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موسسه انتشارات

حافظه کوتاه مدت تنها تا 48 ساعت قابلیت نگهداری مطالب خوانده شده را دارد و پس از آن 
با یک افت سریع و تصاعدی، حذف مطالب آغاز می شود. مهم است بدانیم پس از گذشت 
24 ساعت از زمان مطالعه، 70 درصد از محتوای خوانده شده فراموش می شود که 

این نقطه به »قله فراموشی« معروف است.
بنابراین یک روز بعد از مطالعه اولیه حتماً دوباره باید همان مطالب، مرور گردند تا پایداری 

مطالب حفظ شود.
مرور اول؛ یک روز پس از مطالعه اولیه بوده و باعث می شود قشر خاکستری مغز فعال گردد؛ 

درنتیجه محتوای مطالعه شده تا 10 روز در حافظه دوام می یابد.
مرور دوم؛ 10-7 روز بعد از مرور اول خواهد بود تا مطالب خوانده شده به مدت یک ماه 

دیگر، پایداری خود را حفظ نمایند.
مرور سوم؛ یک ماه پس از مرور دوم می باشد؛ بدین ترتیب مطالب تا چهار ماه دیگر در 

حافظه باقی خواهند ماند.



آزمایش های ابینگ هاوس به روشنی ارزش تالش شخص برای کدنگاری اطالعات در حافظه بلندمدت را از طریق تکرار و مرور 
که  مرور مکرر مطالبی  به طور چشم گیری توسط  اطالعات،  فراخوانی  توانایی  که  داد  نشان  نتایج تالش های وی  نمایان می سازد. 

می خواهیم به خاطر بسپاریم افزایش می یابد.
طبق منحنی فراموشی ابینگ هاوس )Ebbinghaus Forgetting Curve(؛ اگر انسان مطلبی را به خوبی فرا گیرد، پس از 24 
الی 48 ساعت تقریبا 50% و پس از حدود یک ماه، تقریبا 80% مطالب آموخته شده در حافظه کوتاه مدت و 20% آن در حافظه 

بلند مدت قرار می گیرد.

بنابراین؛ چند دور مطالعه نه چندان عمیق، بهتر از یک دور مطالعه عمیق است. مغز در هر مرحله از مطالعه، حجم محدودی 
از اطالعات را می تواند پردازش نماید؛ بنابراین اصراری بر حفظ کردن تمام جزئیات در مرحله نخست نداشته باشید.

بدون تکرار و دیگر تکنیک های تقویت حافظه، مغز یافته های خود را نه با سرعت ثابت و خطی، بلکه به صورت فزاینده و تصاعدی از 
دست می دهد. مغز تقریبا 75 درصد اطالعات دریافت نموده را پس از 48 ساعت فراموش می کند.

بیشتر اطالعاتی که وارد مغز ما می گردد، برای مدتی طوالنی در آن باقی نمی ماند. مغز مدام در معرض هجوم اطالعات توسط حواس 
مختلف قرار دارد؛ بنابراین این توانایی را دارد که همواره اطالعاتی را که نیازی به آن ها ندارد، رها و پاکسازی نماید.
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برخی از عوامل مؤثر بر سرعت فراموشی

1. میزان سختی محتوای مطالب

2. میزان فشار روانی در لحظه آموختن

3. میزان توجه به موضوع حین فراگیری

بار نقش »تداخل« را در  انجام گردید، برای نخستین  4. تداخل: پژوهشی که در سال 1924 توسط دو روان شناس آمریکایی 

فراموشی آشکار ساخت.
در این پژوهش از دانش آموزان خواسته شد تا جداول هجاهایی را که قبالً نشنیده بودند، حفظ کنند؛ با این شرط که یا درست قبل 
از خواب شبانگاهی این کار را انجام دهند یا هنگام صبح بالفاصله پس از بیدارشدن. سپس آن ها را پس از یک، دو، چهار یا هشت 

ساعت بعد از بیداری می آزمودند.
نتیجه بسیار شگفت انگیز بود. مشخصاً فراموشی در افرادی که قبل از خواب جداول را حفظ کرده بودند، کمتر بود و این در حالی بود 
که فاصله زمانی بین آموختن جداول و امتحان در رابطه با این دانش آموزان بیشتر از کسانی بود که پس از خواب آن را حفظ کرده 

بودند. این پژوهش عالوه بر عامل زمان به  خوبی نقش تداخل اطالعات در فراموشی را اثبات می کند.

