفاهیم ترافیک و شلوغی در مناطق شهری ،این اینستالیشن ارزش کتاب های چاپی را
در دوره ای که دیجیتالی شدن به طور فزاینده ای درحال رشد است ،بیان می کند(.منبع
برترین ها)
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پايتخت جهانی کتاب
تصویر روبرو  ،برلین – آلمان
پایتخت جهانی کتاب عنوانی است که از
سال  2110میالدی به اینسو هر سناله از
سوی سازمان یونسکو بنه شنهری داده
میشود کنه در جهنت تقوینت جایگناه
کتنناب و خواننندن آن کوشننش شننایانی
کردهباشد .هدف یونسکو این است تا از
ایننن طریننق در آن سننال بننه اجننرای
برنامههای فرهنگنی منرتبط بنا کتناب
بپردازد و از این راه شوق مطالعنه را در
مردم ایجاد کند .این انتخاب هیا جایزه
مالی را برای برگزیده آن دربنر نندارد؛
بلکه تصدیق بهترین برنامنه اختصناص
دادهشده به کتاب و کتابخوانی است.
سازمان یونسکو هر سال یک شهر را با کمک سه مرکنز بینالمللنی کتناب بنه عننوان
پایتخت کتاب تعیین میکند که این سه مرکز انجمن ناشران بینالمللی کتاب ،اتحادینه
بینالمللی فروشندگان کتاب و اتحادیه بینالمللی انجمن کتابخانهها است .سالی که شهر
برگزیده عنوان پایتخت جهانی کتاب را دارا است از  20آوریل یعنی روز جهانی کتاب تا
 22آوریل سال بعد از آن ادامه دارد.
بانکوک سیزدهمین شهری است است که به عننوان پایتخنت جهنانی کتناب انتخناب
میشود .کمیته تصمیم گیرنده اعطای این عنوان دلینل انتخناب بنانکوک را بنه عننوان
پایتخت جهانی کتاب در سال  « 2100ایجاد انگیزه برای سهیم شدن و شرکت منردم در
✍❤

شم
محمد نظری گند ین

❤✍

27

www.takbook.com

✌❤✌❤✌❤✌ کتاب درمانی -جلد ✌❤✌❤✌❤✌2
زنجیره تأمین کتاب ،حضور فعال بازیگران تایلندی در پروژهای ادبی که از قبل به همین
منظور طراحی شده و همچنین عمل به تعهدات در حوزه نشر» اعالم کردهاست.
پیش از این مادرید اسپانیا ( ،)2110اسکندریه مصر ( ،)2112دهلی نو هندوستان (،)2110
آنتورپ بلژیک ( ،)2114مونترال کانادا ( ،)2116تنورین ایتالینا ( ،)2111بوگوتنا کلمبینا
( ،)2112آمستردام هلند ( ،)2111بیروت لبنان ( ،)2112لوبلیانا اسلوونی ( ،)2101بوینوس
آیرس آرژانتین ( )2100و ایروان ارمنستان ( )2102پایتخت جهانی کتاب بودند.
تهران یک بار در سال  2111و بار دیگر در سال  2100برای کسب عنوان «پایتخت کتناب
جهان» تقاضا دادهاست که هر دو تقاضا رد شدهاست .تهران در سال  2111بنا ینک ر ی
این عنوان را به تورین ایتالیا باخت .گفته میشود که نیشابور با پشتوانه تجربهای که در
پایتختی کتاب ایران کسب کرده است ،برای کسب عنوان پایتخت جهانی کتناب اقندام
کردهاست.

م یارها
کمیته انتخاب و معرفی نامزدها از برنامههایی استقبال میکند که توسط شنهردار ینک
شهر اجرا یا تأیید شده و در جهت ترویج و گسترش کتابخوانی است.
کمیته انتخاب نامزدها توجه خود را به برنامههای خاصنی جلنب میکنند کنه بنه اینن
شرکاند :درجه مشارکت همه سطوک (از شهری تا بینالمللی) ،تأثیر بالقوه این برنامهها،
دامنه و کیفیت فعالیتهایی که توسط کاندیداها طرک شدهاست و گسنترهای کنه در آن
ناشران ،نویسندگان ،کتابفروشها و کتابداران درگیر میشوند و سازمانهای غیردولتی
هم در آن فعال هستند و هر پروژه دیگری که کتاب و کتنابخوانی را ارتقنا میدهند.
همچنین برنامهها باید در راستای ارتقای آزادی بیان و اعالمیه .جهانی حقوق بشر باشد.
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شهرهای برگزيده پايتخت جهانی کتاب
شهر

سال

کشور
اسپانیا

مادريد

2۱۱۰

مصر

اسکندريه

2۱۱2

هند

دهلی نو

2۱۱3

بلژيک

آنتورپ

2۱۱4

کانادا

مونترآل

2۱۱5

ايتالیا

تورين

2۱۱6

کلمبیا

بوگوتا

2۱۱7

هلند

آمستردام

2۱۱8

لبنان

بیروت

2۱۱9

اسلوونی

لیوبلیانا

2۱۰۱

آرژانتین

بوئنوس آيرس

2۱۰۰

ارمنستان

ايروان

2۱۰2

تايلند

بانکوک

2۱۰3

نیجريه

پورت هارکورت

2۱۰4

کره جنوبی

اينچئون

2۱۰5

لهستان

وروتسواف

2۱۰6

گینه

کوناکری

2۱۰7

يونان

آتن

2۱۰8

امارات متحده عربی

شارجه

2۱۰9

ايران  -اردبیل
✍❤
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برای نوزادتان کتاب بخوانید تا است داد آموزشی او را افزايش دهید

بتازگی محققان طی مطالعنهای
دریافتهاند که خوانندن کتناب
برای ننوزادان حتنی بالفاصنله
پننس از تولنند باعننث افننزایش
مهارتهای زبانی و لغتی کودک
پیش از شروع به درس خواندن
در مقطع ابتدایی میشود.

« کارولین کیتس» سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه نیویورک ،در این بناره منی گویند:
«این یافته ها جالب هستند چراکه نشان می دهند خواندن کتاب برای بچه های کوچک
حتی از همان ابتدای نوزادی دارای تاثیرات بلندمدتی بر مهارت های ینادگیری ،زبنان و
سوادآموزی است» .وی در ادامه می افزاید « :آنچه که شما در هنگام نوزادی برای کودک
تان می خوانید تا چهارسال بعد همچنان تاثیر دارد».در این مطالعه بنیش از  261جفنت
مادر و فرزند از  1ماه تا  4.6سال از لحاظ تشخیص کلمات ،سوادآموزی اولیه و مهنارت
های خواندن تحت نظر بودند .یافته ها از لحاظ تعداد کتاب های خوانده شده در خاننه و
روزهای هفته مقایسه شدند .کیفیت کتاب خو اندن هم با سوال در مورد گفتگوی مادر با
فرزند در مورد کتاب خوانده شده ،تصاویر کتاب و احساس نسبت بنه شخصنیت هنای
کتاب مشخص شد .محققان دریافتند خواندن کتاب برای کودک از همان اواینل ننوزادی
موجب افزایش دایره واژگان او تا چهار سال بعد و قبل از ورود به مدرسه می شود( .مهر)
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راهنمای روش مطال ه صحیح و اصولی و روشهای مرور مطالب خوانده شده
مقدمه
آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده میکنید؟
یک روش مطالعه صحیح و اصولی میتواند بسیاری از مشکالت تحصیلی را از بین ببنرد.
بررسیهای بعمل آمده گویای آن است که افرادی که در زمینه تحصیل موفنق بودهانند،
روش صحیحی برای مطالعه داشتند .یادگیری 04مسئلهای اسنت کنه در سراسنر طنول
زندگی انسان بویژه در دوران دانش آموزی و دانشجویی اهمیت زینادی دارد .چنرا کنه
دانش آموزان و دانشجویان همیشه در معرض امتحان و آزمون قرار دارند و موفقینت در
آن آرزوی بزرگشان است.
شاید به افرادی برخورده باشید که میگویند :همه کتابها و جزوهها را میخوانم ،اما موقع
امتحان آنها را فراموش میکنم ،یا من استعداد درس خواندن را ندارم ،چون با اینکه همه
مطالب را میخوانم اما همیشه نمراتم پایین است و یا  . ...بسیاری از اینگونه مشکالت به
نداشتن یک روش صحیح برای مطالعه باز میگردد .عدهای فقط به حفظ کنردن مطالنب
اکتفا میکنند ،بطوری که یادگیری معنا و مفاهیم را از نظر دور میدارند .این امر موجنب
فراموش شدن مطالب بعد از مدتی میشود ،در واقع آنچه اهمیت دارد ینادگیری معننا و
مفهوم است ،چیزی که نمیتوانیم و نباید از آن دور باشیم.
برای آنکه مطلبی کامال آموخته شده و با اندوختههای پیشین پیوند یابد ،باید حتما معنا
داشته باشد ،در این صورت احتمال یادگیری بیشتر و احتمال فراموشنی کمتنر خواهند
شد .بنابراین قبل از اینکه خود را محکوم کنیم بنه نداشنتن اسنتعداد درس خوانندن ،
کمبود هوش  ،کمبود عالقه  ،عدم تونایی و سایر موارد  ،بهتر اسنت ننواقص خنود را در
مطالعه کردن بیابیم و به اصطالک آنها بپردازیم .در اینصورت به لذت درس خواندن پنی
14

- Learning

✍❤

شم
محمد نظری گند ین

❤✍

31

www.takbook.com

✌❤✌❤✌❤✌ کتاب درمانی -جلد ✌❤✌❤✌❤✌2
خواهیم برد .اولین قدم در این راستا آن است با اندکی تفکر عادتهای نامطلوب خنود را
در مطالعه یافته و سپس عادتهای مطلوب جایگزین آن گردد.
برای تغییر عادات مطالعه مراحل زیر را باید در نظر گرفت:
آگاهی ،درباره موضوع
 .0عالقه
 .2ارزیابی ،ارزیابی اطالعات بدست آمده با در نظر گرفتن موقعیتهای موجود
 .0مطابقت خود با فکر تازه و اختیار و قبول آن
انواع روشهای مطال ه
روش پس ختام
این روش یکی از مهمترین و معروفترین روشهای بهسازی حافظه است .ننام اینن روش
همانند نام انگلیسی آن ( )PQ4Rمتشکل از حروف اول شش مرحله آن است.
مراحل پیش خوانی
در این مرحله کتاب یا مطلب بصورت یک مطالعه اجمالی و مقندماتی مطالعنه شنود .از
جمله موارد این مرحله خواندن عنوان فصلها  ،خواندن سطحی فصل  ،توجه به تصاویر ،
بخشهای اصلی و فرعی و خالصه فصلها میباشد .هدف در این مرحله یافتن ینک دیند
کلی نسبت به کتاب و ارتباط دادن بخشهای مختلف کتاب با یکدیگر میباشد.
مرحله سؤال کردن
پس از مطالعه اجمالی موضوعات و نکات اصلی  ،به طرک سؤال در مورد آنهنا بپردازیند.
این کار باعث افزایش دقت و تمرکز فکر و سرعت و سهولت یادگیری میگردد.
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مرحله خواندن
در این مرحله به خواندن دقیق و کامل مطالب کتاب پرداخته  ،که هدف فهمیدن کلیات
و جزئیات مطالب و نیز پاسخگوی به سؤاالت مرحله قبل میباشند .در مرحلنه خوانندن
برای فهم بهتر مطالب میتوان از کارهایی مثل یادداشنت بنرداری  ،عالمنت گنذاری و
خالصه نویسی بهره جست.
مرحله تفکر
در این مرحله هنگام خواندن  ،ساختن سؤالها  ،و ایجاد ارتباط بین دانسنتههای خنود ،
درباره مطلب فکر کنید .در این مورد نیز مهمترین اصل همان بسط معنایی است .بسنط
معنایی ممکن است در مراحل پنجم و ششم نیز یعنی در مراحل از حفظ گفتنی و منرور
کردن نقشی داشته باشد.
مرحله از حفظ گفتنی
در این مرحله باید بدون مراجعه به کتاب و از حفظ به ینادآوری مطالنب خواننده شنده
پرداخته شود و بار دیگر به سؤاالتی که خود فرد طرک کرده بود پاسخ دهند .در اینجنا
باید مطالب آموخته شده را در قالب کلمات برای خود کرده  ،در غیر اینصورت الزم است
که مجددا به خواندن مطالبی که آموخته نشده پرداخته شود .مرحله از حفظ گفتننی در
پایان هر بخش انجام میگیرد و وقتی بخشهای یک فصل به اتمام رسید به مرحله بعند ،
یعنی مرور کردن یا آزمون وارد میشویم.
مرحله مرور کردن
این مرحله  ،که مرحله آزمون نیز میباشد ،در پایان هر فصل انجام میگیرد .در اینجا به
مرور موضوعات اصلی و نکات مهم و نیز ارتباط مفاهیم مختلف به یکدیگر پرداخته و در
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صورت برخورد با موضوعات مورد اشکال به متن اصلی یا مرجع مراجعه شنود .یکنی از
راههای کمک به این مرحله پاسخگوئی به سئواالت و تمرینات پایان فصل است :اجنرای
این مرحله میتواند مقداری از اضطراب امتحان را کاهش دهد.
روش دقیق خوانی
هدف از این مرحله این است که مطالب کامل و دقیق درک شده و بصورتی سازمان یافته
و منظم در حافظه نگهداری شود .برخی از فنون موجود کنه میتوانند بنه روش دقینق
خوانی کمک کند عبارتند از:
تکنیک خالصه برداری
به نوشتن عبارت  ،مفاهیم و موضوعات کلیدی متن پرداخته  ،بطوری که در مرور مطالب
 ،با نگاه کردن و خواندن خالصهها  ،همه مطالب خوانده شده را یادآوری کند .یک روش
بسیار مطلوب این است که از خالصهها نیز دوباره خالصه برداری شود.
تکنیک سازماندهی مطالب
این تکنیک باعث افزایش درک و سرعت یادگیری و سهولت در بازیابی مطالب آموختنه
شده میشود .برای سازماندهی مطالب استخراج سه بخش از متن اصلی منورد مطالعنه
الزم است که عبارتند از:
موضوع اصلی :موضوعی که تمامی مطالب را در بر میگیرد و بقیه مطالب حول و حنوش
آن میچرخد.
نکتههای اصلی :خطوط و اندیشههای اصلی و مهم هستند که در مجموع موضوع اصنلی
را میسازند و از صراحت بیشتری برخوردار است.
نکات جزئی :اطالعات جزئیتر هستند که بصورت مثالهنا  ،نموننهها  ،عکنس و تصنویر
اطالعات واقعی مطرک میگردند.
✍❤

شم
محمد نظری گند ین

❤✍

34

www.takbook.com

✌❤✌❤✌❤✌ کتاب درمانی -جلد ✌❤✌❤✌❤✌2
تکنیک عالمت گذاری در متن
در این تکنیک عالمتهایی را بر روی متن اصلی انجام داده  ،از قبیل عالمت گنذاری بنه
شکلهای مختلف در متن  ،خط کشیدن زیر عبارات مهم  ،حاشیه نویسی و  ، ...این موارد
بسته به صلیقههای افراد متفاوت میباشد .اما نکته مهمی که در هر نوع عالمت گنذاری
حائز اهمیت است این است که  ،بهتر است همانند تکنیک سازمان دهی  ،مطالنب را در
سه دسته مجزا) موضوع اصلی  ،نکته اصنلی  ،منوارد جزئنی ( قنرار داده و آنهنا را بنا
عالمتهای مختلف نشان دهید.
در کنار روش مطالعه عوامل محیطی نیز در مینزان ینادگیری تنأثیر دارد .ینک محنیط
مناسب باعث توجه و تمرکز بهتر و بیشتری میشود.
حذف عوامل مزاحم فکری
مواردی هست که بخش عظیمی از وقت و فعالیت ذهنی را موضوعاتی به خنود مشنغول
میدارند که هیا رابطه با موضوع ندارند ،موضوعاتی مانند :رفتنار معلمنان و اسنتادان ،
افزایش شهریه و نوع رفت و آمد و … برخی از موضوعاتی هستند که موقع مطالعه اگر به
آنها فکر شود از کارایی مطالعه میکاهد .برخی حتی خیال پردازیهایشان را موقع مطالعه
انجام میدهند؛ که به شدت فکر را آشفته کرده و تمرکز را از بین میبرد .توصنیه کلنی
این است که اگر ذهن خود را از افکار مختلف پاک کنید تا بر روی موضوع مورد مطالعنه
تمرکز کنید ،مطالعه را کنار بگذارید و زمانی مطالعه را شروع کنید که سرحال ،عالقمند
و متمرکز هستید.
فراهم کردن محیط مناسب
محل و مکانی که مطالعه در آنجا انجام میشود باید مناسب باشد .منظور از محل مناسب
مکانی است که آرام  ،ساکت و دور از عوامل مزاحم محیطی باشد ،این باعث تمرکز بهتر
روی موضوع مطالعه میشود .بعضی افراد محل و زمانی را برای مطالعه انتخاب میکننند
که بسیار شلوغ و پر سرو صدا است و بعضی از افراد رختخواب را برای مطالعنه انتخناب
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میکنند و توقع یادگیری سطح مطلوب را دارند ،ولی از این حقیقنت غافلنند کنه اینن
محلها بدترین محل برای مطالعه است.
بارها شنیده ایم که دانش آموز یا دانشجویی می گوید :
(( دیگرحال و حوصله خواندن این کتاب را ندارم ))یا ((آنقدرازاین کتاب خسته شده ام
که قابل گفتن نیست))ویا ((هرچقدرمیخوانم مثل اینکه کمتر یاد می گیریم))ویا (( 01بار
خواندم و تکرار کردم ولی بازهم یاد نگرفتم))به راسنتی مشنکل چیسنت ؟ آینا بنرای
یادگیری درس واقعا" باید  01بار کتاب را خواند ؟ آیا باید دروس خود را پشنت سنرهم
مرورکرد؟وآیا بایددهها بار درس راتکرارکردتا یادگرفت ؟ مطمئنا" اگنر چننین باشند ،
مطالعه کاری سخت و طاقت فرسا است  .اما واقعیت چیزی دیگر است  .واقعیت آن است
که این گروه از فراگیران  ،روش صحیح مطالعه را نمی داننند و متاسنفانه در مدرسنه و
دانشگاه هم چیزی راجع به چگونه درس خواندن نمی آموزند  .یادگیری و مطالعه  ،رابطه
ای تنگاتنگ و مستقیم با یکدیگر دارند ،تا جایی که می تنوان اینن دو را الزم و ملنزوم
یکدیگر دانست .برای اینکه میزان یادگیری افزایش یابد باید قبل از هرچیز مطالعنه ای
فعال و پویا داشت .
شیوه صحیح مطال ه ،چهار مزيت عمده زير را به دنبال دارد:
 -0زمان مطالعه را کاهش میدهد.
 -2میزان یادگیری را افزایش میدهد .
-0مدت نگهداری مطالب در حافظه را طوالنی تر می کند.
 -4بخاطر سپاری اطالعات را آسانتر می سازد.
برای داشتن مطالعه ای فعال وپویانوشتن نکات مهم درحین خواندن ضروری است تابرای
مرورمطالب،دوباره کتاب رانخوانده ودر زمنانی کوتناه ازروی یادداشنتهای خودمطالنب
رامرور کرد  .یادداشت برداری  ،بخشی مهم و حساس از مطالعه است کنه بایند بنه آن
توجهی خاص داشت  .چون موفقیت شما را تا حدودی زیاد تضمین خواهد کرد و مندت
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زمان الزم برای یادگیری را کاهش خواهد داد .خواندن بدون یادداشت برداری یک علت
مهم فراموشی است.
شش روش مطال ه :
خواندن بدون نوشتن خط کشیدن زیرنکات مهم حاشیه نویسی خالصنه نویسنی کلیند
برداری خالقیت و طرک شبکه ای مغز
-0خواندن بدون نوشتن :روش نادرست مطالعه است  .مطالعه فرآیندی فعال و پویا است
وبرای نیل به این هدف باید از تمام حواس خود برای درک صحیح مطالب استفاده کنرد.
باید با چشمان خود مطالب را خواند ،باید در زمان مورد نیاز مطالب را بلند بلند ادا کرد و
نکات مهم را یادداشت کرد تا هم با مطالب مورد مطالعه درگیر شده و حضنوری فعنال و
همه جانبه در یادگیری داشت و هم در هنگام مورد نیاز  ،خصوصنا" قبنل از امتحنان ،
بتوان از روی نوشته ها مرور کرد و خیلی سریع مطالب مهم را مجددا" به خاطر سپرد .
 -2خط کشیدن زير نکات مهم :این روش شاید نسبت به روش قبلی بهتنر اسنت ولنی
روش کاملی برای مطالعه نیست چرا که در این روش بعضی از افراد بجای آنکه تمرکنز و
توجه بروی یادگیری و درک مطالب داشته باشند ذهنشان معطوف به خط کشیدن زینر
نکات مهم می گردد .حداقل روش صحیح خط کشیدن زیر نکات مهم بنه اینن صنورت
است که ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را کامال" درک کنند و سپس زیر نکنات مهنم
خط بکشند نه آنکه در کتاب بدنبال نکات مهم بگردند تا زیر آن را خط بکشند .
 -0حاشیه نويسی :این روش نسبت بدو روش قبلی بهتر است ولی بازهم روشنی کامنل
برای درک عمیق مطالب و خواندن کتب درسی نیست ولی منی توانند بنرای ینادگیری
مطالبی که از اهمیتی چندان برخوردار نیستند مورد استفاده قرار گیرد.
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 -4خالصه نويسی  :در این روش شما مطالب را میخوانید و آنچه را که درک کنرده ایند
بصورت خالصه بروی دفتری یادداشت می کنید که این روش برای مطالعه مناسب است و
از روشهای قبلی بهتر می باشد چرا که در این روش ابتدا مطالب را درک کنرده سنپس
آنها را یادداشت می کنید اما بازهم بهترین روش برای خواندن نیست .
 -6کلید برداری :کلید برداری روشی بسیار مناسب برای خواندن و نوشتن نکات مهنم
است  .در این روش شما بعد از درک مطالب  ،بصورت کلیدی نکات مهم را یادداشت می
کنید و در واقع کلمه کلیدی کوتاهترین ،راحتترین ،بهترین وپرمعننی تنرین کلمنه ای
است که با دیدن آن ،مفهوم جمله تداعی شده و به خاطر آورده می شود .
 -1خالقیت و طرح شبکه ای مغز :این روش بهترین شنیوه بنرای ینادگیری خصوصنا"
فراگیری مطالب درسی است .در این روش شما مطالب را میخوانید بعد از درک حقیقنی
آنها نکات مهم را به زبان خودتان و بصورت کلیدی یادداشت می کنید و سنپس کلمنات
کلیدی را بروی طرک شبکه ای مغز می نویسد ( در واقع نوشته های خود را بنه بهتنرین
شکل ممکن سازماندهی می کنید و نکات اصلی و فرعی را مشنخص منی کنیند)تنا در
دفعات بعد به جای دوباره خوانی کتاب  ،فقط به طرک شبکه ای مراجعه کرده وبا دیندن
کلمات کلیدی نوشته شده بروی طرک شبکه ای مغز  ،آنها را خیلی سریع منرور کنیند .
این روش درصد موفقیت تحصیلی شما را تا حدود بسیار زیادی افزایش میدهند و درس
خواندن را بسیار آسان می کند .و بازده مطالعه را افزایش میدهد.
شرايط مطال ه
((بکارگیری شرایط مطالعه یعنی بهره وری بیشتر از مطالعه ))
شرایط مطالعه  ،مواردی هستند که با دانستن  ،بکارگیری و یا فراهم نمودن آنهنا  ،منی
توان مطالعه ای مفیدتر با بازدهی باالتر داشت و در واقع این شرایط به شما می آموزنند
که قبل از شروع مطالعه چه اصولی را به کار گیرید  ،در حین مطالعه چه مواردی را فراهم
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سازید و چگونه به اهداف مطالعاتی خود برسید و با دانستن آنها می توانیند بنا آگناهی
بیشتری درس خواندن را آغاز کنید و مطالعه ای فعالتر داشته باشید :
 -0آغاز درست :برای موفقیت در مطالعه ،باید درست آغازکنید.
 -2برنامه ریزی  :یکی از عوامل اصلی موفقیت  ،داشتن برنامه منظم است .
 -0نظم و ترتیب :اساس هر سازمانی به نظم آن بستگی دارد .
-4حفظ آرامش :آرامش ضمیر ناخود آگاه را پویا و فعال میکند.
 -6استفاده صحیح از وقت :بنیامین فرانکلین(( ،آیا زندگی را دوست دارید؟ پس وقت را
تلف نکنید زیرا زندگی از وقت تشکیل شده است )).
 -1سالمتی و تندرستی :عقل سالم در بدن سالم است .
 -2تغذیه مناسب :تغذیه صحیح نقش مهمی در سالمتی دارد.
 -1دوری از مشروبات الکلی  :مصرف مشروبات الکلی موجب ضعف حافظه می شود .
 – 2ورزش  :ورزش کلید عمر طوالنی است .
-01خواب کافی :خواب فراگیری و حافظه را تقویت می کند.
– 00درک مطلب:آنچه در حافظه بلند مدت باقی می ماند  ،یعنی مطالب است .
چندتوصیه مهم که بایدفراگیران علم ازآن مطلع باشند.
 -0حداکثر زمانی که افراد می توانند فکر خود را بروی موضوعی متمرکز کننند بنیش از
 01دقیقه نیست  ،یعنی باید سعی شود حدود  01دقیقه بروی یک مطلب تمرکز نمنود و
یا مطالعه داشت و حدود  01الی  06دقیقه استراحت نمود سپس مجددا" با همنین روال
شروع به مطالعه کرد.
 -2پیش از مطالعه از صرف غذاهای چرب و سنگین خودداری کنید .و چند ساعت پنس
از صرف غذا مطالعه نمائید چون پس از صرف غذای سنگین بیشتر جریان خون متوجنه
دستگاه گوارش میشود تا به هضم و جذب غذا کمک کند و لذا خونرسانی به مغز کاهش
✍❤

شم
محمد نظری گند ین

❤✍

39

www.takbook.com

✌❤✌❤✌❤✌ کتاب درمانی -جلد ✌❤✌❤✌❤✌2
می یابد و از قدرت تفکر و تمرکز کاسته میشود  .از مصرف الکل و دارو هنم خنودداری
فرمائید همچنین غذاهای آردی مثل نان و قندی قدرت ادراک و تمرکز را کم منی کنند
نوشابه های گازدارهم همینطور هستند.
 -0ذهن آدمی با هوش است اگر یادداشت بردارید خود را راحت از حفظ و بیاد سنپاری
مطالب می کند و نیز همزمان نمی توانید هم مطلبی را بنویسید و هم گوش دهید  .پنس
در حین مطالعه لطفا" یادداشت برداری ننمائید .
انسان به عنوان یکی از موجودات عالم  ،امتیازات زیادی نسبت به سایر موجودات دارد.
یکی از این امتیازات قدرت یادگیری  ،تفکر و حفظ اطالعات است  .قندرت ینادگیری و
حفظ اطالعات باعث تفاوت میان انسان و حیوان شده و نیز برتری انسان را نسنبت بنه
سایر موجودات به اثبات رسانده است .بنابراین درگیری فکری با استعداد سوال بر انگیز
حافظه و یادگیری در حافظه محدود به زمان حاضر که مادر آن زندگی می کنیم نیسنت
بلکه بسیاری از تمدنها در گذشته منشاء و کارکرد حافظه را مدنظر داشته اند  .بنیش از
 2611سال پیش  ،یونانیان  ،هنری را در باره حافظه اختراع کردنند کنه عمومنا" تحنت
عنوان تدابیر((یادیار)) نامیده می شود  .و به معنی نقش بستن اثرات مکانها و تصاویر بر
روی حافظه است .
اولین سیستم تقویت حافظه به وسیله شاعر یونانی به نام سیمونیدز 06در قنرن پننجم و
ششم قبل از میالد پدید آمده است  .شرک واقعه چننین اسنت کنه سنیمونیدز  ،تناالر
ضیافتی را که در آن شعر طویلی را ایراد کرده بود برای چند لحظه ترک کرد  .در همین
حین  ،سقف تاالر فرو می ریزد و در نتیجه تخریب تاالر و مرگ میهمانان  ،هوینت آننان
غیر قابل شناسایی می شود  .اما پس از بازسازی تاالر  ،سیمونیدز توانست جایگاه دقیق
هر یک از حاضرین را بیش از قرائت شعر بیاد آورد و تمامی آنها را شناسایی کند بندین
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ترتیب بود که نخستین تئوری تداعی در بخاطر سپاری و اساس تمامی سیستمهای منمو
تکنیک (تدابیر یادیار )پدید آمد .
افالطون می گوید  :روک دارای بستری است از موم قالب سازی شده که منحنی  ،غلظت
و خلوص آن در افراد مختلف متفاوت است و همین موم نقش احساسات و اندیشه هنا را
می پذیرد .این نقش حک شده که از حیث برجستگی مانند نقوش یک مهر به نظنر منی
رسد  ،همانند نشانه ای از اشیاء است که امکان بخاطر آوردن آنها را فراهم منی سنازد .
اگر نشانه ای ناپدید و فراموش می شود  ،به این خاطر است که به طور کامل بر روی این
موم حک نشده است  .ارسطو معتقد بود:حافظه مجموعه ای از تصاویر ذهنی است کنه
تنهااز راه تاثیرات حسی به دست می آید  .وی تنها کسی بود که قوانین منموتکنیک را
به صورت تداعی پایه ریزی کرد .سنت توماس اکیناس  ،سه قانون اولیه تداعی ارسطو را
احیاءکرد.
-0قانون تشابه  :خاطره مشابه با تاثیر معینی به یاد می ماند .
-2قانون عکس يا متضاد  :اگر دو یا چند تاثیر  ،آنتی تز یکدیگر باشنند داشنتن یکنی
سبب یاد آوری دیگری می شود.
-0قانون همزمانی يا همراهی  :اگر دو یا چند تاثیر همزمان اتفاق بیافتند  ،بنروز یکنی
سبب یاد آوری دیگری می شود .
بنابراین براساس نظریات داده شده می توان گفت حافظه عبنارت اسنت از کنشنی کنه
احیای تجارب گذشته را در بر می گیرد  .یا یک اسنتعداد همگنانی در بخناطر سنپاری
رویدادها و اطالعات و همچنین یاد آوری آنهاست پس حافظه قابلیت رشند  ،تقوینت و
پرورش را داشته و بیش از همه به بکارگیری و تمرین نیاز دارد .حافظه شبیه عضله منی
باشد که با تمرین کردن پرورش یافته و تقویت می گردد و در صنورت عندم بکنارگیری
سست و تنبل می شود .
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در این مقاله قواعدی را بیان می کنیم که شما را در داشتن یک حافظه خوب یاری منی
کنند  .همچنین تکنیکهای ساده و در عین حال کامال" موثر و کاربردی را ارائه می دهیم
که پس از مطالعه و یادگیری و در صورت بکارگیری آنها شاهد تحول بسیار چشنمگیری
در روند بخاطر سپاری مطالب خواهید بود .
تقویت و بهبود حافظه همان یادگیری بهتر است  .تقویت حافظه یعنی رعاینت اصنول و
قوانین حاکم بر یادگیری  ،اگر قوانین حاکم بر یادگیری را خوب رعایت کنیم بهتنر یناد
خواهیم گرفت و در نتیجه احساس می شود که کارائی حافظه باال رفته است پس حافظه
ما تقویت شده است تقویت حافظه یا پرورش حافظه همان عوامل موثر بر یاد آوری است
که روان شناسان به عنوان روشهای پرورش حافظه پیشنهاد کنرده انند  .قبنل از بینان
روشهای موثر در بخاطر سپاری ،اصول حاکم بر یادگیری را ذکر می کنیم که عبارتنداز :
 -0مرحله اول – توجه  :اولین گام در جریان هریادگیری توجه است .
 -2مرحله دوم – زبان گردانی  :گام دوم در یادگیری ((زبان گردانی )) مطالب مهم است
 .زبان گردانی عبارت است از تبدیل مطالب شنیده یا خوانده شده بنه زبنان مشنخص و
معنی دار  .این کار را می توان از طریق برگرداندن مطالب به زبنان خودمنان ینا ایجناد
تصویری در ذهن از مطالب مزبور انجام داد .
 -0مرحله سوم – پیوند مطالب جديد با دانسته های قبلی  :مرحله سنوم در ینادگیری
کالمی بسیار مهم است  .اگر به مطلبی توجه کرده و آنرا به زبان خود برگردانده باشنید .
بازهم بیش از چند لحظه در خاطرتان باقی نخواهند ماند .برای فراموش نکردن و بخناطر
سپردن چنین مطالبی در حافظه بلند مدت  ،باید از مکانیسم پیوند استفاده کرد .منظور
از پیوند ایجاد ارتباط بین مطالب جدید و دانسته های قبلی است .

