
PHƯƠNG PHÁP ĐỌC SÁCH HIỆU QUẢ 

 
Để hình thành phương pháp đọc sách, bước đầu các bạn nên áp dụng quy trình 

sau đây. Dần dần, trên cơ sở đó, các bạn có thể tìm được một phương pháp phù hợp.  

Bước 1: Xác định mục đích đọc sách.  
Đây là vấn đề rất quan trọng. X.I. Povarlin đã nói: "Phương pháp đọc tuỳ thuộc 

vào mục đích, và hoàn toàn do mục đích quy định". Mục đích đọc sách sẽ chi phối 

toàn bộ quá trình đọc sách. Xác định được mục đích đọc sách sẽ giúp các bạn tránh 

được đọc tràn lan, tốn công sức và thời gian. Mục đích đọc còn giúp các bạn có cách 

đọc hợp lí, phù hợp với nhiệm vụ và thời gian có thể dành cho đọc sách. 

Xác định mục đích đọc sách là trả lời câu hỏi: “Đọc để làm gì?”. Từ đó mới trả 

lời được câu hỏi: “Đọc sách gì, chỗ nào, và đọc như thế nào?”.  

Mục đích đọc sách còn quyết định cả phương hướng khai thác vấn đề trong cùng 

một cuốn sách. Ví dụ, khi đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du, có bạn yêu thơ thì tìm 

những cách diễn đạt các sự vật, hiện tượng bằng thơ và những câu thơ lục bát hay; có 

bạn tìm hiểu cuộc đời nàng Kiều và cốt truyện; có bạn lại qua đó mà hiểu biết đời 

sống văn hoá, phong tục, tập quán, lễ nghi phong kiến; có bạn lại đi tìm sự phê phán 

những định kiến và luật lệ đã áp bức người phụ nữ... Vì vậy, xác định rõ mục đích 

đọc sách là việc làm quan trọng trước tiên đối với mỗi người chúng ta.  

Bước 2: Tìm hiểu địa chỉ cuốn sách.  
Bạn đọc hai trang đầu và trang cuối của cuốn sách để biết:  

 - Tên cuốn sách.  

 - Tên tác giả.  

 - Tên nhà xuất bản.  

 - Năm xuất bản.  

 - Lần xuất bản.  

Bạn không nên xem thường thao tác này. Những thông tin trên đây sẽ giúp bạn 

rất nhiều.  

Bạn vừa đọc xong một quyển sách hay, bạn gặp một người bạn thân và trò 

chuyện huyên thuyên với người bạn này về quyển sách đó. Nhưng khi người bạn hỏi 

tên quyển sách và tên tác giả để bạn đó tìm đọc, thì bạn lại không nhớ, không trả lời 

được. Bạn có rơi vào tình trạng này bao giờ chưa? Nếu có thì chắc chắn là bạn đã bỏ 

qua thao tác tưởng chừng vô ích ở trên rồi đó.  

Không chỉ vậy, những thông tin này còn rất tiện lợi khi bạn đi mua sách và tìm 

sách trong thư viện. Bạn sẽ cung cấp những thông tin về quyển sách bạn cần tìm cho 

nhân viên nhà sách hoặc người thủ thư, và họ sẽ giúp bạn tìm quyển sách đó một cách 

dễ dàng. Đứng trước những kệ sách với không biết cơ man nào là sách, mà không có 

được những thông tin trên, thì làm sao bạn có thể nào tìm được quyển sách bạn cần. 

Phải không bạn?  

Bước 3: Xem mục lục.  
Mục lục cuốn sách phản ánh dàn ý chung và đơn giản của nội dung, đôi khi còn 

phản ánh cả dàn ý logic của nó. Bước này giúp bạn giải đáp được câu hỏi: "Cuốn 

sách có những nội dung gì, theo trật tự nào?".  



Bước 4: Xem lời giới thiệu, lời tựa, lời nói đầu.  
Bạn đọc lời giới thiệu hay lời tựa để biết cuốn sách đề cập đến vấn đề gì, đối 

tượng nào sử dụng cuốn sách có ích hơn cả và phương pháp đọc có hiệu quả.  