براساس نظر بسیاری از روان شناسان، فراموشی یک مطلب، 
عالوه بر زمان، بر اثر تداخل اطالعات و فعالیت های همزمان 

دیگر در مغز رخ می دهد.
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روش مرور در دوره درک مفاهیم

برای دروسی که به پایان رسیده اند، یک روز در هفته یک دوز نگهدارنده )Maintenance( جهت مرور مطالب گذشته در نظر 
بگیرید؛ به عنوان مثال روزهای چهارشنبه )یا هر روز دیگری که مد نظرتان است( را بدین منظور اختصاص دهید.

اگر در دوره درک مفاهیم، درسی به پایان رسیده و شما در طی مشاهده فایل های تدریس، پنج زمان 1/5ساعته برای آن در نظر 
گرفته بودید، حال با اتمام آن، حداقل یک تا دو زمان 1/5 ساعته برای مرور آن اختصاص دهید.

یکی از دالیل اصلی عدم موفقیت برخی از داوطلبان که چندین سال پیاپی در آزمون 
شرکت نموده اند، عدم توجه به مرور مداوم تحت یک دوز نگهدارنده و منظم است. 
این دوستان حجم زیادی از مطالب را بدون تسلط کافی و به صورت پراکنده در ذهن 
می شود. روشن  هدفمند«  »مطالعه  جدول  اجرای  اهمیت  اینجا  کرده اند.  جمع  خود 

جداول ثبت ساعات مطالعه

با ثبت ساعات مطالعه خود به صورت روزانه و جمع بندی آن ها در پایان هر هفته، ارزیابی مناسبی از شرایط مطالعه خود داشته و 
جهت حضور در جلسات مشاوره فردی، می توانید آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت خود به استاد مشاور ارائه نمایید.

از هر زمانی که شروع به مطالعه می نمایید، ساعات مطالعه خود را بدون ایجاد حساسیت؛ مانند استفاده از کرنومتر و... 
درپایان هر روز ثبت نمایید.



میزان مناسب ساعات مطالعه 

ساعات مطالعه هر فرد متناسب با شرایطش، تفاوت دارد. به طورکلی دو قانون مهم در پاسخ به این سؤال که »چند ساعت باید 
مطالعه کنیم؟« وجود دارد:

1- وقت خود را مفید استفاده نمایید )اتالف وقت نداشته باشید(.
2- به جز استراحت، انجام کارهای روزمره، ورزش و کمک به خانواده، بقیه زمان موجود را به صورت مستمر مطالعه فرمایید.

ساعات پیشنهادی در گروه های سه گانه جهت زمان بندی برنامه مطالعه

برای تمامی داوطلبان به تفکیک شرایط گوناگون، برنامه ریزی جداگانه ای صورت گرفته است. کافی است شما از میان گروه های اول تا 
سوم، یکی را انتخاب نموده و با مراجعه به جداول مربوطه، برنامه خود را تنظیم نمایید.

گروه اول: داوطلبان شاغل در طرح نیروی انسانی، خدمت سربازی و دانشجویان سال آخر
گروه دوم: داوطلبان شاغل در مطب های خصوصی و کلینیک با در نظر گرفتن یک تا دو شیفت کاری تا پایان دوره درک مفاهیم

گروه سوم: داوطلبان آزاد که به صورت مستمر )تمام وقت( مطالعه می کنند.
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رنگ های مختلف در این جداول بیانگر موارد زیر هستند::
رنگ سبز ساعاتی است که به عنوان مطالعه برای داوطلبان در نظر گرفته شده است.

رنگ صورتی مخصوص داوطلبان شاغل و با توجه به شرایط گروهی است که در آن قرار گرفته اند.
رنگ آبی مربوط به ساعات ارائه فایل های تدریس اساتید مؤلف کتاب های پارسه می باشد.

رنگ خاکستری زمان های مطالعه آزاد جهت انعطاف پذیری برنامه است.
رنگ زرد زمان های استراحت )خانواده، نماز، صبحانه، ناهار و شام( می باشد.

رنگ بنفش مربوط به ساعات مرور است.

تذکر: شنبه و یکشنبه اولین مرور دروسی است که در طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه تدریس شده اند؛ لذا مطالعه در این 
دو روز به صورت تمام وقت برای گروه 2 و 3 ضروری خواهد بود.

به دوستانی که برحسب شرایط، 1 تا 2 شیفت به کار کلینیکال اشتغال دارند، توصیه می شود روزهای دوشنبه و سه 
مطالب  تثبیت  برای  یکشنبه  و  فرصت شنبه  از  است  بهتر  عزیزان  این  کنند.  انتخاب  به عنوان شیفت کاری  را  شنبه 

تدریس شده در روزهای پنجشنبه و جمعه استفاده نموده و چهارشنبه را به مرور اختصاص دهند.
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