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در دنیای سراسر تغییر امروز ...

ــه  ــن جمل ــا ای ــا ب ــاالت و پایان نامه هــای دانشــگاهی دورۀ م ــا تمــام ارائه هــا، مق تقریب

ــه ارزش و کارکــردش را از دســت داد.  ــدر تکــرار و تکــرار شــد ک شــروع می شــد. اینق

امــا مگــر واقعیتــی واضح تــر از ایــن هــم داریــم؟ همه چیــز بــا ســرعت در حــال تغییــر 

اســت. شــرایط و انتظــارات کاری، ایجــاب می کنــد کــه مهارت هــای زیــادی داشــته 

باشــیم و مهارت هــای جدیــدی را هــم یــاد بگیریــم. بایــد ایــن مهارت هــا را خیلــی 

ســریع یــاد بگیریــم و از مهارتــی بــه مهــارت بعــدی برویــم. در واقــع ضــروری اســت کــه 

یــک یادگیرنــدۀ دائمــی باشــیم.

امــا کجــا بــه مــا آمــوزش داده شــده کــه چگونــه یادگیرنــده خوبــی باشــیم؟ خانــواده 

ــوای  ــته؟ محت ــری نداش ــچ تغیی ــی هی ــت از ِک ــوم نیس ــه معل ــی  ک ــتم آموزش ــا سیس ی

آموزشــی معمــوال در راســتای خواســت و تفکــر تصمیم گیــران تغییــر می کنــد امــا 

روش آمــوزش چطــور؟ وقتــی کیفیــت و ارزش محتــوا و دانســته ها بــه ســرعت زیــر 

ســوال مــی رود، بهتــر نیســت بــه جــای اینکــه بــه ســختی و بــا تــالش بســیار محتــوای 

ــه فکــر کســب »مهــارت یادگیــری« باشــیم؟ ــاد بگیریــم، ب خاصــی را ی

ــا همیــن دغدغه هــا، تــالش کردیــم کتاب هایــی را عرضــه کنیــم  در همیــن راســتا و ب

کــه مهــارت یادگیــری را بــه مــا بیامــوزد. امیــدوارم ایــن کتــاب و مجموعــه کتاب هــای 

مهــارت یادگیــری برایتــان مفیــد و کارســاز باشــد.
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 مقدمۀ مترجم 

 مقدمۀ مترجم 

آموزش و    ۀبا وجود مطالعاتم در زمین به من پیشنهاد شد،    این کتابترجمۀ  وقتی  
درک کاملی   بهاز  یادگیری،  اولین کاری که  نداشتم.  آن  عنوان  رسید،  مفهوم  ذهنم 

بود  اینترنتی  و    «Ultralearning»  ۀواژ   ؛جستجوی  نوشتم  جستجویرا  های معادل   به 
سعی کردم   .خواندم آن    ۀمطالبی دربار   و  را دیدم  «فرایادگیری»   معادل.  پرداختمموجود  

تر کاملای  ه زمینکتاب به پیش  ۀبرای ترجم  کهاین زیرا عالوه بر    ؛موارد را مطالعه کنم  ۀهم
برای خودم هم جذاب    خاص و بدیع  نوع یادگیری  این  نیاز داشتم، حاال دیگر شناخت  

به این نتیجه رسیدم که شاید   ،رفتم   تر . ترجمه را آغاز کردم. البته هر چه جلوبود   شده
 استفاده کنم.  «یادگیریبیش »واژۀ از   «فرایادگیری» واژۀ جای  بهتر باشد به 

هایتان از خودتان انتظار داشته قابلیت که بیش از  اید  ه حال به این فکر کرده آیا تاب
آیا چیزی را بیش    د؟ایتان قدم برداشته ی فعلیهاتوانایی   مرز حال فراتر از  ه باشید؟ آیا تاب

اید؟ این  یادگرفتن را چشیده   بیشتر حال لذت و اثر  ه اید؟ آیا تابمعمول یادگرفته   از حد  
دهد. شاید به همین دلیل  می یادگرفتن در اختیارتان قرار  بیشتر کتاب راهکارهایی برای 

 دانم.  ی را معرف بهتری برای این فرایند می یادگیر بیش  ۀاست که واژ 

ایم و تعریفمان از یادگیری برگرفته از همان  ه ما دوران مدرسه را مثل هم گذراند  ۀهم
در تر  و جدی   بیشتر تالش  آموزشی است. عمدتًا فرزندانمان را به    روش قدیمی و سنتی  

یا    ۀبرنام فوق   یهات یمکمل و فعالهای آموزشی  برنامه قالب   ترغیب  آموزشی مدرسه 
 اجازه   انآنبه  اوقات    بیشتر   ،مند باشندکنیم. اگر به مهارت خاصی عالقه حتی وادار می 

ی از مطالب درسی  بیشتر را با اولویت    آن  یادگیریو    آن مهارت  به  دهیم که پرداختننمی 

اما محصول همین    «اول درس!»  :ما با این عبارت امری آشناییم  ۀهم  تقریبًا دنبال کنند.  
فاقد مهارتی  خیل عظیم فارغ شاید  دو کلمه،   پدیدباشد  التحصیالن  به  تبدیل  ای  ه که 
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 ۀ شد به اولویت اغراق  تأکیدافرادی که    .شده است  «کردهبیکاران تحصیل »نام  ه  بار بسف أت
و استعداهای خود پی    هاتوانایی که به    ه استمانع از این شد  ،درس نسبت به مهارت

محدود به برنامه و فضای رسمی و  اً صرفی کاربردی را بیاموزند و خود را هامهارت ،ببرند
که فراتر از مدرسه   ی آوری تجربیات افراد موفقکتاب با جمع   ۀسنتی مدرسه نکنند. نویسند

. به تعریف ه استپرداخت یلبه تفص ییادگیر بیش  مفهوماند، به و دانشگاه قدم برداشته 
در   ،مهارت یا دانشی خاص تالش برای آموختن کاربردی  »ی عبارتست از یادگیر بیش   ،وی

 . ویژه« های راهبرد زمانی کوتاه با استفاده از 

یتان ایمان بیاورید و به  هاتوانایی اول به    ۀکند تا در وهلمی   این کتاب به شما کمک
 ، نمود، قدم بردارید. هر زمان که اراده کنید می  تاکنون برایتان غیرممکن  چهآن سمت  

از آغاز این کار،    ،اما  .اص و کاربردی اقدام کنید ید برای یادگیری مهارتی ختوانمی قبل 
شده و طبق اصولی معین قدم بردارید. شاید مطالب کتاب را مطالعه کنید تا حساب 

خصوصًا در این برهه از زمان،    ،ای برای ما ایرانیانموجود در این کتاب بیش از هر جامعه
توجهی از بازار پرتنش  قابل   مهارتی خاص، سهمیم با تسلط بر  توانمی   چراکهکاربردی باشد.  

 وکار خود را رونق دهیم.  خود کنیم و کسب  و رقابتی امروز را از آن  

 

 مریم شبیری 
 



 

 گفتار پیش 

 گفتار پیش 

یانگ آشنایی  اسکات  با  سال    1ام  اواسط  دهم جوالیبرمی   201۳به   بود که   گردد. 
برایش ایمیلی فرستادم و پرسیدم آیا تمایل دارد برای ماه آینده مالقات کوتاهی داشته  

یم و امیدوار بودم که او  بود   هباشیم. چند روز پیش از آن، همدیگر را در کنفرانسی دید 
 کنیم.    وگوگفت با هم  مجدد مایل باشد نیز 

تمرکز    من  ام، اولویتآینده   ۀ، من آن موقع اسپانیا هستم و در پروژ اصاًل »:  پاسخ داد

  «بر یادگیری زبان خواهد بود. 

