چٌذ تنٌيل هْن براي تقَيت حافظِ
 -1داشتي ّذفٍ :لتي ّذف خَد سا اص هغالؼِ هـخق ػاصيذ ،آهادگي تيـتشي تشاي خَاًذى ٍ يادگيشي داسيذ  .داؿتي
ّذف تِ ؿوا ووه هي وٌذ تا دس حيي هغالؼِ دلت تيـتشي داؿتِ تاؿيذ ٍ توشوض حَاع ًيض تْثَد هي ياتذ.
 -2اػتواد داشتي :اػتواد تِ حا فظِ ًخؼتيي گام تمَيت حافظِ اػت ٍ .لتي وِ تِ خَد ٍ حافظِ تاى ايواى داؿتِ تاؿيذ ٍ
ايٌىِ تشاحتي هي تَاًيذ دس تحليالت خَد هَفك ؿَيذ ،هؼلوا" پايِ تمَيت سا هحىن هي وٌيذ.
-3ػالقِ :هيضاى ػاللِ اي وِ خَاًٌذُ ًؼثت تِ هغلة داسدٍجالة تَدى هَضَع هَسدهغالؼِ،دس تخاعشػپاسي آى هغالة
دسحافظِ تاثيشصيادي داسد.تِ خاعشػپشدى هَضَػات هَسدػاللِ دسحافظِ تِ ػَْلت اًجام هيگيشد.
 -4سالهتي«:ػمل ػالن دستذى ػالن اػت »اگشاصًظش جؼوي ػالن تاؿيذ تْتشهي تَاًيذاصًظش رٌّي تِ واسّاي فىشي
تپشداصيذ .تٌاتشايي اصهلشف هـشٍتات الىلي ٍهَاد هخذسدٍسي وشدُ ٍ سطين غزايي دسػتي داؿتِ تاؿيذ.
 -5امسيژى مافي :يىي اص ػلل ون واسي حافظِ ًاسػايي اوؼيظى هغض هي تاؿذ  .تٌاتشايي تايذ تِ ٌّگام هغالؼِ فضاي اتاق
اوؼيظى الصم سا داؿتِ تاؿذ .يىي اص تْتشيي سٍؿْا تشاي تاهيي اوؼيظى هَسد ًياص ،اػتفادُ اصتٌفغ ػويك اػت.
 -6دقت :تشاي ين حافظِ خَب تايذ دلت تااليي داؿت  .دلت پايِ ٍ اػاع تِ خاعش ػپاسي هغلة اػت

 .تٌاتشايي

پشٍسؽ دلت دس تخاعش ػپاسي هغالة تؼياس هَثش اػت.
 -7تورمس :تايذ تِ ٌّگام هغالؼِ تواهي حَاع خَد سا تشسٍي هغلة هتوشوض وٌيذتاتتَاًيذ آى سا تِ حافظِ خَد
تؼپاسيذ.تشاي ايجادتوشوضتايدؿشايظ هغالؼِ سا سػايت وٌيذ .دسٍالغ تا سػايت ؿشايظ هغالؼِ هَلؼيت هٌاػثي ساتشاي
توشوضٍيادگيشي تْتش هغالة ايجادهي وٌيذ.
 -8استراحتٌّ :گام هغالؼِ ًثايذ خؼتِ تاؿيذ ،اگش احؼاع خؼتگي هي وٌيذ ووي اػتشاحت وٌيذ ٍ تؼذ هغالؼِ سا ؿشٍع
وٌيذ .پغ اص يادگيشي ًيض حتوا" اػتش احت وٌيذ تا آهَختِ ّاي ؿوا هجال اػتحىام ٍ پايذاسي دس حافظِ سا پيذا وٌٌذ.
 -9خَاب مافي :تي خَاتي ،تِ خاعش ػپاسي هغالة سا تا هـىل سٍتشٍ هي وٌذ ،خَاب وافي اص ًملاى حافظِ جلَگيشي
وشدُ ،هَجة اػتشاحت هغض ؿذُ ٍ هىاًيؼن تِ خاعش ػپاسي هغالؼِ ساتؼْيل هيوٌذ.
–10آرامش  :اضغشاب تيؾ اصحذًِ تٌْاهَجة فشاهَؿي هيـَد،تلىِ آفت ػالهتي ٍصًذگي اػت