●ويژگیهای راههای بهبود حافظه
الف  :اصول استفاده از حافظه
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ب  :بهداشت حافظه
ج  :اصول اولیه مطال ه
د  :درک و يادگیری و ياد سپاری
الف -اصول استفاده از حافظه :
-0آموزش  :به وسیله آموزش می توان عمل فراگیری یا بهره گیری از حافظه را که یک
فعالیت مستقیم و قابل کنترل است افزایش داد.
-2عالقه:اگربه موضوعی عالقمند باشید بهتر آن را یاد می گیرید.موضوع مورد مطالعه و
همچنین میزان عالقه ای که خواننده نسبت به مطلب دارد  ،در بخاطر سپاری آن مطلب
در حافظه تاثیر زیادی دارد بخاطر سپردن موضوعات مورد عالقه در حافظه به سنهولت
انجام می گیرد  .و همچنین به آسانی می تنوان آنهنا را بیناد آورد بننابراین عالقنه در
یادگیری نقش دارد  .هر چه قدر حافظه قوی داشته باشیدبه خاطر سپردن مطالبی که به
آنها عالقه ای ندارید امکان پذیر نخواهد بود  .فقط از راه ایجاد عالقه در خود می توانید
از عهده این کار بر آیید.
-0تمرکز حواس  :داشتن تمرکز حواس هنگام یادگیری موجب منی شنود کنه مطالنب
آموخته شده بهتر در حافظه باقی بماند  .اصوال" بدون داشتن تمرکز نمی توان مطلبی را
به خوبی فهمید  .باید هنگام مطالعه تمامی حواس خود را بر روی مطالب متمرکز کنید تا
بتوانید آنها را به حافظه خود بسپارید  .برای ایجاد تمرکز بایند شنرایط مطالعنه را نینز
رعایت کنید  .در واقع با رعایت شنرایط مطالعنه موقعینت مناسنبی را بنرای تمرکنز و
یادگیری بهتر مطالب ایجاد می کنید.
-4طبقه بندی مطالب مورد مطال ه ( :ارتباط ) :یکی از اصول حناکم بنر حافظنه اصنل
ارتباط و بهم پیوستگی است یعنی  ،حافظه مطالب مرتبط و به هنم پیوسنته را بهتنر در
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خود جای می دهد و هر چقدر آموخته های شما بیشتر با همدیگر ارتباط داشته باشنند
به همان نسبت به خاطر سپاری و بیاد آوری آنها آسانتر خواهد بود .حافظنه بنه شنکل
زنجیره ای عمل می کند  .بنابراین مطالب باید به صورت زنجیره ای  ،پیوسته و در ارتباط
باهم در آیند تا کار بخاطر سپاری و از آن مهمتر ،عمل بیاد آوری راحت باشد.
-6خوب درک کردن ( درک مفاهیم ):پرفسور ((ربروت توکه )) می گوید (( :درسی کنه
کامال" فهمیده شود از قبل یاد گرفته شده است  )).پس اگر مطلبی را بجای حفظ کردن
بفهمید ،بهتر در حافظه ضبط و بایگانی می گردد.واصوال" اگرمتنی به خوبی درک شود ،
کمتر فراموش می شود  .قبل از آنکه بخواهید مطلبی را حفظ کنید  ،ابتدا باید آن مطلب
را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید  .و هنگامی که آنرا به خنوبی درک کردیند
بخاطر بسپارید .
-1اعتماد به نفس  :اعتماد به حافظه نخستین گام تقویت حافظه است  ،بایند بنه قنوی
بودن حافظه خود اعتماد داشته باشید  .باید از کناربرد کلمنات و جمالتنی کنه موجنب
تضعیف حافظه می شوند جدا" خودداری کنید  .حتما" از گفتن جمالتی نظیر حافظه ام
یاری نمی کند  ،حافظه ام ضعیف شده است … .خودداری کنید .چرا کنه بنا گفنتن اینن
جمالت  ،به خودتان تلقین می کنید که واقعا" حافظه تان ضنعیف شنده اسنت  ،در آن
صورت حافظه نیز به یاری شما نمی شتابد.
نتیجه  :آنچه که در ذهن شماست نتیجه یادگیری و بخاطر سپاری صحیح است  .بخناطر
سپاری مهارتی قابل کسب است حافظه را می توان طوری تربیب کرد که منوثرتر انجنام
وظیفه کند .کسانی که به روشهای یادگیری خود توجه بیشتر دارند و هنگام بنه خناطر
سپردن مطلبی تمرکز حواس داشته باشند و مطالب را با نظم وترتیب در حافظنه ضنبط
کنند آن موقع به خاطر آوری مطلب در آنها آسانتر خواهد بود.
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ب  -اصول بهداشت حافظه :
چگونه می توان یک حافظه بهتر داشت ؟یادگیری و حفظ مطالب به چند صورت امکنان
پذیر است ؟
چگونه می توان حافظه را به ف الیت وا داشت ؟
ذهن آدمی همچون دیگر اعضاء بدن احتیاج به مواد غذائی و مراقبت دارد  .همانطور که
به وضع پوشش خود دقیق هستیم باید به بهداشت و سالمت روانی حافظه و مغنز دقنت
کنیم  .هنگام کار و فعالیتهای ذهنی ،برای سنالمتی و جلنوگیری از فرسنودگی زودرس
حافظه باید موارد بهداشتی زیر را رعایت کرد :
-0تاثیر تغذيه مناسب بر حافظه ( اعنم از اکسنیژن و غنذا )  :تغذینه مناسنب یکنی از
مهمترین عوامل در افزایش کارایی حافظه است  .کلسیم و منیزیم و فسفر سنه عنصنر
اساسی و ضروری برای حافظه به شمار می آید و باید با تغذیه مناسب مانند  :جوانه گندم
 ،لبنیات ،جگر  ،بادام  ،گردو  ،فندق  ،سبزیجات و تخم مرغ می توان مواد مورد نیاز مغز
را تامین کرد  .و در فعالیتهای شدید ذهنی باید از مصنرف زیناد چربنی  ،ننان  ،وقنند
بپرهیزید و تا حد امکان از غذاهای دارای پروتئین مانند تخم مرغ  ،گوشت – جگر سیاه
و ماهی استفاده کنید  .به طور کلی در نظر داشته باشید که پرخنوری و معنده سننگین
فعالیت ذهنی را سست و محدود می کند
-2تاثیر دخانیات و مواد مخدر :استفاده از سیگار و دخانیات نه تنها موجنب خسنتگی
زودرس جسم و روان می شود بلکه عمل طبیعی سیستم عصب و حافظه را مختل کرده و
اثرات دائمی دارد و با عدم استفاده از آنها می توانیم کارایی حافظه را باال ببریم .
-0تاثیر استرس بر حافظه :استرس یکی از عواملی است که موجب رکود ذهن در مرحله
فکر کردن می شود  .استرس در دو مرحله مهم باعث اخالل در عمل حافظه منی شنود :
یکی در مرحله ثبت اطالعات و دیگری در مرحله یاد آوری اطالعات  .مسائلی چون مرگ
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یا حادثه ناگوار برای یکی از اعضای خانواده  ،ترس  ،خوشحالی بیش از حد و ازدواج می
تواند بر کارایی حافظه تاثیر گذارد .
توجه  :اکثر دانش آموزان موقع امتحان بیشتر به طرف پایین خیره می شود که این عمل
کارایی حافظه را در یاد آوری مطالب پایین می آورد پس بهتر است که با چشمانی باز به
گوشه باال و چپ یا باال و راست بنگرید  .این عمل فیزیکی به نیمکره های مغز کمک می
کند تا همکاری بهتری داشته باشند و امکان دستیابی شما به اطالعات را فراهم آورند .
-4تاثیر استراحت در حافظه  :هنگام مطالعه نباید خسته باشید  ،اگر احساس خسنتگی
می کنید کمی باید استراحت کنید و بعد مطالعه را شروع کنید  .پنس از ینادگیری نینز
حتما" استراحت کنید تا آموخته های شما مجال استحکام و پایداری در حافظه را پیندا
کنند و از به وجود آمدن عامل تداخل جلوگیری شود.
-6تاثیر آرامش در حافظه  :تا حدممکن در هنگام مطالعنه آرامنش بیشنتری داشنته
باشیدچون در وضعیت آرامش  ،امواج آلفا که بین  1-00هرتزاست در مغز منتشنر منی
شود  .در این حالت انسان می تواند از حنداکثر نیروهنای مغنز خنویش بهنره جویند و
یادگیری و بخاطر سپاری را تسهیل بخشد  .در ضنمن حفنظ آرامنش و حالنت طبیعنی
ارگانیسم کارکرد طبیعی مغز و اعصاب را نیز تسهیل می کند.
ج -اصول اولیه مطال ه :
اولین اصل قبل ازشروع مطالعه چیست ؟ چگونه می توان بازده مطالعه را افنزایش داد ؟
نحوه تفکرات واراده چه نقشی در مطالعه و کارهای روزمره دارد؟ و بهترین زمان و مکان
مناسب برای مطالعه چیست ؟ یکی از ضروری ترین و کاملترین ابنزار پیشنرفت انسنان
مطالعه است برای اینکه بتوانید مطالعه بهتری داشته باشید تا بازیابی و بخناطر سنپاری
آن آسان باشد اصول زیر را باید رعایت نمائید :
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-0هدف  :تیری که بدون هدف رها شود بی نتیجه خواهد بود .قبل از شروع مطالعه باید
حتما" هدف خود را مشخص کنید  .زیرا وقتی که هدف خود را مشخص کردید آمنادگی
بیشتری برای خواندن و یادگیری خواهید داشت و داشتن هدف به شما کمک می کند تا
در حین مطالعه دقت بیشتری داشته باشید و تمرکز حواس نیز بهبود می یابد  ،بننابراین
قبل از مطالعه هر کتابی  ،هدف خود را به طور دقیق و واضح بیان کنید .
-2برنامه ريزی  :برنامه ریزی درسی  ،این امکان را می دهد که بهتر ودر زمان مخصوص
به خودش آن درس را بخوانید با طرک برنامه  ،نظم خاصی به روند ینادگیری خنود منی
دهید  .که این نظم خاص بمکانیسم حافظه در بخاطر سپاری مطلب کمک می کند.
 -0مکان و زمان مطال ه  :مکان مطالعه باید آرام بوده ،از نور کافی برخنوردار باشند و
زمان مطالعه بهتر است موقع صبح باشد ،حافظه وقع صبح فعال تر می باشد.
بنابراین قبل از شروع مطالعه باید هدف مشخص شود و به صورت معقول برنامنه رینزی
کنید و با عالقه وبدون هر نگرانی در اجرای برنامه نهایت سعی تان را بکار ببریند ورزش
را به زندگی خود وارد کنید.
د  -درک  ،يادگیری و يادسپاری :
چرا برای به خاطر سپردن مطالب یک کتاب  ،چند بار آن را می خوانیم و پس از مدتیمطالب را فراموش می کنیم ؟
آیا فهمیدن دلیل بریاد داشتن برای همیشه است و خالصه نویسی به چه صورت بایندانجام بگیرد؟
رعایت کدام اصل بخاطر سپردن مطلب یک کتاب را برای همیشنه امکنان پنذیر منیسازد.؟
برای اینکه مطالب خوانده شده را در حافظه بلند مدت خود ضبط کرده و برای مندتهای
طوالنی – بدون مراجعه به اصل کتاب کل مطلب را به یاد داشته باشید و در مواقع لزوم با
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صرف وقت کمتر به یاد بیاورید می توان از روش خالصنه کنردن و الگوهنای ینادآوری
استفاده کرد.
-0اصل الگوهای يادآوری  :عبارت از درک مطلب و متن خوانده شده ونوشتن آنها بنه
صورت کلمات کلیدی .این کار که همان خالصه نویسی می باشد در هنگام مطالعه سبب
افزایش تمرکز حواس و مانع از خواب آلودگی می شود و قدرت به یادسنپاری مطلنب را
باال می برد .بنابراین خالصه نویسی و الگوهای یاد آوری که از اصول درک و ینادگیری و
یاد سپاری است دارای مراحل ذیل می باشد .
الف :يادداشت برداری  :در یادداشت برداری نکات بصورت اصلی و فرعنی نوشنته منی
شوند بدین صورت که موضوع اصلی و مورد بحث را نوشته و هر مطلب راجع به آن را به
طور منظم بر روی شاخه های اصلی و فرعی می نویسید در اینجا از جمله نویسی پرهیز
می کنید و از کلمات کلیدی استفاده می کنید  .با توجه بنه اینکنه یاداشنت بنرداری و
خواندن دو عمل مجزا می باشد و هر یک کار فیزیکی متفاوتی دارد لذا از خواندن توام با
نوشتن پرهیز کنید زیرا در کار مغز اختالل ایجاد می کند .
ب – مرحله بازنگری و تکمیل  :پس از پایان مبحنث خواننده شنده و خالصنه نویسنی
الگوهای یاد آوری را بررسی ،و آن را تکمیل و مرتب کرده ودر مرتب کردن سعی کنیند
کلمات کلیدی باهم ارتباط بیشتر داشته باشد.
ج – مرحله ت ريف  :بعد از آن دو مرحله متن اصلی را کنار گذاشته با نگناه کنردن بنه
الگوهای یاد آوری و کمک گرفتن از اطالعات موجود در مغز آنچه را یاد گرفتنه ایند بنا
صدای بلند توضیح دهید .این مرحله مغز شما را پویا و فعال خواهد کرد .
د – مرحله تکرار و مرور  :مرور و یاد آوری از فراموشی مطالب جلوگیری منی کننند و
حفظ و یاد آوری مطالب به همین عنوان است  .اگر مطالب مرور وتکرار شود از فراموشی
آن مطالب جلوگیری می شود .
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بیش از  21۹از مطالب خوانده شده بعداز  24ساعت فراموش می شوند در حالیکه مرحله
مرور مانع از فراموشی مطالب می شود  .پس باید بعد از خالصه نویسنی الگوهنای یناد
آوری را تکرار و مرور کنید.
● اصول ديگر بازسازی و يادآوری :
 -2تداعی  :برای بازسازی و یادآوری موضوعات جدید باید تداعی مناسب بین آنها بنر
قرار کنید ،چون حافظه به صورت زنجیره ای عمل می کند پس باید هر یک از موضوعات
را یکی از حلقه های زنجیر در نظر گرفت  .آن وقت این حلقه ها را با کمک سیستم های
تداعی بهم پیوند داد .اما از آنجا که هر چقدر این تداعی غیر منطقی تر باشند بهتنر در
حافظه باقی می ماند ،بنابراین باید سیستم های تداعی را به صورت مضحک مبالغه آینز
رنگهای غیر واقعی در آورد تا موضوعی بهتر در حافظه باقی بماند  .بنابراین تداعی بنین
اطالعات کمک بزرگی در بخاطر سپاری آنها می کند.
-0تجسم  :تداعی بین اطالعات به تنهایی کافی نیست  ،بلکه باید عالوه بر تداعی  ،آنها
را به وضوک و آشکارا در ذهن خود مجسم کنید  .تجسم از اعمال نیمکنره راسنت مغنز
است  .بنابراین اگر در هنگام بخاطر سپاری از نیمکره راست مغز خود را نیز بهره بگیرید
یعنی همزمان از دو نیمکره مغز خود استفاده کنید تداعی ینادگیری و بخناطر سنپاری
اطالعات چندین برابر می شود.
بنابراین به طور کلی داشتن هدف  ،اعتماد داشتن  ،عالقه  ،سنالمتی  ،اکسنیژن کنافی
،دقت  ،تمرکز  ،استراحت  ،خواب کافی  ،آرامش  ،مدت یادگیری برنامه ریزی  ،یادگیری
با فاصله – تصمیم به خاطر سپردن  ،خوب درک کردن و… از عوامل موثر در بهبنود بنه
خاطر سپاری و بازیابی حافظه است .
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● نتیجه
به خاطر سپردن  ،مهارت و هنری است همانند حرف زدن  ،خواندن و فکنر کنردن هنر
کسی می تواند با تالش و آموزش اصولی بهبود حافظه که ذکر کردیم هنر ینک از اینن
مهارتها یا همه آنها را در خود تقویت کرده و بهتر انجام دهد .زمانی بود که اگر به صفحه
ای از یک کتاب نگاه می کردید محال بود حتی مفهوم یک کلمه را درک کنید ولی پنس
از گذشت سالهای دبستان توانستید هزاران کلمنه خواننده و میلیونهنا جملنه بسنازید
بنابراین استعداد و ظرفیت داشته اید که توانائی نوشتن و خواندن در شما شکوفا گنردد
اما برای اینکه کارایی حافظه شما بهبود یابد باید توجه کنید کنه همانگوننه کنه اعضنا
جسمی بدن انسان اگر حتی جنب وجوش طبیعی و معمولی خود را از دست بدهند و ینا
این جنب وجوش متوقف گردد موجب بی حالی و سستی می شود تا آنجا که گمنان منی
رود او مریض است و نیاز به درمان دارد  ،حافظه را هم اگر مدتی رها کرده و او را بنرای
یاد سپاری های مختلف بکار نبرید  ،کم کم حالت پویائی خود را از دست داده و انسنان
احساس می کند که حافظه او کارایی الزم را ندارد .پس می توانید با رعایت اصول بهبود
حافظه ،میزان کارایی حافظه خود را باال ببرید .
● اصول بهبود حافظه عبارتنداز :
 -0اصل استفاده از حافظه
 -2اصل بهداشت حافظه
 -0اصل اولیه مطالعه
 -4اصل درک و یادگیری و یاد سپاری
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مرور چیست؟
فرض کنید که فردی ،مطلبی را به طور دقیق مطالعه کرده است.
سوال :آیا کار تمام شده است؟ قطعاً خیر!
 چرا؟ به این دلیل که جایگاه درک مطلب بعد از خواندن دقیق ،بستری متزلنزل و غیرقابنلاعتماد است.
این جایگاه در بهترین شرایط ،تنها قابلیت نگهداری مطالب خوانده شده ،حفظ شنده و
درک شده را تا  2روز دارد و پس از آن با یک افت سریع و تصاعدی ،حذف مطالب آغاز
میشود.
این جایگاه «حافظه کوتاه مدت»( )0نام دارد؛ حافظهای مهم ،اما موقت که در مطالعه باید
به عنوان یک واسطه به آن نگریسته شود .واسطهای که وظیفه انتقال دادههای ورودی از
طریق مطالعه را به حافظه بلندمدت ،به عهده دارد.
● پس:
مکمل مطالعه دقیق هنر انتقال دادن مطالب خوانده شده بنه حافظنه بلندمندت اسنت.
اساسیترین راه در این زمینه نیز مرور است.
درست است که با خواندن دقیق و یادگیری اصولی و درک عمیق 21 ،درصد از راه مطالعه
را میپیماییم؛ اما باید حواسمان باشد اگر  01درصد باقی مانده مسیر تا مقصد نهنایی را
ادامه ندهیم ،عمالً به هدف نرسیدهایم و کل تالش انجام شده ،بیهوده و ابتر میشود .بنه
بیان ساده ،بیشتر آنچه را که در زمان مطالعه به دست آوردهایم ،به راحتی بر باد میرود.
● مرور هدفمند و سازماندهی شده:
اساسیترین عامل حفظ مطالب خوانده شده است.
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اطالعات مهم حافظه کوتاه مدت را که هنگام مطالعه به دست آمده ،به حافظه بلندمدت
منتقل مینماید.
زمان پایداری مطالب خوانده شده را در حافظه افزایش میدهد.
قشر خاکستری مغز (کورتکس) را فعال میکند.
مرور در کدام مرحله مطال ه صورت میگیرد؟
مرور یکی از قسمتهای مهم مرحله بعد از مطالعه است؛ یعنی – بر اساس یک زمانبندی
دقیق که بعداً اشاره خواهیم کرد -پس از اینکه خواندن ،یادگیری و درک کامل صنورت
گرفت ،مرور شروع میشود.
مرور ،عامل یادگیری نیست؛ ولی یادآوری را تضمین میکند.
● چه چیزی را باید مرور کرد؟
اساساً در مرور ،از یادداشتبرداریهایی که هنگنام مطالعنه تهینه کنردهایم ،اسنتفاده
میشود .البته میتوان از روی منابع اصلی (کتاب ،جزوه و… ) هم مرور کرد که اینن کنار
نیز مفید است؛ اما مرور هر قدر صحیحتر و دقیقتر انجام شود ،تنأثیر آن قدرتمنندتر و
عمیقتر خواهد بود.
● جایگاه مرور در فهم مطالب چیست؟
فهم ،شامل دو سطح و مرحله است که پس از هم به صورت مرتب صورت میگیرد .سطح
اول فهم ،ورود و پایداری اطالعات خوانده شده در حافظه بلندمدت است که هدف از آن،
دسترسی ارادی به اطالعات خونده شده در هر زمان است؛ مثالً در زمان برگزاری امتحان
یا مباحثه یا تدریس ،ما نیاز به فراخوانی کامل اطالعاتی داریم که قبالً مطالعه کردهایم.
فهم سطح اول ،پیشنیاز فهم اصلی یعنی فهم سطح دوم است .هدف فهنم سنطح دوم،
خلق است؛ یعنی اینکه بتوانیم از اطالعات موجود در حافظه بلندمدت استفاده کنرده و
مطلب و مفهوم یا نظریه و فکر جدیدی را خلق کنیم.
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حال به وظیفه مرور دقت کنید .مرور ،وظیفه اجرای فهم سنطح اول را بنر عهنده دارد؛
یعنی پایداری اطالعات در حافظه بلندمدت.
از آنجایی که فهم سطح دوم بدون فهم سطح اول میسر نمیشود ،مرور و جایگاه منرور
در فهم مطلب ،کامالً روشن و مشخص میشود.
◊ مرور چگونه انجام میشود؟
مهمترین عامل در چگونگی مرور ،رعایت زمانبندی آن است .برای مثال ،گیاهی تزیینی
را تصور کنید که در گلدان زیبایی قرار دارد .آیا با یک آبیناری ،ریشنههای اینن گیناه
میتواند برای همیشه از مخزن گلدان خود تغذیه کند؟ مطمئناً خیر؛ بلکه باید مثالً هنر
0روز یکبار به این گیاه آب داده شود؛ زیرا با هر بار آبیاری ،نفوذ آب درخاک تنا  0روز
میتواند جوابگوی گیاه باشد و اگر آبیاری مرتب صورت نگیرد ،شاهد پژمردگنی روز بنه
روز آن گیاه زیبا خواهیم بود.
ذهن انسان هم نیاز به آبیاری منظم و مستمر دارد و با یک بار مطالعه ،تنا زمنان بسنیار
اندکی ذهن میتواند از اطالعات ورودی استفاده کند .اگر این اطالعنات ورودی را رهنا
کنیم ،پژمردگی ذهن و فراموشی مطالب ،تنها نتیجه ممکن خواهد بود .پنس از گذشنت
 24ساعت از زمان مطالعه 21 ،درصد از محتوای خوانده شده فراموش میشود .این نقطه
به قله فراموشی معروف است .پس حتماً باید مطالب خواننده شنده را ینک روز بعند از
مطالعه ،دوباره مرور کرد تا پایداری مطالب حفظ شود.
به جدول زیر دقت کنید:
نوع مرور شماره مرور زمان مرور مدت پایداری اطالعات
الزامی  0 -0روز پس از مطالعه  01روز
 01 -2روز بعد از مرور اول  0ماه
 0 -0ماه بعد از مرور دوم  4ماه
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 4 -4ماه بعد از مرور سوم  0سال
اختیاری  0 -6سال بعد از مرور چهارم  2سال
 2 -1سال بعد از مرور پنجم  6سال
 6 -2سال بعد از مرور ششم  01سال
 01 -1سال بعد از مرور هفتم  21سال
 21 -2سال بعد از مرور هشتم  11سال
در بخش مرور الزامی ،چهار مرور منظم زمانبندی شده خواهیم داشت .مرور اول که یک
روز پس از مطالعه خواهد بود ،باعث میشود قشر خاکستری مغز فعال شنود و محتنوای
مطالعه شده تا  01روز در حافظه دوام یابد .پس مرور دوم 01 ،روز بعد از مرور اول خواهد
بود تا مطالب خوانده شده ،به مدت یک ماه دیگر پایداری خود را حفظ نماید.
مرور سوم ،یک ماه پس از مرور دوم و مرور چهارم ،چهار ماه پس از مرور سنوم خواهند
بود .مرور چهارم باعث میشود یادآوری تمامی اطالعات تا یک سال بعد از آن به راحتی
انجام شود.
بخش مرور اختیاری ،برای افرادی است که تمایل به استمرار طنوالنی مندت و پاینداری
همیشگی اطالعات در حافظه بلندمدت خود را دارند.
تکنیک انباشتی تکراری
هرگاه قصد کردید مطالعه درس جدیدی را شروع کنید ،حتماً در ابتدا دروس گذشنته را
سریع مرور کنید.
طبق تکنیک انباشتی تکراری ،مطالعه دروس باید مانند غذاخوردن به صورت لقمه لقمه
باشد تا حافظه انسان ،لحظه به لحظه در وظیفه خود موفقتر و دقیق عمل کند.
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البته زمان مرور دروس گذشته ،همواره بسیار کوتاه است و از  01دقیقه تجاوز نمیکنند.
مرور باید سریع ،دقیق و با هدف تداعی مطالب مطالعه شده گذشته انجام شود .این یک
تکنیک عملی برای تداوم مرور است.
امام علی(علیه السالم) میفرمایند :هر کس پی در پی دری را بزند و پافشاری کنند( ،در
به رویش باز میشود) و داخل خواهد شد.
گروهی از دنش آموزان از فراموش کردن آموخته های خود وینا از اینکنه مطلنب را در
جلسه امتحان به یاد نمی آورند گالیه دارند.اگر شما جزء این دسنته از داننش آمنوزان
هستید نکات زیر می تواند به شما کمک نمائید تا دچار فراموشی نشوید.
بیشتر فراموشیهابدین علت است.مطلبی راکه خوانده ایدوارد حافظه بلنند مندت شنما
نشده است یعنی درحقیقت گول حافظه کوتاه مدت راخورده اید.
اگر می خواهید چیزی را درست بیاموزید وفراموش نکنید:
 - 0موقع مطالعه تمرکز داشته باشید.
-2تمرین وتکرار پس از مطالعه را فراموش نکنید.
-0مطالب خوانده شده راحتما مرور کنید.
-4به محتوی ذهن خود با خواندن مطالب مشابه پشت سر هم نظم بدهید.
-6از عالئم ونشانه ها برای یاد آوری مطالب استفاده کنید.
 - 1استفاده از قلم وکاغذ هنگام مطالعه جهت تمرکزحواس را فراموش نکنید.
برای مطالعه بیشتر:
 -0شجری ،ف؛ یادگیری خالق؛ تهران ،انجمن قلم ایران.
 -2حسامی ،احمد؛ نردبان ترقی؛ انتشارات طلوع اندیشه.
 -0حسینی ،سید محمدرضا ؛ روشنهای علمنی در برنامنهریزی ،مطالعنه و ینادگیری؛
انتشارات شالک.
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 4۱نکته مهم برای مطال ه بهتر

