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 (دکتری تخصصی علوم اعصاب) دکتر مازیار فتحی نظر 

که حاصل یک دهه تجربه و تحقیق مهندس    یادگیری چالشیکتاب  
یادگیری و آموزش خواهد   نه  یزمپور است انقالب بزرگی در  حسین

 بود و محدود به کنکور نیست. 

مغز تعریف کرد که در    بادوامنمایشگر    عنوانبه  توانیمحافظه را  
به    توانیمیادگیری را    د وشویمتفکر، تجربیات یا رفتار منعکس  

یا    فرایند بیشتر   آوردندستبه کسب  کرد.  تعریف  نمایشگر  این 
به    معمولا مشتاق داشتن حافظه بهتری هستند که    آموزاندانش

اندوخته از  زیادی  حجم  یادآوری  به  مانند  باشدیمها  معنی   ،
نکته جالب اینجاست    یادآوری مطالب در جلسه آزمون شیمی. اما 

علمی تکامل   یادآوری و یادگیری اطالعات  منظوربهمغز انسان    که
که برای    افتهیتکاملیادگیری شرایطی    منظوربهبلکه    است  نیافته

 ضروری هستند.   حیات انسان

مغز انسان با دقیق انتخاب شده چون    کامالا   یادگیری چالشینام  
مانند   و    یهاچالشمواردی  بدیع  و  تازه  و  مبهم  فوری،  پیچیده، 

موا  آن  با  عادی  زندگی  در  مردم  که    شوندیمجه  انواع مشکالتی 
به   و  تشخیص  که  است  دلیل  این  به  شاید  کرده.  پیدا  تطابق 

برای ما    اندکه نوعی چالش بوده  یادآوری حوادث و وقایع گذشته

 مقدمه 
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دشوار  یادآور یاما    استآسان   امتحان  جلسه  در  شیمی    مطالب 
 است.

 یادگیری پرتاب یک توپ یا تشخیص یک مسیر قدیمی در جنگل
با    موارداین    یر یادگی .ای استکار ساده  به دلیل چالشی بودن آن، 

  ”توجه“در گام اول یادگیری  و  است    ریپذامکان  یراحتبهتوجه کردن  
که    شودیمفاکتورهای یادگیری مطرح    نیتریاصلیکی از    عنوانبه

 .در این کتاب با موضوع حالت بتای ذهنی از آن یاد شده

ا کتاب  این  بنده  نظر  را  به  و   ستیبایمرزشمند  معلمین  همگی 
اساتید دانشگاه نیز مطالعه کنند و معنی واقعی یادگیری و آموزش 

 چالشی یاد بگیرند. 

 

 مازیار فتحی                                                   

 1399زمستان سال                                                
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لیل فاجعه بودن روش د 9
 اییادگیری مدرسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول   
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یادگیری مدرسه از  یادگیری است که در منظور  از  ای همان روشی 
سال ما  طی  به  غیرمستقیم  یا  طور مستقیم  به  مدرسه  اولیه  های 

 کنیم.از آن استفاده میتا سال کنکور هم    آموزش داده شده و اغلب
یادگیری ممکن است برای امتحانات مدرسه مناسب باشد این روش  

 های پیشرفته مثل کنکور سراسری خیر. اما برای آزمون
از    عمیقی  درک  نیازمند  سراسری  کنکور  در  بال  درصدهای  کسب 

نیاز   را  متفاوتی  روش  آن  به  رسیدن  برای  و  است  درسی  مطالب 
ای برای  هدلیل فاجعه بودن روش یادگیری مدرس   9داریم. در ادامه  

 کنکور را خواهیم خواند. 
 