Lời nói đầu do tác giả cuốn sách viết. Qua lời nói đầu, bạn dễ dàng hiểu được ý 

đồ của tác giả, hình dung được một cách khái quát vấn đề cơ bản được đề cập và tác 

dụng; mục đích của cuốn sách mà tác giả mong muốn; biết vấn đề quan trọng nhất 

cuốn sách sẽ trình bày. Đôi khi, qua lời mở đầu, bạn còn thu lượm được cả lời khuyên 

của tác giả nên tìm hiểu và nghiên cứu cuốn sách như thế nào.  

Bước 5: Xem lời kết luận và tóm tắt ở cuối sách.  
Mục đích của việc xem lời kết luận và tóm tắt của cuốn sách là để thấy rõ nội 

dung cô đọng nhất, những kết luận chính và sự khẳng định của tác giả đối với những 

vấn đề đã trình bày. Đồng thời, qua lời kết luận và tóm tắt, bạn còn thấy vấn đề chưa 

được giải quyết đầy đủ, phương hướng phát triển tiếp tục của chúng.  

Theo nguyên tắc, tác giả phải viết lời kết luận và tóm tắt ở cuối sách. Nhưng 

hiện nay không hiểu sao một số tác giả lại bỏ qua công việc này.  

Bước 6: Đọc một vài đoạn.  
Sau khi đã có được thông tin về nội dung và mục đích cuốn sách, bạn sẽ trực 

tiếp tìm hiểu vào nội dung bằng cách đọc qua một số đoạn, phát hiện những đoạn lí 

thú, có giá trị. Nhờ đọc qua một vài đoạn như vậy, những nhận định về nội dung cuốn 

sách sẽ dần được chính xác hoá, tạo điều kiện cho bước đọc sau.  

Bước 7: Đọc thực sự (hay đọc đi sâu)  
Để lĩnh hội được những tri thức cần thiết, đạt được mục đích đọc sách, bạn cần 

phải đi sâu nghiên cứu cuốn sách. Công việc này đòi hỏi bạn phải có kĩ thuật đọc. Kĩ 

thuật đọc là năng lực chiếm lĩnh tri thức và trình độ kĩ năng đọc của bạn. Kĩ thuật đọc 

phụ thuộc vào mục đích đọc, thể hiện ra bằng cách đọc. Sau đây là một số cách đọc, 

bạn có thể tham khảo và lựa chọn theo mục đích đọc của bản thân.  

Đọc lướt qua: Nhằm khái quát những khái niệm ban đầu và nội dung của nó 

trong cuốn sách. Với những bạn có năng khiếu, chỉ bằng cách đọc lướt đã nắm được 

điều cốt yếu nhất như ý chính, sự việc chính... Khi đọc lướt, có thể bỏ qua một số 

trang, đoạn nào đó, hoặc dừng lại ở một số trang, đoạn nào đó. Cách đọc này sử dụng 

khi đọc để tìm hiểu một vấn đề nào đó đã được chuẩn bị, cần làm rõ thêm, khẳng định 

thêm; hoặc tìm những cách diễn đạt khác nhau cho một vấn đề nhất định.  

Đọc có trọng điểm (hay đọc từng phần): Là cách đọc từng đoạn, từng phần đã 

được lựa chọn từ trước nhằm tập trung sức lực và thời gian cho những nội dung cần 

thiết, cho một công việc đã được chuẩn bị.  

Đọc toàn bộ nhưng không nghiền ngẫm kĩ: Cách đọc này nhằm khái quát toàn 

bộ cuốn sách chứ không đi sâu vào những nội dung cụ thể. Khi đọc không bỏ qua 

trang nào cũng không dừng lại suy ngẫm ở nội dung nào mà chỉ nắm xem, điều đó đã 

được bàn tới, và bàn ở mức độ nào. Với các cuốn sách ta chưa biết xu hướng, tư 

tưởng, giá trị... cũng có thể đọc theo cách này.  