 .0طبق برنامه مدرسه،درسهای هر روز را همان روز مطالعه نمائید.
 .2هنگام مطالعه از روش نت برداری یا خالصه نویسی استفاده کنید،به عبارتی یا مطالب
مهم روی یک برگه یا در دفتری نوشته شود ویا اینکه در کتاب با مداد زینر آنهنا خنط
کشیده شود ویا با ماژیک مخصوص (فسفری)روی مطالب مهم عالمت گذاری شود وطبق
برنامه مرور شود.
 .0همیشه مدتی قبل از شروع امتحانات مطالب کتاب راتقسیم بندی نموده وطبق برنامه
چون مطالب کم است سعی شود بخوبی آنها را یاد بگیرید.
 .4با توجه به اینکه در هر هفته می بایست کتابی مطالعه شود وبرای هر کتاب دو جلسه
خواندن کامل ویک جلسه مرور در نظر گرفته شده است،خوب است که آن تقسیم بر دو
شود ودر هر جلسه محدوده مورد نظر،طبق آنچه که در شماره دو گفته شد خوانده شود.
 .6خوب است که درجلسه های چهارم ویا پنجم هرکتاب،قبنل از شنروع کنردن درس
جدیدو بخش جدید،آموخته های قبلی مرور شود.
 .1برای مطالعه وکارهای خود،نظم وترتیب خاصی را در نظر بگیرید.هر روزی که کارها را
برطبق برنامه انجام دادید وخوب بود،برای خود تشویقی در نظر بگیریند.منثالً خنوردن
بستنی یا شیرینی یا هرفعالیت موردمورد عالقه ی دیگر،اما اگرکارها به هر دلیل از جمله
تنبلی،ویا بی نظمی وبی هندفی انجنام شند،برای خنود تنبیهنی در نظنر بگیریند تنا
کارهاودرس،سرو سامان بگیرد.مثالً:برای تببیه خود می توان از خوردن غذا ینا مینوه ی
مورد عالقه یا تماشای فیلم ویا هرکار مورد عالقه و وقت گیر دیگر،خوداری کرد.
 .2سعی کنید ازهمان ابتدا خود را عادت وملزم به اجرای برنامه کنید.
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 .1قبل از مطالعه وضو بگیرید ودرس را بانام ویاد خدا شروع کنید.
 .2موفقیت ها وپیشرفت های خود راهر چند اندک،در برگه یا دفترچه ای یاداشت کنید
ودر موقع ناامیدی یا...آنها رامرور کنیدتابه آینده امیدوار شوید.
.01آن مطالبی را که یاد گرفته ایدخوب است که به دیگران یاد بدهید و اگر کسنی نبنود
برای خود یا آینه یا هر فرد دیگری توضیح دهید.
«کسانی که با افکار خوب وعالی دمسازندهرگز تنهاوبی مونس نیستند ( ».سیدنی)
.00خود را به درس خواندن و آن چیزی که یاد می گیرید،تشویق کنیدو برای ارزش های
خود ارزش قایل شویدوبرای حفظ آن کوشا باشید.
. .02سعی نمایید که طرک «یاداشت همراه کتاب»را برای همه کتابهای خود اجرا کنید .به
این صورت که یک برگه کاغذ سفید به ابعاد2سانتیمتردر 00سانتیمترآماده کرده وآن را
در اولین صفحه کتاب خود بچسبانید و تمرینها،سوالهاو کارهایی را که برای یادگیری آن
کتاب باید انجام دهید در آن بنویسید،تا فراموش نکنید.
«دل منطقی دارد که عقل از آن بیخبر است( ».پاسکال)
.00از آنجا که خواندن سوره ی قدر و آیهل الکرسی نقنش بسنیار مهمنی در ینادگیری و
موفقیت شما دارد،خوب است که پس از هرنماز وهمیشه این دو را تکرار و مرور کنیند و
به خدا توکل کنید.
.04هر موقع که خسته شدیدو دلتان گرفت وناامید از هنر کنار وزنندگی شندید قنران
بخوانید وبه معنی آن توجه کنید.
.06علم را برای خود علم بخوانید،نه برای ثروت یا پز دادن بلکه برای دل خنود بخوانیند
وعمل کنید.
. 01مطمئن هستیم در کار ی که شروع کرده اید،موفق خواهید شد چون که با یاری خدا
و عالقه به پیش می روید.
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.02فرصتها و لحظه ها را به آسانی از دست ندهید،چرا که این فرصتها همیشه به وجنود
نیامده و نخواهند آمد .پس به قول شاعر:اکنون که در پیش توام دریاب،شاید که فردایی
نباشد.
.01این عبارت را با خط خوش بنویسید ونصب العین خود قرار دهیدوعمل کنید :
«دانایی،توانایی است وخواستن،توانستن،پس بخوان تابتوانی»
.02برای اینکه در بین راه به خاطر خستگی وینا هنر دلینل دیگنر ناامیند از ادامنه راه
نشوید،در اولین فرصت ،انگیزه خود را در برگه ای یادداشت کنید وهر موقع که احساس
کردید که درس خواندن فایده ای نداردآن انگیزه را که یاداشت کرده ایندمرورکرده تنا
دوباره جان تازه ای گرفته وبا نیرو ونشاط بیشتر کار را ادامه دهید.
«هیا لباسی برازنده تر از تندرستی نیست ».حضرت علی(ع)
.21هر نکته یا سوالی که هنگام مطالعه ی هر درس با آن مواجه می شوید را دربرگه ای یا
گوشه ای از کتاب یاداشت کنیدودر اولین فرصت آن را از کسی که می داند،بپرسید ویاد
بگیرید.
.20برای یادگیری بعضی از دروس توضیحی و حفظی می توان از روش «بگو وگوش کنن»
استفاده کرد .به این صورت که مثالً:شما چند صفحه ای از مطالب یا کتاب را می خوانیند
،سپس آنچه را که فهمیدید،برای یک دستگاه ضبط صوت که روشن اسنت ودر آن ننوار
کاست هم قرار دارد،توضیح داده،پس از آن،آنچه را که گفته اید گوش می کنید .با اینن
کار هم مطالب را خوب یاد می گیرید وهم اینکه پی به مشکالت خود ونقاط ضعف خنود
می بریدو برای از بین بردن ضعفها تالش بیشتری می کنید .
«شکست باید انرژی خفته را بیدار کند( ».رومن روالن)
.22برای یادگیری فرمولها ونکات مهم می توانیند از روش« نبنین واز بنرکن»اسنتفاده
کنید.به این صورت که ابتدا آن فرمول یا نکته مهمی یا عبارتی راکه می خواهیند از بنر
کنید در برگه ای نوشته وبه مدت یک تا دو دقیقنه بنه آن خنوب نگناه کنیند.سنپس
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چشمهای خود را بسته وبا دستهای خالی بدون خودکار ومداد آنرا روی هوا بنویسید  .با
این روش همه مطالب مهم بطور مستقیم وارد حافظه بلنند مندت شنده و خیلنی دینر
فراموش می کنید.در روزهای بعد اگر آن مطلب را فراموش کردید به آن نگناه کنیدوبنه
همان صورت یاد شده تمرین وتکرار کنید تا برای همیشه سبز شود وهرگز آنرا فراموش
نکنید.
.20روش G5روشی دیگر برای یادگیری است وآن به این صورت است که مطالبی را کنه
خالصه کرده ونت برداری کرده ایدبه صورت سنوال وجنواب در آوریند ودربرگنه هنای
کننوچکی«فننیش هننای مخصننوص»یاداشننت کننرده وآنهننا رادر معننرض دینندخودقرار
دهید.مثالً:یک گیره ی لباس درکنارآینه ایکه روز به آن نگاه می کنید،نصنب کنیندوهر
چننندروزیکبارمطالب آنراعننوض کنیدوزمانیکننه چشننمتان بننه ایننن مطالننب افتادآنهننا
رامرورکنیدتاهرگزآنهارافراموش نکنید.
« تندرستی در کم خوراکی و گرسنگی است ».حضرت علی (ع)
.24روش «اداره فکرویادگیری مادام العمر»روشی دیگر برای ینادگیری اسنت.بنه اینن
صورت که شما می توانید بعضی ازصفحه های کتاب یا نکات خالصنه شنده خنود را در
مکانهایی که حتی لحظات کمی نیز در آنجا حضور دارید مانند...به گیره نصب کنیندودر
مدت کوتاهی که در آنجا هستید،آنها رامرور کرده ویادبگیرید.
.26همه این روشها آزمایش شده است وامتحان خود را پنس داده انندوجزو مهمتنرین
روشهای یادگیری هستندکه همه ی این هابه تنالش مستمروکوشنش پیوسنته شنما را
بستگی دارد پس سعی کنیدهمواره ازیک یادو روش ذکر شده اسنتفاده کنیندومطمئن
باشیدکه موفق خواهید شد.
.21خودتان راباورکنید.یعنی اینکه باور کنیدکه می توانید.مگرشمااز دیگنران چنه کنم
دارید؟اراده وتصمیم موفقیت که دارید،پس چرااز آن به خوبی استفاده نکنید؟
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.22نمونه سوالهای امتحانی سالهای گذشته راپیدا کنید پاسخ آنهنا راهنم پیندا کنرده
وبنویسیدویادبگیرید،چراکه حداقل 41درصدسوالها از سوالهای سال گذشته است ودیگر
این که شما بانمونه سوال هاآشنا می شوید که هنگام مطالعه چه قسمت هایی را بیشنتر
مطالعه کنید ونکات مهم کدام قسمتها هستند.
.21برنامه درسی شبکه ی آموزشی تلویزیون راپیدا وبررسی کنیدوببینیدکنه درسنهای
موردنظرشمارا درچه ساعاتی پخش می شود.آن را خوب نگاه کنید حتی اگرمربنوط بنه
دوره راهنمایی باشد.بدون شک مفیدفایده واقع خواهدشد(.کالس خصوصی رایگان)
.22از فیلم های آموزشی که دربناره ی درس هنایی همچنون ریاضنی،عربی،زبان،دینی
وقرآن فلسفه ومنطق و...که موجود می باشد استفاده کنید.
.01درس جغرافی را با نقشه یاد بگیریدواز نقشه های گنگ اسنتفاده کنیند تنا مطالنب
بخوبی در ذهن شما جاسازی شود.
.00در جلسه امتحان تا آخرین لحظه بنشینید وخوب هم فکر کنید چنرا کنه بنه قنول
معروف از این ستون تا آن ستون فرج است.
«هر روز چنان زندگی کن که گویی عمری جاودان داری» (مارسوس)
.02پاسخ همه سواالت را دربرگنه امتحنانی بنویسنید وهنیا سنوالی را بندون پاسنخ
نگذارید.هرچندکه اشتباه پاسخ بدهیدچرا که همین پاسنخ شنما از بنی هیچنی بهتنر
است.اگر هم ندانستید که چه بنویسیدهمان سوال را دوباره تکرار کنید ودر بناره کلمنه
های سوال توضیح دهید.
.00سعی کنید از همین آغاز،خودتان را طوری عادت دهیدکنه درس خوانندن ومطالعنه
بهترین تفریح وسرگرمی باشد وبا آن خستگی های روزانه تان را ازبین ببرد.
«.04کتاب»بهترین دوست شما باشدو هرجا که می رویدتنها نرویداورا هم بنا خنود بنه
مهمانی ها ومحل کار و...ببرید وبه جای وقت تلف کردن با اینن و آن بنا کتناب صنحبت
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ومشورت کنید.این کارشدنی است از فلش کارت وکتابهای کوچک جیبنی منی توانیند
استفاده کنید.
«.06کینه ای از هیا کس به دل نگیرید»دل دریایی داشته باشیدوهمه راببخشید.چراکه
گذشت ومردانگی خصلت مردان بزرگ است.
«ساده ترین درس زندگی این است:هرگز کسی رامیازار»(ژان ژاک روسو)
.01همچون گذشته وهمیشه،در کارهایتان صداقت داشته باشیدتا موفق شوید.چرا کنه
صداقت وراستی بزرگترین سرمایه است که ما رابه موفقیت وخوشبختی می رساند.
.02در زندگانی کاری و درسی که دارید،به فکردیگران نیز باشید وبه آنهاکمک کنید تنا
دیگران نیز به فکر شما باشندوبه شما کمک کنند،یعنی این که هرجا کنه هسنتید وبنه
هرجا که رسیدید،خدمت خدا وخلق خدا را فراموش نکنید.
.01گویند چو با مانشینی ما شوی،با گل نشینی گل شوی،باخار نشینی خار شنوی .پنس
هر کس که نشست وبرخاست کنی؛مثال همان می شوی.پس خوب است که در زندگی با
آدم های خوب واهل علم نشست و بر خاست کنید تا شما نینز جنزو خوشنبخت تنرین
هاوبهترین هاشوید.
.02همواره از کسی که از اوعلم می آموزید،تشکر وسپاسگذاری کنید تا اونیز بتوانند از
آنچه که می داند،بهترینش را دراختیارتان بگذارد.
.41آخرین ومهمترین نکته در یادگیری علم ودانش این که:خدارا هرگز فراموش نکنیندو
هر کاری راکه می خواهیدآغاز کنیدبا نام ویاد خداباشدتاخداوندشنما را در ادامنه ی راه
یادگیری بهتر یاری می کند.خدای رانیزشاکروسپاسگذارباشیدچراکه:شکر نعمت نعمتت
افزون کند( .به نقل از ماهنامه نگاه )
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خیلی چیزها درباره کتاب و کتابخوانی
توانایی خواندن یکی از مهمترین مهارتهای اساسی دنیای امروز است و مطالعنه بنرای
داشتن ارتباط با جامعه امروز ضروری است.
به گزارش ایسنا ،دسترسی به اطالعات به صورت آنالین یا در کتابها و مجنالت باعنث
میشود افراد اطالعاتی در مورد جهان پیرامون خود کسب کنند تا بتوانند به راحتنی بنا
دیگر جوامع ارتباط برقرار کنند .البته مغز انسان نیز نیاز بنه پیشنرفت مسنتمر دارد و
خواندن ،فعالیتی برای کمک به این پیشرفت است.
خواندن و مطالعه کمک میکند تا افراد تخیل فعالتری داشته باشند و این تخیل موجب
سطح باالتری از خالقیت در جامعه میشود .کتاب خوانندن حافظنه و تمرکنز را بهبنود
میبخشد و همچنین باعث کاهش استرس میشود .بزرگساالن و سنالمندانی کنه وقنت
خود را با خواندن کتاب میگذرانند نشنانههای کناهش شنناختی کمتنری دارنند و در
فعالیتهای ذهنی بیشتر شرکت میکنند .کتابهنا سنرگرمی ارزانقیمنت آموزشنی و
ماشین زمان هم هستند.
مطالعه و خواندن فعالیت باارزشی است که موجب پیشرفت جامعه در زمینههای مختلف
از جمله فناوری ،اقتصادی و اجتماعی میشود ،اما بسیاری از افراد این مهنم را نادینده
گرفته و وقت خود را صرف کتابخوانی و ارتقای خود و جامعنه نمیکننند .کتناب منبنع
باارزشی از اطالعات غنی بوده و خواندن کتاب موجب افزایش دانش و اطالعات خواهند
شد .کتاب به دلیل تاثیرات مثبت بر مغز موجب تحریک روحی و روانی شده و با فعالیت
بیشتر از آلزایمر و دیگر مشکالت مغزی پیشگیری خواهد کرد.
با خواندن کتاب استرس را از خود دور خواهید کرد .این تاثیر بر مغز بیش از گوش کردن
به موسیقی و یا پیادهروی است .حافظه نیز با خواندن کتناب و ینادآوری شخصنیتهای
داستان و رویدادها و دیگر موارد ارتقا مییابد .تصورات نیز با خواندن کتابهای تخیلنی
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بهبود مییابند .از دیگر مزایای کتابخوانی میتوان به پیشرفت مهارتهای فکری ،ساخت
کلمات ،بهبود مهارتهای نگارشی و مهارتهای ارتباطی اشاره کرد .البتنه بنا خوانندن
کتاب تمرکز افزایش یافته و این سرگرمی مفیند ،ارزانقیمنت و محنرک باعنث بهبنود
سالمت شده و همدم همیشگی قبل از خواب برای آرامش بهتر خواهد بود .کتاب جهنان
دیگری را به ما میآموزد و موجب اجتماعی شدن افراد و بهبود خالقیت با شنیوه خنود
میشود .کتاب خوب اخالقیات را افزایش داده و تاثیرات منفی جهان دیجیتال را نندارد.
افراد را باهوشتر کرده و از تماشای فیلم به دلیل ایجاد تصورات خناص خوانننده بهتنر
است.
کتابخوانی در ايران
عامترین تعریف از سرانه مطالعه میانگین مدت زمان مطالعه یک نفر در ینک شنبانهروز
است .در این حالت میزان مطالعه همه افراد یک جامعه با هم جمع و سنپس نتیجنه بنر
تعداد افراد آن جامعه و تعداد روزهای درنظر گرفتهشده تقسیم میشود .آمارهای مطالعه
روزانه در ایران از  2تا  22دقیقه متغیر است .اما سنرانه مطالعنه در اینران بنر اسناس
اطالعات ارائهشده  00دقیقه است.
البته همیشه این شاخص در ارائه آمار استفاده نمیشود و به جای مدت زمان از تعنداد
کتابهای خواندهشده یا تعداد صفحات خواندهشده در طول روز نیز برای تعریف سنرانه
مطالعه استفاده میشود .البته اگر رتبهبندی نتایج بر اساس ارزیابیهای خوانندن کتناب
در کشورها باشد جدولهای نهایی ارائهشده توسط سازمانهای معتبر متفاوت از عوامل
عنوانشده در شاخصهای ارزیابی خواهد بود .به همین دلینل در ارزیابیهنای مختلنف
حتی تعداد کتابخانههای دانشگاهی ،کتابخانههای عمومی ،مندارس ،تعنداد کتابهنا در
کتابخانهها و نیز آمار سالهای تحصیلی ،شنرکت در کنفرانسهنا ،اسنتفاده از رایاننه و
روزنامهها نیز به لیست ارزیابی مطالعه و کتابخوانی کشورها افزوده میشود.
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در بیشتر کشورهای توسعهنیافته بهدلیل دستمزد بسیار پایین برای کارهنای فرهنگنی،
نویسندگان و ناشران تمایلی به تولید کتاب ندارند .بنه همنین علنت نویسنندگانی کنه
کتابشان در کشور خودشان ماهها و سالها در کتابفروشیها میماند هیا انگیزهای برای
نوشتن کتاب بعدی ندارند و ناشرانی که به دلیل هزینههای بناالی انتشنار کتناب سنود
ناچیزی دریافت میکنند تمایلی به سرمایهگذاری در این زمینه ندارنند .بنه هنر حنال
درباره میزان مطالعه در ایران با توجه به تیراژ کتابها و ...وضعیت بحرانی است .با اینکه
رشد علمی در کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد اما همه افراد جامعه مطالعه نمیکنند
و سطح آگاهیهای افراد با یکدیگر بسیار متفاوت است.
در واقع تعداد افراد کمنی اهنل مطالعنه هسنتند و حتنی بسنیاری از دانشآمنوزان و
دانشجویان نیز جز کتاب درسی ،مطالعه دیگری ندارند .نظام آموزشی نیز دانشآمنوزان
را به مطالعه تشویق نمیکند و از سوی دیگر محصوالت فرهنگی و کتاب جنزو کاالهنای
لوکس به شمار رفته و در سبد خانوارها قرار ندارد .در این وضعیت کودک و نوجوان فقط
برای رفع تکلیف و و از روی اجبار تکالیف درسی را انجام میدهد.
حقیقت غیرقابل انکار این است که جهان بدون کتاب نخواهد بود .کتابها منبع آموزشی
در طول تاریخ بوده و هستند و بر اساس آمار ارائهشده حدود  001میلیون جلد کتاب در
تاریخ بشریت منتشر شده است.
روز جهانی کتاب توسط سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)
در  20آوریل  0226ایجاد شد ،اما این تاریخ در کشورهای مختلف زمان متفاوتی دارد.
شاخص کل فرهنگی جهان ،تحقیق جهانی خود برای اندازهگیری میزان مطالعه مردم در
سراسر جهان را بر اساس مطالعه هفتگی افراد در جوامع مختلف ارائه کرده است .البتنه
موارد خواندهشده در این تحقیق هر چیزی از جمله اخبار آنالین ،ایمیل کاری ،مجالت و
کتابهای چاپشده عنوان شده است .این تحقیق اطالعات خاصی در مورد افراد منورد
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نظر مانند سن ،سطح تحصیالت ،جنسیت و یا تعنداد افنراد منورد بررسنی را گنزارش
نمیدهد .نتایج به شرک ذیل است:
هندوستان
مردم هند هر هفته به طور متوسط  01ساعت و  42دقیقه وقت خود را با خواندن سنپری
میکنند .میزان خواندن پس از استقالل این کشور در سال  0242بیش از  1برابر افزایش
یافته که شاخصی برای افزایش عالقه به خواندن است .مردم هند کتابهای ادبی و یا هر
کتاب دیگر ،مجله و روزنامه مطالعه میکنند.
تايلند
در این تحقیق مشخص شد مطالعه هفتهای تایلندیها به طنور متوسنط  2سناعت و 24
دقیقه است .نظرسنجیهای بیشتر نشان دادهاند که تقریبا  11درصد از مردم این کشور
کتاب چاپی میخوانند و حدود  21دقیقه در روز وقت خود را صرف خوانندن میکننند.
البته این آمار نشان میدهد خواندن به صورت آنالین در بین تایلندیها بیشتر است.
چین
سومین کشور در این تحقیق چین با هشت ساعت زمان خواندن در هفتنه اسنت .ننرخ
سواد در این کشور  21.4درصد است که باالتر از میانگین جهانی  11.0درصدی اسنت.
شهروندان چینی  00دقیقه در روز را صرف خواندن روزنامهها و مجالت میکنند.
بر اساس آمار ،میزان مطالعه در کشورهای مختلف ( بر اساس ساعت) به ترتینب ذینل
است:
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 -0هند -2تایلند -0چین -4فیلیپین -6مصر  -1جمهوری چک -2سنوئد -1
فرانسه -2مجارستان -01عربستان سعودی -00هنگ کنگ -02لهسنتان -00وننزوئال
-04افریقای جنوبی -06استرالیا -01اندونزی -02آرژانتین  -01ترکینه -02اسنپانیا
 -21کانادا -20آلمان -22ایاالت متحده  -20ایتالیا -24مکزیک -26انگلستان -21
برزیل  -22تایوان  -21ژاپن  -22کره
کشورهايی که بیشترين آمار انتشار کتاب را در جهان دارند
در این لیست از اطالعات انجمن بینالمللی ناشران ) (IPAو اطالعات سازمان آموزشی،
علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) استفاده شده است .این آمار به طور خاص
تعداد کتابهای کاغذی ،کتابهای الکترونیکی و یا کتاب هنای صنوتی منتشرشنده را
مشخص نمیکند.
بر اساس این آمار چین با  444هزار در مقام نخست ،ایاالت متحده با  014هزار و  202در
مقام دوم ،انگلستان با  014هزار در مقام سوم ،روسیه با  010هزار و  210در مقام چهارم،
آلمان با  20هزار و  111در جایگاه پنجم ،هند با انتشار  21هزار در مقام ششم ،ژاپن بنا
انتشار  12هزار و  612در مقام هفتم و اسپانیا با انتشار  21هزار و  404در مقام هشنتم
قرار دارند.
بر اساس اطالعات یونسکو بیشترین تعداد کتابهای منتشرشده ساالنه مربوط به چین،
ایاالت متحده و انگلستان است .این اطالعات حاصل جمعآوری اطالعات از  020کشنور
جهان بین سالهای  0220تا  2106است و آخرین میزان مشخصشده نشر ساالنه حدود
 2.2میلیون کتاب اعالم شده است .این آمار بر اساس کشورها در قارههای مختلف نینز
ارائه شده است.
آسیا و خاورمیانه :چین مقام اول ،روسیه مقام دوم و هند مقام سوم را دارد.
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آمریکای شمالی و مرکزی :ایاالت متحده مقام اول ،مکزیک مقام دوم و کانادا مقام سوم
را دارد.
آمریکای جنوبی :آرژانتین جایگاه اول ،برزیل مقام دوم و کلمبیا مقام سوم را دارد.
اروپا :انگلستان مقام اول ،آلمان جایگاه دوم و ایتالیا جایگاه سوم را دارد.
آفریقا :مصر مقام اول ،افریقای جنوبی مقام دوم و نیجریه مقام سوم را دارد.
عادتهای کتابخوانی در  5کشور جهان
ايتالیا :میزان افراد باسواد در ایتالیا بیش از  22درصد است ،اما مینزان کتناب خوانندن
آنان تقریبا کم است .از سال  2102تا  2100تعداد خوانندگان کتاب در ایتالیا  0.1درصند
کاهش یافته به این معنی که  0.1میلیون از مردم ایتالیا حداقل یک کتاب در هنر سنال
میخوانند .یکنی از عوامنل کناهش تعنداد خواننندگان ایتالینایی ترجمنه کتابهنای
نویسندگان انگلیسی و آمریکایی اسنت .کتابهنای ترجمهشنده  02.2درصند از کنل
کتابهای منتشرشده را نشان میدهد که  11.1درصد این ترجمهها در اصنل بنه زبنان
انگلیسی است.
چین :میزان افراد باسواد در چین  21.4درصد است و این میزان در  01سال گذشته بنه
شدت افزایش یافته است.این میزان در سال  0221فقط  21درصد بود .علت این افزایش
حرکت مردمی چین نسبت به آمار منتشرشده پیشین یونسکو از میزان کتابخوانی اینن
کشور است.
ايسلند :نرخ سوادآموزی در ایسلند  22درصد است و با توجه به جمعینت اینن کشنور
که 001هزارنفر است تعداد زیادی از افراد ایسلندی کتابخوان هستند .بر اسناس آمنار
منتشرشده در سال  61 ،2100درصد از مردم ایسلند حداقل هشت کتاب در طول سنال
میخوانند و  20درصد این افراد حداقل در طول سال یک کتاب میخوانند .این آمار باال
به دلیل کمکهای سخاوتمندانه دولتی به ناشران و نویسندگان خارجی بنرای ترجمنه و
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سفر است .البته یک سنت قدیمی هدیه دادن کتاب برای تعطنیالت نینز رواج دارد .در
سال  2104هر ایسلندی به طور متوسط  2.0کتاب برای هدیه کریسمس خریداری کرد و
 0.2کتاب نیز به عنوان هدیه دریافت کرد .میزان کتابهای ایسلندی و ترجمهشده 61.6
است.
هند :در سال  2100نرخ سواد بزرگساالن در هند  24.14درصد بوده است .زبان ملی این
کشور هندی است ،اما طبق سرشماری سال  2110بیش از یک میلیون از هندیها بنه 01
زبان مختلف و بیش از  01هزار نفر به  022زبان صحبت میکنند .کتابهای منشرشده در
هند به تعداد زیادی از زبانهای مختلف برای خوانندگان با زبانهنای متفناوت منتشنر
میشود .با این حال طبق نظرسنجی از  01کشور مردم هند بیشتر از افراد دیگر کشورها
کتاب میخوانند و به طور متوسط افراد هندی بیش از  01ساعت در هفته مطالعه دارند.
مکزيک :نرخ سوادآموزی در مکزیک در سال  20.21 ،2100درصد بوده و اینن ننرخ از
سال  0211به طور پیوسته افزایش یافته است .به طور متوسط بزرگساالن ساالنه کمتر از
 2کتاب میخوانند و این میزان در مقایسه با کشورهای دیگر کم است .کتابفروشنیها
در مکزیک کم و عالقه به خواندن به ویژه در مناطق دورتر کشور بسیار کمتر اسنت .در
یک نظرسنجی یونسکو در سال  2106در  011کشور بر اساس میانگین تعداد کتابهنای
خواندهشده فردی ،مکزیک در رتبه  012قرار گرفت .همان نظرسنجی نشان داد کنه 41
درصد جوانان مکزیک هرگز مشتاق کتابخانه نیستند .برخالف تالشهنای بسنیاری کنه
برای ایجاد عالقه به کتابخوانی صورت گرفته اما وضعیت اقتصادی این کشور و محبوبیت
سایر رسانهها (مانند تلویزیون) موجب کاهش میزان کتابخوانی شده است.
مزايای کتابهای الکترونیکی
فناوری کتاب الکترونیکی ناشران را قادر میسازد محتوا و قابلیتهنایی را کنه در ینک
کتاب چاپی امکانپذیر نیست برای خواننده فراهم کنند .این موارد شامل توانایی کاربر
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برای دسترسی به ویدئو و صوت ،افزایش اندازه تصاویر و فونتها ،جسنتوجوی تنایپی
کلمات کلیدی در یک نشریه یا جستوجو در فرهنگ لغت ،افزودن نظرات و یادداشتها
به یک صفحه ،پرش از صفحهای به صفحه دیگر از طریق لینک در محتوا و دنبال کنردن
پیوندهای وب سایتهای خارجی است.
با این روش خوانندگان قادرند کتابهای خود را فشردهسازی کنرده و در واقنع امکنان
ذخیره هزاران کتاب فراهم خواهد شد .البته خرید کتاب الکترونیکی با عننوان کتناب و
نام نویسنده نیز بسیار راحت و آسان است.
م ايب کتابهای الکترونیکی
یکی از مهمترین این عوامل نیاز کتابهای الکترونیکی به منبع تغذینه اسنت .از دیگنر
معایب این کتابها این است که همه عناوین کتابها به صورت الکترونیکی در دسنترس
نیستند .این کتابها باید تحت نرمافزار مدیریت حقوق دیجیتالی ) (DRMبرای کنترل
و دسترسی به کتاب باشند در نتیجه اشتراکگذاری این کتابها با دیگنران محندودیت
دارد .چون این فناوری تقریبا جدید است ،فرمت های فایل کتاب و قابلیتهای آن نیز در
حال تحول هستند.
چرا کتابهای کاغذی بهتر هستند؟
جستوجوی کتاب در کتابخانهها تجربه بهتری برای افراد نسبت به جستوجوی کتناب
به صورت آنالین ایجاد میکند .دسترسی به صنفحات مختلنف کتناب کاغنذی بسنیار
راحتتر از کتاب الکترونیکی بوده و پرش صفحه در این کتابها نداریم و به راحتی خط
خود را در هنگام خواندن پیدا میکنیم.
در کتابهای کاغذی امکان لمس واقعی کتاب در دست ایجاد میشنود کنه بنازخوردی
بیش از کتاب الکترونیکی بر خواننده دارد و خواننده با دیدن مکان قرارگیری کلمات در
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صفحات تمرکز بیشتری نسبت به کتابهای الکترونیکی خواهد داشت و مطالب بهتنر و
بیشتر در حافظه افراد باقی خواهند ماند.در کتابهنای کاغنذی نینز ماننند کتابهنای
الکترونیکی امکان نتنویسی با استفاده از برگههای مخصوص و یا برجسته کردن مطلب
موردنظر وجود دارد.کتاب چاپی در مقایسه با کتابهای الکترونیکی تاثیر بدی بنر روی
چشم ندارند.قیمت کتاب چاپی نیز در مقایسنه بنا کتناب الکترونیکنی کمتنر بنوده و
بهصرفهتر اسنت.افنراد کتابهنای کاغنذی خنود را بنه راحتنی بنه دیگنران اماننت
میدهند.پیداکردن این کتابها نیز در قفسه کتناب مننزل بسنیار راحنتتر از ینافتن
کتابهای الکتریکی است.
چرا بیشتر افراد کتاب چاپی را به کتاب الکترونیکی ترجیح میدهند؟
تحقیق  Pewدر سال  2101نشان داد که بیش از  26درصد افراد  01تا  24ساله در سال
 2106کتاب کاغذی خواندهاند و  11درصد از افراد با سنین  1تا  02کتاب چناپی را بنه
کتاب الکترونیکی ترجیح دادهاند.بر اساس اینن آمنار کتابهنای چناپی هننوز اسناس
کتابخوانی افراد هستند.
بسیاری از دانشجویان اعالم کردهاند که با مطالعه کتابهای کاغذی بهتر تمرکز میکنند.
کتاب کاغذی خوب میتواند سالمت ،شادی و هوش را نیز افزایش دهند .طبنق گنزارش
دانشگاه کالیفرنیا و برکلی خواندن مداوم کتاب برای کودکنان موجنب افنزایش قندرت
مغزی در آنان خواهد شد .تحقیقات نشان میدهد خواندن یک کتناب خنوب میتوانند
استرس را کاهش دهد .خواندن کتاب کاغذی پیش از خواب موجب خواب آرام شده و به
خوابیدن بهتر کمک میکند ،اما خواندن کتاب بر روی صفحه گوشی و یا تبلت و اقسنام
آنها تاثیری برعکس بر روند خواب خواهد داشت.
روشهايی برای بهبود کتابخوانی
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همانطور که میدانید بسیاری از عادتهای ما در کودکی و نوجوانی شکل میگیرند ،پس
برای بهبود وضعیت کتابخوانی باید کودکان و دانشآموزان را به خواندن کتناب تشنویق
کنیم .در ذیل چند روش کارآمد برای این موضوع ارائه شده است:
خواندن  :خواندن به نظر ساده است ،اما باید از کودک و نوجوان خود بخنواهیم بنرایارتباط بیشتر با دیگران کتاب بخواند.
اتاق کودکان را با کتاب پر کنید  :کودکانی که با کتابهایی کنه در اطرافشنان وجنوددارد رشد میکنند یاد میگیرند که کتاب بهترین دوست آنان بوده و بنا جسنتوجو در
کتابها ماجراجویی و یادگیری خود را ارتقا میبخشند.
 الگويی برای کودکان خود باشید  :اجازه دهید آنان شما را در حنین مطالعنه کتنابببینند تا دریابند که چقدر شما از خواندن کتابها و مجالت لذت میبرید و سپس تجربه
خواندن خود را با همکاران ،دوستان و دانشآموزان به اشتراک بگذارید .به آنها بگوییند
که چه چیزی خوانده و چه چیزی از این متون آموختهاید و چنه توصنیهای بنرای آننان
دارید.
دانشآموزان را تشويق کنید کتابهای جديدی برای خود فراهم کنند  :کودکانی کهکتابهای جدید برای خود پیدا میکنند احساس استقالل بیشتری دارنند و بیشنتر بنه
خواندن کتاب عالقهمند میشوند .
از دانشآموزان و کودکان بخواهید که دستهجم ی کتاب بخوانند  :ایجاد کلوبهایکتاب ،گروههای خواندن و محافل ادبی به حس تعامل دانشآموزان کمک می کند .اینن
امر تا حند زینادی درک آنهنا را افنزایش داده و تحصنیل را در کنالس درس بسنیار
لذتبخشتر میکند.
گردش کتاب ايجاد کنید  :از کتابخانه محلی ،کتابخانه دانشگاه یا کتابفروشنی بازدیندکنید .البته موضوع چک کردن و یا خرید کتاب نیست بلکه مشاهده هزاران کتاب است.
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به کتابهای صوتی گوش دهید  :گوش دادن به کتاب صوتی و بازیهای کوتاه در موردکتاب به افزایش مهارتهای رمزگشایی و روانی کالم کمک خواهد کنرد .بنا اینن روش
واژگان بیشتری ارائه شده و راهبردهنای درک مطلنب و لنذت بنردن از داسنتانها ینا
جمعآوری اطالعات افزایش مییابد.
نويسندگان را دعوت کنید  :بچهها تحت تاثیر صحبتهای نویسنده قرار خواهند گرفتو احساس آنان در خواندن و نوشتن با صحبت با نویسنده ارتقا مییابد.
خالقیت را تشويق کنید  :داستاننباید خاتمه داشته باشد و بچنهها
باید خالقانه از آنچنه خواندهانند
لذت ببرنند .دانشآمنوزان بایند
فرصتی برای بیان افکار خالقاننه
خود با کتابهایی که میخواننند
بیابند ،فکر کنند و صحنههایی از
داستان را بر اساس افکنار خنود
بیافرینند.
 مکانی امدن و راحدت بدرایخواندن فراهم کنید  :فضای ایمن
و راحنننت موجنننب تشنننویق
خوانندگان خواهد شند .صنندلی
راحننت و روشنننایی مناسننب از
عوامل ایجاد راحتی هنگام کتناب
خواندن هستند.
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کتابخوانی و سه نوع مواجهه با کتاب