 وسواس مطالعاتی  -1

ای به  وسواس مطالعاتی اولین مشکلی است که مطالعه در مدرسه
مان را هدر بدهیم. شود وقت و انرژیآید و باعث میسراغمان می

 شود. با وسواس مطالعاتی سال کنکور به یک فاجعه مبدل می
به  کتاب  این  مدر  وسواس  قراردادی  از  صورت  نوعی  را  طالعاتی 

می میمطالعه  اهمیت  مواردی  به  فرد  آن  در  که  که  گوییم  دهد 
چنان هم بااهمیت نیستند. موضوع صحبت ما وسواس  درواقع آن

 شناسی نیست. به معنی لغوی و یا در اصطالح تخصصی روان
باتوجه باید توجه:  داشتیم  مطالعاتی  وسواس  از  که  تعریفی  به 

از   را  کندخوانی  به  موضوع  نیاز  هرکدام  چون  کنیم  جدا  وسواس 
 برنامه خاصی برای بهبودشان دارند. 
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 کندخوانی حلزونی -2
به روش مدرسه برای در مطالعه  زمان مشخصی  ای معمولا مقدار 

شود. معلمان و مشاوران روش تمام کردن یک درس مشخص نمی
سریع یادگیری  برای  اجرایی  قابل  و  آموزش  عملی  و نمیتر  دهند 

 آموزان با کندخوانی مواجه هستند.نهایتاا اغلب دانش
ها از  های ابتدایی که با شاگردان جدید داریم اغلب آندر صحبت

کندخوان   افراد  از  خیلی  است  ممکن  البته  دارند.  گله  کندخوانی 
اندازه کافی هم سریع مطالعه نکنند و سریع مطالب را  نباشند اما به
 یاد نگیرند.  

حل  در   قبولی  قابل  حد  تا  را  مشکل  این  چالشی  یادگیری  روش 
تنها مثل حلزون درس نخوانند بلکه مثل ایم تا شاگردانمان نهکرده

 یوزپلنگ سریع باشند.
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 تفاوت کندخوانی و وسواس مطالعاتی 

بهه زبهان سهههاده  فرد کنهدخوان از تمهام غرفیهت م زش برای 
تر از حد توان خودش  کند و آهسهههتهنمییادگیری اسهههتفاده 

اندازه گیرد اما فرد وسهواسهی ممکن اسهت بهمطالب را یاد می
اش را بها مطهالهب و کهافی از م زش اسهههتفهاده کنهد امها انرژی

 دهد.کارهای غیر مهم َهدر می
 
 
 غرق شدن در خیاالت یا عمیق مطالعه کردن - 3

ند مطالب را خیلی خواهآموزان معتقدند که چون میخیلی از دانش
آن بگیرند  یاد  میعمیق  مطالعه  مشغول  از  قدر  زمان  که  شوند 

رود و در نهایت هم به تصور خودشان یادگیری دقیقی  دستشان می
داده انجام  آنرا  میاند.  مطالعه  درگیر  گذر چنان  متوجه  که  شوند 

شوند. گاهی هم مطالب را به شکل افراطی در ذهنشان  زمان نمی
 شوند.ها میکنند و وارد خیالت و فانتزیمیتصویرسازی 

متوجه   و  درسی  مستقیم  مفاهیم  و  موضوعات  از  خارج  خیالت 
پردازی هیچ ارتباطی با مطالعه عمیق  خاطر خیالنشدن گذر زمان به

 ندارد و با عمقی یادگرفتن یک مطلب متفاوت است.
می انجام  مناسبی  تمرکز  و  سرعت  با  را  مطالعه  که   دهیمزمانی 

که مطالعه صحیحی داشتهمی بگوییم  اوقات توانیم  گاهی  اما  ایم 
بینیم فقط چند خط یا یک صفحه دهیم و میزمان را از دست می
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ایم و احتمالا اگر همان  را در طی چند ساعت گذشته مطالعه کرده
موقع از آن صفحه تعدادی تست به ما داده شود قادر به پاسخگویی  

 ایم.ون غرق در تخیالت خودمان بودهها نخواهیم بود چبه آن
 

 ( Flow Stateمفهوم فلو استیت )
شناسی به نام میهالی مفهومی  یک استاد رشته روان  1975در سال  

تواند در  به نام فلو را مطرح کرد. میهالی معتقد بود که انسان می
ها مشغول کار باشد اما همچنان پرانرژی و متمرکز حالت فلو ساعت

 ادامه کار لذت ببرد. باشد و از 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Mihaly Csikszentmihalyi 
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دوست چالش  یک  با  وقتی  را  فلو  حالت  ما  مواجه  همه  داشتنی 
هایی را به یاد بیاورید که غرق بازی  کنیم. زمانشویم تجربه میمی

بوده میکامپیوتری  درست  کاردستی  یک  وقتی  یا  یا کردهاید  اید 
 حتی حین آشپزی و ... 