.تشاي جلَگيشي اص

فشاهَؿي تْتشاػت ؿشايظ ٍهحيظ يادگيشي اصّيجاى خالي تاؿذ.
 -11برًاهِ ريسي :تشًاهِ سيضي دسػي،ايي اهىاى ساتِ ؿوا هي دّذ وِ تْتشٍدسصهاى هخلَف تِ خَدؽ آى دسع سا
تخَاًيذ ،تا عش ح تشًاهًِ ،ظن خاكي تِ سًٍذ يادگيشي خَد هي دّيذ وِ ايي ًظن خاف تِ هىاًيؼن حافظِ دس تخاعش
ػپاسي هغلة ووه هي وٌذ.
 -12هذت يادگيري :يىي اص ػلتْاي خؼتگي هغضي ،عَالًي تَدى هذت هغالؼِ اػت خَاًذى دسصهاًْاي تؼياسعَالًي ٍ
هذاٍم،افت ؿذيذتِ خاعشػپاسي هغالؼِ ساتِ دًثال خَاّذ داؿت.تٌاتشايي سٍؽ ًين ػاػت هغالؼِ 5 +دليمِ اػتشاحت
ساّشگضفشاهَؽ ًىٌيذ.
 -13يادگيري با فاصلِ :تيي يادگيشي فاكلِ تيٌذاصيذ تا اصپشاوٌذگي دلت ؿواجلَگيشي ؿَدٍتِ خاعش ػپاسي هغالة
دسحافظِ تْتشكَست گيشد.يادگيشي تا فاكلِ،تِ هشاتة تْتشاصيادگيشي هتشاون اػت .
 -14تصوين بِ بخاطر سپردى  :يىي اص اكَل يادگيشي ايي اػت وِ خَد سا ٍاداس تِ يادگيشي وٌيذ .اگشتا خَد ػْذ تثٌذيذ
وِ تايذ هغلثي سا ياد تگيشيذ ّويي تلوين تِ خاعش ػپاسي هَجة هي گشدد وِ هَلغ هغالؼِ دلت تيـتشي داؿتِ ٍ تا
توشوض تاالتشي هغالة سا تخَاًيذ.

-15خَب درك مردى :اگش هغلثي ساتِ جاي حفظ وشدى تفْويذ،تْتشدسحافظِ ضثظ ٍتايگاًي هي گشدد

.لثل اصآًىِ

تخَاّيذ هغلثي ساحفظ وٌيذ،اتتذا تايذآى هغلة ساهَسد تشسػي ٍتجضيِ ٍتحليل لشاس دّيذٌٍّگاهيىِ آى ساتِ خَتي دسن
وشديذ،تخاعش تؼپاسيذ.
 -16تنرار :اگش تخَاّيذ هغلثي تشاي هذت عَالًي دسحافظِ تالي تواًذتايذاٍل آى هغلة هشٍسگشدد ٍ دٍم آًىِ ايي
هشٍستايذدسفَاكل صهاًي هؼيٌي اًجام گيشد.
 -17استفادُ از اًَاع حافظِ :ػؼي وٌيذ دس ٌّگام هغالؼِ اص ػِ حافظِ اكلي خَد (حافظِ ّاي تيٌايي --ؿٌَايي ٍ حشوتي
)يىجا اػتفادُ نًيذ ًگاُ وشدى تِ جوالت ( حافظِ تلشي ) ،تىشاس ػثاسات تا كذاي تلٌذ خلَكا "دسصهاى هشٍس (حافظِ
ؿٌَايي )ٍ يادداؿت تشداسي (حافظِ حشوتي )
-18تصَير سازي :اگشتتَاًذتلاٍيشهغلة خَاًذُ ؿذُ سادس رّي ايجادوٌيذخيلي ساحت تشهي تَاًيذآًْاساتخاعش تؼپاسيذ.
ٍ-19سايل مول آهَزشي :اػتفادُ اصٍػايل ووه آهَصؿي اصلثيل فيلن،اػاليذ،،ؿىل ٍ …تِ تخاعشػپاسي اعالػات
دسحافظِ ووه هي وٌٌذ.هغالثي وِ تِ ايي ؿىل خَاًذُ هي ؿًَذ.تشاي هذت عَالًي تشي دسحافظِ تالي هي هاًٌذ.
 -20تشريحي ٍتستي خَاًذى