نوجوان بودم و سرم پُر شر و شور .شوقر دیدن و خواندن ولم نمیکرد .اغلبر دوسنتانم از
خودم بزرگتر بودند و همگی ربطی به سینما یا فرهنگ داشتند .محمد (که اینن روزهنا
خوشنشینر ینگهدنیا شده) آن روزها مصاحبر گفتگوهای سینماییام بود .
درباره فیلمهای مختلف گپ میزدیم .میدیدم از هر چه لذت بردهام ،او نقدش میکند و
میگوید« :فیلم نیست ».چیزی شبیهر آنچه مسعودر فراستی اغلب درباره فیلمهایر امروزر
ایران می گوید .برایم عجیب بود .یک بار بهش گفتم آخنر اینن چنه وضعیسنت؟ چنرا
اینجور به فیلمها نگاه میکنی و مدام دربارهشان انقلت داری؟
بعدها همین نوعر مواجهه بینر من و کتابها پیش آمد .مواجههای که حاال دیگران منن را
مخاطبر آن سؤال میکردند که« :چرا نقد؟» گاهی با مخاطبی که از یک کتاب لذت برده
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بود چنان جر و بحث می کردم تا به او ثابت کنم مثالً فالن کتاب اصالً قواعدر رمان را ندارد
و از این حیث خواندنش بیارزش است اما باید از این مرحله عبور میکردم.
در مواجهه با کتابها ،سه سطح مخاطب وجود دارد:
 -۰مخاطبانِ عام که برایِ لذت بردن کتاب میخوانند.
این گروه البته لزومناً جنزء
عننوامر مننردم نیسننتند .در
واقع ،گروهر اول جمعر کثیری
را در بر میگیرد .بخشی از
آنها واقعاً افرادی هسنتند
که برایر وقتگذرانی و لذت
بردن کتاب میخواننند امنا
بخشننی هننم هسننتند کننه
احتماالً سطحی از آگاهی را
در فنی از فنون دارند .اینن
گروه ممکنن اسنت کتنابر
تخصصیر رشته خنود را بنا
دقتر یک منتقد بخوانند اما
در مواجهه با کتابهایر حوزههای دیگر مخاطبی منفعل و لذتبرنده باشند .در مجمنوع،
افرادی که در این گروه قرار میگیرند سطحی از لذتر کتابخوانی را درک میکنند کنه
می شود با ارفاق به آن عنوانر خوب داد .چرا؟ چون خواندنر این گروه فعاالنه نیست.
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 -2مخاطبانِ اهلِ نظر که برایِ نقد کردن کتاب میخوانند
شاید تصور کنید این گروه سطحر ممتازر مطالعه را تجربه میکنند .این طور نیست .گنروهر
دو در واقع کسانیاند که نقد کردن را بهتازگی آموختهاند یا نتوانستهاند پس از سالها از
سطحر نازلر کتاب خوانی عبور کنند .این گروه پر است از کسانی که کمترین و ننازلترین
لذتر کتابخوانی را درک میکنند؛ گروهی که نه نقدشنان بنه کنارر کسنی میآیند ننه
کتابخوانیشان به کارر خودشان .در بهترین حالت ،بخشی از افرادی که در اینن گنروه
قرار میگیرند میتوانند منتقدانر خوبی باشند امنا مواجهنه آنهنا بنا کتناب مواجهنه
وسواسگونه و ایرادگیر است.
آنها کتاب را با عینکر بدبینی میخوانند و بنابراین لذتی از این کار نمیبرند.
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 -3مخاطبانِ اهلِ نظرِ لذتبرنده از کتاب
سطحر ممتازر کتابخوانی مخصوصر این گروه
است؛ گروهی که هم بر مسائلر فننیر کتناب
مسلط است و هم راهر آموختن از کتاب را بنا
گاردر نقد برایر خود مسدود نکرده است .این
گروه هم از کتاب لذت میبرند ،هم چیز یناد
میگیرننند ،هننم اطالعنناتر خننود را شننخم
میزنند ،هم بنر کتناب حاشنیه میزننند و
نظراتر خود را پنیش میبرنند.نقند در اینن
سطح از مطالعه ارتقا یافته است و از سنطحر
ایرادهایر دمر دستی عبور کرده اسنت .اینن
نوع کتابخوانی کتابخوانیر فعال است.
تصور میکنم بهترین حالت آن است که در کتابخوانی به سطحر سنوم برسنیم؛ سنطحر
ممتازی که با قرار گرفتن در شرایطر آن دیگر هر کتاب را به هر شیوهای نمیخوانیم .برایر
ذائقهمان احترام قائل میشنویم ،وقتمنان را ارزشگنذاری منیکنیم و بیدلینل کتناب
نمیخوانیم.آیا باید همۀ کتابها را کامل خواند؟ بهنظرم اگر جایی متوجه شدیم به جهانر
نویسنده و آن کتاب راه نداریم ،دیگر الزم نیست ادامه بدهیم ،حتی اگر بهزعمر دیگنران
آن اثر شاهکار باشد.
لذتر فعاالنۀ کتابیخوانی محرک است و آدم را متوهم و متوقنف نمیکنند .ذهنن را بنه
پرسش وامیدارد و دروازۀ جهانهای فکری تازه را به رویمنان بناز میکنند .منا در آن
جهان باید حسابی بچرخیم و بجنگیم و عاشق شویم و یاد بگینریم و سنوال بپرسنیم و
قضاوت کنیم و قضاوت بشویم و به مهلکه بیفتیم و...
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اهمیت کتاب و کتاب خوانی بر هیا کس پوشیده نیست و همانطور که میندانیم یکنی از
مهمترین روش های افزایش توانمندی های کودک ،کتاب خواندن برای وی است .شناید
پیش خود فکر کنید کودکان با خواندن کتاب فقط مدتی را در کنار مادر یا پدر به آرامش
سپری می کنند و تنها فایده آن خوب به خواب رفتن کودک است اما این کنار ننه تنهنا
برای امروز کودک مفیند اسنت بلکنه روی شخصنیت آیننده وی نینز تناثیر مسنتقیم
دارد.کودکان نیازمند آموختن مهارت های زندگی است و کتاب ،منبعی منورد اعتمناد در
این زمینه است.
شما به عنوان والدین کودک خود میتوانید یک عالقه مستمر و بی پایان را به ینادگیری
در فرزندتان ایجاد کنید به این ترتیب که :شما برای فرزندانتان کتاب میخوانید و آنها
به تدریج عشق و عالقه به داستان و شعر یافته و خودشان خواهان خوانندن کتابهنای
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مختلف میشوند و خواندن را آغاز و تمرین میکنند تنا اینکنه بناالخره بنه آن جنایی
می رسند که با کتاب تفریح کرده و از خواندن آن لذت میبرند و هنر روز تشننه کسنب
اطالعات جدیدتر میشوند.
کتنناب خننوانی بننرای بچننه هننا،
تمرینی برای کسب مهارت هنای
اجتماعی ،تعامل و گفت وگنو بنا
دیگران و نیز تمرین و تجربه ای
برای خوب گوش دادن به شنمار
می رود همچنین قصنه خنوانی،
گنجینه های واژگانی کودکنان را
پربار کرده و آنان را برای خواندن
و نوشتن بهتر آماده می سنازد و
گننوش دادن بننه داسننتان بننرای
کودک تمرینی برای گفت وگنو و
احترام گذاشتن به دیگران نینز
تلقی می شود.هرگاه به هنگام قصه خوانی و قصه گویی ،بدون تکینه بنر قصنه کتناب،
کودک را به مشارکت در ادامه دادن به قصه ترغیب کنیم ،تعبیرها ،اشاره ها ،شخصنیت
پرد ازی ها و استفاده از واژه هایی که او برای بیان مقصود خود برمی گزیند ،سبب تقویت
تخیل و نیروی ابتکار در وجود کودک می شود .خواندن کتاب برای کودکان در گسنترده
تر شدن دایره لغات کودک ،پرورش خالقیت و کنجکاوی ،افزایش تمرکز ،یادگیری روش
های حل مساله و آمادگی کودک برای ورود به مدرسه بسیار تاثیرگذار است .همچننین
کتابخوانی یکی از فعالیت های بسیار خوب و مفید برای تقویت ارتباط کودک بنا پندر و
مادر است .گنجاندن ساعت کتابخوانی روزانه ،مثال قبل از ساعت خواب کودک میتواند
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عادت به کتابخوانی
را در کودک ایجناد
کند .هرزمنان کنه
کودک تمنایلی بنه
خواندن کتاب نشان
نداد ،اصرار نکنید و
ادامه ی کتاب را به
زمنانی کننه تمرکننز
الزم برای این کار را
دارد موکول کنید .سعی کنید کتاب ها را براساس عالقمندی کودکتنان انتخناب کنیند.
وقتی درمورد موضوعی کنجکاوی نشان میدهد کتابی در رابطه با آن موضوع به او هدیه
بدهید  .در زمان خواندن کتاب کامال با کودک همراه شوید و به دنیای کتاب سفر کنیند،
میتوانید بعضی از قسمت های کتاب را همراه با کودکتان بازی کنید.
البته باید توجه داشت که گزینش قصه خوب و مناسب با توجه به سنن کودکنان هنم از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .مساله انتخاب کردن کتاب مناسب ،با توجنه بنه انبنوه
کتبی که در اختیار شماست ،مشکلی اساسی است .سعی کنید کتابی را برای فرزند خود
انتخاب کنید که :حتما در گذشته آن را خوانده و محتوای آن را پسندیده باشید ،احتمال
می دهید برای کنودک جالنب توجنه اسنت و از خوانندن آن لنذت میبنرد ،اطالعنات
عمومیمناسبی را در باره جهان اطراف به کودک میدهد ،به کودک کمنک میکنند تنا
احساس کند که توانایی هایی دارد که تاکنون به آنها توجه نکرده است و در سایه تالش و
کوشش میتواند آنها را بهدست آورد ،به کودک کمک میکند که بداند در دنیای اطنراف
او کودکان دیگری هم هستند که شرایط مشابهی با او دارند و با آن مشکل بهخوبی کنار
آمدهاند یا آن را حل کردهاند.
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در مدرسه عملکرد بهتری دارند.



گنجینه لغات آنها پربارتر است.



در نوشتن انشا مشکلی ندارند و به شکلی خالق می نویسند.



از نظر دستور زبان و نوع به کارگیری جمالت ،دقیق تر هستند.



منظور خود را در نوشتن ،بهتر بیان می کنند.



عزت نفس و اعتماد به نفس باالتری دارند.

خصوصیات کتاب کودک
 کتاب خردساالن باید پر از تصاویر با رنگ های شاد و براق باشد و نوشنته هنای کمنیداشته باشد.
کتاب باید محتوای خالقانه داشته باشد و خواندن آن برای کودک هیجان انگیز و جالبباشد.
تقسیم بندی کتاب باید به گونه ای باشد که خواندن کتاب را برای کودک آسان کند.داستان باید دارای محتوای آموزشی نیز باشدکتنناب خننوب بننرایکودکننننان باینننند
شخصیت هایی داشته
باشد کنه بتواننند در
شرایط سخت قادر به
تصمیم گیری درست
شود
کتاب پایان خوشنیداشته باشد
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م رفی  ۰5اپلیکیشن برتر کتاب خوانی برای اندرويد
پیدا کردن یک اپلیکیشن مناسب ) (eBookیا ) ( eReaderبرای خوانندن کتابهنای
مجازی کار آسانی نیست .فرمتهای متنوع و مختلف کتابهای مجازی به همنراه اننواع
مختلف آنان مانند رمان ،کمینک و… موجنب میشنوند کنه نصنب و اسنتفاده از ینک
اپلیکیشن همه فن حریف در این زمینه کمی سخت باشد .با پیشرفت تکنولوژی کمکنم
بوی خود برگههای یک کتاب کاغذی نیز از یاد میرود و به کمک اپلیکیشنهای موجنود
می توانید هر تلفن هوشمند یا تبلتی را تبدیل به جلدی برای قرار دادن کتاب به داخنل
آن کنید .بسیاری از کاربران به این سبک از زندگی عادت کردهاند و با دریافنت نسنخه
مجازی کتابها ،از طریق اپلیکیشن های مرتبط اقدام به خواندن کتاب مورد عالقه خنود
میکنند.
اگر شما هم یکی از این افراد هستید و نتوانستهاید اپلیکیشن مناسب خود را پیدا کنید
یا تصمی م دارید به این جمع پیوندید و به دنبال دریافت یک اپلیکیشن مناسب هستید،
تا پایان این مقاله همراه ما باشید چرا که به معرفی  06اپلیکیشن برتر کتاب خوانی برای
اندروید میپردازیم.

Aldiko Book Reader
از میان اپلیکیشنهای قدیمی کتناب
خوانی میتوان به  Aldikoاشاره کرد
که همواره انتخابی ساده و راحت برای
مخاطبان خود بوده اسنت Aldiko .از
فرمتهای PDF ،EPUBو Adobe
RDMپشتیبانی میکند و همچننین
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از دیگر کتاب خانههای مجازی نیز میتوانید کتابهای خود را به  Aldikoمنتقل کنید و
مطالعه کنید .محیط کناربری اپلیکیشنن بسنیار سناده و مناسنب و مخصنوص هنر دو
دستگاههای الکترونیکی یعنی تلفنهای هوشمند و تبلتها طراحی شده اسنت .برخنی
ویژگیهای شخصی سازی آن موجب می شود بتوانیند تنا حندودی فضنای آن را طبنق
سلیقهتان تغییر دهید .یکی دیگر از خصوصیات مثبنت  Aldikoتواننایی جسنتجو در
کتاب به هرزبان در سراسر جهان است که باعث میشود به سادگی بتوانید موضوعات مد
نظر خود از پیدا کنید یا درصورت گم شدن مکانی که باید خوانندن را از سنر بگیریند،
مستقیما به سراغش روید .شما میتوانید نسخه رایگنان  Aldikoرا از فروشنگاه پلنی
استور دریافت کرده و برای حذف تبلیغات آن از پرداخت درون برنامهای استفاده کنید.

Amazon Kindle
یکی از مشهورترین اپلیکیشن های کتاب خوانی جهان که توسنط بسنیاری از کناربران
استفاده میشود  Amazon Kindleنام دارد .در مینان دیگنر اپلیکیشننها میتنوان
فروشننگاه اینترنتننی خرینند کتنناب
Kindle

 Amazonرا جننننزو

بزرگترینها دانست که به سنادگی و از
طریق پرداختهنای درون برنامنهای آن
میتوانید کتابهای مورد عالقه خنود را
خریداری کرده و سپس مشغول خواندن
آنان شنوید .از خصوصنیات اپلیکیشنن
میتوان به قابلیت وارد شدن به اکانت از
طریق چند دستگاه ،مجموعهای بزرگ از
کتابهای رایگان و جذاب ،قابلیتهنای
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شخصی سازی متنوع در قسمت کتاب خوانی ،قابلیت دانلود کردن کتابها و استفاده از
آنان بصورت آفالین و… اشاره کرد .محیط برنامه و فروشگاه شاید دارای تبلیغات زیادی
باشد ،اما در حین کتابخوانی هیا تبلیغی مزاحم شما نخواهد شد . Amazon Kindle
یک اپلیکیشن همه فن حریف است که میتواند به خوبی نیازهای شما را برطنرف کنند.
شما می توانید این اپلیکیشن را بصورت رایگان از فروشگاه پلی استور دریافت کنید.

AIReader
 AIRealerاپلیکیشن تازه وارد بنه
بننازار اپلیکیشنننهای کتنناب خننوان
اندروید است که نسخههای قندیمیتر
سیستم عامل اندروید را نیز پشتیبانی
میکند و بدین طرینق بنا هنر تلفنن
هوشمند یا تبلت اندرویدیی که دارید
میتوانید بنه سنادگی از آن اسنتفاده
کنینند .ایننن اپلیکیشننن از بیشننتر
فرمتهننای کتابهننای مجننازی نیننز
پشتیبانی میکند که از مینان آنهنا میتنوان بنه  PRC ،RTF ، DRM، EPUBو
بسیاری دیگر اشاره کرد .محیط کاربری برنامه را میتوانید بر حسنب سنلیقه شخصنی
تغییر دهید و از قابلیت هایی مانند اتو اسکرال (حرکت کردن اتوماتیک صفحه در حنین
خواندن) ،انیمیشن های متنوع ورق زدن و دیگر تنظیماتی که برای راحتنی شنما تعبینه
شده است استفاده کنید AIReader .بصورت رایگان قابل استفاده است ،اما میتوانیند
با استفاده از پرداختهای درون برنامهای موجود از سازندگان آن حمایت کنید.
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Bookari eBook Reader
قبل از ، Bookariننام اینن اپلیکیشنن
Mantano Readerبود که تغییر کرد و
به شکل امروزی درآمد .همچنان میتوان
Bookariرا یکی از اپلیکیشنهای خوب
و کاربردی برای کتاب خوانی معرفی کنرد
که از قابلیت استفاده از یک اکانت برروی
چند دستگاه پشتیبانی میکند .عالوه بنر
خواننندن کتنناب ،میتوانینند مسننتقیما از
برنامه کتاب نیز خریداری کنید و به راحتی کتاب هایتان را با هنر فرمتنی کنه هسنتند
بخوانید ،چنرا کنه  Bookariاز فرمتهنای مختلفنی از جملنهPDF ، EPUB2و …
پشتیبانی می کند .همچنین برنامه برای هر فرمت تنظیمات و خصوصیات مختلفنی دارد
که می توانند به شما کمک کنند .محیط کاربری برنامه نیز گرچه کمنی شنلوغ و ننامنظم
است ،اما به خوبی وظنایف خنود را انجنام
میدهنند .شننما میتوانینند Bookariرا
ب صورت رایگان از فروشنگاه پلنی اسنتور
دریافت کنید و برای رهایی از شر تبلیغات
مبلغ  6٫42دالر را از طریق پرداخت درون
برنامهای بپردازید.

EbookDroid
Ebookdroidیکننی از اپلیکیشنننهای
کتاب خوان رایگان نسبتا خنوب اندرویند
✍❤

شم
محمد نظری گند ین

❤✍

84

www.takbook.com

✌❤✌❤✌❤✌ کتاب درمانی -جلد ✌❤✌❤✌❤✌2
است که تقریبا از تمام فرمتهای معمول کتابهای مجازی مانند،XPS ،PDF ، DJVU
AWZ3 ،MOBI ،RTF ،EPUB ،CBRو(  CBZکه معموال بنرای کمینک بوکهنا
استفاده میشود )پشتیبانی می کند .برای افرادی که آشننایی بیشنتری بنا کتابهنای
مجازی دارند مشخص است که فرمتهای ذکر شده تقریبا تمامی کتابهنای مجنازی را
شامل میشود و از این نظر شما نیازی به نگرانی نخواهید داشت .محیط کناربری برنامنه
ساده و قابل فهم ،اما کاربردی است .یکی از خصوصیات خنوب  EbookDroidداشنتن
دیکشنری ،قابلیت مشخص کردن یک خط یا جمله ،پالگینهای متعدد برای اضافه کردن
قابلیتهای بیشتر و… اشاره کرد .شما میتوانید  Ebookdroidرا بصورت کامال رایگان
و بدون تبلیغات از فروشگاه پلی استور دریافت و استفاده کنید.

FBReader
باز هم یک اپلیکیشن قدیمی و پرسابقه دیگر و اینبار  FBReader.همچنون AIdiko
این اپلیکیشن نیز انتخاب مناسب برای افرادی است که استفاده سادهای از ینک کتناب
خوان میکنند .از فرمتهایی که این اپلیکیشن پشتیبانی میکند میتوان بنه ،AZW3
( ،EPUBتا)HTML ،RTF ،fb2 ، EPUB3و حتی متونی با فرمت  textاشاره کنرد.
این اپلیکیشن از قابلیت  Google Driveاستفاده میکند تا بتوانید کتابهایتان را بنه
آسادگی بین دستگاههای مختلف منتقنل کنیند.
محیط کاربری برنامه نیز گرچه طراحنی قندیمیی
دارد ،اما کاربردی و سنریع اسنت و کناربران در
انجام کارهای خود به مشکلی برنخواهند خنورد .
FBReadاز دستورات حرکتنی نینز پشنتیبانی
میکند .شما میتوانید  FBReadرا بصورت کامال
رایگان از فروشگاه پلی استور دریافت کنید.
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Foxit PDF Reader
Foxitیکی از محبوبترین اپلیکیشنهای کتاب
خوان است که به خوبی توانسته نیازهای کاربران
را با خصوصیات و ویژگیهای خاص خود برطرف
کند .بصورت کلی میتوان اعالم کرد که Foxit
از تمام فرمتهای ینک فاینل  PDFپشنتیبانی
میکنند . Foxitاز دیگنر قابلیتهنایی ماننند
حاشیه نویسی ،پر کردن فرمها و  ConnectedPDFبرای بناال بنردن ضنریب امنینت
پشتیبانی میکند .برای مصارف خواندن نیز  Foxitمیتواند کتابهایتنان را بنا صندای
بلند خوانده و همچنین از فایلهای مختلف صوتی و تصویری نیز پشتیبانی میکنند .بنه
جرئت میتوان گفت  Foxitدارای بهترین قابلیت استفاده همزمان برروی چند دسنتگاه
است و شما حتی می توانید این اپلیکیشن را برروی ویندوز ،لیننوکس ،منک و  iosنینز
نصب کنید و فایلهایتان را بین آنها منتقل کنیند .شنما میتوانیند  Foxitرا بصنورت
رایگان و با پرداخت درون برنامه ای از فروشگاه پلی استور دریافت کنید.

FullReader+
اگر بخنواهیم یکنی از اپلیکیشننهای
موفق که روز به روز به تعنداد کناربران
آن اضافه میشود را نیز معرفی کننیم،
FullReader+نمونه موجود آن است.
این اپلیکیشن از صدتا فرمت مختلنف
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برای کتابهای مجازی پشتیبانی میکند و به راحتی میتوانید هرگونه کتناب ،کمینک،
فایلهنای  mp3مخصنوص کتابهنای صنوتی و …را بوسنیله آن مطالعنه کنیند .
 FullReader+دارای چهار تم مختلف و قابل تعویض ،مترجم بنه پننج زبنان جهنان و
قابلیت پشتیبانی از  OPDSاست .همچنین میتوانید بنا اسنتفاده از قابلینت text to
speechبرنامه خواندن کتابهایتان را بنه FullReader+بسنپارید .محنیط کناربری
برنامه نیز مناسب و بینقص است و به راحتی میتواند نیازهای شما را برطرف کند .شنما
میتوانید  FullReader+را بصورت رایگان از فروشگاه پلی استور دریافت کنیند و بنا
پرداخت  2٫22دالر از شر تبلیغات آن خالص شوید.

Google Play Books
اپلیکیشن رسمی کمپانی گوگل با نام  Google Play Booksرا میتوان رقینب اصنلی
دیگر اپلیکیشنهایی مانند  Amazon Kindleو  Barnes & Noble Nookدانست .
درواقع  Google Play Booksیک فروشگاه کتاب مجازی است که محصوالتی ماننند
کتاب ها ،مجالت و بسیاری دیگر از این دسته را شامل میشود . Google Play Books
از چندین فرمت رایج کتابهای مجازی ،کمیکها و… پشتیبانی میکند و به همین خاطر
به سادگی میتوانید کتاب های خریداری شده را با استفاده از همین اپلیکیشنن مطالعنه
کنید .شما حتی میتوانید کتابهایتنان را فضنای
مجازی موجود آپلود کنید تا در هرجا و هرزمان به
آنها دسترسی داشته باشید .خصوصیات دیگری
مانند خواندن روزنامه وار یا اجاره کتناب نینز در
Google Play Booksوجننود دارد .شننما
میتوانیند  Google Play Booksرا بصنورت
رایگان از فروشگاه پلی استور دریافت کنید.
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Kobo Books
Kobo Booksنیز مانند Google Play
 ،Booksآمازون و  Nookینک فروشنگاه
آنالین خرید کتاب است .محنیط کناربری
Kobo Booksبسیار ساده است و درواقع
تمام کاری که با دریافت آن میتوانید انجام
دهینند خواننندن کتابهننایی اسننت کننه از
فروشگاه آن خرینداری کردهایند . Kobo
Booksاز فرمتهای مختلنف کتابهنای
مجازی و کتابهای صوتی پشتیبانی میکند و از این نظر و بنرای مطلعنه کتابهایتنان
دچار مشکلی نخواهید شد .از دیگر خصوصیات این اپلیکیشنن میتنوان بنه اسنتفاده
همزمان برروی چند دستگاه ،دانلود کتابها برای مطالعه آفالینNight Mode ،بنرای
مطالعه در شب یا تاریکی و… اشاره کرد . Kobo Booksبصورت رایگان و بندون هنیا
پرداخت درون برنامه ای از فروشگاه پلی استور قابل دریافت است.

Moon+ Reader
یکی دیگر از برترین اپلیکیشننهای کتناب
خوانی قطعا  Moon+ Readerاست .اینن
اپلیکیشن از طینف وسنیعی از فرمتهنای
کتابهای مجازی پشتیبانی میکنند کنه از
میننان آنننان میتننوان بننه،PDF ، EPUB
MOBIو بیشتر فرمتهای مورد اسنتفاده
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برای کتابهای کمیک اشاره کرد .پشتیبانی از  OPDSنیز یکنی دیگنر از خصوصنیات
مثبت Moon+ Readerمحسوب میشود . Moon+ Readerدارای ده تنم مختلنف
است که برحسب سلیقه میتوانید یکی از آنها را انتخاب و استفاده کنید .پشنتیبانی از
دستورات حرکتی ،اتو اسکرال ،پشتیبانی از  EPUB3و استفاده همزمان بنرروی چنند
دستگاه با استفاده از دراپباکس همه و همه از جمله قابلیتهنای کناربردی و مشنهور
Moon+ Readerمحسوب میشوند .شما میتوانید این اپلیکیشن را بصورت رایگنان
از فروشگاه پلی استور دریافت کنید و برای حذف تبلیغات مبلغ  4٫22را پرداخت کنید.

Nook
به اسم  Nookدر قسمت های قبلی اشاره کردیم ،این اپلیکیشنن رقینب جندی دیگنر
اپلیکیشنهای کتاب خوان مانند آمنازونKobo ،و  Google Play Booksمحسنوب
میشود .برخالف دیگر اپلیکیشنهاNook ،دارای کتابهای فیزیکی نینز هسنت و بنا
خرید و سفارش آنان میتوانید بنه مطالعنه کتابهایتنان بپردازیند .محنیط کناربری و
زمینههایی که یک کاربر با استفاده از  Nookمیتواند نیازهای خود را برطرف کند ساده
و مشخص است .برخی قابلیت های شخصی سازی جهت بهتر کردن تجربه کتاب خنوانی
نیز در برنامه تعبیه شنده اسنت .شنما میتوانیند
تقریبا هرگونه فاینل کتابهنا ،کمینک ینا مانگنا،
مجالت و روزنامههای مجازی را در  Nookمطالعنه
کنید و از اینن حینث هیچگوننه مشنکلی وجنود
نخواهد داشنت .اسنتفاده همزمنان بنرروی چنند
دسنتگاه از دیگنر خصوصنیات  Nookمحسنوب
میشود .شما میتوانید  Nookرا بصورت رایگان از
فروشگاه پلی استور دریافت کنید.
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PocketBook
PocketBookنیز از سابقه باالیی برخوردار
اسننت و میتننوان آن را در دسننته بننندی
اپلیکیشنهای با سابقه کتاب خنوانی قنرار
داد .اما این قدیمی بودن موجب نمیشود تنا
در مقایسه با رقبای جدیند PocketBook
کم بیاورد ،بلکه به خوبی میتوانند نیازهنای
شننما را برطننرف کننند PocketBook .از
بیشتر فرمتهنای کتابهنای مجنازی بنه همنراه فایلهنای  Adobe DRMو PDF
پشتیبانی میکند .شما می توانید متن مورد نظر خود را هایالیت کنید ،نوت برداریهنای
خود را ذخیره و در جای دیگر استفاده کنید و صفحه تلفن خود را در حالت عمودی ینا
افقی قفل کنید تا راحتتر کتاب خود را مطالعه کنید PocketBook .را میتنوان جنزو
سه کتاب خوان برتر اندروید دانست که بصورت کامال رایگان از فروشنگاه پلنی اسنتور
قابل دریافت است.

Prestigio Book Reader
Prestigioتقریبا هر سال ننام خنود را تغیینر
میدهد ،اما اینن مسنئله در امکاننات مفیند و
کاربردی آن هنیا تفناوتی ایجناد نمیکنند.
Prestigioاز بننیش از  26زبننان بننین المللننی
پشننتیبانی میکننند و بننه همننین واسننطه و بننا
بکارگیری قابلینت  text to speechمیتوانیند
کتابهایتان را بصورت صوتی گوش دهید .بیش
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از  61هزار کتاب مختلف د ر این اپلیکیشن آماده دانلود شندن و مطالعنه اسنت و شنما
می توانید با استفاده از یک اکانت برروی چند دستگاه به مطالعه کتابهایتان بپردازید .از
دیگر ویژگیهای اپلیکیشن میتوان به  Night Modeجهت مطالعه در شب و تاریکی،
برخی قابلیت های شخصی سازی و محیط کاربری مندرن و پیشنرفته آن اشناره کنرد.
 Prestigioبصورت رایگان از فروشگاه پلی استور قابل دریافت اسنت و بنا پرداخنت
 2٫22دالر میتوانید تبلیغات آن را نیز حذف کنید.

Universal Book Reader
و درنهایت به معرفی یکنی دیگنر از محبنوبترین کتناب خوانهنای اندرویند یعننی
Universalمیپردازیم .بصورت کلنی بنا اپلیکیشنن سنادهای روبنهرو هسنتیم کنه
قابلیتهای کاربردیی را در خود جنای
داده است .اپلیکیشن از صدها فرمنت
مختلف کتابها ینا کمینک بوکهنای
مجننازی مانننند،PPTX ، WEBP
PSDو… پشتیبانی میکنند .محنیط
کاربری آن رنگارنگ و شاد است و بنه
سادگی میتوانید کار بنا قسنمتهای
مختلننف آن را ینناد بگیرینند .شننما
میتوانینند  Universalرا بصننورت
رایگنننان و بنننا پرداختهنننای درون
برنامننهای از فروشننگاه پلننی اسننتور
دریافت کنید.
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لذت از کتابخوانی مغفول واقع نشود…

چرا برخی آ نقدر به خواندن کتاب اعتیاد دارند؟ و برخی یا معتاد نیسنتند ینا صنرفا بنه
صورت تفننی کتاب می خوانند؟ این سوال و همچنین برخی سوالهای دیگر حول کتناب
را آنهم نه به این شکل  ،بلکه به نحو مرسوم تری بسیاری از دوستان کتنابخوان وحرفنه
ای من در پی پاسخی برایش هستند.من هم در تقویم مطالعات کتاب و مقاله و یادداشت
های وبالگی ( به طورکلی مجازی )  ،مطالعه یادداشتهای خواندنی راجع به کتاب خنوانی
را مدنظر دارم .اما من پیش از مطالعه کامل این یادداشتها قصند دارم پاسنخی مختصنر
بنویسم  ،که صرفا مبین نوعی برداشت شخصی است که احتماال ناقص و قابل نقد باشد،
ای بسا خودم پس از مدتی نوشته خودم را نقد و بررسی کنم.
با این مقدمه نه چندان کوتاه ،برم سر اصل مطلب.
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احتماال توی زندگی در مواجهه با عالقه وکشش درونی جدی و عجیب انسانها به انسانها
ی دیگر یا چیز های دیگر قضاوتهایی از این دست رو دیده یا شنیده ایم :
بابا این طرف چی داره که اینهمه عاشقشه؟ این! خیلی از اون سرتره هم خوشگل تر هم
با سوادتر  ،حیف نیست تو رو بخدا؟
این یارو! چی تو کبوتر و پرنده ها دیده که این همه عاشقشونه بجای اینکه به عقند ینه
انسان در بیاد به عقد این حیوانات در اومده؟( در مواجهه با اشخاصی ملقب به کفتر بناز
یا طوطی باز و بازهای دیگر )...
بابا حماقت هم حدی داره  ،آخه آدم پولشو خرج ماشین و موتور می کنه ؟ اونم اینهمه؟
و… شاید تا اینجا به ذهن شما منظور من و مصادیق اون هم تداعی شده باشه.
دلیل تعلق عالقه و عشق و محبت ما انسانها به انسانها یا چیزهای دیگه ،صرفا زیبایی یا
کیفیت خاصی در متعلق عالقه ما نیست تا توسل به معیارهای عینی و عام بنه بررسنی
کیفیت زیبایی متعلق عالقه قضاوت کرد.بلکه اگر عالقه ای هست ریشه در ذهن انسانها
و احتماال ریشه در مقوله لذت داره که صرفا امری درونی و احتماال تماما ذهنیه .به ینک
عبارت دیگه همونطور که میزان احساس و تاثر افراد از اسباب دردآور یکسان نیسنت ،
احساس یا میزان احساس لذت افراد در مواجهه با موقعیت های ( در مفهوم عام ) لنذت
بخش ،یکسان نباشه.اگر کمی دقت کنیم هم در مورد درد و غم ها هم در مورد لذت هنا
مصادیق گفته قبلی رو به یاد می آریم .هیا گونه داوری اخالقی و غیراخالقی ای در این
خصوص ندارم  ،صرفا توصیفی دارم از اون چیزی که من برداشت کردم  ،درنتیجنه اگنر
اعتیاد به کبوتری به اسم (( کفتر )) شخص رو در حد کفتر باز متخلص می کننه ،از بنین
بردن کفترها یا زندانی کردن کفتر باز و… راه عالجی برای درمان عالقه شدید و افراطنی
این چنین شخصی نباشه.
برای تلطیف بحث تا اینجا و نتیجه گیری آخرم ،یادآوری شعر معروف (( وحشی بافقی ))
شاید بد نباشه( برداشت و نسبت این شعر با این نوشته کامال آزاد ):
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که پیدا کن به از لیلی نکویی

به مجنون گفت روزی عیب جویی
که لیلی گر چه در چشم تو حوریست

به هر جزوی ز حسن او قصوریست

ز حرف عیبجو مجنون برآشفت

در آن آشفتگی خندان شد و گفت
به غیر از خوبی لیلی نبینی

اگر در دیده مجنون نشینی
تو کی دانی که لیلی چون نکویی است
تو مو بینی و مجنون پیچش مو
کسی کاو را تو لیلی کردهای نام

کزو چشمت همین بر زلف و روی است
تو ابرو ،او اشارتهای ابرو
نه آن لیلیست کز من برده آرام

نتیجه گیری من اینه که تا کسی خودش به لذت مطالعه کتاب دچار نشه ،هزاران طرک و
برنامه و سرکوفت و حمایت ها و تشویق ها و تنبیه ها و… مفید هیا فاینده ای نخواهند
بود و به شکل پایداری به رشد میزان افراد و جامعه کتابخوان منجر نخواهدشد .به خاطر
همننین گرونننی و وقننت
نداشتن و… بهانه ای بیش
نخواهد بود ،چنانکه خبنر
داریم خیلی از معتادین به
کتاب برای اولوینت دادن
بننه کتنناب در بنندترین
شننرایط ،منننابع ( مننالی،
زمانی و…) در اختیارشون
رو بننرای (( سننبد لننذت
فردی در زندگی)) رو بنه
سود و به اولوینت مقولنه
کتننناب و کتنننابخوانی ،
تخصیص داده و می دهند.
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ناگفته نماند که گرچه گزاره (( تاثیر مثبت افزایش مطالعه کتاب در جهت تسریع و بهتر
شدن توسعه جامعه نقش بسیاری دارد)) صادق بگیریم ،در عین حال باید دقنت داشنته
باشیم که اصوال انسانها یا غالب انسانها در تصمیم گیری های خودشون  ،نیاز ها و عالیق
فردی شون رو در اولویت می گذارند.
حال به نظرم می رسد ،نقش افراد جامعه نسبت به دولتها و… در افزایش مطالعه بیشنتر
باشد ،بدین نحو که همه ما می دانیم ،گاهی اولین تجربه آخرین تجربه خواهد بود  ،اگر
شخصی در تجربه اول خود ( در مواجهه با هر کس و هر چیزی ) به جنای لنذت بنردن ،
گریزان شود ،تالش برای ایجاد تجربه بعدی در او اگر نه محال حداقل بسیار دشوار است
 ،در نتیجه یک کتابی که با معیارهای مختلف در تحت تاثیر قراردادن مخاطب ( شخصی
که به او پیشنهاد مطالعه می کنیم) احتماال موفق باشد را در نظر بگیریم و به او معرفنی
کنیم .این امر به ظاهر ساده به واقع دشنوار اسنت و احتمناال اگنر اهنداف عنالی ای از
کتابخوانی داریم  ،رمانهای کلیشه ای هندی طور و … را لطفا دورشان یک خط بکشنیم (
فعال اولویت ندارند)
پ یشنهاد دوم این است که حداقل از اطرافیانمان شروع کنیم و آنها را به خواندن کتناب
عالقه مند کنیم ،شاید بیان شفاهی خالصه کتاب با تصویر سازی ذهنی قوی موثر باشد ،
گرچه این روش فارغ از موفقیت در برانگیختن مخاطب به کتابخوانی از نظر منن فوایند
متعدد دیگری دارد ( .در ا ین راستا نمی دونم عزیزانی که در اینسنتاگرام قصند دارنند
فالوئرهای الیک پرست خودشان را کتابخوان کنند  ،در کتابخوان کردن اطرافیان نزدیک
خودشان موفق بودند یا نه ،اگر در آنجا و اینجا موفق باشند ،در کنار معرفنی کتناب بنه
اطرافیان و دوستانمان( حضورا یا در وبسنایتهای شخصنی) احتمناال معرفنی کتناب در
اینستاگرام و… را هم درنظر بگیریم  ،اهلل اعلم )
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 ۰۰راه برای کتابخوان شدن (ماجراهای ما و کتاب)
کتاب راهی است برای آموختن و شناخت محیط ،هر چه آمار مطالعنه کشنوری بیشنتر
باشد درصد توان اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و حتی نظامی آن کشور نینز بیشنتر منی
شود و این ما را بر آن می دارد تا بکوشیم درصد مطالعه خودمان را زیاد کننیم راه هنا و
روشهای گوناگونی برای رسیدن به این مقصود وجود دارد ،در این گزارش سعی شده بنه
نحوی درست کتاب خوانی هر چند مختصر اما مفید ،بپردازد.