تر  بتوانیم در حالت فلو مطالعه کنیم احتمالا در پایان روز پرانرژیاگر  
 از سابق هستیم.

لذت  از  یکی  چالشی بخشاحتمالا  مطالعه  روش  فواید  ترین 
 واردکردن شما به حالت فلو خواهد بود. 

 
 آلودگیکاهش فعالیت مغز و حالت خواب  -۴

آلفا حالت حالت آلفا و بتا دو وضعیت فعالیت مغز هستند. حالت  
عوامل   به  توجهی  زیاد  مغز  آن  در  که  است  آن  فعالیت  معمول 

صورت روتین و خودکار دستورات عادی را صادر  محیطی ندارد و به
قدممی مثل  کارهایی  انجام  برای  بارها  کند.  و  بارها  که  زدن 

کند به همین دلیل  شده اغلب اوقات مغز در حالت آلفا کار میانجام
باره به نیم که بعد از گذشتن از چند خیابان یکبیاست که گاهی می

آییم و حتی ممکن است متوجه نشده باشیم که چطور  خودمان می
 ایم. از این چند خیابان رد شده

به مغز  آن  در  که  است  بتا  حالت  مغز  دیگر  کامالا  کارکرد  صورت 
کند و  هوشیارانه و فعال شروع به توجه کردن به عوامل مختلف می

زدن  مه چیز را ثبت و ضبط کند. مثالا زمانی که حین قدمسعی دارد ه
آلفا  هستیم و در مقابل ما تصادف شده، ذهنمان دیگر در حالت 
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رود و سعی دارد همه اتفاقات  کند بلکه به حالت بتا میفعالیت نمی
 روبرو را ثبت و ضبط کند و کامالا هوشیارانه مراقب همه چیز باشد. 

که اضطراری وجود داشته باشد و یا در  معمولا، ذهن در مواقعی   
 رود. کند و به حالت بتا میهنگام تهدیدات در حالت آلفا کار نمی

توانیم ذهنمان را در  سختی میای بهدر روش معمول مطالعه  مدرسه
آلود  شود و یا خوابکننده میحالت بتا نگه بداریم و مطالعه خسته

 شویم. می

 
 مرور مکرربه فراموشی زود و نیاز    - 5

گویند مطالب امروز را آخر شب مرور  اید که میحتماا شما هم شنیده
 کن مطالب آخر هفته را در آخر هفته و ... 

من از این تکرارها همیشه متنفر بودم و به همین دلیل بود که به  
دنبال روش دیگری برای یادگیری گشتم تا فراموشی به این زودی 

 سراغمان نیاید. 
ایم یم که در مطالعه معمولی و روشی که تاکنون داشتهدان همه می

شوند و به همین دلیل ما  مطالب خیلی زود از ذهن ما فراموش می
فراموش نگران  همیشه  آنباید  اضطراب شدن  همیشه  باشیم.  ها 
 ها را مرور کنیم.توانیم مجدداا آناین را داریم که چه زمانی می
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ها سال اخیر آن  3آموزانی که در طی  دانشهای  بررسی گزارش

ایم نشان داده که فراموشی و کردهرا برای کنکور راهنمایی می
برابر دیرتر از حالت عادی و مطالعه با    8ها تا  افت درصد آن
افتد که علت اصلی آن روش مطالعه  ای اتفاق میروش مدرسه

 ای بوده است.ریزی پروژهچالشی و همچنین مدل برنامه
 
 
 یادگیری سطحی  - ۶

در روش مطالعه معمول که ابداا ماهرانه نیست ممکن است ما در  
یادگیری  مطمئناا  اما  کنیم  کسب  بالیی  نمرات  مدرسه  امتحانات 

که به فردی  همان  از  اگر  چراکه  است  نبوده  عمیق  کافی  اندازه 
تستی فیزیک گرفته    ۳۰گرفته یک آزمون    ۲۰مثال فیزیک را  عنوانبه