ها آمد. مدیریت همزمان مالقاتمی   منطقی  نظر به، اما  را نداشتم جوابی  انتظار چنین  
گشتش صبر کنم.  از خواهد تا بمی   متوجه شدم که  . المللی دشوار است سفرهای بین و  

ی ما  وگو گفت   چهآن بازنخواهد گشت و    ها همسرعت دریافتم که به این زودی البته، به 
قطع   ،انداختمی   تعویقبهرا   و  زمان  نبود.شدن  ووصل تغییر  با  کردن  مالقات  اینترنت 

 انگلیسی حرف نزند.  یک سال دقیقاً زیرا او تصمیم داشت  ،اسکات سخت بود 

ی آغاز شد. طی سال  یادگیر بیش برای    شتعهدترتیب آشنایی من با اسکات و  بدین 
بعد، وقتی اسکات به اسپانیا، برزیل، چین و کره سفر کرد و در تالش بود تا در این مدت 

ایمیل با او در تماس    ازطریق  این کشورها صحبت کند، من نیز گاهی    ۀبتواند به زبان هم
ا توانستیم زمانی را  طول کشید ت  2014بودم. او به حرفش عمل کرد: تا تابستان سال  

 کنیم.    وگوگفت تنظیم کنیم که مرتب با هم در تماس باشیم و هر چند ماه با هم  

زده بودم. به عنوان هایم با اسکات هیجان ، همیشه برای مالقاتی شخصیبه دالیل
ی خوب را ایجاد هاعادت ام این است که بفهمم چطور  نویسنده، یکی از اهداف اصلی 

 
1 Scott Young 
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ی خود هاعادت وضوح بر  د را کنار بگذارم. فردی مثل اسکات، که به ی بهاعادت کنم و  
طور همین و    بیاموزدبه من  هاییست چیز توانمی  همان آدمی بود که  مسلط بود، دقیقاً 

. به یاد ندارم که مالقاتم با او تمام شده باشد و من طی آن جلسه چیزی از شد هم می
 او یاد نگرفته باشم. 

پیش از این نیز اسکات  .  بوده باشد این بدین معنا نیست که نگرشش برایم عجیب  
یکدیگر را مالقات کردیم.    201۳هنگام که در کنفرانس سال  ؛ آن  کرده بودتوجهم را جلب  

یادگیری کل دور   ز آناو یک سال قبل ا دلیل  آموزشی مقطع کارشناسی کامپیوتر    ۀبه 
ام  هآی دانشگاه  و گذراندن  در    مۀ تی  )به   تر کم امتحانات  سال  یک  رساندن پایان از 

 ۀ. برنام شده بود ماه( در فضای اینترنت مشهور   12از    تر کم ساله در  4ای ه دور های  کالس 
و قبل از رویاروی با او در    دیده بودم  گفت،میتجربیاتش  در آن از  را که    1تدایکس تاک 

مطالعه   را  یفرد   هاییی و پرورش توانا  یادگیری  ۀاز مقاالتش دربار   یتعداد ،  کنفرانس
   م.کرده بود

پروژ   ۀاید دور ای  ه انجام  مثل گذراندن  مقطع کارشناسی    ۀبلندپروازانه،  آموزشی 
بخش  تی یا یادگیری زبانی جدید در هر سه ماه، برای بسیاری از افراد الهام آیدانشگاه ام 

 هاپروژه   این  در ی  دیگر   اما چیز   ؛ند اخاص بسیار جذاب های  این پروژه   ،من   ازنظر  است.  
 تعصب داشت.  روی کارش اسکاتم: ردکمی  تر درککه آن را عمیق   بود

و مطمئنم  ام رویکرد اسکات تحسین کرده  دربارۀاین همان چیزی است که همیشه 
قرار خواهد گرفت. او فقط روی کسب دانش تمرکز    نیز   خواننده  ی  که مورد تحسین شما

برجسته و درخشان روند کاری   ۀبه کاربرد آن دانش نیز متعهد است. نقط  ،نکرده است
. این رویکرد  در یگی را اقدامی فشرده و متعهدانه درنظر می که یادگیر   استاین  اسکات  

بینم.  می  خودم  ۀتا حدی برایم روشن است، زیرا الگوهای مشابه آن را در زندگی و حرف 
 . بوده است یادگیری فشرده و خودمحور    ۀبعضی از سودمندترین تجربیات من در نتیج

پروژه  اولین  از  بود  امی یادگیر بیشهای  یکی  البته  عکاسی  زمان.  آن  واژ   ،در   ۀ با 
، برای چند ماه به اسکاتلند رفتم. اولین  2009. در اواخر سال  آشنا نبودم  یادگیرییش ب

می زندگی  از کشور  خارج  در  بود که  زیبای کوهستباری  مناظر  دیدن  با  و  ی هاان کردم 

 
1 TEDx Talk 
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ند  انتظار  البته  بخرم.  مناسب  دوربین  یک  باید  دریافتم که  عاشق اسکاتلند  اشتم که 
 را تجربه کردم.  ام زندگی های ترین دوره یکی از خالقانه  ،عکاسی شوم. از آن به بعد 

عکاسان معروف را مطالعه کردم.    ۀی متعددی آموختم. پیشینهاروشعکاسی را به  
از یک    ،هجذاب بودم. اما بیش از همهای  منظره   دنبال  به گشتم و  می   جاهای مختلف را

هزار عکس گرفتم. به هیچ کالس عکاسی   100: در سال اول بیش از  روش ساده آموختم
هیچ کتاب  خوب   دربارۀ  ینرفتم.  فقط  شدن  چگونگی عکاس    امتحان   وقفهبی نخواندم. 

من در این   ۀهای مورد عالقعمل، در یکی از فصل ازطریق   یادگیری    کردم. این رویکرد  می
 .1مستقیم ی: حرکت یادگیر بیش اصل سوم  ؛کتاب آمده است 

خواهید بیاموزید.  می  چهآن انجام    ازطریق  ست از یادگیری  ا  حرکت مستقیم عبارت
یادگیری غیرمرتبط و منفعالنه. شاید    بادهد نه تمرین واقعی رخ می  با، پیشرفت  اساسًا 

اما   ،نظر برسندبه شبیه به هم    چیزی جدیدکردن  تمرین و    چیزی جدید  یادگیری  عبارات  
روش دو  نتایج  توان می  این  و    کاماًل ند  غیرمستقیم  یادگیری  باشند.  داشته  متفاوتی 

 ازطریق  )یادگیری    3کند. تمرین مستقیم و فعاالنه ، دانش و اطالعات خلق می2منفعالنه 
 . آفریند میمهارت  ،(عمل

نکته  همان  با  ایاین  اسکات  است:  هست که  داده  توضیح  فصل ششم  در  خوبی 
مستقیم میمهارت    ،حرکت  تقویت  آموزش توانمی  .کند را  بهترین  تکنیک  ید  در  ها 

برداری  تمرین وزنه   هایادگیری آن اما تنها راه برای    ،برداری پرس سینه را جستجو کنیدوزنه 
خاطر بسپارید، اما تنها راه جذب  ی پرفروش بازاریابی را به هاکتاب   ۀید هم توانمی   ؛است

این است   را تمرین کنیدمشتری  تلفنی  بازاریابی  بسیار سودمند    تواندمییادگیری    .که 
که کسب اطالعات جدید از فرایند یادگیری مهارت جدید  وجود دارد  خطر این باشد، اما 

در اما هنوز    ،نکات مربوط به یک صنعت را بدانید  ۀ. حتی ممکن است همشود جدا  
 اید.  واقعی تمرین نکرده  یمحیط آن را در چراکه  د؛نداشته باشی تبحر کاربرد آن 

خاطر کیفیت  ه ب   تنهانه . من،  آگاه است ی جدید  هامهارت یادگیری    دشواری  از  اسکات  
ب   ش،نوشتار  ایده   اشی پایبند  ۀواسطه بلکه  برایش  شیاهبه  .  قائلم   احترام  است که 

 
1 directness 
2 Passive learning 
3 Active practice 
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بسیاری . ه استکند: او خطر کرد نمی   اهمیت این موضوع بگویم کفایت  دربارۀهرچقدر  
خورند. به قول می  ولی در دنیای واقعی شکست  ،رسندمی  نظر خیلی خوب به ها  از ایده 

 و عمل نیست. اما در عمل، چرا.«   نظریه، هیچ تفاوتی بین نظریهمعروف: »در 

که اگر کردم  متعهد  خود را  عکاسی، طولی نکشید که  یادگیری  م برای  هایدر تالش 
تمرین مستقیم داشته باشم. چند ماه بعد از خرید دوربین،  شوم، باید    موفق  خواهممی

به نروژ سفر کردم و به قطب شمال رفتم تا از شفق قطبی عکس بگیرم. دیری نپایید که  
از فینالیست  از نورهای شمالی، یکی  عکاس مسافرتی    ۀهای مسابقبه لطف آن تصویر 

مدتی کوتاه و    در گواهی بر این بود که    بیشتر اما    ،انگیزی بودشگفت   ۀسال شدم. نتیج
 د.  ر پیشرفت ک توانیچقدر م یادگیری  ۀ فشرد  ۀ البته طی دور 