هرگز بدون کتاب از خانه خارج نشويد
اگر آدمی نیستید که راحت کتناب
دسننتتان بگیرینند و بخوانینند .در
مرحلننه اول همیشننه یننک کتنناب
همراه خود داشته باشید و هرکجنا
که میروید با خود ببرید .حاال اگنه
اهل کیف دست گرفتن هم نباشید،
سختتر میشود .برای حنل اینن
مشکل البته با وفاداری به (کتناب
واقعی) منا اسنتفاده از کتنابخوان
الکترونیکی و برنامه های مرتبط با
آن را پیشنننهاد مننیکنیم .مزیننت
استفاده از کتابخوانهای مجنازی
در دسترس بنودن تعنداد زینادی
کتاب است بدون زحمت حملشان
البته.
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پیگیر کتاب خواندن خود باشید
فرض کنید قرار است در یک ماراتن
شرکت کنید .حتمنا برنامنه رینزی
میکنید که چطور میتوانید اننرژی
خننود را ذخیننره کنینند .زمننان
پیادهرویهایتننننان را محاسننننبه
میکنید و برای پیشرفت از همنین
اطالعات کمک میگیرید.
بننا دوسننتانتان یننک منناراتن
کتابخوانی راه بیندازید و عنادات
مطالعه و پیشرفت های خنود را در
خواننندن کتنناب بننه اشننتراک
بگذارینند .شننما مننی توانینند ای نن
پیشننرفتهایتان را در شننبکههای
اجتماعی به اشتراک بگذارید .همین
ماراتن کتابخوانی میتواند انگینزه
الزم برای کتاب خواندن را در شنما
به وجود آورد .این تجربیات به شما
کمک میکند که در مطالعات بعدی
یک راه سریعتر و آسانتر در پیش
بگیرید.
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با دوستانتان يک باشگاه کتاب راه بیاندازيد

یک باشگاه کتاب راه بیاندازید و در زمان مشخص همهتان یک کتاب مشخص را بخوانید،
بعد درباره همان کتاب صحبت کنید .ا گر شما یک مهلت تعیین شده برای اتمنام کتناب
داشته باشید ،می توانید مطمئن باشید که زمان الزم برای خواندن آن کتناب را در بنین
روز و شبهایتان پیدا می کنید .مگر آنکه برایتان مهم نباشند کنه کتناب نخواننده بنه
جلسه ها بروید و در بحث شرکت کنید بدون اینکه بدانید درباره چه موضنوعی صنحبت
میشود.
اما سعی کنید چنین آدمی نباشید و اگر کتابی را در زمان مشخص تمام نکردید خودتان
را مواخذه کنید.
باشگاه کتاب ،ایدهی فوق العاده ایست ،سرگرم کننده و جذاب است و عنالوه بنر کتناب
خوانی ،بحث های مفیدی در آن می شود و با خواندن هر کتناب بنه طنور طبیعنی شنما
ترغیب به خواندن کتابهای بیشتر میشوید ،تجربه شما را باال میبرد و حتی باعث رشد
مغزتان میشود .
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کتابی را که دوست داريد ،بخوانید
زندگی خیلی کوتاهتر از آن است
که دقایقش را اینطور هدر دهیند.
اگر کتابی را شنروع کردیند کنه
حننس میکنینند ارزش خواننندن
ننندارد ،یننا از آن کتنناب لننذت
نمیبریند ،هنیا اینرادی ننندارد،
نیمننهکاره رهننایش کنینند .مگننر
سریالی که یکنی دو قسنمت اول
آن بد باشد را تا انتها میبینید؟ (
اگر چنین سریالی را هم تا انتهنا
میبینینند ،پننس شننما مبننتال بننه
خودآزاری هستید) .چرا در مورد
کتاب متفاوت برخورد میکنید؟

هروقت و هرجايی که شد ،چند صفحه کتاب بخوانید
زمانهای زیادی در روز وجود دارد که جان میدهند برای خواندن یک تکه روایت کوتاه
و زیبا .یک روز به زمان هایی که برای خواندن چند صفحه کتاب به کنار میآینند دقنت
کنید ،حتما تعجب میکنید.

موقع ورزش کردن کتاب بخوانید
اگر با تردمیل یا دوچرخه ثابت ورزش میکنید .میتوانید از کتاب صوتی استفاده کنید و
همچنین این کتاب میتواند یک همدم بسیار خوب بنرای پیناده رویهنای طوالنیتنان
باشد.
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با کتابخوانها رابطه نزديک پیدا کنید
آنهننایی کننه عاشننق
کتناب هسننتند سننعی
میکنند با بقیه آدمهنا
اتصننال کتننابی پینندا
کنند ،مثال به دیگنران
کتاب توصنیه کننند .و
اغلب هم از کتابخانه
خودشان ،کتاب قنرض
میدهند .طبیعنی هنم
هسننت کننه وقتننی
موضوعی باعنث حنس
خوبی در شما میشود،
بخواهینند ایننن حننس
خننوب را بننه دیگننران
انتقال دهید و آنها را
در خوشیتان شنریک
کنید.
وقتی رابطه نزدیک با همچین کسانی پیدا میکنید ،میل شما هم به خواندن افزایش پیدا
میکند .و آنها شما را تشویق میکنند به کتاب خواندن زیاد .هنوز کتابتان تمام نشده
یک کتاب دیگر برای شما آماده دارند .شاید به این خناطر کنه دوسنت دارنند دربناره
کتابهایی که خواندهاند با شما صحبت کنند بدون آنکه داستان را لو بدهند.
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کتاب خواندن قبل از خواب
سعی کنید قبل از خواب کتاب بخوانید  .این یک راه عالی برای پایان دادن به روز است و
راهی موثر برای آرامش قبل از خواب .اگر به این کار عادت کنید بسیار برای شما لنذت
بخش خواهد بود.

دسته بندی کتابهای خوانده شده
با بررسی کتابهای خوانده شده می توانید میانگین مطالعنه خنود را بدسنت بیاوریند و
برنامه ریزی جدیدی را برای بهبود مطالعهتان داشته باشید.

يافتن يک مکان آرام برای کتابخوانی
می توانید برای خواندن کتاب ،به کتابخانه بروید .اگر نشد یک اتاق آرام و بی سر و صدا
پیدا کنید اینگونه مکانها به شما کمک میکنند تا کتابی را که در حال خواندن هستید
بهتر درک کنید.

کتابخوانی در مکان شلوغ

اگر شما در جایی خیلی شلوغ ،مثل مترو مطالعه میکنید و حواستان پنرت میشنود از
هدفون استفاده کنید .منوط بر اینکه موسیقیتان تحرینک آمینز و نشناط آور نباشند
ترجیحا صدای باران ،امواج اقیانوس یا هر صدای سفید دیگر که کمتر از محنیط اطنراف
حواستان را پرت میکند .این کار به شما کمک میکند تا تمرکز بیشنتری بنرای کتناب
خواندن داشته باشید.
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 ۰۱فايده مطال ه  :چرا بايد روزانه مطال ه کنیم؟

آخرین باری که یک کتاب یا مقاله مفیدی در یک مجله خواندید کی بنوده؟ آینا عنادت
های مطالعه روزانه شما حول توییت ها ،به روز رسانی های فیسبوک و تلگنرام متمرکنز
شده اند؟ اگر شما هم از افراد بی شماری هستید که به مطالعه روزانه عادت ندارید ،چنه
چیزی را از دست میدهید؟ مطالعه فواید و مزایای بسیار زیادی دارد کنه در اینجنا بنه
تعداد کمی از آنها اشاره شده.
 -۰تقويت ذهن
مطالعات نشان داده اند که فعال نگه داشتن ذهن فرآیند آلزایمر و جنون را کند کرده (و
حتی از آن پیشگیری میکند) ،چرا که فعال و درگیر نگه داشتن مغز از ضعیف شدن آن
جلوگیری میکند .مانند هر عضله دیگری در بدن ،مغز نیز برای قوی و سنالم مانندن بنه
تمرین نیاز دارد و جمله " اگر ازش استفاده نکنی از دستش میدی" در مورد ذهن کامال
درست است .حل کردن پازل و بازی هایی مثل شطرنج هم بنرای تقوینت ذهنن مفیند
شناخته شده اند.
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-2کاهش استرس
مهم نیست کنه سنر کنار ،روابنط
شخصی یا مسائل بیشمار دیگنری
که روزانه با آنهنا مواجنه هسنتید
چقدر استرس دارید ،وقتی که غرق
در داستانی می شوید همه آنهنا را
فراموش می کنید .یک رمان خنوب
شما را به دنیایی دیگنر میبنرد ،در
حالی که یک مقاله شما را از مشغله
ها رها کرده و در لحظنه نگنه منی
دارد تا تننش هنا را دور بریزیند و
آرام باشید.

 -3دانش
هر چیزی که مطالعه می کنید سنر
شما را با اطالعات جدید کوچکی پر
می کند که ممکن است ندانید چه زمانی به کار شما خواهند آمد .هر چقندر کنه داننش
بیشتری داشته باشید ،برای مشکالتی که ممکن است با آنها مواجنه شنوید آمناده تنر
خواهید بود.
عالوه بر این ،م قداری خوراک تفکر  :اگر خودتان را در شرایط وخیمی تصور کردید ،بنه
یاد داشته باشید که می توانید هر چیزی را می توانید از دست بدهید – شغل ،داراینی،
پول یا حتی سالمتتان را -اما دانش شما هیا گاه از شما گرفته نخواهد شد.
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 -4گسترش دامنه لغات
این هم به موضوع قبل مرتبط است :هرچقدر بیشتر مطالعنه کنیند ،در معنرض کلمنات
بیشتری قرار می گیرید ،و این کلمات را روزانه بکار خواهید برد .خوش مشرب و خنوش
بیان بودن در هر حرفه ای بسیار کارآمد است ،و دانستن این که می توانید با انسان های
فرهیخته تر با اعتماد به نفس صحبت کنید منی توانند تناثیر زینادی در خنود بناوری
شما داشته باشد .حتی در زندگی کاری ،افراد باسواد ،خوش صحبت و مطلع از موضوعات
متنوع معموال سریعتر (و بیشتر) از کسانی که کلمات کمتری میدانند و آگناهی کمتنری
نسبت به ادبیات ،پیشرفت علم و اتفاقات جهانی دارند ،ارتقاء می یابند.
مطالعه کتاب همچنین برای یادگیری زبانهای جدید مهم است ،چرا که افراد غیر بومی به
کلمات جدیدی برمیخورند که صحبت کردن و نوشتار آنها را روان تر می کند.
 -5تقويت حافظه
زمانی که کتابی میخوانید ،مجبورید دسته ای از شخصیت ها ،پیش زمینه آنهنا ،آمنال،
تاریخچه و تفاوت های آنها را در کنار کش و قوص هایی که در داستان با آنها مواجهند را
به خاطر بسپارید .این همه اطالعات زیادی برای به خاطر داشتن است ،اما مغز منا چینز
عجیبیست و می تواند این اطالعات را به راحتی به خاطر بسپارد .با هر خناطره جدیند،
سیناپس ها (اتصاالت مغزی) جدیدی می سازید و سیناپس های قبلنی را تقوینت منی
کنید ،که به حافظه کوتاه مدت شما کمک می کند و مزاج شما را تثبیت می کند.
-6تقويت مهارت تفکر تحلیلی
تا به حال شده یک رمان معما بخوانید و قبل از اتمام داستان معما را حل کنید؟ در اینن
صورت شما توانایی تفکر انتقادی و تحلیلی خود را برای توجه به جزئیات ارائنه شنده و
مرتب کردن آنها برای یافتن جواب معما به کار گرفته اید.
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همین توانایی تحلیل جزئیات برای نقد طرک ،تشخیص اینکه داستان به خنوبی نوشنته
شده ،آیا شخصیت ها به خوبی معرفی شده اند ،آیا داستان خوب پیش رفته و …به کار
می آید .اگر فرصت بحث در مورد کتاب را با دیگران داشته باشید ،می توانید نظراتتان را
به وضوک بیان کنید ،چرا که همه جوانب را بررسی کرده اید.
-7بهبود تمرکز
با دنیای دیوانه وار اینترنتی امروزه ،با انجام کارهای مختلف در هر لحظه توجنه منا بنه
میلیون ها جهت مختلف منحرف میشود .در یک بازه زمانی  6دقیقه ای ،یک فرد به طور
متوسط زمان خود را بین انجام یک کار ،چک کردن ایمیل ،چت کردن با یکنی-دو نفنر،
یک نگاهی به شبکه های اجتماعی ،بررسی تلفن همراه و ارتباط با همکنارانش تقسنیم
میکند .این رفتار باعث افزایش استرس و کاهش بازده میشود.
هنگام مطالعه کتاب ،همه توجه شما به داستان متمرکز میشود – بقیه دنیا کنار مینرود و
خودتان را در جزئیاتی که دریافت می کنید غوطه ور می کنید .سنعی کنیند  06تنا 21
دقیقه قبل از شروع کار مطالعه کنید (اگر از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنیند ،در
مسیر) تا از افزایش تمرکزتان هنگام کار شگفت زده شوید.
-8توانايی نوشتار بهتر
این ویژگی نیز دستاورد افزایش دامنه لغات شماست :قرار گرفتن در معرض نوشته های
خوب منتشر شده ،تاثیر چشمگیری بر نوشتار خواننده دارد .مشاهده آهنگ ،سالسنت
بیان و سبک نگارش دیگران بر نوشتار شما تاثیر میگذارد .همانطور که موسیقی دانان از
یکدیگر تاثیر میپذیرند و نقاشان از تکنیک های اساتید قبلی استفاده میکنند ،نویسنده
ها هم با خواندن نوشته های دیگران هنر نثر را می آموزند.
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-9آرامش
عالوه بر استراحت در هنگام مطالعه ،موضوعی که
مطالعه می کنید میتواند آرامش و صنلح دروننی
بزرگی را به بار بیاورد .مطالعه متن هنای معننوی
میتواند فشنار هنون را کناهش داده و احسناس
آرامش بزرگی را القا کند ،در حنالی کنه مطالعنه
کتاب های کمک به خود 01به افزار مبتال به بیماری
های روانی خفیف و اختالل خلق کمک میکند.
-۰۱تفريح کم هزينه
اگر چه خیلی ها هننور دوسنت دارنند کتابهنا را
بخرند و در آنها عالمت بزنند یا برگه های آنهنا را
برای مراجعه های بعدی تا کنند ،برخی از کتابهنا
قیمت نسبتا باالیی دارند .بنرای کناهش هزیننه
مطالعه می توانید نسخه الکترونیکی آنها را تهینه
کنید که معموال نسبت به نسخه چاپی هزینه سیار کمتری دارند و نگهداری آنها ساده تر
هست ،یا کتاب های مورد نظرتان را از کتابخانه محل قرض بگیرید.
برای هر نفر روی زمین یک ژانر برای مطالعه هست .فارغ از اینکه سلیقه شنما ادبینات
کالسیک ،شعر ،مجله های مد ،زندگینامه ،متون مذهبی ،کتابهای بزرگسال ،راهنماهنای
کمک به خود یا رمان های عاشقانه باشد ،چیزی برای جنذب کنجکناوی و تخینل شنما
هست .چند دقیقه ای موبایل و کامپیوترتان را کنار بگذاریند ،کتنابی بخوانیند و روک و
روانتان را تازه کنید.

- Self-help
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چطوری میتونم توی سال چند  ۰۱۱کتاب بخونم؟
دو هفتهای بود که دوست داشتم یک مطلنب
توی ویرگول بنویسم ولی موضوعی به ذهننم
نرسیده بود .تا اینکه امنروز تصنمیم گنرفتم
اولین مطلبم رو مرتبط با یک مقاله کنه سنال
پیش خوندم بنویسم .در مورد افزایش سرعت
کتاب خواندن.
دیگه نیازی به ذکر فواید کتاب خوانی نیست.
فکر کنم همه آدمهای موفق دنیا حداقل ینک
بار مردم را تشویق به کتاب خواندن کردهاند.
اما مشکلی که اکثر افراد (و تنا مندتی پنیش
خود من) دارند سنرعت پنایین تنوی کتناب
خوننندن هسننت .مننن خننودم قننبال نهایتننا
میتونستم یک کتاب  11 21صفحهای را توی
 2هفته بخونم اما چند تغییر توی نحوه خواندن باعث شد که سرعتش افزایش پیدا کنه.
اصال چرا ما کتاب خواندن را سخت میدونیم؟
احتماال شما پیش خودتون فکر میکنید که خوندن چند  011کتاب در سنال ینک آرزوی
محاله و برای این کار باید همه کارتون را تعطیل کنید چون اصال وقتی برای خوندن اینن
مقدار کتاب ندارید.به صورت حدودی خوندن  211کتاب با سرعت  411کلمه در دقیقه به
 402ساعت زمان نیاز دارد ) . (WPMاگر فکرمیکنید که این مقدار زمنان آزاد بنرای
مطالعه ندارید بهتر است بدانید که میزان ساعتی که هر فرد به طنور متوسنط در سنال
مشغول دیدن تلویزیون و گشت و گذار در شبکههای اجتماعی است  2261ساعت است.
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پس با کمی مدیریت زمان بهتر به
راحتی میتوانید این مقدار زمنان
خالی را برای خود کنار بگذارید.
یک مشکل دیگر بنرای خوانندن
این مقدار کتاب سرعت خوانندن
ماست کنه معمنوال  211کلمنه در
دقیقه است که فاصله زینادی بنا
 411کلمه در دقیقه دارد .بزرگترین دلیل آن این است که به صورت ناخودآگاه ما کتاب را
به صدا می خوانیم یعنی اینکه حتما موقع خواندن باید صدای خود را بشنویم یا حنداقل
آن را زمزمه می کنیم .این موردی است که باعث افت سرعت خواندن ما میشود .عنالوه
بر این ترس از دست دادن قسمتی از متن باعث میشود که ما تنک تنک کلمنات را بنا
تمرکز باال بخوانیم .حتی قسمتهایی که اصال مهم نیستند.
برای رفع اين مشکل بايد با چشمهايمان بخوانیم نه با زبانمان
ما از کودکی یاد گرفته ایم که با صدای بلند بخوانیم .برای همین است که هنوز هر زمنان
میخواهیم متنی بخوانیم آن را با صدا میخوانیم .با این کار سرعت خواندن ما به سرعت
صحبت ما کاهش پیدا میکنه .برای حل این مورد اول به این نکته توجه کنید که اینکنه
کلمات را تک به تک بخوانید اصال مهم نیست و برای کتابخوانی در تعداد زیاد مهم درک
مفهوم پشت این کلمات هست چون هرچقدر هم روی تک تک کلمات تمرکز کنید بعند
از چند روز اکثر بخشهای آن را فراموش میکنید به جز مفهوم هر بخش و هر صفحه .به
نسبت کتاب و موصوع آن ما خیلی جاها به صورت اتوماتیک این کار را انجام میدهیم.به
عنوان مثال وقتی در متنی تاریخ  0010را میبینید احتماال شما آن را کلمه کلمه «هنزار
و سیصد و شصت و سه » نمیخوانید چون در همان نگاه اول مفهوم آن کامل در ذهنتان
شکل میگیرد.
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عرفان نظر آهاری :کتاب را زندگی نمیکنیم
عرفننان نظرآهنناری ،داسننتاننویس و شنناعر کودکننان و
نوجوانان با انتشنار عکسنی در صنفحه شخصنیاش در
اینستاگرام از حضور خود در برنامه «کافه سنوال» خبنر
داد .وی در این برنامه که با موضوع کتاب و کتنابخوانی
برگزار شد ،مشنکل کتنابخوانی در کشنور را ننه تعنداد
کتاب های خوانده شده توسط افراد بلکه شنیوه خوانندن
آنها عنوان کرد .وی عدم مواجهه خالفاننه و فهیماننه بنا
کتاب را از دیگر معضالت کتابخوانی در کشورمان دانست
و گفت« :کتاب را زندگی نمیکنیم».عرفان نظرآهاری متولد سال  0060و دارای مدرک
دکترا در رشته ادبیات و زبان فارسی است .از آثار وی در حوزه کودک و نوجوان میتوان
به «راز مرواریدهای شهرزاد»« ،در سینهات نهنگی میتپند»« ،نامنههای خنط خطنی»،
«پیامبری از کنار رودخانه ما رد شد»« ،لیلی نام تمام دختران زمین است»« ،بالهاینت را
کجا جا گذاشتی»« ،خرقانی به روایت عرفان نظرآهاری»« ،چای بنا طعنم خندا»« ،منن
هشتمین آن هفت نفرم»« ،جوانمرد ،نام دیگر تو»« ،روی تخته سیاه جهان ،با گنا ننور
بنویس»« ،یک استکان یاد خدا باید بنوشم» و «پرنده ماهی» اشاره کرد.به گزارش نی نی
بان ،مژده لواسانی هم که اجرای برنامه «کافه سوال» را به عهده دارد ،در صفحه شخصی
خود در اینستاگرام ،عکسی از حضور خانم نظرآهاری در این
برنامه را منتشر و در متنی کوتاه از وی تشکر کرد« :امشنب
برناممون با خانم دکترعرفان نظرآهاری ،شاعرانه و دلچسب
بود ...ممنونم خانم نظرآهاری عزیز ،بخاطر این همنه حنرف
قشنگ که از دل میاد و به دل میشینه»...
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 9مزيت کتابخوانی که شما را شادتر و خالقتر میکند

چرا ما به کتاب خواندن نیاز داریم؟ آیا میدانیند افنراد کتنابخوان شنادتر و موفنقتر
هستند؟ مزیت کتابخوانی چیست؟
احتماال شما بر روی اهداف حرفهایتان تمرکز کردهاید؛ بنابراین اگر کتاب بخوانید احتماال
کتابهای مربوط به حرفهتان را میخوانید ،درست است؟ اما به شما توصیه میکنیم اگر
میخواهید موفقتر باشید کتابهای داستانی بخوانید زیرا این کتابها عالوه بر اینکه از
طریق داستان شما را با دنیای دیگری آشنا میکنند ،باعث بهبود شخصیت شما میشود.
در واقع قرنها است که از کتاب ،شعر و انواع نوشنتهها بنه عننوان روشنی در درمنان
انسانها استفاده میشود.
در این مقاله  2مزیت کتابخوانی را با هم مرور میکنیم .با ما همراه باشید.
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 -۰همدردی :تصور باعث درک میشود.
بننننرای درک
دیگنننننران و
افنزایش حننس
همننندردیتان،
بهتننرین کننار
خواننننننندن
داستان اسنت.
مطالعات متعدد
نشان میدهند داستان های تصویری ،بخشی از مغز که مسئول درک بهتر دیگران اسنت
را فعال میکند و باعث میشود با دید تازهای به دنیا نگاه کنید.
ریموند مار تحقیقات  fMRI 11را بررسی کرد و متوجه شد همپوشانی قابنلتوجهی در
شبکههای مغز برای درک داستانها وجود دارد و این شبکهها تعامالت با سایر انسانها
را کنترل میکنند .بهویژه این شبکهها تعامالتی که در آنهنا تنالش منیکنیم افکنار و
احساست دیگران را بفهمیم را کنترل میکنند .دانشمندان از اینن تواننایی مغنز بنرای
ساخت نقشهی نیات افراد به نام «تئوری ذهن» استفاده میکنند.
هنگامی که با آرزوها و ناکامیهای شخصیتها آشنا میشویم ،انگیزههای پنهان آنها را
حدس میزنیم و رویاروییشان با دوستان ،دشمنان ،همسنایهها و معشنوقهها را دنبنال
میکنیم ،فرصت منحصر به فردی برای به کار گرفتن این توانایی ایجناد میشنود .زینرا
هنگامی که دربارهی یک موقعیت یا احساس میخوانیم تقریبا به گونهای است که گویی
خودمان آن حس را داریم .همانطور که شرکت فلست 02گزارش میدهد:
- Fast Company
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« دو محقق از دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس ،مغز خوانندگان داستانهای تخیلی را
اسکن کرده و متوجه شدند که افراد مورد آزمایش از صداها ،حرکات ،مزهها و منناظری
که در داستان با آن مواجه میشدند شبیه سازی ذهنی تصنویری ایجناد میکردنند .در
اصل مغز آنها به گونهای واکنش میداد گویی آنها واقعا در اتفاقناتی کنه میخواننند
زندگی میکنند».
 -2استراحت :کتابخوانی برای استرس بسیار موثر است.
مغز شما نمیتوانید  2روز هفته و  24ساعت در بهترین حالت عمل کند .همهی ما گناهی
نیاز به استراحت داریم تا بعد از آن عملکردمان مجددا بهتر شود.
تونی شوارتز این مسئله را یکی از عناصر نادیده گرفته شده در زندگی ما مینامند :حتی
سریعترین ماشینها نیز اگر در  2-0توقف برای استراحت نایسنتد ،در مسنابقه برننده
نمیشوند ،این مسئله برای ما هم صدق میکند .اگر در طول روز نقناط توقنف نداشنته
باشیم شانس اینکه بهترین عملکرد را داشته باشیم کاهش مییابد.
خواندن داستانهای تخیلی یکی از بهترین روشهای استراحت ذهنی است .نیوینورکر
گزارش میدهد «:اثبات شده است که کتابخواندن مغز ما را در ینک حالنت خلسنهی
لذتبخشی مانند مدیتیشن قرار میدهد و همان مزایای سالمتیر آرامش عمیق و آرامش
درونی را به همراه میآورند .خواندن منظم باعث بهبود خواب ،کاهش مینزان اسنترس،
افزایش عزتنفس و کاهش افسردگی نسبت به کسانی که کتاب نمیخوانند ،میشود».
پژوهشها در دانشگاه ساسکس نشان می دهد که خواندن موثرترین راه برای غلبنه بنر
استرس است و نسبت به روش های دیگر مانند گوش کردن به موزیک و صنحبت کنردن
تاثیر بیشتری دارد .بعد از 1دقیقه خواندن بیصدا ،ضربان قلب شرکت کنندگان پنایین
آمد و فشار در ماهیچههایشان تا  11۹کاهش یافت .روانشناسان معتقدند خواندن تاثیر
زیادی دارد زیرا تمرکز ذهنی بر داستان ،نوعی حواسپرتی ایجناد میکنند کنه باعنث
کاهش استرس و فشار بدن میشود.
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 -3خواب :خواندن منظم خواب را بهتر میکند.
در واقع استراحت ذهنی که خواندن ایجاد میکند ،محیط مناسنبی بنرای خنواب شنما
فراهم میکند.
برای داشتن یک الگوی خواب مناسب ،بهترین راه ایجاد یک عادت قبل خواب مناسنب
است .یکی از روش ها این است که قبل از خواب فعالیتی داشته باشید که کامال شما را از
کارهایی که در طول روز انجام دادهاید جدا کند.
جوئل مدیرعامل شرکت بافر 01عادت دارد قبل از خواب بنه پینادهروی بنرود و بعند از
برگشتن مستقیم به تخت میرود و کتاب میخواند .او میگوید اینن کنار بنه او کمنک
می کند تا از کارهای روزانه جدا شده و به اندازه ای بخوابد کنه بنرای کارهنای روز بعند
سرحال باشد.
همچنین تیم فریز که نویسنده است به نیروی کتاب خواندن قبل از خواب اعتقاد دارد و
میگوید« :قبل از خواب کتابهای غیر داستانی نخوانید زیرا شما را ترغیب به برنامهریزی
برای آینده میکنند .به خوانندگان کتابهای غیر داستانی توصنیه منیکنم کتابهنای
بروکلین بیمادر  02و غریبه در یک سرزمین عجیب و غریب 21را بخوانند».
 -4بهبود روابط :کتابها يک شبیهساز واق یت هستند.
زندگی پیچیده است .گاهی چالشهنا و روابنط بنین فنردی راهحلهنای سنادهای کنه
می خواهیم ندارند .چگونه این واقعیت را قبول کنیم؟ با اسنتفاده از داسنتان میتنوانیم
ایده های جدیدی برای تغییرات ،احساسات پیچیده و ناشناخته پیدا کنیم.
کیت اُتلی استاد بازنشسته روانشناسی شناختی در دانشگاه تورنتو ،به نیویورک تنایمز
میگوینند خواننندن ،بننه نننوعی واقعیننت را شبیهسننازی میکننند کننه «همننانطور کننه
18

- Buffer
- Motherless Brooklyn
20
- Stranger in a Strange Land
19
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شبیهسازیهای کامپیوتر بر کامپیوترها عمل میکنند ،خواندن نیز بر ذهنن خواننندگان
عمل میکند».
آیلین گان که نویسنده است ،خواندن داستانهای علمی-تخیلنی را پیشننهاد میکنند
زیرا به ما کمک میکنند تغییرات را راحتتر قبول کنیم« :آنچنه داسنتانهای علمنی-
تخیلی انجام میدهند به ویژه داستانهایی که دربارهی آینده هسنتند ،بنه منا کمنک
میکنند بفهمیم که همه چیز تغییر میکند و ما میتوانیم با این تغییرات زنندگی کننیم.
تغییرات در اطراف ما اتفاق میافتند .احتماال این روزها به ویژه در بعضنی نقناط دنینا،
تغییرات سریعتر از چهارصد یا پانصد سال گذشته رخ میدهند».
 -5حافظه :کتابخوانها در آينده کمتر دچار زوال عقلی میشوند.
همهی ما میدانیم داستان شنیدن بهترین راه به خاطر سپردن اطالعات برای بلند مدت
است .اکنون شواهدی به دست آمده که نشان میدهد کتابخوانها در مقایسه با سنایر
افراد در مراحل بعدی زندگیشان ،آهستهتر دچار زوال حافظه میشنوند .بنه وینژه در
آینده کتابخوانها در مقایسه با همسناالن خنود 02۹ ،آهسنتهتر دچنار زوال عقلنی
میشوند.
عالوه بر کندتر بودن زوال عقلی در این افراد ،نتایج یک پژوهش در سنال  2110کنه در
مجلهی آکادمی ملی علوم منتشر شده ، 20نشان میدهند کسنانی کنه بیشتنر کتناب
میخوانند کمتر عالئم بیماری آلزایمر را نشان میدهند.