درصد کسب خواهد کرد و    ۴۰احتمال زیاد درصدی کمتر از  هشود ب
اندازه کافی مطالب دهد در روش مطالعه معمولی بهاین نشان می

 گیریم.را خوب یاد نمی
یاد می  با روش معمول  آنچه  از  فراتر  از ما  در کنکور چیزی  گیریم 

شود و برای رسیدن به آن سطح از تسلط نیازمند روشی خواسته می
 وش مطالعه چالشی برای کنکور خواهیم بود.چون ر

یادگیری   علت  به  کنکور  امتحان تستی در سطح سؤالت  یک  در 
سطحی، سرعت عمل کافی را نداریم و همچنین در حل سؤالتی که  
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درمانده می کرده  تغییر  بیانشان  و شیوه  که  شویم درصورتیسبک 
 روش یادگیری چالشی برای رفع این مشکالت طراحی شده.

 
 رشد کِم درصد - 7

ها استفاده  آموزان از آنهای معمول مطالعه که اغلب دانشدر روش
فصل از فیزیک کالس بایست چندین ساعت برای یک کنند میمی

نامه را مطالعه کنیم و احتمالا چند صد  برویم و سپس جزوه و درس 
که  برسیم درصورتی  90 تست فیزیک حل کنیم تا شاید به درصد بالی  

میرسی را  درصد  این  به  روش دن  با  کمتر  بسیار  زمانی  در  توان 
 یادگیری چالشی محقق کرد. 

روش یادگیری چالشی به شکلی طراحی شده که با آن بتوانیم بیش  
حد معمول از مغزمان کار بکشیم و انرژی را مطابق اصل پاِرتو که  از

قانون   بهینه مصرف    20به    80به  کامالا  به شکل  هم معروف است 
شود در زمان کمتر به نتایج  کنیم. مصرف بهینه انرژی باعث میمی

 بیشتر برسیم.
 
 

 20/  80اصل پارِتو یا قانون 
درصد نتایج را   80درصد کارهای مهم    20مطابق قانون پارِتو  

می آن  ایجاد  بتوانیم  اگر  و  بیابیم   20کنند  را  مهم  درصد 
به  می هم  کمتری  انرژی  صرف  با  بزرگ  موفقیتتوانیم  های 

 برسیم.
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سال   3های شاگردانمان در طی  آمده از گزارشدستاعداد به

برابر   3توان تا  دهد با روش مطالعه چالشی میاخیر نشان می
   رسید. 90 تر به درصد باالی  سریع

 
 سرخوردگی - 8

همه تالش و مطالعه که نتیجه آن پیشرفتی اندک بوده در کنار  این 
میفراموش دچار حس سرخوردگی  را  ما  مطالب،  چون  شدن  کند 
می قابل تصور  هدفمان  باخت  کنیم  آغاز  این  و  نیست  دستیابی 

 تدریجی یک کنکوری به خودش و به کنکور است.
 
 حس کندذهنی  - 9

پسدانش تالش از آموزان  میاینکه  زیادی  نتیجه  های  اما  کنند 
نمی  کسب  را  میدلخواه  فکر  این  به  فرد کنند  احتمالا  که  کنند 

می در خودشان  را  کار  ایراد  و  نیستند  از  باهوشی  و صدایی  بینند 
گوید: »تو کندذهن هستی و توانایی یادگیری ها میدرونشان به آن

 و قبولی با رتبه عالی را نداری ... «. 
دانش این  نهایت  اعتمادبهدر  میآموز  دست  از  را  و نفسش  دهد 
لنگان  با خستگی و از سر اجبار و لنگانکشد یا  دست از تالش می 

 دهد. ادامه می
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سازی در اصل خوشمزه ۴
 یادگیری چالشی کنکوری

 

 

 یک درس لذت برد؟ (خوردن)  مطالعه  توان از چطور می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوم   فصل   
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  بازی  -1
ابداع   ۲۰۰۲در سال    بارنیاول (Gamification)  گیمیفیکیشن واژه
گذاری  های سرمایهشرکت  موردتوجهاین رویکرد    ۲۰۱۱در سال   .شد

و   گرفت  فراوانی    زمانهم قرار  دانشگاهی  مطالعات  و  تحقیقات 
 .درباره  آن آغاز شد