ی بود یادگیر بیش   ۀوقت عکاسی را به عنوان شغل دنبال نکردم. فقط یک پروژ هیچ 
انجام دادم. اما چند سال بعد درست همان زمانی    ی که برای رضایت شخصی و تفریح

آغاز کردم که در  دیگری را    ۀ یادگیری فشرد  ۀکه اولین بار اسکات را مالقات کردم، دور 
به   داشتم  ۀنتیجذهنم  باور  نوشتن  می  :کارآمدش  و فهمیدم  خواستم کارآفرین شوم، 

 برساند. هدفم مرا به  تواندمیو مسیر خوبی است 

یک زیادی در آن نداشتم. هیچ   ۀم که تجربکرده بودرا انتخاب  ای  ه حوز بار دیگر،  یک 
به زبان انگلیسی    در دانشگاه   یک کالس  تنها  از بستگانم کارآفرین نبودند و در این زمینه

را مطالعه کردم، برایم عجیب بود که اسکات   یادگیریبیش م. اما وقتی کتاب  بود  هگذراند
توضیح  به مرحله را  فرایندی  همان  بودمرحله  در    داده  من  از  شدن  تبدیل مسیر  که 

 م.  کرده بوداز آن پیروی   ،کتابترین پرفروش  ۀکارآفرینی ناشناخته به نویسند

ن محبوب  ها و نویسندگا نویس کارم را با بررسی وبالگ   -  1: فرایادگیری1  ۀاصل شمار 
کسب مهارت   ۀالزم   چهآن برای  طرحی    تابه من کمک کرد    هاآن ی  هاروش شروع کردم.  

 ترسیم کنم.  مدر نویسندگی است، برای خود

 
1 Metalearning 
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وقتم را صرف نویسندگی کردم. جدای از   ۀاز ابتدا هم تقریبًا  - : تمرکز 2 شمارۀاصل 
زیادی از زمانم را صرف مطالعه و  عهده گرفتم، بخش که برای گذران زندگی به پروژۀ  چند 

 نویسندگی کردم. 

 ایزمانی  مۀآموختم. برنا   نوشتننویسندگی را با    -  : حرکت مستقیم۳  شمارۀاصل  
جدید بنویسم. طی دو سال   ۀتنظیم کردم که هر دوشنبه و پنجشنبه یک مقال  مبرای خود

 مقاله نوشتم.   150اول، بیش از 

نویسی را به  های مقالهانه تمام جنبه هدفمند  -  : تمرین و ممارست4  شمارۀاصل  
چند بخش کوچک تقسیم کردم )عنوان، مقدمه، شروع موضوع، شرح داستان و ...( و  

های هر بخش را در کنار هم قرار دادم. سپس برای آزمودن و  صفحات پرشده از مثال 
 اجرا کنم.   تر بزرگ ا در فعالیتی آماده شدم تا هر بخش کوچک ر ام رگیری توانایی کابه 

ایمیل   شخصاً  امده هزار نفر مخاطب اولیه  ۀبه هم تقریبًا  - : بازخورد6 شمارۀاصل 
بازخورد خواستم. عدد خیلی  ام  نوشته   دربارۀ  هاآن از    پرسیو احوال  سالمپس از  و    ،زدم

 اما در ابتدای راه برایم بسیار آموزنده بود.   ،بزرگی نبود

 ... به همین ترتیبو 

 

اسکات   تکنیک من  است.    کارآمدروش  از  پیروی  آورده،  با  در کتابش  هایی که 
حرف  خلق کنم، کسب نویسندگی   ۀتوانستم  را  راام  موفقی  ووکار  بیندازم  درنهایت    ه 

ا أ ترین کتاب نیویورک تایمز را تپرفروش   ۀ ، نقط1ی اتمی هاعادت ر کتاب  تشانلیف کنم. 
 .  مکرده بودی تمرکز  یادگیر بیش بود که حول فرایند  یها تالشاوج سال 

یا یادگیری چهار زبان در یک   هاکتاب ترین  پرفروش   تألیف  دربارۀیی  هان ا وقتی داست
مخالفم. آموختن    . منکنیم »این کار مختص دیگران است«فکر می   ،شنویمسال می

مختص گروهی کم  فقط  آن  انجام سریع  و  ارزشمند  نوابغ  چیزی  از  این    نیست؛تعداد 
 بپذیرد و انجام دهد. فقط اکثر مردم هرگز این کار را  تواندمی فرایندی است که هر کسی  

 
 کرده است.   منتشر نشر نوین این کتاب را با خرید حق انتشار به فارسی ترجمه و  1
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  . شده است ننشان داده    هاآن مش به  کتابی روش انجا  در هیچ وقت  زیرا هیچ   ،کنندنمی 
 البته تا االن.  

پروژ  بخواهید  دلیل عالئق شخصیای  ه چه  به  به لحاظ  را   آغاز کنید، چه بخواهید 
  :وجود دارد یادگیرییش انجام ب یبرا  یخوب یلدال ، شوید به کار  دستای ه حرف

  ها مهارت  ۀتوسع   ؛ددهمی   بهتانزندگی را    بودن  هدفمند   حس، یادگیری عمیق  اوالً 
ی مسیری است برای  یادگیر بیش   ؛خوشایند است   ،کسب مهارت در چیزی  ؛سودمند است

این   ؛و ساخت زندگی خود را دارید   ،به خود ثابت کنید توانایی پیشرفت و توسعه   کهاین 
 خواهید دست یابید.  می  ید به هر چهتوانمی دهد که می  نفس را به شمااعتمادبه 

. واقعیت  بیشتربه بازدهی    یابیست از چگونگی دست ا   ، یادگیری عمیق عبارتثانیاً 
است که   این  را    ۀعالقمورد    ۀمردم هرگز حوز   بیشتر ساده  مطالعه  طور  به خود   فشرده 

هم که  وقتی    شود.یم پیشرفت    کنند. انجام این کار، حتی فقط برای چند ماه، باعثنمی 
ی  بیشتر د، حقوق باالتر و زمان آزاد  ی ید شغل بهتری داشته باشتوانمیکنید،  می  پیشرفت

ای  ه تری در تماس باشید، و سطح زندگی شخصی و حرفدرخواست کنید، با افراد جالب 
 خود را ارتقا دهید. 

امکان  عمیق  یادگیری  پاول گراهام درآخر،  است.  سرمایه 1پذیر  و  گذار ، کارآفرین 
توجه زیاد کافی همراه  یک سال کار متمرکز به  ها،  : »در بسیاری از زمینه گویدمی   ،معروف

ند طی یک سال یا چند ماه  توانمی  چهآنکنم که اغلب مردم از  می  است.« من هم فکر 
خودمحور    فشردۀشوند. فرایند یادگیری  می  زدهدست بیاورند، شگفت ه یادگیری متمرکز ب

را یاد  هاآن کردید بتوانید نمی   شما پرورش دهد که هرگز فکر یی را در هامهارت  تواندمی
مییادگیر بیش بگیرید.   شما کمک  به  این  قابلیت کند  ی  و  بیابید  را  خود    احتماالً های 

 بهترین دلیل برای انجام آن است.  