 -6فراگیری :داستانها ذهن شما را باز میکنند.
آیا خواندن کتاب هری پاتر باعث میشود قدرت تحمل ما بیشتر و ذهن ما بازتر شنود؟
نتایج یک مطالعه نشان می دهند بله .این مطالعه کنه در مجلنه روانشناسنی اجتمناعی
- National Academy of Sciences
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کاربردی منتشر شده ،آزمایش کرده که آیا رمان هری پاتر میتواند به عنوان وسنیلهای
برای بهبود نگرشها نسبت به گروههای بدنام استفاده شود یا نه.
بعد از  0آزمایش که در آن دانشآموزان بخشهایی از کتاب دربارهی تبعیض را خواندند،
نگرششان درباره ی هر چیزی از مهاجران تا دانشجویان همجنسگرا تغییر کرد.
میک گزارش میکند «محققان معتقدند این کتاب باعث میشود توانایی خواننندگان آن
برای درک دیدگاه گروههای اقلیت افزایش یابند ،آنهنا همچننین معتقدنند بچنههای
کوچکتر با کمک یک معلنم می توانسنتند درک کننند کنه حماینت منداوم هنری از
جادوگرانی که خون جادوگری نداشتند کنایهای از تعصب در زندگی واقعی بود ».بندون
شک کتاب میتواند ذهن شما را باز کند.
 -7لغات :کتابخوانها از واژگان بیشتری استفاده میکنند.
همهی ما به کلماتی نیاز داریم که به ما کمک میکنند افکار و احساساتمان را بهتر بینان
کنیم و با دیگران ارتباط برقرار کنیم .در سال  2100دانشگاه اموری ، 22مغز افنرادی کنه
کتاب (به ویژه کتاب پمپئی نوشتهی رابرت هریس) را خواندند با مغز کسانی کنه کتناب
نخوانده بودند مقایسه کردند .مغز کسانی که کتاب خوانده بودند در مقایسنه بنا گنروه
دیگر ،در مناطق خاصی
بننه ویننژه در قشننر
گیجگاهی سمت چنپ
فعالیت بیشتری نشان
داد ،قشننر گیجگنناهی
سمت چپ مغز با درک
زبان ارتباط دارد.

- Emory University
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وب سایت  testyourvocab.comمیلیون ها نفر را آزمایش کنرده و بنه اینن نتیجنه
رسیدهاند که کتاب خواندن دایرهی لغات را افزایش میدهد .آنچه کمتر انتظار میرفنت
این بود که نوع خواندن تا چه میزان تفاوت ایجاد میکند :احتماال خوانندگان داستان به
میزان چشمگیری دایره لغات بزرگتری دارند.
این مطالعه نشان میدهد « :یکی از فرضیههای ما این بود که خواندن داستان در مقایسه
با کتابهای غیر داستانی ،دایره لغات را بیشتر افزایش میدهد ،اینن فرضنیه بنه نظنر
درست است زیرا در داسنتانها در مقایسنه بنا کتابهنای غینر داسنتانی ،از کلمنات
متنوعتری استفاده می شود ،بنابراین انتظار نداشتیم این تاثیر برجسته باشد».
 -8خالقیت :داستان ترديدها و مجهوالت را می پذيرد (جايی کده خالقیدت رشدد
میکند).
اغلب در فیلمها ما پایان شاد را ترجیح میدهیم .متوجه شدهاید داستان میتواند بسیار
گنگتر باشد؟ این همان شرایط مناسب برای خالقیت است .یک پژوهش که در مجلهی
تحقیق خالقیت 20منتشر شده ،از دانشجویان خواسته شد یک داستان کوتاه تخیلی ینا
یک مقاله ی غیر داستانی بخوانند و سپس احساسات موردنیاز بنرای ثبنات و اطمیننان،
اندازهگیری شد.
محققان متوجه شدند خوانندگان داستان در مقایسه با کسانی که مقالنه غینر داسنتانی
24

خواندند ،نیاز کمتری به « انسداد شناختی»

داشتند .و اضافه کردنند« :اینن یافتنهها

نشان دادند که به طور کلی خواندن ادبیات داستانی میتواند منجر به روشهنای بهتنر
پردازش اطالعات از جمله خالقیت شود».

- Creativity Research Journal
- cognitive closure
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 -9لذت :کتاب خواندن شما را شادتر میکند.
همه ی عواملی که در باال ذکر کردیم عالی هستند؛ اما یکی از بزرگترین دالیلی که شما
کتاب میخوانید چیست؟ مطمئنا چون شما از خوانندن کتناب لنذت میبریند و باعنث
میشود شادتر باشید .بررسی  0611خوانندهی بزرگسال در بریتانیا نشنان داد کنه 21۹
آنها میگویند کتاب خواندن زندگی آنها را بهبنود داده و بنه آنهنا احسناس خنوبی
میدهد.
یافتههای دیگر این پژوهش نشان میدهند که کسانی که مرتبا کتاب میخوانند به طنور
میانگین شادتر و از زندگی راضیتر هستند و احتماال بیشتر احساس میکند کاری کنه
در زندگی انجنام
میدهند بناارزش
اسننت .حتننی بننا
وجنننود ظهنننور
اینترنننننننننت،
گوشننننننیهای
هوشننننننمند و
بسننننننیاری از
اختراعات دیگنر،
مینننزان کتننناب
خواندن برای لذت
نسبتا ثابت بناقی
مانده است.
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باور کن! من يار مهربانم… يا توصیه هايی برای کتابخوان شدن!
« مینزان پیشنرفت
در توانمننننننندی
فرهنگی ،سیاسنی،
اقتصننادی و حتننی
نظننامی کشننورها
رابطه مستقیمی بنا
آمار مطالعنه در آن
کشورها و اثرگذاری
آن دارد» شننننیدن
جمالتی شبیه این،اگر بسیاری از ما را به یاد سرانه پایین مطالعه در کشور نیندازد ،الاقل
این عالقه را ایجاد می کند که واجد صفت کتابخوان شویم .اگر این شرط اولینه ،یعننی
خواستن در شما ایجاد شده  ،خب ،بهتر است کمی حوصله به خرج دهید.چون قرار است
در این نوشتار به ترفندهای انگیزشی برای تشویق شما به کتاب خواندن اشاره کنیم.
خوب است همیشه يک کتاب همراهتان داشته باشید.
برای شروع انس با کتاب ،سعی کنید همیشه کتابی که برای خواندن انتخاب کنرده ایند
همراهتان باشد .مثال یک کتاب کوچک در کیفتان باشد تا هنر موقنع فرصنت مناسنبی
یافتید ،سریع به آن مراجعه کنید و بدانید که تنها نیستید .اینگونه کنم کنم مقیند بنه
خواندن مداوم می شوید .بسیاری از دوستان من با همین روش کتابخوان هنای قهناری
شدند ،اگرچه دمار از روزگار کتاب هایشان در می آورند!
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اما اگر آدمر کیف دست گرفتن نیستید (با اینکه برایم سخت اسنت کنه اینن توصنیه را
بگویم،اما) می توانید از گوشی و یا تبلت خود برای کتابخوانی استفاده کنید.با اینکار اگر
چه خود را از لذت به دست گرفتن و ورق زدن کتاب محروم می کنید ،اما خود را به منبع
بزرگی از کتابهای الکترونیک متصل می کنید .برای اینکار از سایتها و ینا برنامنه هنای
کتابخوانی بهره ببرید.
آخ ،این را دیگر خیلی سختم است که بگویم ،اما گاهی ،گناهی بنرای شنروع و درمنان
بیماری کتاب نخواندن می توانید از کتابهای صوتی هم استفاده کنید .با اینکار در هنگام
ورزش کردن و پیاده روی هم می توانید از کتاب بهره مند شنوید .امنا در انتخناب اینن
کتابها و اینکه چه کسی یا چه انتشاراتی آن ها را تهیه کرده اند خیلی دقت کنید .چرا؟
چون مهم است چه کسی و چگونه و با چه لحنی آن را می خواند( .بگذریم از اینکه بناز
هم باید بگویم خودتان را از لذت به دست گرفتن و ورق زدن کتاب محروم می کنید)...
آهسته و پیوسته بخوانید.
حتی اگر آدم پر مشغله و گرفتار و عیال واری هسنتید ،همیشنه در طنول روز دقنایق
مناسبی برای خواندن وجود دارد .از همینجا شروع کنید .هیا تغییری یک بناره ایجناد
نمی شود ،پس بهتر است
بعنند از انتخنناب کتنناب
مناسب که بتوان کم کنم
از لذت آن بهره مند شد،
هرزمان و هرجنایی کنه
مناسب بود ،چند صنفحه
کتاب بخوانید و خود را به
این عادت دهید تا کم کم
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بخشی از رفتار روزانه شما شود .من به هیا وجه نمنی خنواهم توصنیه کننم همیشنه
کتابهای کوچک ،با نکته های کوتاه بخوانید اما برای شروع بهتنرین گزیننه همنین هنا
هستند.

حاال چگونه این عادت را دائمی کنیم؟ خب ،از ورزشکارها اینده بگیریند :گناهی بنرای
کاهش زمانی رکورد خود روزها و ماهها و سالها وقت می گذارند و با هم تمرین می کنند.
شما هم یک گروه کوچک دو یا سه نفره تشکیل دهید و شروع به خواندن ینک کتناب
مشترک کنید،مثل یک باشگاه کوچک کتابخوانی یا مثل قرارهنای دوسنتانه .بعند منی
توانید برداشتها و تجربه خود از این کتاب را به طور دائمی در اختیار هم قرار دهید کنه
این خود ارزش افزوده ایجاد می کند .کم کم می توانید گروه کوچک خنود را گسنترش
دهید و دامنه آن را به شبکه های اجتماعی هم بکشانید .و اینکه اگر کتابی را در زمنان
مشخص تمام نکردید خودتان را مواخذه کنید و سعی کنید از قافلنه دوسنتانتان عقنب
نمانید.
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ایجاد یک باشگاه کوچک کتاب ،ایده ی بی نظیر ،درگیر کننده و جذاب است .با اینکار با
نظرات دیگران هم آشنا می شوید و گاهی شاید باعنث شنود سنرعت خوانندن و ننوع
نگاهتان به موضوع کتاب عوض شود .نکته مهم این است که با خواندن هر کتاب مناسب،
کم کم تحریک می شوید تا کتاب های بیشتر بخوانید .این کار تجربه کتابخوانی شنما را
باال میبرد و باعث رشد فکری ،کالمی و تجربی شما میشود.
کتاب دوست خوبیست که بايد درست انتخاب شود
زندگی خیلی کوتاه است و آدم های موفق از همین زمان کوتاه بهترین بهره را می برند.
اگر موضوع مورد عالقه خود را یافته اید ،با مشورت گرفتن از دوستان کتاب خوان خنود
یا حتی با یک سرچ ساده در اینترنت و گشت گذار در شنبکه هنای اجتمناعی ،کتناب
مناس ب خود را انتخاب کنید و سعی کنید از این شاخه به آن شاخه نپرید .در عین حنال
اگر کتابی را شروع کردید و بعد از مدتی حنس کردیند کنه ارزش خوانندن نندارد ،ینا
خواندنش لذت بخش نیست ،چون در ابتدای راه هستید اشکالی ندارد ،نیمهکاره رهایش
کنید تا انگیزه خود را از دست ندهید.
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با کتابخوان های حرفه ای در ارتباط باشید
نمی دانم با اینجور آدم ها در ارتباط بوده اید یا نه .منظورم آدمهای عشق کتاب خوانی
ست .شما را به وجد می آورند .ار کتابخانه شخصی شان به شما کتاب قرض منی دهنند.
توصیه های مفیدی دارند .تشویقتان می کنند به خواندن کتاب بعدی ،حتی اگنر قبلنی
هنوز تمام نشده باشد .درباره کتابهایی که خواندهاند با شما صحبت کنند بندون آنکنه
داستان را لو بدهند .تعجب نکنید .خیلی طبیعی ست کنه آدم هنا تجربنه چینزی کنه
برایشان لذت بخش بوده را به اشتراک بگذارند.به همچین آدم هایی نزدیک شوید .حتی
اگر دوست نمی شوید ،با هم اتصال کتابی داشته باشید .خیلی زود نتیجه اش را خواهید
دید.
پی نوشت :لطفا کتابهایی را که قرض می گیرید ،سالم به صاحبانشان برگردانیند .اماننت
دار باشید!
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کتاب خوانی قبل از خواب ،يک پايان خوش!
برای خیلی از حرفه ای ها ،به خواب رفتن با کتاب ،تجربه ی بی مانندی ست .سعی کنید
با اینکار  ،در آرامش به خواب بروید ،چون این یک راه عالی برای پایان دادن به مشنغله
روزانه است .امتحان کنی! اگر به این کار عادت کنید برای شما لذت بخش خواهد بود.
جغرافیای مناسب کتاب خوانی!
برای خیلنی هنا قطعنا کتابخاننه
بهترین مکان برای خواندن اسنت
اما ،خب امکانش همیشه و شناید
بیشتر وقتها نیسنت .پنس بهتنر
است تا جای ممکن یک جای آرام
انتخاب کنید ،چنرا کنه بنه درک
شما از کتاب کمک می کند .اما برای خواندن در مکانهای شلوغ مثل اتوبوس و مترو ،می
توانید از هدفون استفاده کنید و به یک موزیک مالیم گوش دهیند .خواهیند دیند کنه
چگونه در دریای موسیقی و کتاب ،شناور می شوید.
توصیه های باال راهی برای شروع کتاب خوانی برایتان باز می کند .به تدریج که حرفه ای
شنننننندید،
خودتننننننان
خواهید فهمید
که بهترین راه
برای ثبات قدم
و کتنننابخوان
مانندن ،کندام
است.
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25کتاب که بزرگترين مديران دنیا توصیه میکنند بخوانید

م دیران موفق همیشه در حال یادگیری هستند .برای داشتن کسب وکنار موفنق ،رشند
شخصی مانند سختکوشی مهم اسنت .بسنیاری از افنراد موفنق از طرینق رفنتن بنه
کنفرانسها ،کارگاههای آموزشی و گذراندن دورههای آموزشی متفاوت ،دائمنا در حنال
یادگیری هستند.
با این حال برای مدیرانی که مشغله ی زیادی دارند دور بودن از کار بنه مندت چنند روز
ممکن است مشکالتی ایجاد کند .به همین دلیل بعضی از مدیران موفق از کتاب خواندن
به عنوان راهی برای رشد و پیشرفت شخصیتشان استفاده میکنند .کتاب خواندن ننه
تنها راه بسیار مناسبی برای یادگیری است ،بلکه بعد از یک روز کناری طنوالنی باعنث
آرامش ذهنی نیز میشود.
در این مقاله 26 ،کتاب که مطرکترین مدیران دنیا خواندنشان را توصیه کردهاند ،به شما
معرفی میکنیم .با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.
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 -۰بازمانده روز
جف برزوس بنیانگذار و مدیر وبسنایت ، Amazonکتناب «بازماننده روز» اثنر «کنازو
ایشیگورو» را به عنوان کتاب موردعالقه اش معرفی کرده اسنت؛ زینرا اینن کتناب بنه
خوانندگان درس زندگی میدهد.
 -2پسران در قايق 9 :امريکايی و تالششان برای مدال طالی المپیک ۰936
به گفتهی جیمز گورمن به عنوان رئیس و مدیرعامل شنرکت مورگنان اسنتنلی ،از اینن
آماتورهای مصمم که کارهای بزرگی انجام دادند چیزهای زیادی میتوان آموخت.
 -3پايان قدرت
هنگامی که مارک زاکربرگ تصمیم گرفت هنر دو هفتنه ،ینک کتناب جدیند بخوانند،
برنامه اش را با خواندن این کتاب شروع کرد .اثر دربارهی این است که چگونه مدیریت و
رهبری در  011سال گذشته تکامل یافته است.
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 -4م ضل نوآوران
اگر چه استیو جابز دیگر در میان ما نیست ،ولی هنوز هم برای ما الهامبخش است .یکی
از کتابهای موردعالقهی جابز« ،معضل نوآوران» اثر «کلیتون کریستنسنن» دربنارهی
تغییر تکنولوژی است؛ که به گفته ی جابز ،تاثیر زیادی بر او گذاشته است.
 -5رقابت در برابر زمان
تیم کوک مدیرعامل اپل ،خواندن این کتاب را به کارمندان جدید توصیه میکنند و بنه
بسیاری از همکارانش یک نسخه از آن را هدیه داده است.
 -6ناپلئون بناپارت
لری ارلیسون مدیرعامل سابق اُراکل از کتاب «ناپلئون بناپارت» اثر «وینسنت کنرونین»،
که بیوگرافی ناپلئون است الهام گرفته است.
 -7افسانه کاريزما
ماریسا مایر مدیرعامل یاهو ،این کتاب را به عنوان یکی از کتابهای مورد عالقهاش ننام
برده است .این کتاب به خوانندگان یاد میدهد با کاریزما دنیا را تحت تاثیر قرار دهند.
 -8جستجو در درون خود
این کتاب در میان کتابهایی قرار دارد که تونی هسیه مدیرعامل زاپوس خواندن آن را
به دیگران توصیه میکند .این کتاب راهنمایی برای رسیدن به شادی درونی است.
 -9سرمايهگذار باهوش
وارن بافت ممکن است بزرگترین سرمایهگذار دنیا باشد ،اما بیشترین وقتش را صنرف
خواندن میکند .این کتاب در فهرسنت کتاب هنایی قنرار دارد کنه میلیاردهنای دنینا
خواندنش را توصیه میکنند و به گفتهی بافت ،این کتاب فلسنفهی سنرمایهگذاری او را
شکل داده است.
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 -۰۱ماجراهای کسبوکار
بیل گیتس به عنوان یکنی از بنیانگنذاران مایکروسنافت« ،ماجراهنای کسنبوکار» را
خوانده و میگوید تاکنون مجموعه داستانهای والاستریت در سال  0212کتاب تجناری
مورد عالقهی او بوده است.
 -۰۰هنر شادی
جف وینر بنیانگذار سایت لینکدین ،معنای واقعی هنمدردی را از اینن کتناب کنه اثنر
«داالیی الما» است ،یاد گرفته است.
 -۰2شاهزاده
استفان شوارتزمن مدیرعامل گروه بلکاستون این کتابر کالسیک «نیکولو ماکیاولی» را
در میان کتابهای موردعالقهاش قرار داده است.
 -۰3هنر جنگ
مارک بنیوف مدیرعامل سایت  Salesforceدر کتابش به نام «در پشنت ابنر» توضنیح
میدهد چگونه از مفاهیم موجود در کتاب «هنر جنگ» استفاده کرده تا از طریق عناصر
تعجب ،رقبا را مغلوب کند.
 -۰4موفقیت حرفهای زنان ،آسیبها و راهکارها
هنگامی که شریل سندبرگ یکی از مدیران فیسبوک کتابش به نام «موفقینت حرفنهای
زنان ،آسیبها و راهکارها» را منتشرکرد ،جان چمبرز مندیر عامنل شنرکت سیسنکو،
انتشار این کتاب را فرصتی مناسب برای ترغیب کنردن سنایر منردم بنرای کمنک بنه
پیشرفت زنان دید .چمبرز یک نسخه از این کتاب را به مدیران ارشد خود هدیه داد.
 -۰5راهنمايی برای زندگی شاد
سندبرگ عالوه بر کتاب خود ،خواندن این کتناب را نینز توصنیه میکنند .اینن کتناب
دربارهی نقش زنان و درک از خود است.
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-۰6چگونه زندگیتان را میسنجید؟
مایکل بلومبرگ شهردار سابق نیوینورک و تناجری موفنق ،خوانندن کتناب « چگوننه
زندگیتان را میسنجید؟» را توصیه میکند .این کتاب اهمیت ترکیب کردن کسبوکار و
فلسفه را توضیح میدهد.
 -۰7مدير اثربخش
کتاب دیگری که جف بزوس نام میبرد ،کتاب «مدیر اثربخش» است که بنرای مندیریت
زمان و تصمیمگیری به ما کمک میکند.
 -۰8ص ود پول
موهتار کنت مدیر کوکاکوال ،این کتاب را به عنوان کتابی موثر و «تاریخچه مالی جهنان»
معرفی کرده است.
-۰9بازی برد :راهکارهای دستیابی به استراتژی برد
مرگ ویتمن مدیرعامل اچ پی ،خواندن این کتاب را به صدها هزار کارمندش توصیه کرده
و معتقد است دنبال کردن راهکارهای کتاب ،راز رسیدن به موفقیت است.
 -2۱نقطه اوج
الکهید مارتین مدیر عامل ماریلین هیوسن ،کتاب «نقطه اوج» اثر «مالکوم گلدول» را به
عنوان کتابی اثربخش به کارمندانش معرفی میکند.
 -2۰اختراعاتم :زندگینامه نیکوال تسال
لری پیج مدیرعامل گوگل ،ا ز زندگی مدیران موفق دیگر از جمله مخترع جریان متناوب،
«نیکوال تسال» الهام گرفته است.
 -22فهرست مانیفست :چگونه میتوان کارها را درست کرد
جک دورسی بنیانگذار توییتر و اسکویر ،این کتاب را به کارمندان جدید اسکویر ،هدیه
میدهد و اغلب جمالت کتاب را تکرار میکند.
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 -23ناتور دشت
بیل گیتس عالوه بر کتاب تجارت خود ،این کتاب کالسیک را به عنوان یکی از کتابهای
مورد عالقه اش معرفی کرده و خواندن آن را به سایرین توصیه میکند و توصیفات کتاب
دربارهی هوش دوران جوانی را تحسین میکند.
 -24دنیا مسطح است
جیمننی دایمننن منندیر
عامل جیپنی مورگنان
چننننیس ،خواننننندن
کتابهننای زیننادی را
توصیه کرده؛ ولی اینن
کتنننناب در صنننندر
کتابهایی قرار دارد که
او نام برده است.
 -25اطلس شانه باال
انداخت
رکس تیلرسنون مندیر
عامل شنرکت اکسنون
موبیل نیز معتقد اسنت
کتاب «اطلس شانه باال
اننننداخت» یکنننی از
مننوثرترین کتابهننای
عصر ما است.
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 2۱راه نوشتن يک کتاب در  3۱روز

نوامبر ،ماه ملی رمان نویسی 26است .شاید این ماه بهترین بهانه برای نوشتن کتابی است
که آرزویش را داشتید .کتابی که مینویسید ممکن است دربارهی تجارت ،زندگی ،یا هر
چیز دیگری باشد .مخخف ماه ملنی رمنان نویسنی  NaNoWriMoاسنت و بنه اینن
معنیست که شما از  0نوامبر تا ساعت  20:62روز  01نوامبر 61 ،هزار کلمه مینویسنید.
(درست است شما چند روز عقب باشید ،اما اگر بخواهید میتوانید از امروز شروع کنید).
اگر نوشتن کتاب شما را می ترساند خبر خوب این است که شما تنها نیستید؛ حداقل در
ماه نوامبر .سال گذشته -در پانزدهمین سال این پروژه 026042 -نفر شرکت کردنند و
بسننیاری از آنهننا آثارشننان را در رسننانههای اجتمنناعی بننه اشننتراک گذاشننتند.
NaNoWriMoفالوئرهای توییترش را تا  000111نفنر افنزایش داد و از هشنتگهایی
مثل  #NaNoCoachبرای گسترش نکات مختلف استفاده کرد.
- National Novel Writing Mon
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در ادامه نکاتی را می گوییم که هنگام نوشتن و به ویژه شرکت در این مسابقه ،بایند بنه
آنها توجه کنید .با ما تا انتهای مطلب همراه باشید.
 -۰لذت ببريد.
اگننر بننه دنبننال
نوشتن هسنتید،
احتماال از انجنام
ایننننن کننننار
لذت میبرید .به
یاد داشته باشید،
حس شادی که هنگام نوشتن دارید را خوانندگان متوجه میشوند .زندگی کوتاه اسنت و
زمانی که هر یک از ما برای نوشتن داریم از آن هم کوتاهتر اسنت .زنندگیتان را صنرف
انجام کارهایی که دوست ندارید ،نکنید (مخصوصا اگر کسنی بابنت آن بنه شنما پنولی
نمیدهد).
 -2خودتان را بشناسید.
اگر از نوشتن لذت نمیبرید ایرادی ندارد .این همان چیزی است که هنگام شروع کنردن
کارهایی مانند نو شتن برای ماه ملی رمان نویسی ،سعی دارید متوجه شوید .ممکن است
نخواهید کتاب بنویسید .ممکن است موضوع برای شما جالب نباشد ینا شنما را جنذب
نکند.
 -3تمرين کنید.
حتی اگر از یک میز سرپایی استفاده می کنید ،باید بدانید که نوشتن اکثرا یک فعالینت
بیحرکت و ساکن است .اگر ورزش کنید بیشتر روی کارتان تمرکز خواهیند کنرد .اگنر
ترجیح میدهید صبح بنویسید ،بعدازظهر ورزش کنید .فراموش نکنید این کار ،یک امر
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دراز مدت است و بهتر است بعد از نوامبر هم آن را ادامه دهید.روی فرم بودن ضنروری
است ،زیرا بیماری ممکن است شما را از دور خارج کند.
 -4در نوشتن تدداوم
داشته باشید.
از چیزی که مینویسید
مطمننئن باشننید؛ یننا
حداقل هر روز مطالبی
که قنبال نوشنتهاید را
ویننرایش کنینند .بهتننر
است مدام با دنیایی که
آفریدهاید در ارتباط باشید ،زیرا اگر  41ساعت از آن دور باشید از خالق آن اثر تبندیل
به خواننده آن میشوید.
 -5از فرصتها استفاده کنید.
اگر به خودتان بگویید  01دقیقه در روز ،کافی نیست ،هرگز هیا کاری انجنام نخواهیند
داد .از هر مقدار زمانی که دارید استفاده کنید .یادتان باشد که اگنر هنر روز  01دقیقنه
بنویسد در کل ماه زمان زیادی خواهد بود.
 -6به اندازه بخوريد.
قبل از نوشتن خیلی کم یا خیلی زیاد غذا نخورید؛ زینرا هنگنام نوشنتن بایند آگناه و
هوشیار باشید.
 -7اجتماعی باشید.
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اجازه ندهید نوشتن شما را منزوی کند .بخشی از نویسنندگی اینن اسنت کنه بدانیند
انسانها چگونه حرف میزنند و رفتار میکنند .اگر خودتنان را مننزوی کنیند یکنی از
ابزارهای یادگیری را نادیده گرفتهاید.
 -8شغلتان را بپذيريد.
سخت ترین کار این است که هنگام نوشتن ،نگران پول یا شغل خود باشید .شغلتان را به
عنوان وظیفه ای که در تضاد با هنر شما است ،نبینید .در مقابل به این فکر کنید چگوننه
این دو میتوانند مکمل همدیگر باشند .شرکت یا کارفرمایتان را به عنوان حامی منالی و
همکارانتان را مانند خوانندگانتان ببینید.
 -9بخوانید.
عالوه بنر نوشنتن ،بهتنرین راه بنرای
پرورش مهارتتان ،کتاب خوانندن بنه
صورت مداوم است .هنگنام خوانندن
شما با بخشهایی مواجه میشوید کنه
نویسنده در انتقال احساسی که شنما
نیز روی آن کار میکنید موفق بوده یا
شکست خورده است؛ در هر دو صورت
شما در حال یادگیری هستید.
 -۰۱نگران ت داد کلمات نباشید.
تعداد کلمات یک کتاب ،فقط یک عدد
است .مطمئنا تنهنا چینزی کنه شنما
نمیخواهید این است که نوشتهی شما
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به خاطر  61111کلمه پر از صحنههای بیمحتوا باشد .اگنر در آخنر ننوامبر  41111کلمنه
بنویسید که دوستشان دارید ،خوشحالتر خواهید بود.
 -۰۰تجديدنظر کنید.
مطمئنا نمیخواهید کل  01روز را صرف کامل کنردن  261کلمنهای کنیند کنه روز اول
نوشتهاید؛ پس به کارتان ادامه دهید .گاهی باید تجدیدنظر کنید و ممکن است چند بنار
این کار را انجام دهید.
 -۰2خیالبافی کنید.
حتی اگر از آنچه مینویسید لذت میبرید ،روزهایی وجود دارنند کنه حنس میکنیند
نویسندگی یک کار بیهوده است .دربارهی رویاهایتان خیالبافی کنید :جلد کتاب چطور
باشد؟ در بخش سپاس گزاری از چه کسانی تشکر کنید؟ این کار باعث میشود سختیها
را ،راحتتر تحمل کنید.
 -۰3توضیح اجتماعی آماده کنید.
یکی از مشکالت نویسندگی این است که کاری را که انجنام میدهیند ،بنرای خنانواده،
دوستان و غریبهها توضیح دهید .آن ها بدون آن که قصد اذیت کنردن داشنته باشنند،
میپرسند کتاب شما دربارهی چه چیزی است .اگر چه شما پاسخ این سوال را میدانید،
ولی توضیح آن هنگامی که هنوز در حال نوشتن آن هستید ،سخت اسنت .ینک پاسنخ
سریع بدهید .احتیاجی نیست درست باشد؛ فقط باید شما را از آن مکالمه خالص کند.
 -۰4نظرخواهی کنید.
شما می توانید از تعامالت اجتماعی استفاده کنیند ،تنا محبوبینت آینندهی کتابتنان را
بسنجید .مردم چه واکنشی به پاسخ شما دربارهی کتاب میدهند؟ عالقمند میشوند ینا
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بی تفاوت؟ این نظرات به شما در نوشتن و زمانی که کتابتان را به ناشر میدهیند ،کمنک
میکنند.
 -۰5شرکای همفکر پیدا کنید.
در دنیای تناسباندام ،کار کردن با یک دوست ،به این معنا است کنه احتمنال کمتنری
وجود دارد برنامهی روزانهی تمرینتان را تغییر دهید؛ زیرا نمیخواهید دوستتان را ناامید
کنید .در این مسابقه نیز کار کردن با یک دوست یا همکاری که به او احترام میگذارید،
باعث میشود با جدیت بیشتری کار کنید.
 -۰6قبل از شروع کردن تمرين کنید.
الزم نیست از ابتدا در رمان خود غرق شوید .با مرور کنردن آنچنه دینروز نوشنتهاید،
ذهنتان را آماده کنید .حتی می توانید با لوگو یا پازل نیز این کار را انجام دهید .تنها باید
ذهنتان را از آنچه قبال انجام میداده اید ،دور کرده و برای کار جدید آماده شوید.
 -۰7عوامل حواسپرتی را حذف کنید.
تلفنتان را خاموش کنید .مرورگرتان را ببندید .تنها چیزی که نیاز دارید ،قلم و کاغذ ،یا
هر نرمافزاری که برای نوشتن استفاده می کنید ،است .تنها چیزی هم کنه نیناز نداریند
وایفای است.
 -۰8تحقیق را فراموش کنید.
برای نوشتن رمان ،داستان کوتاه و کتاب های تجاری ،تحقیق بسیار مهم است؛ ولی برای
این مسابقه خیلی نگران تحقیق نباشید .در ابتدا به این فکر کنید که آیا از نوشتن لذت
میبرید یا نه؛ و تنها بر عمل نوشتن تمرکز کنید.
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 -۰9زخمهايتان را بپذيريد.
اگر آنچه مینویسید از قلب شما سرچشمه میگیرد ،پس احتماال گریه خواهیند کنرد.
خاطرات غم انگیز را پنهان نکنید .با توجه به وضعیت شما و آن خناطرات ،اینن لحظنات
ممکن است شادیبخش یا غمانگیز باشند .اجازه ندهید اینن وضنعیت نوشنتن شنما را
مختل کند .اگر باید گریه کنید ،این کار را انجام دهید و بعد به نوشتن ادامه دهید .اگنر
ادامه دادن سخت است ،برای خودتان نوشتهی کوتاهی دربارهی احساستان بنویسنید و
سپس به کارتان ادامه دهید.
 -2۱انتظاراتتان را مت ادل کنید.
اگر قبال هرگز کتاب ننوشته اید ،نباید انتظار داشته باشید در طی یک ماه بنر کنل منتن
تسلط پیدا کنید .تمرینر بلند مدت به صرف زمان زیادی نیاز دارد .خودتان را با توجه به
جایگاه کتابتان در ماه نوامبر قضاوت کنید .آنچه که مهم است این اسنت کنه بعند از 0
دسامبر نیز به نوشتن ادامه دهید.
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آيا رمان خواندن باعث میشود حس همدردی بیشتری داشته باشیم؟