. ممکن است مندیمعالقه  همه ما از کودکی تا سنین پیری به بازی
باشد  متفاوت  فرد  هر  موردعالقه  بازی  فردی .  نوع  است  ممکن 

  درهرصورت شغلش را نوعی بازی و سرگرمی برای خودش بداند اما 
  ، بازی و کسب موفقیت چه در عالم واقعی باشند و چه در عالم بازی

 جنسی جذاب است.هر برای افراد با هر رده سنی و 
بازیدیده  حتماا   را که شطرنج و  افراد مسنی  بازی  اید  های فکری 

کنند. این درواقع جدول حل می  زیادی را  هایساعت  کنند و یامی
یادگیری است که موضوع سازی  گونههمان گیمیفیکیشن )بازی  )

 یادگیری را برای آن فرد جذاب کرده. 
به دنبال یادگیری باشد به دنبال لذِت بُرد  اینکه فرد  جایبهدر بازی 

به اما  بازی است  اتفاق  در  یادگیری هم  کنار آن  صورت خودکار در 
تد بدون اینکه تالش زیادی برای یادگیری کند و یا از یادگیری افمی

 خسته شود. 
بازی  می   اثر  ،در  اتفاق  هم  بر .  افتدتشویق  تشویق  اثر  مکانیسم 
در دانشگاه استنفورد    1998در سال    Dweck  و  Mueller  را  یادگیری

انگیزی به دست آوردند که مطالعه آن  و نتایج شگفت   بررسی کردند
 کنم.را به مشاوران، مربیان و اساتید توصیه می
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 اثر برنده  -2
شناسیم که در کارهایشان یکی پس از دیگری همه ما کسانی را می

می استعداد،موفق  اگرچه  این   شوند.  در  شانس  و  توانایی 
اما    تأثیرها  موفقیت یک   تریمهم  نکته  دارد  دارد. شما چه  وجود 

دانش یک  چه  و  باشید  آزمایشگاهی  امتحانات موش  در  که  آموز 
بعدی   باریک کند،  مدرسه شرکت می برد  برای  را  شما  برد، شانس 

 شود. دهد. به این پدیده، اثر برنده گفته میافزایش می
اعتمادبه  بردن  باریک  اعتمادبهدهد  نفس میبه شما  برای  و  نفس 

نفس به نظر منطقی  برنده شدن بسیار مهم است. موضوع اعتمادبه
تحقیقات  می اما  دانشگاه  آید  اعصاب  علوم  دانشمندان  از  تیمی 

Zhejiang  چیز دیگری را نشان داد. نتیجه این تحقیق در  چین ،
 چاپ شد. ۲۰۱۷در سال  scienceمجله معتبر 

دورسومدیال  نام  به  مغز  از  بخشی  که  دریافتند  دانشمندان  این 
(dmPFCنقش اصلی را در اثر برنده بازی می ) جذاب کند و بخش

توانست حتی پس این تحقیق این بود که تأثیر باخت ابتدایی می
 . از چندین برد باقی بماند

 
 
 :اثر برنده  
 . شودبردن باعث بردهای بیشتر می باریک   
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 ایجاد کنجکاوی  -3
گاهی ممکن است دوستمان کمی از خاطرات یک موضوع یا اتفاق 

و   بگوید  ما  به  شود  بعدازآنرا  منصرف  ادامه صحبت   ایندر    .از 
ادامه صحبت چه چیزی بودمواقع بسیار کنجکاو می و    شویم که 

آن میاحتمالا  اصرار  دوستماقدر  تا  ادامه  کنیم  شود  مجبور  ن 
هم  را  موضوع  جزئیات  و  ریز  تمام  احتمالا  و  بگوید  را  صحبتش 

او  می  خاطربه از  داشت  وجود  ابهامی  نیز  هرکجا  و  سپاریم 
 خواهیم برایمان توضیح دهد. می
شود کامالا  ما در مورد ابهاماتی که ایجاد می  که ذهن  واضح است 

آن ابهام    با دررابطهه  و دوست دارد همه اطالعاتی ک  شود میکنجکاو  
 د دارد را سریعاا به دست بیاورد. وجو
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بتوانیم از عالقهه م ز بهه یهادگیری و کنجکهاوی برای رفع   اگر

وق و ا ذتوانیم مطالب درسههی را بابهامات اسههتفاده کنیم می
سههدردن و یادگرفتن    خاطربههیجانی جادویی یاد بگیریم و از 
 آن مطالب دیرتر خسته شویم. 

