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خضٍ هْوتشیي تخطْای هطالؼِ صحیح هشٍس وشدى هطالة خًَذُ ضذُ ّست  .دلت وشدیي یِ هطلة هثال صیست سٍ

خًَذیي ٍلی ًشسیذیي تاص ًگاُ تْص تٌذاصیي هیشیي سش خلسِ اصهَى سَاال سٍ وِ ضشٍع هیىٌیي ّوص تیي دٍ یا
سِ تا گضیٌِ ضه داسیي .هیگیي ای واش تاص یِ تاس هشٍس وشدُ تَدم تا هیتًَستن تضًن .یا هثال هیشیي سش خلسِ
ّشچی خًَذیي لاطی هیىٌیي یىی اص اصلی تشیي دالیلص ّویي هشٍس ًىشدًِ  .هشٍس وشدى ضوا سٍ تِ تسلط
هیشسًَِ .وال هشٍس یؼٌی ثثت وشدى هطلة دسیافتی دس رّي.تِ ػثاستی هشٍس وشدى تاػث اًتمال هطلة یادگشفتِ
ضذُ تِ حافظِ تلٌذ هذت هیطِ.
ّویطِ ایٌَ تذًٍیي وِ یادگیشی دلیل تش یاداٍسدی ًویطِ

ً.وَداس تذست اٍهذُ اص تحمیمات ًطَى هیذُ وِ

یاداٍسدى هطالة ووی تؼذاص پایاى یادگیشی اٍج هیگیشُ ٍلی تؼذ تِ سشػت واّص پیذا هیىٌِ تِ طَسیىِ اگش هطلثی
سٍ صثح یادگشفتِ ایذتا ضة حذٍد 80دسصذ اص هطلة فشاهَش هیطِ ٍتا پایاى صهاى  24ساػت تسیاسون هیطِ تِ
ػثاستی هطلة تؼذ اص یه سٍص تمشیثا فشاهَش هیطِ .حاالوافیِ فمط 10دلیمِ ٍلت تزاسیي تا اًٍایی سٍوِ یاد گشفتیي
تِ طَس واهل یادتَى توًَِ.
اها خیلی هْوِ وِ چٌذیي هشحلِ صحیح ٍاسِ هشٍس تایذ سػایت تطِ .هشٍسّای تی هَلغ ًٍادسست خض اتالف ٍلت
ّیچی ًذاسُ .حتوا تَی خیلی سایتا سٍش هطالؼِ وشدى سٍ دیذیي وِ هیگي اٍلیي هشٍس پس اص 24ساػت تؼذاص اٍلیي
یادگیشی تایذ اًدام تطِ ٍلی ٍلتی طثك ایي پیص هیشین اٍى ًتیدِ ای سٍ وِ اًتظاس داسین تْص ًویشسین .یادهِ
یىی اص استادای تضسگَاس اص تحصیلطَى تؼشیف هیىشدى خیلی خای تؼدة داضت ٍلتی گفتي تا لثل اص همطغ
تخصص( )PHDیؼٌی اص اٍل تا دوتشا ّشچی دسس خًَذى تِ ضیَُ ای اضتثاُ تَدُ ٍتْطَى سخت گزضتِ .
تیطتش هاّا هیاین اٍى ساُ سختِ سٍ اًتخاب هیىٌین تا ٍخَد ایٌىِ هیتًَین تا سٍضی خیلی ساحت تش تِ ًتیدِ خیلی
تْتشی تشسین.تِ اًٍی وِ اًتظاسضَ داسین.لثال گفتن دسصذ تیطتشی فىش هیىٌین هشٍس تایذ تا