بعضی افراد هر روز ساعتها رمان میخوانند ،آیا رمان خواندن به جز وقت تلف کنردن،
فایدهای دارد؟ (به جز قویتر شدن ماهیچهها به دلیل جابهجایی کتابها در قفسنههای
کتابخانه) مطالعات به این سوال پاسخ «مثبنت» میدهنند .تحقیقنات نشنان میدهنند
افرادی که در داستانهایی که میخوانند غرق میشوند ،حس همدردی بیشتری دارند و
دلسوزتر و همدلتر از افرادی هستند که کمتر با داستانی که میخوانند ،درگیر میشوند
یا افرادی که کتابهای غیرداستانی میخوانند.
تحقیقات درباره خواندن و احساس همدردی
مطالعات چگونگی تاثیر «نظریهی انتقال» در روانشناسی را بر همدلی یا عاطفنه نشنان
میده ند .براساس این نظریه شخصیت داستان (خوب ،بد یا زشت) حتی بعند از بسنتن
کتاب بر رفتار افراد تاثیر می گذارد .محققان این مسئله را بررسی کردند که آینا اگنر از
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نظر احساسی با یک داستان درگیر شوید بر همدلی (نه فقط با شخصیت داستان) شنما
در زندگی واقعی تاثیر میگذارد .نتایج نشان دادنند خواننندگانی کنه بیشتنر از نظنر
احساسی با داستان ارتباط دارند حتی یک هفته بعد از خواندن کتاب همدلی زینادی را
نشان میدهند.
در دو آزمایش جداگانه به دو گروه از دانش آموزان هلندی گفته شد داستان بخوانند ولی
گروه اول داستان «شش ناپلئون» نوشتهی آرتور دونان دویل و گنروه دوم داسنتانهای
روزنامه از اتفاقات روزانه را خوانند .پس از خواندن ،دو گروه پرسشننامهای مربنوط بنه
همدلی و پرسشنامهی انتقال عاطفی را پاسخ د ادند .نتایج نشان دادند که افنرادی کنه
انتقال عاطفی بیشتری داشتند بعد از خواندن نینز همندلی بیشتنری نشنان دادنند و
همچنین نسبت به کسانی که داستان های اتفاقات روزانه را خواندند همندلی بیشتنری
داشتند.
آیا شما فکر میکنید مطالعه درباره ی اتفاقات دنیای واقعی حنس همندردی را بیشتنر
میکند؟ در واقع برعکس است .محققان متوجه شدند مطالعه دربارهی اتفاقنات واقعنی
باعث میشود افرا د احساس گناه کرده یا به جای احساس همدردی تصور میکنند بایند
برای کمک کردن کاری انجام دهند.
نکات پايانی
احساس همدردی با شخصیت اصلی کامال رایج است (مثال ممکن است بعند از خوانندن
داستان غرور و تعصب تا مدتی حس انگلیسی داشته باشید) هنگامی که افراد نظنرات،
احساسات و رفتارهای شخصیتهای داستان را تقلید میکنند میگوینند «تجربهپنذیر»
هستند .این نوع تجربهپذیری ما را قادر میسازد از دیدگاههای مختلف به همه چیز نگاه
کنیم و حتی پس از خواندن رفتارمان را تغییر دهیم.
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البته مطالعات صورت گرفته بدون محدودیت نیسنتند زینرا گروههنای منورد آزمنایش
کوچک بوده و از طریق خودارزیابی بررسی شدهاند پس ممکن است شرکتکنندگان در
پاسخ به پرسشنامه صادق نبوده باشند  .اما نتایج کامال منطقی هستند .اگنر خواننندهی
داستان با شخصیت اصلی ارتباط برقرار نکند یا داسنتان خسنتهکننده باشند احتمنال
بیشتری دارد که از د استان خسته شده یا با آن ارتباط برقرار نکند و این عکسالعمنل
منفی ممکن است باعث شوند افراد بیشتر به خود فکر کنند .از سوی دیگر هنگامی که
خواننده با داستان و شخصیتهای آن ارتباط برقرار میکند توانایی بیشتری برای دیدن
دنیا از دیدگاه سایر افراد دارند.
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نتايج شگفتانگیز تحقیقات درباره کسانی که رمان میخوانند

هر اثر ادبی که خوانندگان عالقهمند در اوقات فراغت میخوانند ،خواه بپذیرند یا نه ،بنه
طرز چشمگیری برایشان مفید است .فوایدی کنه دوسنتان غینر کتابخوانشنان از آن
محروماند.با این حال این نوع مطالعه،فقط برای باهوشتر کردن یا کمنک بنه عملکنرد
بهترشان در مدرسه نیست .نتایج تحقیقات بارها و بارها ثابت کرده اسنت کنه خوانندن
رمان ،هم از نظر فیزیکی و هم از نظر احساسی برای مردم مفیند اسنت .فایندهای کنه
بسیاری از مردم ،حتی از وجودش هم بیخبرند.در ادامه با فایدههایی که رمانخوانها از
این تفریحشان میبرند ،بیشتر آشنا میشویم.
آنها احساسات ديگران را بهتر درک میکنند
وقتی خوانندهای غرق در داستانی می شود ،ناخودآگاه با وقایعی خیالی کنه همنراه هنر
شخصیت وجود دارد ،همداستان میشود .همین موضوع سبب میشود که وی احساسات
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و عواطف هر شخصیت را در خود حس کند ،خواه متوجه این موضوع بشود یا نه .چینزی
که روانشناسان آن را «همدلی» مینامند.نتیجهی مطالعهای در سال  2100نشان داد که
مغز رمانخوان ها در نقاطی که با زبان و احساس رابطه دارد ،فعالتر اسنت؛ کنه همنین
عامل ،آنها را از افراد پیرامون خود آگاهتر میسازد .کسانی که رمان میخواننند بهتنر
درک میکنند که همکالسیها ،دوستان یا اعضای خانوادهشنان چنه احساسنی دارنند.
درست مثل احساسات یک شخصیت داستان در کتاب.
آنها بهتر میخوابند
وقتی دربنارهی ینک
خوانندهی مشتاق فکر
میکنیم ،اغلب ممکن
است کسنی را تصنور
کنیم که خودش را زیر
پتو قایم کرده و با نور
چراغقنننوه کتننناب
میخواند! آنهایی که
رمان می خواننند گناهی لنذت خنواب شنبانه را وقنف بنه پاینان رسناندن داسنتانی
جالب میکنند ،اما به طور کلی وقتی که بخوابند ،خواب خوبی دارنند!خوانندن ،موجنب
کاهش استرس میشود .از آنجایی که بسیاری از کارشناسان توصیه میکننند تنا بنرای
پیش از خواب ،یک رویهی استرس زُدا ایجاد کنیم ،بنابراین به پایان رساندن روز با ینک
کتاب ،ایده ی بدی نیست .خواندن ،هم مغز را به کار میگیرد و هنم آن را آرام میکنند.
آن هایی که قبل از خواب زمان زیادی را به خواندن اختصاص میدهند ،از آن زمان برای
پاکسازی ذهنشان از منابع استرس زایی که در طنول روز بنا آن مواجنه بودنند ،بهنره
میبرند ..همینطور مغزشان را به آرامی برای فعالیت شبانه ،آماده میکنند.
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درفت
درض پیشد
در در م د
دا کمتد
آنهد
آلزايمر هستند
بیماری آلزایمر یکی از اصلیترین انواع
زوال عقل است ،که با افزایش سنن رخ
میدهنند .یننک فننرد هننر قنندر زمننان
بیشتری را صرف حنل کنردن معمنا و
درک رویدادها کند ،احتمال ابنتال بنه
بیماری آلزایمر در وی کمتر خواهد بود.
رمانخوانهای عادی همواره در طنول
مطالعه با چننین کارهنایی سنر و کنار
دارند و از این بابت ،احتمال ابتال به آلزایمر در آنها کمتر از دیگران است.
فعالیتهای محرک مغز ،مانند خواندن و نوشتن ،در مندت طنوالنی ،منجنر بنه بهبنود
عملکرد مغز در سنین پیری میشود .بنابراین آنهایی که بخش اعظمی از زندگی خود را
با مسائل پیچیده و داستانهای هیجانانگیز درگیر میکنند ،مغز خود را برای ایام پیری
سرحالتر نگهمیدارند.
آنها واقعبینتر هستند
کسانی که زمان زیادی را به خواندن اختصاص میدهند ،به طنور کامنل در ینک دنینای
خیالی غرق نمیشوند .هر چند گاهی صرف زمنان بنرای دور بنودن از دنینای واقعنی
برایشان لذتبخش است ،اما آنها آمادهاند تا به محض اینکه کتاب را زمین گذاشنتند،
اتفاقات روزمرهی زندگی را مدیریت کنند.
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کسانی که رمان میخوانند ،به دلیل همدلی بیشتر و فهم عمیقتر از مردم و رفتارشنان،
نسبتا مهربان و باهوش هستند.داستانهایی که میخوانند به آنهنا یناد میدهند کنه
چگونه مشکالت را حل کنند ،اختالفات را مدیریت کنند و بنرای چیزهنای غیرمنتظنره
آماده شوند.زیرا آنها صدها شخصیت مختلف را دیدهاند که بارهنا و بارهنا بنر مواننع
دشوارشان غلبه کردهاند.
نتیجهگیری
آنچه که مطرک شد ،نشان میدهد کسنانی کنه پیوسنته رمنان میخواننند احتمناال در
جایگاهی بهتر از کسانی هستند که از این کار اجتناب میکنند.
رمانخوانها با بهرهمندی از تواناییهای توسعهیافتهای مثل اهمیت به دیگنران ،خنواب
بهتر ،احتمال کمتر در ابتال به بیماریهای ناتوانکننده و درک عمیقتر از واقعیت ،بنرای
خود زندگی سالمتر و شادتری را فراهم میکنند .همین موضوع برای هر کسنی آنقندر
خوب و مهم هست که بهانهای برای کتابخوانی بناقی نگنذارد؛ و شنروع بنه خوانندن
کتابهای قفسهی کتابخانهاش کند.
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کتاب خواندن برای کودکان ،چه فوايدی دارد؟

آمار رسمی نشان می دهد تعداد بچه هایی که به خاطر عالقه یا سرگرمی خود کتاب می
خوانند روز به روز کمتر می شود .علت چیست؟
در سال  2104از هر  0111بچه بین  1تا  02سال ،تنها  00درصد گفته اند که تقریبنا هنر
روز و از روی عالقه کتاب می خوانند .این درحالی است که این آمار چهنار سنال پنیش
 ۹02را نشان می داد .درمیان بچه های شش تا یازده سال ،شیوه بلند خوانی کتاب برای
آنها و زمان محدود فعالیت های اینترنتی به روند تناوبی کتاب خواندن هنای آنهنا ربنط
داده شده بود .در مورد بچه های بین  02تا  02سال هم مشخص شده که آنها در طول روز
در مدرسه زمان داشته اند تا به میل خود کتابی مطالعه کنند و بخوانند.
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موضوع کتاب خواندن با صدای بلند برای بچه ها بعد از دوران نوزادی آنهنا بنرای ینک
سری از والدین که وقتی
خیلی جوان بودند عادت
به خواندن کتناب بنرای
بچه هایشنان داشنتند و
ناگهان از این کار دسنت
کشیدند ،شگفت انگینز
بود .سال گذشته آکادمی
پزشکان اطفنال آمریکنا
سیاست و خط مشی جدیدی در مورد ضرورت کتاب خواندن والدین برای بچه ها از زمان
کودکی اعالم کرد .در این بیانیه آمده بود که خیلی از پدر و مادرها به این نتیجه رسیده
اند که زمانیکه بچه شروع به کتاب خواندن به طور مستقل بکند ،این بهترین کار برای او
خواهد بود .گزارش ها نشان داده که  ۹40از بچه های بین شش تا ده سال کنه بنه طنور
متناوب کتاب می خوانند در خانه برای آنها با صدای بلند کتناب خواننده شنده و تنهنا
 % 00از بچه هایی هم که به طور مرتب کتاب نمی خواندند ،همین شرایط را داشته اند.
موسسه تحقیقاتی  YouGovدر گزارشی اعالم کرده بچه هنایی کنه والندین آنهنا در
کودکی برای آنها بلند کتاب خوانده اند ،در همه سنین به افراد کتاب خوان تبدیل شنده
اند .این بچه ها کتاب خوانی والدین با صدای بلند را به زمانی که با والدین خنود رابطنه
نزدیک و صمیمانه ای داشته اند ،توصیف کرده اند .یکی از افرادی که با این موسسنه در
مورد این تحقیق همکاری داشته گفته که والدین نمی دانند که زمنان و نقنش آنهنا در
زندگی بچه هایشان چه تاثیری ایجاد می کند .مسلما بچه هایی که به کتاب خوانی عالقه
دارند در خانه هایی که کتاب های زیادی در آن انباشته شده و والدینی کنه بنه کتناب
خواندن عالقه دارند ،بزرگ می شوند.
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بنابراین درحالیکه والدینی که در دوران ابتدایی با صدای بلند برای بچه های خود کتاب
می خوانند و بعدا بچه های خود را تشویق می کنند که خودشان به طور مسنتقل کتناب
بخوانند ،چنین رفتاری ممکن است از یک سری مسایل و اتفاقاتی که در آن خانواده هنا
رخ می دهد ،نشات گیرد .هنوز تحقیقی در مورد اینکه با صدای بلند کتاب خواندن برای
بچه ها در سنین باالتر به درک مفهوم آنها کمک بیشتری می کند ،وجنود نندارد .ولنی
گروهی از کارشناسان می گویند که وقتی والدین یا معلمان با صدای بلند برای بچنه هنا
چیزی می خوانند ،درصورتیکه آنها خودشان هم می توانند چیزی بخوانند ،بچه هنا واژه
ها و داستان های کامل تری متوجه می شوند که شاید خودشان به آنها توجه نکرده اند.
به همین خاطر این ایده و باور قوی وجود دارد که بلند خواندن برای بچه ها منی توانند
موجب پیشروی و ارتقا آنها شود .
گروهی دیگر ارزش این کار را در افزایش و پیشرفت داننش عمنومی بچنه منی داننند.
کارشناسان گفته اند که لزوما این دستاورد با خواندن میسر نمی شود .دو دقیقه مکالمه
در مورد موضوعی درتلویزیون یا مجله یا چیزی که خودتان درحال خواندن آن هستید،
می تواند همان تا ثیر بلند خواندن را روی بچه ها بگذارد .با اینکه تحقیقات اخیر ارتبناط
کمی بین خواندن مستقل در مدرسه و عادت به خواندن یا درک مطلب نشان می دادند،
بعضی از مدارس بوستون و شیکاگو معلمان را تشویق می کنند تا بچه ها را در مدارس به
کتابخوانی تشویق کنند .والدین هم می توانند ارتباط بنین اینن دو موضنوع را متوجنه
شوند .
امیلی اسکلدینگ مادر چهار فرزند از نیواورلئان و معلم سابق مدرسه گفتنه کنه پسنر
بزرگش که  06ساله است ،در بچگی عاشق کتاب خوانی بوده است .ولی امروز کنه هنیا
وقتی در مدرسه برای کتاب خوانی مستقل ندارد و نمی تواند کتاب هایی که خودش می
خواهد را برای مطالعه انتخاب کند ،به طورکامل دست از کتاب خواندن برداشته است.
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نشانههای زير خط فهم بودن
مجتبی لشگربلوکی

بر اساس محاسبه یک اقتصاددان
در تهننران خننانواده هننای دارای
درآمنند کمتننر از  2میلیننون و
011هزار تومان زیر خط فقرنند.
اما آیا جامعه شناسی هنم پیندا
میشود جرات کند ،خط فهنم را
تعیین کند و تعداد کسنانی کنه
زیرخط فهم هستند را نیز اندازه
گیری کند؟ براستی مشنکل منا
خط فهم است یا خط فقر؟
 وقتی من سوار ماشین چند میلیونی هستم اما ته مانده سنیگارم را بنه بینرون پنرتمیکنم زیر خط فهمم.
 وقتی به راحتی و قبل از دست کم یک بار مقایسه بر اسناس اعنداد و ارقنام خنود را(ایرانیان) باهوش تر از تمام ملل می دانم زیر خط فهمم.
 وقتی به فرزندم اجازه نمی دهم که باورهای مرا به چالش بکشد ،زیر خط فهمم. وقتی زمانی که صرف دیدن «تکرار» سریالی که دیشب نگاه کرده ام از زمانی که برایخواندن کتابهای عمیق و تحلیل های کارشناسانه روزنامه می گنذارم ،بیشنتر اسنت،
زیرخط فهمم.
 وقتی حاضرم برای یک پیتزا به همراه نوشابه و سیب زمینی و ساالد  61هنزار تومنانبدهم اما برای خرید یک کتاب  06هزارتومانی دل درد میگیرم ،زیر خط فهمم.
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 وقتنننی ارزش طنننال،ساعت و لباسی کنه بنه
همننراه دارم بیشننتر از
مجموع قیمت کتابهایی
ست کنه در ذهنن دارم،
زیر خط فهمم.
 وقتی معیشت دیگرانبرای من مهنم نیسنت و
بخشی از منالم را بنرای
نجات زنندگی همسنایه،
هنننم شنننهری و هنننم
سرزمینم اختصاص نمنی
دهم زیرخط فهمم.

 وقتی تاریخ نمی خوانم یا نمی دانم و تاریخ را دوباره و بلکه چندباره تکرار منیکننم،زیرخط فهمم.
 وقتی نیم ساعت درباره نحوه لباس پوشیدن خواننده زن یک برنامه تلویزیونی گفتگنومیکنم اما حاضر نیستم نیم ساعت خلوت و تفکر کنم زیر خط فهمم.
 وقتی پارتی بازی ،رانت خواهی ،کم کاری ،کم فروشی ،خیانت در امانت و رشنوه را راهثروتمند شدن می دانم و تالش ،کوشش ،عرق ریختن ،شرافت ،وجدان را به سخره منی
گیرم ،زیرخط فهمم.

از زير خط فهم بیرون بیايیم تا از زير خط فقر بودن نجات پیدا کنیم.
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7کتاب پیشنهادی بیل گیتس برای موفقیت
آیا تا به حال شنیده
اینند “کسننانی کننه
بیشتر می آموزنند،
ثروتمندترند”؟ بینل
گیتس به این جملنه
اعتقاد دارد .او تالش
میکند هر هفته یک
کتاب بخواند و کسی
به توانایی های او در کسب درآمد شک ندارد !خوشبختانه شما هم میتوانیند بنا دنبنال
کردن وبالگ او“ یادداشت های گیتس ” از راهنمایی های او اسنتفاده کنیند .او نظنرات
خودش را در مورد کتاب هایی که میخواند در این وبالگ مینویسد تا همه با تفکر او آشنا
شده و نگاهش به موفقیت را درک کنند.
 -0کتنناب  Business Adventuresنوشننته جننان
بروکس
برای موفقیت ،دانستن اینکه چرا برخی کسب و کارها
موفقند و برخی شکست می خورند مهم اسنت .اینن
کتاب دالیل هر دو جهت را عمیقا بررسی منی کنند.
ناشر در مورد این کتاب میگوید “از وال اسنتریت تنا
مین استریت ،جان بنروکس ،حنامی قندیمی مجلنه
نیویورکر به دوازده داسنتان کالسنیک و جناودان از
زندگی مالی و سنازمانی در آمریکنا جنان بخشنیده
است”.
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نظر بیل گیتس در مورد این کتاب:
امروز ،دو دهه بعد از اینکه وارن (بافت) این کتاب را به من قرض داد – و بیش از چهنار
دهه از انتشار اولیه آن  – Business Adventuresهنوز بهترین کتاب کسب و کناری
است که تا به حال خوانده ام .جان بروکس هنوز نویسنده محبوب من در زمینه کسنب و
کار است.این کتاب اینقدر برای بیل گیتس مهم بود که در مورد آن یک ویندئوی کوتناه
ساخته است .او در این ویدئو با وارن بافت و چند نفر دیگر از رهبران بزرگ کسب و کار
جهان مصاحبه می کند .نقد گیتس از این کتاب و ویدئوی آن را اینجا بخوانید و ببینید.
 -2کتاب  Tap Dancing to Workنوشته کرول لومیس
رابطه نزدیک بیل گیتس و وارن بافت بر کسی پوشیده نیست .این کتاب مجموعنه ای از
مقاالت در هم آمیخته بافت با همکار و دوست نزدیکش کرول لومیس است .اگر به دنبال
رازهای موفقیت بزرگ هستید ،این کتاب برای شما نوشته شده است.
ناشر در مورد این کتاب میگویند “وارن بافنت از
 Berkshire Hathawayچینزی فنوق العناده
ساخت – و نویسنده  ، Fortuneکرول لنومیس از
ردیف اول شاهد آن بود”.
نظر بیل گیتس در مورد این کتاب:
من فکر می کنم هز کس این کتاب را از اول تا آخر
بخواند دو واکنش خواهد داشت  :اول ،چقدر وارن
در دوران حرفننه ای خننودش دینندگاه و قننوانین
سرمایه گذاری اش را استوار نگه داشنته اسنت و
دوم ،تحلیل و درک او از کسب و کنار و بنازار بنی
نظیر است.
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 -0کتاب Life is What You Make It
نوشته پیتر بافت
پیتر بافت هم در زندگی اش موفق بوده ،البته نه فقنط
بخاطر پدر موفق و ثروتمندش .این کتاب داستان یک
بچه سخت کوش و ثروتمند ،و آنچه پدرش در او القنا
کرد تا به فردی موفق در موزیک و بشر دوستی تبدیل
شود است .برای اینکه به این دانش دست پیدا کنید و
از راه خودتان لذت ببرید الزم نیسنت فرزنند پندری
ثرتمند باشید.
ناشننر در مننورد ایننن کتنناب میگوینند “کتننابی گننرم،
خردمندانه و الهام بخش از آهنگساز ،موزیسین و خیر ،پیتر بافت ،که از شما می پرسند
کدام را انتخاب میکنید  :راهی با کمترین سختی یا راهی با بیشترین رضایت بالقوه؟
بیل گیتس در مورد این کتاب میگوید :برخالف آنچه ممکن است منردم تصنور کننند،
پیتر از پدرش ارث بزرگی نخواهد برد .بلکه او توسط والدینش تشویق شد تا راه خودش
را بیابد .این کتاب شرک این سفر – و فرزانگی و درکیسنت
که او در این مسیر کسب کرده است.
 -4کتاب  Awakening Joyاز جیمز باراز
چرا میخواهید موفق باشید؟ لذت میتواند یک دلیل باشند.
این کتاب به شما می آموزد که چطور در حین موفق شندن
لذت ببرید.
ناشر در مورد این کتاب میگوید  “Awakening Joyفراتر
از یک کتاب در مورد شادی است .فرای پیشنهاد استراتژی
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هایی برای تغییر رفتارمان ،این کتاب روش هایی که در طول زمان منورد آزمنون قنرار
گرفته اند را به کار می گیرد تا ذهن ما را برای روش های یادگیری جدید آموزش دهند.
اصول این روش جهانی هستند ،اگرچه بسیاری از مطالب آن فلسفه بودا را در بر دارنند
که از زمینه سی ساله نویسنده به عنوان مربنی مدیتیشنن بنودایی و مشناور عرفنانی
سرچشمه گرفته است.
بیل گیتس در مورد این کتاب میگوید :لذت و شادی فقط برای گنروه کوچنک خنوش
شانسی نیست – تصمیمی است که هر کسی می تواند بگیرد .در این کتناب بنی نظینر،
جیمز باراز بر اساس روش محبوبش ،کمک می کند تا راه شادمانی که درسنت روبنروی
شماست را بیابید ،برنامه ای گام به گام که ذهنتان را از نارضنایتی و حنواس پرتنی بنه
خرسندی و سروری که در زندگی روزمره تان فراوان است معطوف می کند.
 -6کتاب  Where Good Ideas Come Fromاز استیون جانسون
موفقیت به مقداری خالقیت نیناز دارد .اینن شنعار
برای خیلی ها جرقه ای روشن نیست ..کتاب “اینده
های خوب از کجا پیدا می شوند” زمنین حاصنلخیز
خالقیت های موفقیت آمیز را مشخص میکند.
ناشر در مورد این کتاب منی گویند “چناپ ،قلنم،
سیفون دستشویی ،باتری – همه اینهنا اینده هنای
خوبی هستند .اما از کجا پیدا شدند؟ چنه محیطنی
آنها را پرورش میدهد؟ چه چیزی جرقه استعداد را
میزند؟ چطور تکنولوژی های نوآورانه ای که زندگی،
جامعه و فرهنگ ما را به جلو میرانند را میسنازیم؟
پاسخ های استیون جانسنون بنرای ینافتن هفنت
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ساختار کلیدی پس خالقیت های اصیل ،و بررسی آنها در گذشته ،الهام بخش است".
بیل گیتس در مورد این کتاب میگوید :کتاب به خصوص برای کسانی که در کسب و کار
و آموزش مشغ ولند با ارزش است .این کتاب در مورد ساختارهای نهادی که اینده هنای
خوب را تسهیل میکنند – که چطور تعداد زیادی از مردم را به تفکنر در منورد مسنائل
پیچیده جذب کنید ،که چطور گروهی را در محیطی قرار دهید که حرفه های مختلف در
کنار هم قرار بگیرند ،چطور مواد اولیه درست بدون تحمیل کردن نتیجه فنراهم کنیند،
صحبت میکند.
 -1کتاب  Moonwalking with Einsteinنوشته جاشوا فوئر
اگر به عنوان یک فرد فراموش کار شناخته می شوید نمی توانید موفق باشید .این کتاب
به شما می آموزد که چطور واقعیت های مبهم و مفیند
را به خاطر بسپارید .کتابی فوق العاده برای آن دسته از
ما که نام ها را فراموش می کنیم.
ناشر در مورد این کتاب می گوید “اینن کتناب بنازگو
کننده تالش یکساله جاشوآ فوئر برای بهبنود حافظنه
اش برای قرار گرفتن در میان برترین ورزشگاران ذهن
است .او جدیدترین تحقیقات ،تاریخ فرهنگی شنگفت
آور به خاطر سپردن و ترفندهای ذهننی بنرای تغیینر
درک ما از حافظه انسان به کار می برد".
نظر بیل گیتس در مورد این کتاب :من ،مثنل خیلنی
های دیگه از عمکرد ذهن محسور شده ام و حافظه در
آن نقش مهمی دارد .قسمتی از زیبایی اینن کتناب در
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این است که نشان میدهد حافظه و درک دو چیز متفاوت نیسنتند .تواننایی فهمیندن و
توانایی به خاطر سپردن اطالعات شانه به شانه هم هستند.
 -2کتنناب Academically Adrift : Limited Learning on College
 Campusesنوشته ریچارد آروم و ژوسپا روکسا
این کتاب دقیقا چیزی که بسیاری از ما فکر می کردیم را مطرک منی کنند :تحصنیالت
دانشگاهی ما آنقدر که فکر می کردیم به ما آموزش کافی نمی دهد .اینن کتناب بنه دو
دلیل می تواند شما را موفق کند:
 .0می توانید آموزش های دانشگاهیت ان را در ینک جعبنه ذهننی قنرار دهیند و در
خودتان این اجازه را بدهید که در دنیای واقعی یاد بگیرید.
 .2اگر مربی هستید ،نیاز شدیدی به موفقیت خالقانه است.
ناشر در مورد این کتاب میگوید “ با وجود شهریه های باال ،هر سال دانشجویان بیشنتر و
بیشتری به دانشگاه ها می روند.این روزها مدرک لیسانس به پیش نیاز ورود به خیلی از
حرفه ها تبدیل شده و خانواده ها از زمان تولد برای هزینه هنای تحصنیل فرزندانشنان
برنامه ریزی می کنند".
نظر بیل گیتس در مورد این کتاب :نتایج ماللت آور معرفنی
شده در سردرگمی دانشگاهی بر اسناس ارزینابی آمنوزش
دانشگاهی ،آزمون استانداری کنه از دانشنحویان خواسنته
میشود برای تصمیم گیری عملی – مثل اینکه یک شنرکت
باید چجور هواپیمایی بخرد – و توضیح انتخابشان بر اساس
مجموعه ای از اهداف و واقعیت ها در منورد انتخناب هنای
مختلف بدهند ،بیان شده است .من به پتانسیل خالقیت در
حل بسیاری از مشکالت با سیستم بعد از دبیرستان خنوش
بین هستم .اما به اطالعات بیشتر و بهتری نیاز داریم.
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 3روش برای عالقه مند کردن فرزندانتان به مطال ه...

چطور بچه ها را به مطالعه عالقه مند کنیم
مطال عه چشم ما را به بسیاری از ماجراها و شیوه های متفناوت زنندگی کنه از هنیا راه
دیگری نمی توا نیم تجربه کنیم باز می کند .ما را به سرزمین های دیگری می برد و کمک
می کند از تخیلمان استفاده کنیم .اما به عنوان کسی که به مطالعنه عالقنه منند اسنت
چطور این شوق را به فرزندانتان منتقل می کنید؟ چطور به فرزندانتان کمک می کنید به
همان اندازه که شما از کتابخوانی لذت می برید ،آنها هم لذت ببرند؟
قبل از هر چیز ،احاطه کردن آنها با کتاب و کمک به القای حسی خوب به کتاب خواندن
و اشتراک آن با شما در آنهاست .در ادامه به چند روش فوق العاده برای عالقه مند کردن
بجه ها به مطالعه اشاره می کنیم.
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برای بچه ها کتاب بخوانید
از زمانی که می توانید برای بچه ها کتاب بخوانید .از تغییری که این کار سناده در آنهنا
ایجاد خواهد کرد شگفت زده خواهید شد .حتی در دوران نوزادی با کتاب های مخصوص
نوزاد بچه ها را سرگرم کنید و با آنها در مورد تصاویر کتاب حرف بزنیند .در اینن دوران
حتی خواندن کلمات نوشته شده در کتاب اهمیت زیادی ندارد .نوزادها وقتی کنه کمنی
بزرگتر شوند به اندازه زمان گوش کردن به یک کتاب ثابت نمی نشینند و اینن والندین
آنها را کالفه میکند.
اما کنار آنها بنشینید و اسم چیزهایی که در کتاب می بینید را به آنها بگویید .با افزایش
زمان توجه آنها به مرور می توانید برای آنها کتاب بخوانید .بعد از داسنتانهای تصنویری
می توانید کتابهایی با داستانهای کوتاه و جذاب را به بچه ها معرفی کنید .حتنی وقتنی
کتاب در دستتان نیست با بچه ها در مورد شخصیت ها و مطالبی که در کتاب خوانده اید
با آنها صحبت کنید .این کار به افزایش درک بچه ها کمک زیادی میکند.
با بچه ها کتاب بخوانید
از زمانی که بچه ها یاد می گیرند که خودشان کتاب بخوانند آنها را رها نکنیند ! کتناب
هایی با کلمات ساده برای آنها انتخاب کنید و با بچه ها کتاب بخوانید .سعی کنید بعد از
اینکه یک جمله یا پاراگراف را خواندند ،بعدی را شما بخوانید .بعد از اینن بنه خوانندن
پاراگراف ها مسلط شدند ،اجازه بدهید یک صفحه کامل را بخوانند .به بچنه هنا کمنک
کنید کلمات سخت را بخوانند با حوصله و به آرامی کلماتی که اشتباه تلفظ می کننند را
اصالک کنید .تشویقشان کنید کلمات ناآشنا را تلفظ کنند ،اما وقتی خسته می شوند بنه
آنها فشار نیاورید.
کتابخوانی باید زمان خوشی برای هر دوی شما باشد و جدای از زمان مشنق و کارهنای
مدرسه .به آنها اجازه بدهید به کتابفروشی و کتابخانه برونند و کتابهنایی کنه برایشنان
✍❤

شم
محمد نظری گند ین

❤✍

156

www.takbook.com

✌❤✌❤✌❤✌ کتاب درمانی -جلد ✌❤✌❤✌❤✌2
جذاب است انتخاب کنند.می توانید برای پیدا کردن موضوع مورد عالقه بچه ها به آنهنا
ژانرهای مختلف را پیشنهاد بدهید.
کنار بچه ها کتاب بخوانید

بچه هایی که والدینشان را در حال مطالعه می بینند به کتابخوانی به عنوان فعالیتی لذت
بخش نگاه می کنند .همیشه برای همه سنین حاضر در خانه کتابهنای مناسنبی آمناده
داشته باشید .به کتابخانه ها ،کتابفروشی ها و وب سایت های فنروش و بحنث در منورد
کتاب سر بزنید و اطالعاتتان را در مورد کتابها با بچه ها به اشتراک بگذارید .این روشی
خوب برای نشان دادن عالقه شما به کتاب و کتابخوانی به فرزندانتان اسنت.در صنورت
امکان می توانید یک کتابخانه خانوادگی درست کنید ،یا جایی برای مطالعه دست جمعی
خانواده درست کنید تا از مطالعه در کنار هم لذت بیشتری ببرید .حتی منی توانیند در
مورد کتابهایی که میخوانید با فرزندانتان بحث و گفتگو کنید .اگر قسمتی از کتاب هست
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که فکر می کنید می تواند برای آنها جذاب باشد در موردش به آنها بگویید ! حتنی اگنر
این موضوع یک سگ بزرگ پشمالو باشد ،می توانید بچه ها را در داستان کتاب درگینر
کنید تا به مطالعه کتاب عالقه مند شوند .قطعا چیزی لذت بخش تر از غرق شدن در یک
کتاب خوب نیست و این دلیلی کافیست برای اینکه فرزنندانتان را بنه خوانندن کتناب
تشویق کنید .شاید با همین چند قدم ساده یک کتابخوان تربیت کنید.
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با اين فرمول از کتاب خواندن لذت ببريد!
خنناطره مننا از
کتننابخوانی بننه
مطالعه کتابهنای
خسننته کننننده
مدرسننه برمننی
گردد.بنننننرای
همین بیشتر منا
میلی به خواندن
کتنناب نننداریم؛
چیزی که اگر راه
و رسم آن را بلد
باشنیم برایمنان
یکی از لذتبخش
ترین کارهاست.
مجله مهر «:میانگین سرانه مطالعه کتاب در ایران طی شبانهروز 2دقیقه است ».نه فقنط
شنیدن این جمله که حتی تأسف خوردن همگانی همه از این جمله تبدیل بنه کلیشنه
شده است کلیشهای که با گذر همه این سالها هیاکدام از ما تالشنی بنرای تغیینر آن
نداشته ایم .تالشی که به مرور دست این دقیقه را بگیرد به مقدارش اضافه کند تا دیگنر
رسم کتابخوانی در خانههای ایرانی به جای اینکه کمبنود ینک قاعنده و ارزش باشند
قاعدهای باشد که هر شهروند برای وقت صرف کردن بابت آن خودش را ملزم بدانند تنا
طی روز زمان ویژهای را به آن اختصاص دهد.
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چاشنی جذابیت مهمترین عاملی است که با آن میتوان از کسالت بارترین کارها هیجان
انگیزترین اتفاقات را ساخت .کتابخوانی نیز یکی از همین اتفاقات است ،چیزی که اگنر
آن را با چاشنی جذابیت برای خودتان مزه دار کنید ،بعد از مدتی کوتاه برایتان تبدیل به
یکی از خواستنیترین کارهایی میشود که دوست دارید با آن روزگارتان را سپری کنید.
به همین بهانه اینجا به سراغ ریز نکتههایی رفتیم که شاید بشود با آن به کتاب خواندن
نه بهعنوان یک مقوله کسلکننده بلکه بهعنوان یک گزینه دوستداشتنی نگاه کرد.