 
 حل مسئله و مشکل  -4

که   است  افتاده  اتفاق  برایتان  پیش میحتماا  مشکلی    ، آیدهرگاه 
گذارند و ه سر میاز افراد اطراف ما کاله کارشناسی خود را ب تعدادی

گویند  کنند و پیشنهادهای خود را به ما میتحلیل می  مسئله را کامل
 شود. تا جایی که گاهی صحبتشان آزاردهنده می

جای همدلی و همدردی به سراغ راهکار و حل مشکل هاطرافیان ما ب
و جالب است که همه ما کم یا زیاد یک کارشناس درون    روندمی

 تراشد.حلی میداریم که برای هر مشکلی راه
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استفاده کنیم  نیز  توانایی ذهن در یادگیری چالشی    اینتوانیم از  می 
ای مواجه شود و تحریک و مغز را در شرایطی قرار دهیم که با مسئله 

 حلی برای آن مسئله بیابد. تا راهشود 
که احتمالا   مسئله برای حل کردن یک مشکل یا    فکرکردن مطمئناا  

معمول خواهد    تر از مطالعه  بخشجزند بسیار لذتبقیه از حل آن عا
 بود.
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 چالشی مطالعه 
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روش یادگیری چالشی مسیر یادگیری و روش مطالعه و افزایش  در
را تا حد خیلی زیادی در    درصد به شکلی چیده شده که ذهن شما

توانید در حین یادگیری  دهد و احتمالا شما نمیبتا قرار می  وضعیت
 .و افزایش درصد بر مطالعه متمرکز نباشید

 
 ؟ یادگیری چالشیچرا 

حتی   و  جذاب  ما  برای  را  یادگیری  که  مواردی  قبلی  مطالب  در 
کنند بررسی کردیم و از گیمیفیکیشن و کنجکاوی و بخش میلذت

شوند  ها مواجه میل مشکالت و مسائلی که با آنحمایل افراد به  ت
 صحبت کردیم.

را  کنیم که ذهن ما  ایجاد  را  یادگیری  اگر ما یک روش و سیستم 
مدام در حالت بتا قرار دهد و توجه و تمرکز ما بر یادگیری را افزایش  

موفقی در کنکور خواهیم بود و در یادگیری   کامالا دهد احتمالا فرد  
 . زنیماز رقبایمان جلو می

و افزایش    مسیر یادگیری  ،روش یادگیری چالشی روش مطالعه   در
را تا حد خیلی زیادی در حالت   به شکلی چیده شده که ذهنتسلط  
فعال  بتا   و  هوشیار  حالت  همان  مییا  شما قرار  احتمالا  و  دهد 
متمرکز نمی مطالعه  بر  درصد  افزایش  و  یادگیری  حین  در  توانید 
 .یدنباش

تر  تر و عمیقبخشعالوه بر اینکه یادگیری را لذت  یادگیری چالشی
توانیم  تر ما میاندازد و از همه مهمکند فراموشی را به تأخیر میمی
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و    برسیم  ۹۰ زمانی بسیار کمتر از زمان معمول به درصدهای بالی    در
 از رقبایمان پیشی بگیریم. 

را   روش یادگیری چالشی شما  شاگردانمان نشان داده  هایگزارش 
یک یا  بالی  در نصف  به درصد  معمول  زمان  و  می  ۹۰ سوم  رساند 

کند اگرچه بعضی از  برابر می  3تا    2درواقع بازدهی یادگیری شمارا  
بازدهی   و  یادگیری، سرعت  این روش  به  تسلط  از  شاگردان پس 

 .تشان چهار یا پنج برابر شده اسیادگیری
واضح هست این است که شاگردان ما به ساعت   کامالا چیزی که  

اند و حدود هفت  مطالعه زیادی برای موفقیت در کنکور نیاز نداشته
گذاشتند و به مسافرت یا هشت ساعت برای مطالعه روزانه وقت می 