واقعیت این است که با وجود موفقیتم در نویسندگی و اقدامات مربوط به عکاسی،  
اما بدون راهنما یا مسیر.  ،طور جدی پیگیری کردمرا به هاآن نه نبودند. ها بهیاین پروژه 

 
1 Paul Graham 
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م تصور  توان می این کتاب را داشتم.    ،اشتباهات زیادی داشتم. کاش زمانی که شروع کردم
 کنم.  جویی  صرفه ام زمان و انرژی در ستم توانمی چقدر کنم که 

های راهبرد بخش است. اسکات معدن طالیی از  ، جذاب و الهامییادگیر بیش کتاب  
تالش او در اختیار   ۀهر چیزی پدید آورده است. حاال نتیج  کاربردی برای یادگیری سریع  

، امیدوارم از این  کهاین   تر مهم من لذت ببرید و    ۀشماست. امیدوارم از این کتاب به انداز 
انگیز در زندگی خود استفاده کنید. با بلندپروازانه و هیجان ای  ه برای انجام پروژ ها  ایده 

اشتراک گذاشته است، به این  که اسکات در کتابش به هایی  راهبرد و    هاان توجه به داست
 اقدام به عمل است.  ،ماندمی  دانش دست خواهید یافت. تنها چیزی که

 
   

 جیمز کلیر 

 های اتمی نویسندۀ کتاب عادت





 

 بدون رفتن به آن  ،یتیآدر دانشگاه ام ی ر یادگی( 1 فصل

 فصل اول

 دروس، تیی آبدون رفتن به دانشگاه ام توانمی  آیا  
 ؟ فراگرفترا  آنآموزشی 

میش و روشنایی گرگ م. شده بود  خیره بیرون  به  پنجره  از . مانده بود چند ساعت فقط 
با    پاییزی بود،   یک روز سرد و خشک   . شد نمایان می   رو روبه ی  ها ان ساختم ز  صبح داشت ا 

ستم پایین  توان می یازدهم    ۀ از طبق ارانی عجیب بود.  همیشه ب   برای شهری   هوایی آفتابی که 
که سگ    پوشی تیپی که کیف چرمی در دست داشتند و زنان شیک خوش   را ببینم، مردان 

بود  مسافران     اتوبوس های  آخرین سرویس .  کوچکی همراهشان  هفته،  پایان  تعطیالت 
  اما من از قبل    ، شده بود تازه از خواب بیدار    شهر شاید  .  ند آورد می را به شهر  گذری مردد  

 سحر بیدار بودم.  

زدم تلنگر  وقت  که    به خودم  نیست رؤیااالن  را    ،پردازی  توجهم   های مسئله   بهو 
گونه  مسئله این   . شده بود مقابلم نوشته    ۀدفترچ  کردم که در   معطوف ای  کارهریاضی نیمه 

. « ... کنید  ثابت   واحد  ۀر ک    متناهی  هایه ازای تمامی قسمت ب  زیر را  شروع شد: »قضیۀ
به کالس   مربوط  ماساچوست  ۀسسؤم   1رۀچندمتغی  حسابسؤال   دانشگاه )  فناوری 

خواندن  و وقت زیادی برای درس   مانده بودنترم  امتحانات پایان چیزی تا  بود.    (2تیآی ام
مسئله را در    صورتچشمانم را بستم و سعی کردم    «...چه بود؟ دوباره  3رل ک  »نداشتم.  

کردم که در فضایی خالی . توپ قرمزی را تصور  خب .  داریم هندسی    ۀیک کر ذهنم بسازم.  

 
1 Multivariate Calculus 
2 Massachusetts Institute of Technology (MIT)  

3 Curl :مترجم -یاضیاتر  یهپا  یماز مفاه  یکی 
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بودن عمودی   ۀدهند نشان   �̂�چه بود؟ باز برای خودم تکرار کردم که    �̂�  حاال  معلق است.
  توپ سطح    عمود بر سطح باشد.  وبه سمت بیرون  است که  رداری  ب  است و به معنی  

 چه کرل  اما .بود  ه پوشاند  را آن جای همه سیخ موی مثل که  شد بردارهایی از  پر  قرمزم
  وسیع   دریایی  در   که   تبدیل شد   کوچکهای  تصورم از بردارها به امواجی از پیکان  ؟شودمی

  قرمز   توپ  آن  هدوبار .  ددا می  نشان  را  سیال  جریان  در   گردشکرل کردند. می  حرکت
  من  پشمالوی توپ. داشتند   ساکن الکتریکی بار که  موهایی  آمد، ذهنمبه  مو از  پوشیده

 اما.  ، این استدالل من بود نباید کرلی هم وجود داشته باشد  طبیعتاً   چرخید، پسنمی 
  آن   است  بهتر .  کشیدم  خط   معادالت  از   بعضی  روی  ؟ آن را اثبات کنم  ستمتوان می  چطور 

بود ذهنی  تصاویر .  کنم  بررسی  دوباره  را واضح  را  نمی   اما  ،ندام  نمادها  طور به توانستم 
نبه   دقیق ثانیه از درس خواندنم اهمیت    مانده بودکار بگیرم. وقت زیادی برایم  و هر 

  حل را  مسئله    توانممی   که  جایی  تاوقتم تمام شود،    کهاین   از   قبل  ستبایمی داشت.  
 . کنم 

انحرافی، مفاهیم های  دلهمعا  .ست ا  عادی  تیآیبرای یک دانشجوی ام   مسئله  این
ریاضی و های آموزش  ترینمعتبر  از  یکی عادی   و امتحانات سخت، همگی بخش انتزاعی

محسوب دنیا  در  در آیام   دانشجوی  من  اما  .شوند می   علوم  نبودم.   من   حقیقت،تی 
ها داشت در اتاق خواب خودم  این   ۀهمم.  ه بودنرفت  هم  به ماساچوستحتی  حال  ه تاب

تی آی ام   یک دانشجویکانادا.    1ونکوور   در   دورتر  کیلومتر  هزار   4  حدود ؛افتاد می  اتفاق
  از   فقط  من  اما  ،گیرد می  را در طول یک ترم یاد  متغیرهاین معادالت چند  ۀهم  معموالً 

 .  م کرده بود  مطالعه  به  شروع  قبل روز  5

 تیآی ام  چالش

 در ام  دانشگاهی   ام. تحصیالت شرکت نکرده تی  آی ام   های دانشگاه حال در کالس ه تاب 
سطح متوسط که از پس    و ، دانشگاهی کانادایی  بود   2مانیتوبا   دانشگاه   در   وکار کسب   ۀ رشت 

 ۀ آمدم. بعد از اتمام مقطع لیسانس بازرگانی، احساس کردم که انگار رشت می هایش بر هزینه 
  درس   رشته   این   در   به همین دلیل   ، خواستم کارآفرین شوم می   . ام اشتباهی را انتخاب کرده 

 
1 Vancouver  
2 Manitoba 
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بود  برای  فکر می   . م خوانده  بهترین مسیر  باشم )کسب ر   که این کردم که   وکار ئیس خودم 
  ۀ حوز  دانشگاهی  های رشته  که   شدم  متوجه  بعد،  سال  4همین است.  ( را اداره کنم  خودم 
بزرگ،  های  شرکت   دنیای به  خواهند  می   که هستند  افرادی    مناسب   اً عمدت   کار و کسب 

بود  ای  رشته   کامپیوتر   م و عل   برعکس، .  شوند   وارد   استاندارد   عملیاتی   های رویه   و   مدیرعامالن 
 ها،سایت ها، وب برنامه .  بسازید فناوری  مربوط به    ی چیزهای گرفتید  یاد می   که طی آن واقعاً 

  کردند   مند ه و هوش مصنوعی موضوعاتی بودند که مرا از ابتدا به کارآفرینی عالق ا  ه الگوریتم 
 خاطرش چه کارهایی انجام دهم.  ه بفهمم باید ب کردم  می   تقال   و 

برای گرفتن    سال دیگر   4نام کنم و  فکر کردم باز به دانشگاه بروم. دوباره ثبت   مبا خود
عمرم برای از    سال  4کردن  صرف   و  دانشجویی  وام  گرفتن   اما  مدرک دومم تالش کنم.

راه    حتمًا رسید.  نمی  نظر به   خوشایند  ناداری و قوانین دانشگاه، چندا های  همان کاغذبازی 
 . داشت   خواستم وجودمی چهآن دست آوردن ه بهتری برای ب

به صورت  تی  آیام   دانشگاههای  کالس   از   یکی  دیدم  فاقیات   طور  به   زمان،  همان  در 
ا  و  ارائهینترنتغیرحضوری  پروژه کنفرانس   ۀهم  .شود می  ی  پرسش ها،  حتی ها،  ها، 

  . ندشده بود   ارائه  یشانهانامهپاسخ   با  هم  شده بوددر کالس گرفته    که واقعاً   امتحاناتی
درکمال تعجب، متوجه شدم که این کالس   را امتحان کنم.ها کالس   این  گرفتم  تصمیم

 پرداخت به دانشگاه  هزاران دالر    هاآن هایی که برای حضور در  کالس   بیشتر مراتب از  به 
بود بود م کرده  بهتر  منظم ها  کنفرانس .  ،  و  درسی  ها و محتوا  ،متعهد  اتیداس  ،دقیق  ی 

بود تی آی ام   که  نبود  کالسی  تنها   این  فهمیدم  ،کردم   جستجو   بیشتر   وقتی.  ندجذاب 
 روی   را  مختلف  کالس  صدها  از   بیش  درسی  محتوای  هاآن .  کرده بود صورت رایگان ارائه  ه ب