 24ساػت تؼذ اص

یادگیشی هطلة تاضِ ٍلی طثك ًوَداسی وِ ایٌدا ٍاستَى هیزاسم خَدتَى ٍلتی دلت وٌیي هیثیٌیي وِ دلیما هشٍس
حذٍد  10دلیمِ تؼذ اص یادگیشی تاصدُ سٍ تِ  110دسصذ هی سسًَِ  .تِ ػثاستی تا اٍلیي هشٍس پس اص یادگیشی حذٍد
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 100تا  110دسصذ اصهطلة سٍ تِ یاد داسین ٍلی تؼذ اص ایي هذت تا یِ افت هَاخِ ّستین .یؼٌی اگش تؼذاص ایٌىِ یِ
هطلثی یا دسسی سٍ یاد گشفتیي  ,هشٍس وشدى سٍ ٍاسِ یه ساػت یا چٌذ ساػت تؼذ تزاسیي اٍى ًتیدِ ای سٍ وِ
اًتظاس داسیي ًویگیشیي. .

پس اٍلیي هشٍس تایذ تؼذ اص  10دلیمِ تاضِ .هشحلِ تؼذی وِ هشٍس تشای تاس دٍم ّست تایذ تمشیثا حذٍد  24ساػت
تؼذ تاضِ.هثال اگش صثح دسسی سٍ یاد گشفتیي اٍلیي هشٍس تؼذ اص

 10دلیمِ ٍ دٍهیي هشٍس تؼذ اص تمشیثا  24ساػت

یؼٌی ضة اٍى سٍص تایذ تاضِ ٍ .هشحلِ تؼذی ٍاسِ یِ ّفتِ تؼذ یا لثل اص صهاًی وِ هثحث خذیذی اص اٍى دسس سٍ
هیخَایي یاد تگیشیي ّست.