نیز   رتبهرسیده  کامالا و تفریحات خود  به  اما توانستند  زیر اند  های 
ها دانشگاهی را برای آن  رشته  رتبه ورود به هر  برسند که این    ۱۰۰۰

 .کندممکن می
  

 مطالعه چالشی 
عمل کنند یعنی مطالب   صورت خود خوانخواهند بهرادی که میاف

را قرار است خودشان یاد بگیرند این است که آن مطلب را  کنکور  
 . صورت چالشی مطالعه کنندبه

 ؟شودمیاما مطالعه چالشی به چه شکلی انجام 
چالشی  مطالعه  جزئیات دانش  ،در  فهم  برای  اینکه  بدون  آموز 

کند   را متوقف  ادامه میپیشروی در مطالعه  را  بدین    دهدمطالعه 
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بار کند در همان یکمی سعیخواند و  بار میمعنی که مطلب را یک
 . این مطالب را یاد بگیرد ین مقداربیشتر

شفاف  برایتان  موضوع  این  اینکه  که  برای  را  روزهایی  شود  تر 
امتحان داشتید و فراموش کرده بودید که امتحان دارید را به شما 

 یز متوجهئساعت قبل از امتحان یا کو  احتمالا یک  .شومیادآور می
خواهد یک امتحان سر کالسی  مید معلم  عشدید که در زنگ بمی

بی آن  از  شما  اما  بودهابگیرد  آماده  طالع  امتحان  آن  برای  و  اید 
آن مواقع  ایدنشده در  فرصت .  یا  از همان  قبل  پایانی کالس  های 

که در زنگ بعد    یکردید به مطالعه برای امتحانزنگ قبل شروع می
تمام زنگ استراحت را نیز به مطالعه    .قرار بود از شما گرفته شود

گاه ید که احتمالا هیچ کرد پرداختید و با چنان سرعتی مطالعه میمی
 توانید در خانه آن روش را تکرار کنیدنمی

همان   در  را  مطالب  که  اینجاست  جالب  زنگ   10نکته  دقیقه 
گرفتید و اگر استراحت و چند دقیقه قبل از شروع امتحان یاد می

به حفظ کردن داشت حفظ می نیاز  امتحان هم مطلبی  شدید در 
 گرفتید نمره خوبی می

  ۲۰قبل آمادگی داشتید شاید نمره    ازاگر برای امتحان  هرچند که   
دقیقه فرصت    ۱۵حدود  فقط    اینکه  وجود  باگرفتید اما این بار  می

 .را کسب کنید ۱۸یا  ۱۹اید توانستید نمره داشته
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 مقایسه مطالعه در چالش و حالت عادی 
 :1حالت 
 اید امتحان باخبر بوده شما از
  مطالعه و فهمیدن آن فصل از کتاب فرصت ساعت برای    ۳  احتمالا 
و کامالا   یداه گرفت  ۲۰یا    ۱۹در امتحان سر کالسی نمره  و  ید  اه گذاشت

 از نتیجه خوشحالید. 
 :2حالت  

 ایدخبر بودهشما از امتحان بی
اید دقیقه خود را برای امتحان آماده کرده  15زمانی حدود    صرفاا در

تر مثالا ی پایین کمگیرید و یا  احتمالا همان نمره حالت اول را می
 .۱۸نمره 

از  صحبت بگیرید اغلب   ۱۸اید نمره دقیقه توانسته ۱۵شمایی که در 
به اگر  که  دارید  داشتم حتماا    ۳۰دقیقه    ۱۵جای  آن  فرصت  دقیقه 

 . توانستم نمره کامل را بگیرممی
ساعت زمان برای    3به این نکته توجه کنیم که ما در حالت اول به  

گرفتن نمره کامل نیاز داشتیم اما در حالتی که با کمبود زمان مواجه 
دقیقه    ۱۵بودیم و باعجله خیلی زیاد شروع به یادگیری کردیم در  

نزدیک به نمره کامل را کسب کردیم و معتقد بودیم که اگر   اینمره
 .توانستیم نمره کامل را بگیریمن دیگر داشتیم میدقیقه زما ۱۵