 آیا.  نه   یا  کند  حل  را  ممشکلتواند  می  این  آیا  کردم  فکر   خود  با.  ند داده بود   قرار   اینترنت
توانست مطالب درسی کل  می  گرفت،میرا فراتی  آی ام  کالس  یک   آموزشی  مواد  کسی  اگر 

  بیاموزد؟ هممقطع را 

م،  بود ه  نامید تی  آی ام   آن را چالش   ای که پروژه   روی   متوالی ماه    6  برای   تقریبًا رو،  ازاین 
دقت بررسی کردم.  را به تی  آی ام   کامپیوتر   ۀ آموزشی دانشجویان رشت   ۀ برنام کردم.    تحقیق 
مقایسه کردم    ، داده بود   ارائه   نالین آ دروس را با منابعی که این دانشگاه به صورت    فهرست 

، که مواد درسی  1تی آی ام   آموزشی آزاد   ۀ برنام .  است   عمل   از   تر آسان   حرف و تطبیق دادم.  
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های  توانست جایگزین خوبی برای کالس نمی   شد، هرگز می   بارگذاریبه صورت آنالین در آن  
باشد.  از  حضوری    . یافتم می   ان ش برای   ی بایستی جایگزین شدند و  نمی   رائه ا  ها کالس   بعضی 

را   ها توانم آن می   دانستم آیا نمی   های دیگر به حدی مختصر بود که کالس   از   بعضی   مطالب 
 ضروری  و   پایه   دروس   از   یکی  که  ساختارهای محاسباتی درس  برای    . نه   یا   بگیرم   یاد   کامل

  این   ازطریق  .  نداشت وجود   ای شده ضبط   کنفرانس آموزشی   کتاب یا   رفت، هیچ می   شمار به 
چگونه با استفاده از مدارها و ترانزیستورها گرفتند  می   یاد   دانشجویان بود که    درسی   واحد 

نمادهای   ۀ هم  بودم  مجبور ، را بهتر یاد بگیرم  محتوای درسی  که این  کامپیوتر بسازند. برای 
  و   تفسیر   ، شده بود   نوشته   آموزشی   توضیحات   براساس    که   را   اسالیدها   انتزاعی موجود در 

برایم  به این معنا بود که    ، مبهم   یابی ش ارز   معیار   و   درسی   مواد   وجود   عدم .  م کن   رمزگشایی 
بهره   تی آی ام   یک دانشجوی اندازۀ  به   از هر کالس دقیقاً غیرممکن یا بسیار دشوار بود که  

  امتحانات   در   کن   سعی   فقط شد:  می   تر این مسئله حل ساده   رویکردی   با   شاید   هرچند، .  ببرم 
 .  ی قبول شو   ترم پایان 

فقط   ابتدا  پایان در  امتحانات  داشتم   ترمبر  اماتمرکز  انجام    به  شدالزم    بعدها  ، 
 امتحانات )  عامل  دو  این  .ی کنم بیشتر توجه  نیز  ها  نویسی همان کالس برنامههای  پروژه 
را  هایی  بودند و بسیاری از اطالعات و مهارتتی  آی ام  مدرکهای  پایه   ،ها(پروژه   و  نهایی
.  د نبو  اجباری  کالس  در   حضور   .ند داشت   خود  در  کاستو کمی ب   ،بگیرم   خواستم یادمی  که

 زمان   هر   تا  بود  فراهم   برایم  امکان  این.  نداشت   وجود  تکالیف  ۀبرای ارائ  مقرری  مهلت
توانستم  می   ،شدمنمی   را قبول  هاآن امتحانات نهایی را بدهم و اگر یکی از    بودم  آماده  که

به  تیآی ام  هایکالس   در   فیزیکی  حضور   عدم.  دهمب   امتحاندوباره   ایراد  ابتدا  در  ، که 
های محدودیت   و  زمان  هزینه،  باتوانستم  می   ناگهان تبدیل به مزیت شد.  ،رفتمی  شمار 
از آموزش   به  تی،آیام   دانشجوی  یک  از   یتر کم بسیار   دسترسی داشته    هابخش زیادی 
 . باشم

هم  را  موضوع  همزمان این شرکت کردم تا  یک کالس آزمایشی  با رویکردی جدید در 
شده،  ریزی برنامه آموزشی  های  کنفرانس   از   استفاده   و دادن  گوش جای   به .  بررسی کنم   بیشتر 
تماشا کردم.  کالس   ۀ شد ضبط های  فیلم  عادی  دوبرابر سرعت  با  را  هر   که این جای   به ها 

توانستم یادگیری خودم  می   اش بمانم، منتظر نتیجه ها  تکلیف را دقیق انجام دهم و هفته 
  که باعث   ؛ روشی بسنجم رسید  به ذهنم می در همان لحظه    ی که سؤال از آن مطلب را با  
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اشتباهاتم  می  از  و  بیاموزم شد  روش  این  از  استفاده  با  دریافتم که ها روش .  دیگر،    ی 
سریع و    ۀ کالسی را طی یک هفته بگذرانم و یاد بگیرم. با انجام چند محاسب هر  توانم  می 
  ۳2از یک سال مطالب آن    تر کم در  درست، به این نتیجه رسیدم که شاید بتوانم    تاً نسب 

 بگیرم. فرا کالس باقیمانده را هم  

که پشت    دریافتم  مکاما کم   ،شد  شروع  شخصی  تالش  در قالب یک  موضوع  این
تر از یادگیری آسان  ه . فناوری باعث شدتری نهفته استعمیق مفاهیم  کوچک  ۀاین پروژ 
  با فرد    هر   ،ایناز افزایش است. پیشبه شدت روشهریه به های  اما هزینه   ،شود همیشه  

  چیزی   لاما حاال این حداق  ،بیابد   خور توانست کاری مناسب و در می  قطعاً   مدرک لیسانس 
نیاز ای پیچیده های مهارت چنان مشاغل بهترین. باشیم داشته  شروع برای باید که  است
با    دارند  است  بعید  تنها  نه .  باشید   شده  مواجه  هم  اتفاقی  صورت  بهحتی    هاآن که 
 جایگاه   هر   در هر کس    تقریبًا نویسان، بلکه مدیران، کارآفرینان، طراحان، پزشکان و  برنامه 
و بسیاری   دهدرا گسترش میاش  و دانش موردنیاز حرفه   هامهارت  روز داردبهروز   شغلی

تنها به علم  نه   از ذهنمای  تالشند تا از بقیه عقب نیفتند. همیشه در گوشه هم همواره در  
داشتم  عالقه  بفهمم    ،کامپیوتر  داشتم  دوست    بتوانم   که  هست   جدیدی  راه  یاآبلکه 

 .  بگیرم ی موردنیاز کار و زندگی را فراهامهارت

کردم که  خیره شدم، با خود فکر    ات  آن بیروناتفاق از پشت پنجره به    که  دیگر   بار 
ای  در قاره  ،. فکر کردم که اگر سه سال پیششده بود این اتفاقات از کجا شروع    ۀهم

وقت هیچ  شدم، نمی   روروبه   اتفاقی  طور  به   آداب  مبادی   و  قوی  ایرلندی  مرد  آن  با  ،دیگر
 کردم.  نمی  را عملی یآزمایش کوچک و عجیبچنین 

 سلیس و روان در سه ماه؟

با عصبانیت به    1لوویس بنی   یم کهه بود نشست  پاریس  مرکز   در  ایتالیایی  رستورانی  در 
خوار بود،  گیاه   لوویس  .«هاست نه با زبان فرانسهمشکل من فقط با پاریسی » :من گفت
ساده نبود. او    ،استیک و خوراک جگر معروف استبه  کنارآمدن با کشوری که  برایش  

حرفزبا  روان  را  فرانسه  و  می   ن  نمی زد  هم    لحن   محلی  افراد  شاید  که  داد اهمیتی 
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که وقتی در غذایی    ؛خوردمی  1آرابیاتا   پنه  داشتهمزمان    .اش را شنیده باشنداعتراضی 
ایتالیا کا بود عالقه غذای مورد  ،کردر میخوابگاه جوانان    آن   در   ریشه  او  نارضایتی .  اش 

سختی  به او    ازنظر  .  بود   پاریس  در   مهندسی  شرکتیک    ز  کارآموباری داشت که  محنت   سال
  ین شهر فرانسه تر بزرگ   مرسوم در شغلی و زندگی اجتماعی    تقاضاهای  شد خود را بامی