Đọc nghiền ngẫm nội dung cuốn sách: Đây là cách đọc quan trọng nhất, cần 

thiết nhất trong tự học để lĩnh hội đầy đủ nội dung cuốn sách. Từng nội dung, từng 

vấn đề được xem xét tìm hiểu cặn kẽ, có đối chiếu với kiến thức, kinh nghiệm và 



những cuốn sách khác về những vấn đề đã được đề cập trong dó. Những nội dung tư 

tưởng của cuốn sách được người đọc đánh giá, phê phán và hiểu đầy đủ, sâu sắc.  

Đọc thụ động: Cũng với cách đọc toàn bộ hay đọc lướt, nhưng người đọc hoàn 

toàn theo sự dẫn dắt của tác giả, chấp nhận hoàn toàn, lấy đó làm những tín điều; nhìn 

nhận và xem xét vấn đề bằng con mắt của tác giả.  

Đọc chủ động: Là cách đọc mà khi xem xét những tư tưởng cuốn sách đề cập, 

người đọc luôn đối chiếu, đánh giá nó. Mọi sự chấp nhận hay phản đối đều được 

người đọc dựa trên cơ sở sự đánh giá, đối chiếu với kiến thức, kinh nghiệm; được 

nhận thức theo thế giới quan, tình cảm của mình. Từ những nhận thức đó mà rút ra 

những kết luận cần thiết cho bản thân người đọc.  

Đọc nông: Chỉ khai thác nội dung, tư tưởng cuốn sách ở trình độ chấp nhận 

hoặc có phê phán chung chung mà chưa thể hiện được sự nghiền ngẫm cuốn sách một 

cách thấu đáo. Khi đọc những cuốn sách giải trí thì cách đọc này là phù hợp, đỡ tốn 

công sức. 

Đọc sâu: Là cách đọc đòi hỏi phải nghiền ngẫm sâu sắc nội dung cuốn sách để 

hiểu cặn kẽ, lĩnh hội có phê phán những tư tưởng mà cuốn sách đề cập. Đây cũng là 

cách đọc quan trọng được sử dụng trong tự học.  

Mỗi cách đọc sách trên đây có thể đáp ứng cho những mục đích đọc và loại sách 

khác nhau. Với các loại sách khoa học và kĩ thuật, đọc với mục đích học tập, nghiên 

cứu phải đọc một cách chủ động, nghiền ngẫm sâu sắc, đi sâu vào nội dung từng vấn 

đề trong sách. Như vậy, càng thấy rõ, bạn cần có mục đích đọc sách rõ ràng trước khi 

bắt tay vào đọc.  

Đọc sách khoa học nhằm mục đích học tập, nghiên cứu, bạn không chỉ đọc một 

lần, mà có khi phải đọc nhiều lần mới đạt được mục đích đã đề ra. Vì vậy, người ta 

còn chia việc đọc ra thành đọc lần đầu và đọc đi sâu.  

Đọc lần đầu chỉ giúp bạn có những cơ sở định hướng cho các lần đọc đi sâu đạt 

kết quả. Chính từ kết quả đọc lần đầu, bạn có thể thấy được nội dung quan trọng và 

cần thiết với mình, lần đọc sau bạn chỉ cần chú tâm vào đó. Mỗi lần như vậy lại khám 

phá sâu thêm nội dung cuốn sách, xác định điều cần tìm hiểu cho lần đọc đi sâu sau, 

thu hẹp dần phạm vi đọc. Cứ như vậy cho tới khi bạn thấu hiểu cuốn sách, hoàn thành 

mục đích đọc thì việc đọc đó mới dừng lại. V.I. Lenin đã khuyên chúng ta: "Sau lần 

đọc đầu tiên phải ghi lại những chỗ chưa hiểu hoặc chưa rõ ràng để trở lại đọc lần thứ 

hai, lần thứ ba, thứ tư...". 

 

 

 