ًىتِ ای وِ تشای یادگیشی واهل تایذ دسًظش داضتِ تاضیي ایٌىِ لثل اص یادگیشی دسس ٍهطلة خذیذ تایذ حتوا پیص
خَاًی سطحی داضتِ تاضیي.حتی اگِ ٍلت ًىٌیي فمط ٍاسِ یِ ستغ یا  10دلیمِ یِ ًگاُ سطحی تِ تیتش ٍ هَضَع
ّای خذیذ داضتِ تاضي ایٌىاس تاػث هیطِ رٌّتَى اهادگی پیذاوٌِ ٍ یِ خَس تحلیل رٌّی ٍاستَى پیص تیاد تا
دسهَلؼی وِ دسس تذسیس هیطِ توام هطلة تَی رٌّتَى تحلیل تطِ ٍ تتًَیذ ًىات ٍهفاّین ولیذی سٍ اًٍطَس وِ
تایذ دسن وٌیذ.دس ضوي ًاگفتِ ًوًَِ ٍاسِ ایٌىِ هشٍس وشدى سشیغ تاضِ تایذ هَلغ یادگیشی یادداضت تشداسی
وٌیي .یاد داضت تشداسی تا خالصِ ًَیسی فشق داسُ  .هي صیاد تا خالصِ ًَیسی هَافك ًیستن چَى ّی ادم ٍسَاس
داسُ ایي هطلثَ تٌَیسِ ًٌَیسِ اخشضن هیگِ ًىٌِ فالى ًىتِ سٍ ًٌَضتِ تاضن ٍ تؼذ اص ایٌْوِ واس هیثیٌِ خالصص
تیطتش اص هطلة اصلی ضذ!! یادداضت تشداسی یا ًىتِ تشداسی سشفصال ٍ ًىات فشاس ٍ هْن ّست وِ تا دیذى ایٌْا
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توام هطالة خًَذُ ضذُ یادآٍسی ٍ هشٍس هیطي .پس یادتَى ًشُ هشٍس وشدى دٍتاسُ خًَذى ًیست .پس هَلغ هشٍس
وشدى تایذ دس ػشض  5دلیمِ تتًَیي توام اٍى چیضایی سٍ وِ یاد گشفتیذ تِ حافظِ تلٌذ هذتتَى تفشستیي.
یِ چیض دیگِ ایٌىِ هَلغ دسس خًَذى ٍهطالؼِ ضایذ خیلی ّا یه ساػت ًٍین هذاٍم هیخًَي تذٍى استشاحت
ٍلی تایذ تذًٍیي ایٌطَسی تاصدُ خیلی خَتی ًذاسُ چَى رّي خستِ هیطِ ضایذ ضوا خَدتَى ایي احساس سٍ
ًىٌیذ ٍلی طثك پژٍّص ّایی وِ ضذُ ّویطِ 30 - 20دلیمِ هطالؼِ ٍخًَذى هفیذ تا  5-3دلیمِ استشاحت تاصدُ
خیلی تیطتشی ًسثت تِ یه ساػت ًٍین هذاٍم خًَذى داسُ .پس سؼی وٌیذ ّویطِ تؼذ اص ًین ساػت خًَذى
هفیذ ٍتا دلت  3یا 5دلیمِ استشاحت داضتِ تاضي.
ضایذ االى پیص خَدتَى تگیي تىاسگیشی ایي ًىتِ ّا سختِ ٍ فىش وٌیي ًویطِ .دسستِ اٍل ساُ یىن سختی داسُ
هثال یه ّفتِ اٍل تا تتًَیي دلیك پیص تشیذ سخت تاضِ ٍلی ٍلتی ػادت وشدیي ٍتًَستیي تا ایي سٍش لذم
تشداسیذ دسس خًَذى اًمذ ٍاستَى لزت تخص ٍساحت هیطِ وِ ّن تِ واسا دیگِ هیتًَیذ تشسیي ّن ٍاسِ دسساتَى
ٍلت تیطتشی داسیي.هي ّویطِ هیگن وٌىَس فمط  1هاساتي ػلوی ًیست یؼٌی اًٍی وِ تیطتش هیخًَِ ستثص تْتش
ًویطِ تلىِ اًٍی وِ دسست هیخًَِ ٍ ضشایطَ هیفْوِ ٍ تا اٍى ضشایط خَدضَ هیساصُ هَفك هیطِ.
ّویطِ پیص خَدهَى هیگین ستثِ تشتشای وٌىَس چیىاسهیىٌي وِ تِ ایي ًتایح هیشسي ؟حتواَّضطَى تیطتشُ یا
تْتش یادهیگیشىٍ..لی ًِ ایٌطَس ًیست..تِ ایي فىش ًىشدین وِ ستثِ تشتشا ضایذ تا ضیَُ ّا ٍ سٍضْای صحیح تَدُ وِ
تًَستي اص تَاًاییاضَى تْتشیي استفادُ سٍ تثشى ٍتتًَي تِ اًٍی وِ هیخَاى تشسي .اص ّویي اهشٍص ضشٍع وٌیذ ٍتا
اسادُ ٍهصون ٍاسِ ّذفتًَگام تشداسیي ّش خایی وِ یىن احساس خستگی وشدیي تِ ضیشیٌی سسیذى تِ ّذفتَى
فىش وٌیذ ضیشیٌی پیشٍصی خستگی سٍ ٍاستَى تی هؼٌی هیىٌِ .تِ تَاًاییاتَى ایواى داضتِ تاضیي ٍ خَدتَى سٍ
تاٍس وٌیي ٍ تا خایی وِ هیتًَیي تالش وٌیي ٍاسِ سسیذى تِ اًٍی وِ ضایستتَى ّست.تایذ تِ ّوِ ًطَى تذیي وِ
ضایستِ تْتشیٌْا ّستیي پس تا تَول تِ خذا خٌگ سٍ ضشٍ وٌیي ٍ تدٌگیٌَاسِ سسیذى تِ پیشٍصی سسیذى تِ
ّذفتَى...اهیذٍاسم ایي هطلة تًَستِ تاضِ یىن تْتَى ووه وٌِ تَی ایي ساّی وِ دس پیص داسیي.
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