داد  نباید  می  فکر   گاهی  هرچند، .  تطبیق  . باشد   داشته  انتقادی  حداز یش ب  نگرشکرد 
 برای   و را رها    هندسم   اش به عنوان یکزندگی   که  شد   باعث  تجربه  همان  ،این باوجود

 .  کند  سفر  دنیا سراسر   به ی مختلفهازبان  فراگرفتن

شد   ۀ بحبوح   در   من  معرفی  او  به  شخصی  ناکامی  بود یک  درآن ه  ب م.  عنوان  ه زمان، 
  توانم ب راحتی  ه ب   کردم. با این امید که تا پایان سال می   در فرانسه زندگی   ی مهمان دانشجو 

طور که  چیز آن اما انگار قرار نبود همه   . م کرده بود کشورم را ترک    ، کنم   صحبت   فرانسه   به 
زدند و می  حرف   انگلیسی  من  با   ، ها فرانسوی   حتی   ، دوستانم   بیشتر خواستم پیش برود.  می 

 .  نیست   کافی   سال   یک برای یادگیری زبان فرانسه  جا بود که فهمیدم انگار  از همان 

 دربارۀ  او.  گذاشتم  درمیان  وطنمهم   دوستان  از   یکی  با  را  شایندناخو   وضعیت  این
.  بگیرد  یاد  ماه  سه  طی  را  زبان  هر   دنکمی  تالش  ،هاکشور   مسافرت بین با  کسی گفت که  

  ام هنوز ه ها وقت گذاشت ماه  کهاین با  جا  این   در من    «.است   مزخرف»:  گفتم  حسادت  اب
راحتی با هطی سه ماه ب  انتظار دارداین مرد  وقت  مشکل دارم، آن با مردم    صحبتبرای  

مالقات کنم و    لوویسدانستم که باید با  می  اما  ،مردد بودم  کهاین مردم حرف بزند. با  
  ازطریق    سپس  .امنفهمیده   من  کهه  فهمید  هازبان بفهمم آیا او چیزی در مورد یادگیری  

 مالقات کردیم.  با هم  با قطار، حضوری یسفر بعد از  و  تماس گرفتم اوبا  ایمیل

  داشته   چالش یک  همیشه  » :  کرد   شروع   اش همیشگی   ۀ توصی هایش را با  حرف   لوویس 
  ناخوشایند  احساسات  . داد  مرکز پاریس را نشانم  زدیم و  بعد از نهار، گشتی در شهر  « . باش 
 ۀتا موز   2کرد و وقتی از کلیسای نوتردام می   فروکش   کم داشت در مورد پاریس کم   اش قبلی 
زدیم   3لوور  فهمیدم که می   زندگی   پاریس   در   که   شد   روزهایی   دلتنگ ،  قدم  بعدها  کرد. 

نه   باورهای عمیق و  با چالش شدت  به تنها  تعصبش،  برای مواجهه  را    ه ان بلندپرواز های  او 
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دردسر   بلکه   ، کرد می   تحریک  انداخت   ش به  است هم   بار   یک   برزیل   فدرال   پلیس .  ه 
وقتی  لوویس که   ه بود اتفاقی شنید  طور  به مهاجرت  ۀ چون افسر ادار  ؛ کرده بود   دستگیرش 

کرده  که ویزایش را تمدید ن   او   به  الیپرتغ زبان    به داشت    بودند،   ایستاده   بیرون   دوستانش   با 
جا بود که دلیل تمدید نشدن ویزایش این بود که آن افسر  داد. جالب این می   دشنام   بود 
باور   ۀ ادار  به آن خوبی پرتغالی  نمی   مهاجرت  بتواند در چنین مدت کوتاهی  کرد که کسی 

اش  توریستی   ای ویز   ازطریق    است   تالش   در   مخفیانه   او   مبادا   که   کرده بود   شک حرف بزند و  
  از   لوویس   که   بودیم   ایفل   برج   درست در مقابل   . زدیم می   قدم   همچنان   د. در برزیل بمان 

نترس. برای  ها  زدن با غریبه شروع کن. از حرف زدن را  از اولین روز حرف » گفت:    خود   روش 
برای حفظ  استفاده کن.  اصطالحات  از کتاب  ح کردن  شروع  از  تصویری کلمات  ات افظه 

گیری ر کا در به   ش بلکه جسارت   ؛ یش نبود ها روش   ، قرار داد   تأثیر مرا تحت   چه آن   « استفاده کن. 
کردن  اشتباه   از   همیشه   و  بزنم   حرف   فرانسه زبان  کردم به  می   ولرز سعیمن با ترس بود.    هاآن 
هیچ ؛ بی شجاع بود   لوویس اما  کشیدم،  می   لغات اندکم خجالت   ۀخاطر دایر ه ترسیدم و ب می 

 کرد.  می   ایجاد   هایی به ظاهر غیرممکن زد و برای خود چالش می   ترسی با دیگران حرف 

بود   روش  این موقع او    ؛برایش کارآمد  آن  بودتوانست  ،تا  ر   ه  زبان به  به  های احتی 
  صحبت کند.   و انگلیسی  1اسپانیایی، ایتالیایی، اسکاتلندی، فرانسوی، پرتغالی، اسپرانتو 

. اما ه بودفراگرفتهم  را    کشور   این  زبان سه ماه اقامتش در کشور چک،    در خالل  اخیراً 
بودی  چالش  ترینتازه   مجذوب  چیز   هر   از   بیشتر  قصد  شده  داشت  انجامشم که  :  را 

 یادگیری مکالمه به زبان آلمانی فقط در سه ماه. 

  دوران   در .  نبود   آلمانی  ۀمکالم  یادگیری  برای  لوویس  تالش  اولین  اینحقیقت،  در 
کوتاهی به    سفر از آن دو بار    رفت و قبل می   آلمانی  کالس  سال   5  مدت  به  دبیرستان،

که مدتی را صرف یادگیری    یآموزانمثل بسیاری از دانش   وجود،اما بااین .  داشت آلمان  
  در »او با خجالت اعتراف کرد که:  توانست به آن زبان حرف بزند.  نمی   هنوز   ،کنند می   زبان

نصبحانه    حتی  آلمان بدهمستم  توان می هم    دانش   آن   شاید  ، این   وجود  با.«  سفارش 
از کالس   10که  ای  بالاستفاده  پیش  ب های  سال  آورده آلمانی  بود دست  چالش  ه  این   ،

 
 1 Esperanto  مترجم  -المللی و ساختگی متشکل از چندین زبانزبان بین 
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را   زبان  بود  زمانیاز    تر آسان برایش  یادگیری  می  کرده  صفر شروع    خواستکه  .  کند از 
 . کند  تر سخت  را چالش ،ی راحتاین  جبران برای گرفت  تصمیم لوویس

 B2  اش را به سطح معادلمهارت زبانی   هماه  سه  کرده بودمعمول سعی    طور  به او  

  و   ( …  ,A1, A2, B1)  است  زبان  مهارت  سطح  6  کل  از   سطح  چهارمین   B2  .برساند

به عنوان سطح متوسط تعیین  آن را    1( CEFR)ها  زبان   اروپایی    مشترک  مرجع  چارچوب
با البداهه  فی  قادر استرساند، می این سطح  اش را بهی که مهارت زبانی فرد   .ه استکرد
 بومی   افراد  با  مکالمه  طرفین  از   یک  هر   قرارگرفتن  فشار   تحت بدون  تقریبًا و  نسبی    لطتس

 ،سطح   باالترین  تا  اشلمانی م گرفت در چالش زبان آ تصمی   لوویس،  امابرقرار کند.    ارتباط

 سطح  به  رسیدن  برای .  است  زبان  بر   کامل  تسلط  گر بیان   سطح  این.  برود پیش    ، C2یعنی

C2،   بتواند    ؛درک کند راحتی  ه ب   شنودمی   خواند ومیرا که    چهآن هر قادر باشد    باید  آموز زبان
ترین  پیچیده   در   حتی  و  ؛دنک   بیان   دقیق  و  روان  بسیار   را  منظورش  خودجوش  شکلی  به

  مجری که    ، گوته  مؤسسۀ  ۀبنا به توصی  معنایی جزئی را تشخیص دهد.های  شرایط، تفاوت 
 ۀفشرد  تمرینات از  جدا ،رسیدن به این میزان از مهارتبرای این سطح است،  اتامتحان