 :دسٌّگام هشٍس هغالة،تْتش اػت آًْا سا يه تاس تِ كَست تؾ

سيحي ٍ

اػتذالليٍتاسديگشتِكَستتؼتي تخَاًيذتااصعشيك تىشاس ٍتوشيي ّوشاُ تادسنٍفْندسحافظِ تالي تواًٌذ.
 -21رٍش جسء بِ جسء :دس ايي سٍؽ ػؼي وٌيذ هغالة سا تِ كَست تٌذ تِ تٌذ ٍجضء تِ جضء ياد تگيشيذ دس ايي حالت
يادگيشي ؿوا تِ كَست صًجيشُ اي خَاّذ تَد.
 -22رٍش ملي :دس ايي سٍؽ تايذتوام هتي سا تِ عَس واهل تخَاًيذ پغ اص هغالؼِ تاس اٍل ،ػؼي وٌيذهتي سا تشاي خَد
يادگيشي تىشاس وٌيذ ػپغ هتي سا تاس ديگش تِ عَس واهل اص اٍل تا آخش تخَاًيذ.
 – 23ارتباطٌّ :گام هغالؼِ ،تا حذ هوىي ،تيي هغالة خَاًذُ ؿذُ استثاط تشلشاس وٌيذ تا ُ س وذام اص هغالة ،يىي اص حلمِ
ّاي صًجيشُ حافظِ سا تـىيل دٌّذ  .اگش هغالة تِ كَست صًجيشُ اي ،پيَػتِ ٍ دس استثاط تاّن دس آيٌذ تِ خاعش ػپاسي
آًْا ساحت تش اًجام هي گيشد.
وٌيذتدس ٌّگام ياد آٍسي
ا
 -24سازهاًذّي :هغالثي سا وِ هي خَاًيذ تايذ تِ كَست هٌظن دس آٍسدُ ٍ آًْا سا عثمِ تٌذي
هـىلي ًذاؿتِ تاؿيذ  .هغالة اگش تِ كَست هٌظن دس حافظِ جاي گيشًذ،ػشيؼتش تيادآٍسدُ هي ؿًَذٍووتش فشاهَؽ هي
گشدًذ.
 -25بر جستگي ٍ ًواياًي  :واستشد اكلي تش جؼتگي دس يادگيشي تِ ايي كَست اػت وِ ؿوا اتتذاهغالة سا
تخَاًيذ،تخَتي آًْا سا دسن وٌيذ ٍ د س اًتْا صيش ًىاتي وِ هْن تـخيق دادُ ايذتا هاطيه ياخَدواس خظ تىـيذتادسٌّگام
هشٍسػشيؼتش آى ًىات تِ چـن آيٌذ.
 -26تقذم ٍ تاخر ّ :ش چمذس تيي هغالة اٍليِ ٍ هغالة آخشي فاكلِ تيفتذ تِ ّواى ًؼثت احتوال فشاهَؿي هغالة
افضايؾ هي ياتذ .تشاي جلَگيشي اص ايي فشاهَؿي تايذ كفحات ووتشي سا هغالؼِ وٌيذ يؼٌي اتتذا ٍ اًتْاي هغالة سا تِ ّن
ًضديه وٌيذ.
 -27تقطيغ :دسايي سٍؽ اعالػات تضسگتشسا تِ ٍاحذّاي وَچىتشتمؼين وٌيذ

 .هثال "تشاي تِ خاعش ػپشدى يه

ػذد12سلوي هيتَاى آى سا تِ ٍ3احذ  4سلوي تمؼين وشدُ ٍػپغ آى سا تِ خاعش تؼپاسيذ.
 -28تذابير يادبار  :سٍؿي اػت وِ تا اػتفادُ اص آى هي تَاى تِ هَضَع اكلي پي تشد  .يىي اص ايي سٍؿْا  .يادياسي سٍؽ
هىاًي اػت تِ ٌّگام يادگيشي ٍ ياد آٍسي هغالة،هىاى اؿياء ساتايذهجؼن ًوائيذ الثتِ ايي هىاًْا
تايذواهال"آؿٌاتاؿٌذتاياد آٍسي هغالة تِ ػَْلت اًجام گيشد.

 -29تذاػي :تشاي ايٌىِ هغالة سا تِ خَتي تِ خاعش تؼپاسيذ تا دس هَلغ لضٍم تياد آٍسيذ  .تايذ تيي آًْا استثاط ٍ تذاػي
خَتي تشلشاس وٌيذ  .تشاي يادگيشي ّش هَضَع تايذ آى سا تا اعالػات لثل ٍ تؼذؽ پيًَذ داد يا تِ ػثاست ديگش تذاػي ٍ
استثاط تشلشاس وشد.