بدانید چه میخوانید؟
مردم به دالیل مختلف و متنوعی به سراغ کتاب خواندن میروند .قبل از اینکه به سراغ
مطالعه کردن بروید این را در نظر بگیرید که در دسترس ترین کتابی کنه بنه دسنتتان
می آید را برای خواندن انتخاب نکنید .عالیقتان را بشناسید به این توجه کنید که کندام
دسته از کتاب ها برایتان خوش خوان تر و جذاب تنر بنه نظنر میرسنند .بعضنیها بنه
کتابهای تاریخی عالقهمندند ،عدهای دیگر به کتابهای تخیلنی و عندهای دیگنر بنه
خواندن سفرنامهها و زندگینامه ها ،پس قبل از مطالعه ژانر کتاب را خوب بشناسید.
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سراغ سنگینوزنها نرويد
اگر عادت به کتاب خواندن ندارید .اگر دوست دارید که با گذر زمان فرایند کتنابخوانی
در زندگی شما از یک ارزش تبدیل به یک قاعده شود .موقع شنروع سنراغ کتابهنای
قطور نروید؛ کتاب های کوتاه و کم حجم را انتخاب کنید .از آنجایی که بنه مطالعنه کنم
عادت بودهاید انتخاب کتاب های قطور به خاطر طوالنی بودن و دیر تمنام شندن ممکنن
است شما را دلسرد کند .مثالً اگر میخواهید کتاب تناریخی بخوانیند بنه جنای کتناب
هزارصفحه ای تاریخ تمدن ویل دورانت یک کتاب سبکتر را انتخاب کنید.

کارت عضويت داشته باشید
بهانه دست خودتان ندهید و با حرف هایی مثل گران بودن کتاب برای بی مطالعنه بناقی
ماندن بهانهتراشی نکنید .کافی است سر به کتابخانه محل بزنید و کارت عضویت بگیرید.
آن وقت هفته به هفته می توانید هر کتابی که مدنظر داشتید برای عضویت انتخاب کنید
و بخوانید.
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درست انتخاب کنید
به این فکر بکنید کنه
شما بنه انندازه همنه
کتابهای نخوانده عنالم
بی سواد هستید .بعند
از اینکننننه ژانننننر
عالقهمننندیهایتان را
در خودتنننان پیننندا
کردینند .حنناال سننراغ
کتابهایی اینن ژاننر
بروید اگنر اطالعناتی
ندارید.هزینهاش تنهنا
ینک سنرچ سنناده در
گوگل است تا برایتان شناختهشدهترین ،پرطرفدارترین و مهمترین کتابهای این حوزه
را برایتان لیست کند اگر هم به تحقیق بیشتر و مطمئنتری احتیاج داریند بهتنر اسنت
سراغ کتاببازها و کتابدارهای کتابخانه ها بروید و از آنها درباره کتاب مورد نظرتان سؤال
بپرسید.
کتابت را زمین بگذار
بعد از اینکه کتاب مورد نظرتان را پیدا کردید و خواستید آن را بخوانید به این فکر کنید
که شما مأمور و مجبور نیستید که هر کتابی را کنه بناز کردیند آن را از جلند تنا جلند
بخوانید.بهتر است ابتدای کار نگاهی بهعنوان ها و سرفصلهای کتنابی بیندازیند .اگنر
کتابی را دوست نداشتید و به دلتان ننشست نترسید .آن را ادامه ندهید کنار نگذاریند.
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بهعنوان مثال اگر قصد خواندن یک رمان 011صفحه ای را دارید به اندازه خواندن  61تا
26صفحه ب ه کتاب توی دستتان فرصت دهید اگر در جذب شما موفق بود که هیا ولنی
اگر نبود بدون هیا مکثی به فکر کتاب بعدی باشید.
برای خودتان کتاب بخوانید نه برای ديگران

به این فکر کنید که کتاب خواندن قرار است برای شخص شما یک اتفاق لذتبخش باشد
نه برای دیگران .کتاب خواندن یک رقابت نیست ،بلکه یک کار عمیقاً شخصی و بسنیار
ذهنی است .برای همین احیاناً اگر از کتاب یک نویسنده مطرک لذت نبردید لزومی ندارد
که با خواندن آن خودتان را زجر دهید یا از دوستنداشتن آن در برابر دیگران احساس
کمرویی کنید؛ پس آنچه را دوست دارید بخوانید و خودتان را با بقیه مقایسه نکنید.
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فضای مطال ه داشته باشید
پینندا کننردن
یننک محننیط
مناسب بنرای
خواننننننندن
میتوانننننند
همانند ینافتن
کتاب مناسنب
برای بسنیاری
از افراد مهنم
باشنند .یننک
مکان آرام ،روشن و راحت پیدا کنید .شما حتی میتو انید یک فضا را برای خوانندن در
اتاق خود ایجاد کنید .حواسپرتی و شلوغی میتواند تمرکز را برای شنما سنخت کنند،
اتفاقی که شما را مجبور می کند برای چندبارهم که شده یک متن را بخوانید و جلو رفتن
کتاب را برای خودتان خسته کننده کند .به یاد داشته باشید که مجبور نیستید تنهنا در
خانه بمانید ،قهوهخانهها ،کتابها ،و پارکها میتواند محل مناسبی برای غرق شندن در
عالم کاغذها و کتابها باشد.
کتابها را با خودتان جابهجا کنید
اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که برنامهریزی ثابتی در زندگی ندارید و نمیدانیند
که چه زمانی ممکن است چند دقیقه آزاد برای خواندن داشته باشید میتوانیند کتناب
مورد نظرتان را با خود همراه داشته باشید تا به محض پیدا کردن یک زمان خالی شروع
به ورق زدن آن بکنید .این زمان آزاد میتواند در مترو ،اتوبوس ،اتاق انتظار و مکانهای
دیگر باشد.
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لیست بنويسید
لیست نوشتن
یکننننننی از
کارهایی است
کنننه هنننم
میتواننند ذوق
شما را نسبت
بنننه کتننناب
خواننننننندن
افزایش دهد و
هم میتواند به سیر مطالعاتی شما نظم ببخشد .شما میتوانیند فهرسنتی از کتابهنای
خوانده و نخوانده خودتان تهیه بکنید لیست کتابهای نخوانده اولویتهای مطالعناتی را
مشخص میکند و لیست کتابهای خواندهشده احساس رضایت از خودتان.
با دوستهايتان درباره کتاب گپ بزنید
از گروههای تلگرامیای که با دوستانتان تشکیل میدهید به نحو احسن استفاده کنید تا
جایی که میتوانید با آدم های هم سلیقه و همفکرتان یک گروه مطالعاتی داشته باشید و
درباره کتابهایی که میخوانید با یکدیگر بحث کنید و حرف بزنید.
به کتابفروشیها برويد
یکی از عواملی که حسابی می تواند شما را نسبت به کتاب خواندن حریص کند .گشت و
گذار در کتابفروشی هاست .دیدن کتابهای نو از نویسندههای مختلف به خنودی خنود
میتواند شما را برای خواندن کتاب به وجد بیاورد.
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میکروکتاب ؛ دنیايی متفاوت برای مطال ه
میکروکتابها نسخهای از کتابها هستند که به دور از اضافه نویسی ،چکینده کلیندی
آنها را در  61دقیقه در اختیار شما میگذارند
خالصه و مفید
میکروکتاب ها تحت قواعد و استانداردهای چکیده نویسی
برای شما آماده شدهاند و با خواندن آنها همان اطالعنات
مفیدی را دریافت میکنید کنه مطالعنه کتناب اصنلی در
اختیارتان میگذارد.

به دور از اضافه نويسی
متاسفانه باید بپذیریم که ناشرین برای افزایش حجم کتاب
و افزایش قیمت و برنامههای بازارینابی دسنت بنه اضنافه
نویسی میزنند .در میکروکتابها خبری از متنهای اضنافه
نیست .ما آنها را حذف کردهایم و چکیدهای مفید از کتناب
را در اختیارتان می گذاریم.
زمان بیشتر ي نی مطال ه بیشتر
میکروکتاب ها به خاطر چکیده بودن زمان بسیار کمتری از
شما می گیرند .بنابراین اگر اهنل مطالعنه هسنتید خیلنی
بیشتر میتوانید کتاب بخوانید .به طور معمول مدت زمانی
که برای مطالعه یک کتاب می گذارید را می توانید  6میکروکتاب بخوانید.
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مناسب سبک زندگی امروزی
امروزه افراد حوصله و زمان کافی برای مطالعه متنهنای
طوالنی را ندارد .بنابراین عالقه و محدودیتها ما را بنه
سمت متن هنای کوتناه بنرای مطالعنه کشنانده اسنت.
میکروکتابها برای همین به وجود آمده اند؛ مختصنر و
مفید!
عالی برای وسیله های پرتابل
میکروکتابها در نسخههای مختلف منتشر میشوند.
 PDFشش اینچی برای مطالعه راحت در موبایل و تبلت
بدون مشکل در جابهجایی صنفحه ینا زوم کنردن بنرای
راحت خواندن EPUB .مناسب برای دیوایسهنای اپنل و
نرمافزار های مطالعه تبلت و موبایل و نسخه  AWZ3برای
کتابخوان کیندل.

همهجا همراه شماست
میکروکتابها محندود بنه نسنخههای ذکنر شنده
نمی شوند! همه آنها یک نسخه صوتی هم دارند که به
راحتی میتوانید در متنرو و اتوبنوس ینا در مسنیر
بازگشت به خانه در اتومبیل گوش دهید .با این کنار
هیا فرصتی را برای مطالعه از دست نداده و هنر روز
به دانشتان اضافه می کنید.
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کتاب کم حجم! هزينه کمتر!
با توجه به اینکه حجم این نوع کتابها حندود ینک
پنجم کتابهای عادی است قیمت آنها هنم بسنیار
پایینتر است .پس شما با هزینه کمتر دانش بیشتری
کسب میکنید.

 9کتابی که بیل گیتس فکر می کند همه بايد بخوانند
در حالی که میلیونر آمریکایی ،موسس مایکروسافت برای هر دقیقنه اش در روز برنامنه
دارد ،هنوز هم به کتاب و کتاب خوانی عالقه وافری نشان می دهد.البته گیتس بنرخالف
ایالن ماسک عالقه چندانی به کتاب های علمی و تخیلی ندارد و بیشتر بنه دنبنال راه و
روش تغییر دنیاست  ،مثل اینکه چگونه یک ملت به صورت هوشمند می تواننند توسنعه
یابند یا چگونه تغییرات اجتماعی می تواند ثمره بخش اتفاقنات مثبنت شنود.در ادامنه
مطلب  2کتابی که یکی از ثروتمندتران مردان جهان فکنر منی کنند بایند بخوانیند را
مشاهده می کنید.
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اصول بافِت برای کار کردن

وارن بافت و بینل گینتس رابطنه ای
عمیق و دوستانه با یکدیگر دارند کنه
همه از آن مطلع اند .از کتاب پیشنهاد
دادن به یکدیگر گرفته تا راه انندازی
کمپین هنای بشردوسنتانه .بننابراین
عجیب نیسنت کنه گینتس از Tap
 Dancing To Workلنذت بنرده
باشد ،کتنابی کنه مجموعنه مقناالت
نوشته شده در مورد بافنت و توسنط
خود او است.

گیتس می گوید هر کس که کتاب را با دقت بخواند به دو نتیجه کلی می رسد:
" اول اینکه ،وارن چگونه در اجرای دیدگاهش و اصول سنرمایه گنذاری در طنول دوران
حر فه ای کاری فوق العاده استوار است .دوما ،تحلیل و درکش از تجارت و بازار بی نظینر
است .من در سال  0221نوشتم که تا به حال کسی را ندیدم که اینگونه به تجارت فکنر
کند و هنوز هم به آن معتقدم".
گیتس می گوید وارد ذهن بافت شدن ،استفاده فوق العاده از زمان است.
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ساختن جهان مدرن
گیتس بارها گفته کنه
نویسنده مورد عالقنه
اش واکننالو اسننمیل،
پروفسنننور علنننوم
محیطی است؛ کسنی
که تاریخچه چیزهنای
بزرگی مثنل اننرژی و
نوآوری را نوشته .کتاب "ساختن جهان مدرن" اخیرا گیتس را تحت تاثیر قرار داده.
" شاید پیش پا افتاده به نظر بیاید اما مسئله مواد ،اینکه چقدر استفاده می کنیم و چقدر
نیاز داریم ،راه حل کمک کردن به مردم فقیر است تا زندگی شان را بهتر کنند .به رشند
فوق العاده ی کیفیت زندگی در ایاالت متحده و دیگر کشورهای ثروتمند در صند سنال
اخیر فکر کنید ،ما این معجزه را برای تمام انسان های کره زمین در  61سال آینده منی
خواهیم .با دانش اینکه به کدام سمت حرکت می کنیم ،باید پیش از آن بدانیم کنه کجنا
بوده ایم و اسمیل یکی از بهترین افرادی است که می تواند این موضوع را روشن کند.

انقراض ششم
ساده است فراموش کنیم که زندگی امروز ما می تواند بخشی از تناریخ باشند .گینتس
چنین سخنان ی را در مورد کتاب جدید الیزابت کُلبرت" ،انقراض ششم" می گوید:
"بشر به شیوه بی رحمانه ای شروع به سنگ فرش کردن زمین کرده ،گونه ها را به اینن
سو و آن سو می برد و با ماهی گیری بیش از حد به اقیانوس ها ضربه منی زنند ،شنکل
رودها را تغییر می دهد و"...
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سپس سوی سخن تغیینر منی کنند" :دانشنمندان
زیستی می گویند که در طنول تاریخچنه زمنین6 ،
واقعه ی انقراض رخ داده و کُلبنرت اینن مسنئله را
مطرک می کند که روند فعالیت انسان هنا ،در حنال
رقم زدن ششمی است".
تست اضطراب
گیتس مدت ها به عننوان مندیرعامل مایکروسنافت
فعالیت می کنرد؛ مسنئولیتی بنه شندت سننگین.
تیموتی گایتنر همین پسنت را در US Treasury
 Secretaryداشت و دید کنه در طنول
بحران مالی ،چگونه همنه چینز اطنرافش
زمین خوردند.
گیتس می گوید" :گایتنر نشان می دهند
که چگونه در حین مبارزه با بحران منالی،
باید با انتقادات درونی و بیرونی مدیریتی
مقابله می کرد و چگونه عدم حضورش در
خننانواده زننندگی اش را خننراب کننرده.
سیاست مبارزه با بحران های مالی همیشه
زننده بوده .اما منوثر اسنت اگنر منردم،
بیشتر در مورد آن بدانند".
تست اضطراب این دانش را ارائه می دهد.
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فرشتگان بهتر
در "فرشتگان بهتر" ،استیون پینکر به خشونت
می پردازد و گیتس می گوید این یکنی از مهنم
ترین کتاب هایی بوده که در زندگی اش خوانده:
"پینکر مقادیر عظیمی اطالعات ارائه می دهند و
مدعی می شود که انسان ها به مرور زمان کمتنر
خشونت به خرج داده انند و انسنانیت بیشنتری
یافته اند".
گیتس می گوید این کتاب رفتار کناری او را هنم
تغییر داده" :به عنوان شخصی که عموما خنوش
بین هستم ،کتاب به من اخطار داد که باید دوباره
به پایه های راهبردهایم بیاندیشم".
مردی که جهان را تغذيه کرد
گیتس به قدری ثروت و قدرت دارد که هر کسی
را بخواهد می تواند مالقات کند اما او نمی توانند
نننورمن بننورالگ را ببیننند .زیسننت شننناس و
بشردوستی که "انقالب سبز" را پایه گذاشت.
گیتس در مورد وی منی گویند" :اگرچنه شناید
بسیاری از شما نامی از بورالگ نشنیده باشید اما
او احتماال از هر فرد دیگری در طول تاریخ افنراد
بیشتری را نجات داده .تخمین زده شده که روش
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جدید تولید و کشاورزی او ،بیش از یک میلیارد نفر را در سراسنر جهنان از گرسننگی
نجات داده".بورالگ جایزه صلح نوبل ،مدال آزادی از ریاست جمهنوری و مندال طنالی
کنگره آمریکا را به خاطر تالش هایش از آن خود کرد .فقط هفت نفر به چنین منوفقیتی
تا به حال دست یافته اند .بورالگ برای گیتس نمونه ی انجام کارهای مهم در دنیا اسنت:
"بورالگ یک نمونه است .به میزان مساوی در کارهای آزمایشگاهی ،تربیت دانشنمندان
جوان و کارهای اداری و دولتی توانا بود".کتاب "مردی که جهان را تغذیه کرد" از هرسرر،
به شما در مورد شخصی می گوید که جان یک میلیارد انسان را نجات داد.
ماجراجويی های تجارت
بازگردیم به سال  ، 0220زمانی که گیتس از بافت در مورد کتاب مورد عالقه اش پرسنید.
در جواب ،بافت برای مدیرعامل مایکروسافت ،کتناب "مناجراجویی هنای تجنارت" را
فرستاد ،یک مجموعه داستان توسط نویسنده نیویورکر ،جان بروکز در مورد تجارت.
اگرچه حکایات برای بیش از  61سال پیش بودند اما کتاب محبوب گیتس شد:
" هر تجارت گستری یک فاکتور انسانی در خود دارد .این مهم نیست که شما محصوالت
فوق العاده ای داشت ه باشید ،طرحی داشته باشید یا حتی بازار را بشناسید؛ شما همچنان
بننه افننراد
درستی نیاز
دارینند کننه
راه را نشان
دهننننند و
نقشه هنا را
اجرایننننی
کنند".
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قلدری بر روی صحنه
گیتس همیشه مشتاق بنوده کنه تئنودور روزولنت
چگونه قادر به تغییر جامعه بود.به همین دلینل ،وی
کتاب زندگی نامه اش را که دوریس کیرنز گنودوین
نوشته را مورد تحسین قرار منی دهند.گینتس در
بررسی این کتناب منی گویند" :چگوننه تغیینرات
اجتماعی رخ می دهند؟ آیا یک رهبر الهنام بخنش
مسبب آن است یا فاکتورهای دیگری باید ابتندا آن
را پایه گذاری کنند؟"وی معتقد است روزولت موفق
نبود تا اینکه ژورنالیسنت هنا وارد میندان و بنرای
تغییرات اجتماعی با یکدیگر بسیج شدند.
پروژه روزی
گیتس رمان های تخیلی زیادی نمی خواند و آن ها را بررسی نمی کند اما The Rosie
 Projectیکی از معدود عناوین مو رد عالقه اش است .اینن کتناب توسنط همسنرش،
ملیندا به او پیشنهاد داده شد  ":هر کسی که تصادفا بیش از حد منطقی شود ،قهرمنان
را خواهد شناخت .یک پروفسور ژنتیک که از سندروم آسپرگر رنج می برد به جستجوی
همسرش می رود".
کتنناب بننامزه ،هوشننمندانه و
تکان دهنده است ،به حدی که
وقتی شروع بنه خوانندن آن
کرد ،تا انتها آن را دنبال نمود.
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🌿کتاب خواندند و توس ه يافته شدند؟
شاید شما هنم بنه
تکرار ،با جمله هایی
مواجه شده باشنید
که بنا «ملتنی کنه
کتنناب نخواننند»....
آغاز می شوند و در
ادامه هر نوع عقنب
ماندگی ،فرومنایگی
و توسننعه نیننافتگی
به نخوانندن کتناب
ربط داده می شنود.
در این نوع جمله ها
در یک طنرف ینک
ایکس بزرگ به ننام
کتاب قرار دارد کنه
در واقع معجزه می کند و در طرف دیگر هم چند ایگرگ ،که در ظاهر همه آنها از عواقب
کتاب نخواندن و به بیان بهتر قهر یک ملت با کتاب است .آیا واقعا اینگونه است؟ آیا بنه
راستی اگر ملتی کتاب بخواند همه مشکالت ریز و درشتش حل خواهد شد؟ آینا مسنیر
ساده ای بین خواندن کتاب و حل مشنکالت رفتناری در زنندگی روزمنره و مشنکالت
ساختاری بزرگ تر در جامعه وجود دارد؟ اگر من در اینجا بگویم کسانی که کتناب منی
خوانند در مقایسه با کسانی که کمتر کتاب می خوانند و ینا اصنال کتناب نمنی خواننند
مشکالت رفتاری کمتری دارند شما موافق خواهید بود؟ اساسا آیا بی شعوری آدمهنا بنا
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کتابنخوانی ارتباط معناداری دارد؟ بدون شک پاسخ قطعی بنه اینن سنواالت نیازمنند
تحقیقات علمی است و جواب آماده ای برای آنها وجود ندارد ولی حداقل طبق تجنارب
روزمره نمی توانم در پاسخ به این پرسش ها بگویم بله قطعا!
بیایید پرسش را در سطحی کالن تر طرک کنیم .آیا به نظر شما بنرای مثنال توسنعه در
کشوری مانند ژاپن با کتابخوانی آغاز شد؟ یعنی ژاپنی ها ابتدا میلیون هنا جلند کتناب
تولید کردند و بعد مردم ژاپن خواندن کتابها را آغاز کردند و پس از مدتی توسعه یافتنه
شدند؟ به نظر این پرسش مهم است .توسعه یافتگی وضعیتی نیست که صرفا بنا رشند
آگاهی عمومی تحقق یابد .توسعه یافتگی مرهون همکاری بخش های مختلف جامعه و به
عبارتی همکاری های بینر بخشی و گسترش روابط بین المللی ،تولید یا وارد کردن دانش
و البته گسترش آگاهی های عمومی است .به عالوه باید توجه داشت کنه منورد اخینر،
یعنی رشد آگاهی های عمومی نیز صرفا با خواندن کتاب رخ نمی دهد .در واقع ابزارهای
ارتباطی مختلفی می توانند به رشد آگاهی های عمومی و گسترش افق دید مردم کمک
کنند که تنها یکی از آنها کتاب است .همین پرسش را درباره کشور آلمان نیز می تنوان
طرک کرد .آیا پیشرفت کشور آلمان پس از جنگ جهانی دوم مرهون مطالعه کتاب توسط
آلمانی ها بود؟ کتاب خواندند و توسعه یافته شدند؟ بیایید پرسش مان را کمی به زمنان
های عقب تر سوق دهیم .آیا یکی از دالیل رشد فاشیسم در قبل از جنگ جهانی دوم در
آلمان و به قدرت رسیدن هیتلر و تحمیل آن همه ویرانی به جامعه بنین المللنی بنه آن
دلیل بود که مردم آلمان کتاب نمی خواندند؟ و آیا در صورتی که آلمانی هنا کتناب منی
خواندند فاشیسم در آلمان رشد نمی کرد؟ بدون تردید نمی توان گفت که مردم آلمنان
در دوران هیتلر کتاب خوان نبودند و اگر کتاب می خواندند هیتلر به قدرت نمی رسنید.
مهم آن است که در آن دوران آلمانی ها چه کتابی می خواندند.
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پرسش اخیر بیانگر نکته ای دیگر است .عالوه بر خوانندن ینا نخوانندن کتناب ،ظناهرا
پرسش مهم دیگر ،چه کتاب هایی خواندن است .گاهی اوقات عالوه بر قفسه کتاب های
مورد عالقه تان ،در سایر قفسه های کتابفروشی های شهر هم گشتی بزنید .کتاب هایی
در مقابل چشمانتان قرار می گیرند که حتی عنوان شان شما را صندها سنال بنه عقنب
پرتاب می کند و وقتی آنها را در دست می گیرید با تعجب متوجه می شوید که دهها بار
در تیراژهای باال چاپ شده اند و خواننده هم دارند .این گروه از منردم هنم کتناب منی
خوانند ولی چه کتابی؟ این نکته را به این دلیل منی گنویم کنه نشنان دهنم موضنوع
کتابخوانی پیچیدگی های خاص خود را دارد و کتاب همچون قرص معجزه گری نیست که
پس از خوردن آن تبدیل به انسان هایی متمدن شویم .نتیجه کتناب خوانندن هنم منی
تواند جهالت باشد.
امیدوارم این پرسش های مرا به منزلۀ مخالفت با کتاب خواندن یا کنم شنماری اهمینت
کتابخوانی تلقی نکنید .هنوز هم تنها زمانی هیجان زده می شوم که سطری درخشان در
کتابی می یابم .هنوز هم «یافتم یافتم هایم» تنها با خواندن کتاب و مواجهه بنا سنطری
اثرگذار رخ می دهد .ولی واقعیت آن است که من معتقد نیستم ملتی که کتناب بخوانند
همه مشکالتش حل خواهد شد .خالصه کردن توسعه یافتگی در کتناب را کمنی سناده
انگارانه می دانم .از کتاب نباید بیشتر از توانش انتظار داشت .جامعنه پیچیندگی هنای
خاص خود را دارد .آگاه شدن افراد تنها به ترمیم بخشی از امور کمک می کند و نه همه
آنها .شاید خواندن یک کتاب خوب گاهی اوقات حالمان را خوب کند ولی خنوب شندن
حال جامعه به هزار اما و اگر بستگی دارد.
نکته پایانی .کتاب خوانندن بنرای الینه هنایی از جامعنه (نظینر اسنتادان ،پزشنکان،
سیاستمداران و غیره) نه تفنن ،بلکه ضرورت است .پرسش آن است که اینن الینه هنا
چقدر کتاب می خوانند و چه کتابهایی می خوانند؟ اساسا کتاب می خوانند؟

دکتر فردین علیخواه
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📚  ۰۱کتابی که توسط ناشران رد شدند اما نويسندگانشان را میلیاردر کردند :
 :0بر باد رفته اثر مارگارت میشل
به گفته نویسنده نوشتن این کتاب  01سنال طنول کشنیده اسنت .دستنوشنتهی 0111
صفحهای میشل توسط بیش از  01ناشر رد شد اما سرانجام در سال  0201توسط ناشری
که از دوستان شوهرش بود به چاپ رسید و ظرف  1ماه پس از چاپ  0میلیون نسنخه از
آن به فروش رفت .مارگارت میشل توانست به خاطر این کتاب جنایزه پنولیتزر را از آن
خود کند.
 :2لولیتا اثر والديمیر نابوکوف
ناباکوف  2سال با مخالفت ناشرین روبهرو شد .سرانجام این کتاب در فرانسنه بنه چناپ
رسید و به عنوان بهترین کتاب قرن بیستم
شناخته شد.
 :0خدمتکار اثر کاترين استاکت
دستنویس رمان خدمتکار که توسط بنیش
از  11ناشر وآژانس ادبی رد شد .امنا ینک
ناشر کوچک پذیرفت کتاب را چاپ کنند و
پس از سه هفته به عننوان پرفروشتنرین
کتاب شناخته شد .تا به امنروز بنیش از 6
میلیون نسخه از کتاب خدمتکار به فنروش
رسیده است.
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 :4ارباب مگس ها اثر ويلیام گلدينگ
کتاب ویلیام گلدینگ با مخالفت  20ناشر روبهرو شد اما پس از چاپ موفنق شند برننده
جایزه نوبل شود .در ابتدا تنها  0111نسخه از آن به فروش رفت اما دو سال بعد یعنی در
سال  0261به یکی از پرفروشترین کتابها بدل شد و مجله تایم از آن به عنوان یکی از
 011کتاب موفق نام برد.
 :6خاطرات آن فرانک اثر آن فرانک
این کتاب امروزه در لیست آثار حافظهی جهانی یونسکو به ثبت رسنیده اسنت؛ امنا در
زمان انتشار با مخالفت  06ناشر روبهرو شد .پدر آنه با هزینه شخصی کتاب را چاپ کنرد
و خیلی زود به یکی از پرفروشترین کتابهای عصر خود بدل شد.
 :1کری اثر استفان کینگ
استفان کینگ در اکثر مواقع چنین پاسخی را از ناشران دریافنت میکنرد ” :منا هنیا
عالقهای به انتشار داستانهای علمی تخیلی کنه آرمانشنهرهای منفنی را بنه تصنویر
میکشند نداریم ”.اما کمی بعد کتابش چاپ شد و توانست بیش از یک میلینون نسنخه
بفروشد.
 :2جاناتان مرغ دريايی اثر ريچارد باخ
باخ  01مرتبه با مخالفت ناشران روبهرو شد .آنها میگفتند” :کسی حاضنر بنه خوانندن
کتابی دربارهی یک مرغ دریایی نمی شود ،سوژه ی این کتاب احمقانه است ”.اما پنس از
انتشار کتاب تنها در سال اول  0میلیون نسخه از آن به فروش رفت و ریچنارد بناخ را از
یک خلبان سابق نیروی هوایی به یک نویسنده مشهور و خوشآوازه بدل کرد.
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 :1دفتر خاطرات نیکوالس اسپارکس
این داستان عاشقانه  24بار مورد مخالفت قرار گرفت .سرانجام در سال  0221بنه چناپ
رسید و در اولین هفته در صدر فهرست کتابهای تخیلی نیویورک تایمز قرار گرفت.
 :2سرگذشت نارنیا اثر سی .اس لوئیس
لوئیس برای چاپ این مجموعه رمان تخیلی  02بار با مخالفت ناشران روبنه رو شند تنا
اینکه یک کارگزار ادبی به نام جوفری بلیس به او کمک کرد تا کتابش را به چاپ برساند.
تا به امروز بیش از  011میلیون نسخه کتاب از این مجموعه به  42زبان دنیا ترجمه و بنه
فروش رسیده است.
 .01هری پاتر و سنگ جادو اثر جی .کی رولینگ
خنانم رولیننگ  02بننار قبنل از چناپ کتنناب
رمان خود با مخالفت رو به رو شد .بند نیسنت
بدانید چناپ اول اینن کتناب در  0111نسنخه
منتشر شد اما خیلی زود به یکی از پرفنروش
ترین کتاب های کودک و نوجوان دنیا بدل شد.
با نگاهی به فهرست باال میبینیم اگرچه جلب
رضایت ناشران و چاپ کتاب کار سختی به نظر
میرسد ،امنا در صنورت پافشناری و صنبر و
استقامت ممکنن اسنت خیلنی زود درهنای
شهرت و سعادت به سنوی نویسننده و البتنه
ناشر خوشاقبال باز شنود .پنس بهتنر اسنت
استعداد نویسندگی خود را دست کم نگیرید و
برای چاپ کتاب خود کمی بیشتر تالش کنید.
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