 است.  نیاز  آموزش ساعت  720 به خارج از کالس،

 امتحاندر  با اختالف بسیار کمی    گفت که  و  اش خبر داداز پروژه  لوویس  بعد،  چندماه

اما در بخش    ه آورد  دستبه   را  قسمت  5  از   قسمت  4  قبولی  ۀنمر   ؛شده بودرد    C2  سطح
قبو  نشنیداری  بود ل  و گفت:  شده  سرزنش کرد  را  خودش  زیاد».  صرف زمان  را  ی 

 وجود  با   «.دادممی  انجام  تریثر ؤ م   یداریشن  ت تمرینا  کردم. بهتر بود  به رادیو دادن  گوش 
فشرده  سه تمرین  کند،    کاماًل توانست  نمی  هنوز   ،ماه  صحبت    هرچند روان 
  چندزبانه  ایرلندی مرد این .کرده بود نسبی این سطح را کسب   مهارتآوری ت شگف طور به 

  6زبان    ۀماهبرای یادگیری سه   هایشتالش   به  ،مالقاتمان سال بعد از اولین    7در خالل  
 ۀ اشار ، تایلندی، زبان  2عربی، مجاری، چینی ماندارین های  و زبان   هداد  ادامهکشور دیگر  

حتی کلینگون  و  به    3امریکایی  را  ترک(  استار  سریال  ساختگی  زبانی )زبان    اش فهرست 
 .  کرده بوداضافه  

 
1 Common European Framework of Reference for Languages 

2 Mandarin Chinese -  مترجم  -ترین زبان در چینمتداول 
3 Klingon 
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  لوویس   دستاوردهای  که  ام این استو حاال متوجه شده   درک نکردم  زمان  آن  چهآن 
نبود.  هم  چندان بر   ۀحوز همان    در   عجیب    افراد با  شناختی،  زبان   ۀجستدستاورهای 

 شناسی مردم   در حوزۀ  ؛کنندمی  زبان صحبت  40ام که به بیش از  مواجه شده ای  چندزبانه 
 هاآن   زبان  به  قادرند  دیگر   یمحیط   با  مواجهه  ساعت  چند  از   بعد  که  امرا دیده محققانی  

با رفتن از کشوری    لوویسمثل    که  امکرده   برخورد  بسیاریگردان  جهان  با  و  ؛صحبت کنند 
  ۀ پدید  این  که  ما ه شد  متوجه  همچنین.  رندیگمی ی جدید را فراهازبان   به کشوری دیگر 

 یادگیری زبان   مختصدارد، تنها  ای  العاده پشتکار( که نتایج فوق   با)  فعاالنه  آموزیخود
 . نیست

 ؟بودجئوپاردی چگونه  ۀ در مسابقکریگ   راجر عملکرد 

  رویرا    ش پاسخ   ناخوانا   ی سرعت و با خط به   2کریگ   راجر   « ؟ چیست   1کوای   ۀ رودخان   پل » 
یعنی   ، دالر   هزار   77  کریگ .  بود   صحیح ، اما  ناخوانا پاسخش گرچه    نوشت.   مقابلش   صفحۀ 
این  به  از آن خود کرد!    را   ، در آن زمان   3جئوپاردی   ۀ تاریخ مسابق   ۀ روز یک   ۀ ین جایز بیشتر 

 ۀ برنام   5  ۀ دالر که باالترین مبلغ جایز   200،000حدود  شدن  با برنده و  میزان بسنده نکرد. ا 
تر  اما عجیب   ، خود بسیار چشمگیر بود خودی به   اتفاقی   چنین .  شکست   را   رکوردها   اخیر بود، 

  »نگفتم وای گوید:  می   این بود که او چطور این کار را انجام داد. کریگ در مورد آن لحظه 
   « بود.   مؤثر   واقعاً   سایتم   خدای من،   گفتم   . شدم   برنده   دالر   هزار   77

  ؟ شویدمی آماده، چطور د مطرح شوی سؤال هر در آن ممکن است   که  امتحانی   برای
 لیلد.  بود   مواجه  آن  با  ،شد آماده می  رقابت  برای  وقتیی بود که کریگ  سؤال  ینتر مهم   این

تی در مورد مسائل  سؤاال   با  را  خانه  در   بینندگان  که  است   این  جئوپاردی  ۀمسابق  شهرت
های پادشاهان دانمارک تا افسانه  دربارۀتی  سؤاال   ؛کندمی  صلأناشناخته سردرگم و مست

  باهوشی   یهاان چیزدهمه  عمدتاً   ،جئوپاردی   ۀمسابق  بزرگ  قهرمانان  پسیونان و روم.  
  پاسخ   که  اند کرده   ایو گسترده   دقیق  اطالعات  گردآوری  صرف  را  شانزندگی   که  هستند 

 
1  The Bridge on the River Kwai، مترجم-لین دیوید کارگردانی  به بریتانیایی فیلمی . 

2  Roger Craig 
3   Jeopardy  ،حافظه   تمرین  مسابقۀ  ترینهیجان پر   ها،خیلی   ۀعقید   به  که  آمریکایی  تلویزیونی  مسابقۀ  یک 
ام  بییک ابرکامپیوتر شرکت آی   که  پیچید   دنیا   در   زمانی   مسابقه  این   شهرت.  آیدمی   شمار به  خودش  نوع  در 

 مترجم. –در مسابقه آن شرکت کرد  
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  جئوپاردی   ۀمسابق  برای  آمادگی  و  مطالعه  شاید.  را پوشش دهد   هاحوزه  تمامیاز  ت  سؤاال 
رسد می   ذهنتان  به   که  موضوعی   هر   مورد  در   تقریبًا   بایستی  چراکه  برسد،  نظر به   غیرممکن

بود که  کراه  اما  ،مطالعه کنید  روند  صرفاً ار کریگ این   تجدیدنظر   شدانش  فراگیری  در 
 . کرد   طراحی سایتیوب  هدف، این با  .کند

  آنباید موفق شود، ای  بازی یا مسابقه خواهد در می  هر کسی که» کند: می  ادعا کریگ 
و  ا  « ثر و منظم تمرین کنید. ؤ یا م  ، نظم و هرازچندگاه توانید بی می  شما . د کن   تمرین  را بازی 

دهد. هدفش از این   قرار   بررسی   و   تحلیل   دقت مورد به   اش را مطالعه   شیوۀ   تصمیم گرفت 
مجموعه  بود که  این  از کار  جزئی   ای گسترده  مسابقه   اطالعات  رکورد  شکستن  برای   که 

 هزار  ها ده  دانلود  با  گرفت   تصمیم  و  بود  کامپیوتر   کارشناس   کریگ .  آورد  گرد   ، بود  موردنیاز 
  شروع   ند، شده بود   پخش   روز   آن   تا   که   جئوپاردی   های مسابقه   تمامی از    سخ پا   و   پرسش 

  ؛ داد می   پاسخ ت  سؤاال   به   آزمایشی   صورت   به   ، ش فراقت   اوقات   طول   در   ماه   چند   تا   ابتدا .  کند 
 امتحان  صرف  را   ش وقت تمام   برود،   تلویزیون   به  باید   شد   مشخص   که این   محض به   سپس 
تا   استفاده کرد   1کاوی متن   افزار  نرم   یک   از   ، بعدازآن   پرسیدن از خود کرد.   سؤال   و   گرفتن 
  با .  وم عل   و   مد   هنر،   تاریخ    قبیل   از   موضوعاتی   ؛ کند   بندی طبقه   ع و ض مو   براساس  ت را  سؤاال 

 او   که   را   موضوعاتی   افزار نرم این    . کرد   ترسیم   را   قوتش   و   ضعف   اط نق   ، نمایی داده   از   استفاده 
کرد. موقعیت هر می   تفکیک   هم   از   ، ه بود روی نمودار آورد متفاوت  های  دایره   شکل   به 

باالتر در جایگاه    ؛ خصوص بود به در آن موضوع    مهارت او   ۀ دهند دایره روی نمودار نشان 
 میزان  گر بیان   نیز   دایره   ۀ انداز   ؛ بود   در آن زمینۀ خاص   او   بیشتر   اطالعات   ۀ دهند نشان نمودار  
  بنابراین   و   بودند   تر موضوعات رایج   تر بزرگ های  دایره   . بود   موضوع   بودن پرکاربرد   و   تکرار 

 کشفرا  در مسابقه    سؤال   طراحی   پنهانی   الگوهای   توانست او  .  ه شوند مطالع   بیشتر الزم بود  
  را   خود   امتیاز   ساختند را قادر می کننده  شرکت و    ت بسیار حیاتی بودند سؤاال   بعضی .  د ن ک 

 طور  به  حیاتی  ت  سؤاال   نوع   این   که   بیاید   نظر به   شاید .  بدهد   دست   از   را   آن   کاًل   یا   ، کند   دوبرابر 
در    ۀمسابق   آرشیو   کل    داشتن   دردست   با   کریگ   اما   گرفتند، می   قرار   جایی   هر اتفاقی 
   . د ن شو می   مطرح   خاصی   وهای الگ   براساس    ت سؤاال   این   که   دریافت   جئوپاردی 

پرسیدهسؤاال   شد  متوجه  همچنین  کریگ که    وسویی سمت   چه  ،ندشدمی   تی 
از هر موضوعی وجود دارد، اما    سؤال  پرسیدن  احتمال  مسابقه  این  در   اگرچه.  داشتند 

 
1 Text-mining Software 
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 کهاین   نه  ،کند   سرگرمنیز  در خانه را  حاضر  شود که بینندگان  می   بازی به شکلی طراحی
د  توانمی   که  دریافت   استدالل  این  براساس    کریگ.  بکشد   چالشبه   را  کنندگانشرکت   فقط

ترین شده شناخته   ،هاحوزه   یتمام   در موضوعات    شدنیق عمجای   به   برای شروع مسابقه
  تخصصی   اتموضوعهای  پاسخ   که  دانست می .  را مطالعه کند  حوزه  هر   در   جزئی  نکات
  فهمید   ت آرشیویسؤاال   در   ایراداتش  بررسی  با.  هستند  هامثال   ترینشده شناخته   از   بیشتر 
  که   شد  متوجه  وقتی  مثاًل .  کند   مطالعه  بیشتر الزم است    رقابت  در   گرفتنپیشی   برای  که
 .  کرد  تر عمیق  و بیشتر  را اشمطالعه  است، ضعیف مد ۀحوز  در 

 مطالعه  باید   که   بود   موضوعاتی   یافتن   برای   تحلیلی   روشی  از   استفاده   قدم،   اولین 
 زمانی   فواصل   در   تکرار »   روش   با  ی افزار نرم   از   بازدهی   افزایش   برای   ، آن   از   بعد   . کرد می 

.  کند فاده می است   یکارت   فلش   ۀ پیشرفت   الگوریتم   یک از    افزار نرم   این .  د ر ک   استفاده   « مشخص 
ساخت.    ، 1980  ۀ در ده   ، 1کا وزنی   پیوتر   نام   به   لهستانی   محققی   بار   اولین   را  کارت   فلش   روش 

.  کنید   بهینه   را   مطالب   وری آ یاد   و   مرور   رای ب   نیاز مورد    زمان   تا الگوریتم وزنیاک طراحی شد  
گیرند می   یاد   که   را   ی جدید   مطالب   بزرگ،   اطالعاتی   بانک   برخورداری از   وجود   با   افراد،   بیشتر 

.  بماند   شان حافظه   در   تا   کنند و یادآوری    تکرار   را   آن   بارها   و   بارها   باید   و   د نن ک می فراموش  
 حل  را   مشکل   این   موضوع   هر   مرور   برای   بهینه   زمان   ۀ محاسب   با   کارتی،   فلش   الگوریتم 

 اطالعات  سپردن   خاطر به   صرف   را   تان انرژی   نیست   الزم   تنها نه   دیگر   که   ی طور  به   ؛ کند می 
  باعث   روش   این   . کرد   نخواهید   فراموش اید  ه یادگرفت   قباًل   که   هم   را   مطالبی   بلکه   ، کنید   جدید 
 . بسپارد   خاطر به   خوبی به   بود،   الزم   شدنش برنده   برای   که   را   ای نکته   هزاران   بتواند   کریگ   که   شد 

 یبرنامه به رو  ین ا   یزود اپ   یک هر روز فقط  و    اپیزود بود   5جئوپاردی حاوی    ۀ مسابق 
 ، رفت   اقامتش  محل   هتل  به   راست   اپیزود، یک   5در  شدن  . کریگ بعد از برنده رفت ی آنتن م 
توانید  نمی   اما  ، سازی کنید توانید مسابقه را شبیه می   شما :  گفت می   او .  بخوابد   نتوانست   ولی 

ای  مسابقه سازی کنید،  و ضبط مسابقه در یک روز را شبیه   ساعت   5هزار دالر در    200بردن  
،  فعاالنه   یل تحل و یه تجز دابیر غیرمعمول و  ت   لفیق او با ت سالگی آرزویش را داشتید.    12که از  

 . شد کرد و برنده    در مسابقه شرکت 

 ییر تغ  فعاالنه  یخودآموز   یجۀرا در نت  اشزندگی  ام دیده نبود که    یتنها کس  یگکر   راجر 
 را  تیآی ام   که چالش  ی همان سال،  2011در سال  اما    دانستمی نم  موقعداده است. آن  

 
1 Piotr Wozniak 
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 تقریبًا برعکس من،  های او،  تالش .  شد شروع    هم  1بارون   یکار مشغولی  دل ،  کردم  شروع 
 گرفت.  می فرا را متفاوتی کاماًل   یهامهارت باید و کشیدمی طول سال 5

 شدن   میلیونر  تا دستمزد حداقل از 

 ۀت تازگی در رش ، به حاال این فرصت من است بارون با خود اندیشید که    اریک   وقتی 
های بازی   داشت   تصمیم .  شده بود   التحصیل فارغ   تاکوما  نگتن ی واش   دانشگاه   از   کامپیوتر 

خ  از  ویدیویی  قبل  حاال  و  بسازد  را  را نویس برنامه شغل    که این ودش  مکفی  با حقوق  ی 
انجام دهد   دست به  تا در این رابطه کاری    کار   این   برای   و ا   . بیاورد، این فرصت را داشت 

وام بگیرد و شبیه آن   2مون   هاروست   از   را   اش است بازی خو می .  داشت   درونی   ای انگیزه 
 به  باید  بازیکن  آن  در  که است  ای ه کنند مجموعه بازی ژاپنی وسوسه  . هاروست مون باشد 
محصوالتی به عمل آورد، حیواناتی پرورش دهد،  مثاًل درست کند: مزرعه ای  حرفه  شکلی 

  اش کودکی   دوران   ۀ تجرب   از .  کند   برقرار   رابطه   دیگر   روستائیان   با   و   کند   جو و اطراف را جست 
ست خیلی بهتر از توان می این بازی    من عاشق این بازی بودم، اما » :  گفت   بازی   این   درمورد  

آن بازی   ۀ د، نوع پیشرفت ن خودش را دنبال نک   انداز چشم دانست که اگر  می   و ا   « این باشد. 
 .  یافت   نخواهد هرگز تحقق  

 هایبازی   ۀسازندهای  شرکت .  نیست  ساده  ، سازپول  موفق    ویدیویی    بازی  یک  ساخت
 استخدام در    را  نیروی متخصص  هزاران  و  دنن کمی  هزینه  دالر   میلیون  صدها  ،باال  سطح

دارند  گسترده  اندازه  همین  بههم    هابازی   این  برای  موردنیاز   استعداد  و  توانایی.  خود 
نویسی و  ی، هنر بصری، ساخت موسیقی، داستان نویسبرنامه  نیازمند بازی  ساخت.  است

  انجام   بازی  آن  سبک  و  نوع  اساس  بر   موارد  ینا  ۀبیش از ده مهارت دیگر است که هم
های تیم   برای  را  بازی   ساخت  است که  موردنیاز های  مهارت  گستردگیهمین  شود.  می

  هنرهای   یا  یسندگینو   موسیقی،  جمله  از   یهنر   هایزمینه   سایر   از   تر سخت   کوچک
  نفر   چند  با  مجبورند  معموالً   هم  توانا  بسیار   و  مستقل  سازانبازی   حتی.  د نکمی   تجسمی
.  دست یابند  موردنیاز های  مهارت های آنان به  با استفاده از قابلیت   بتوانند  تا  کنند  یهمکار 

 . کند  کار   اش بازی  روی تنهاییبه که  گرفت  تصمیم  بارون اریک ،اما

 
1 Eric Barone 
2 Harvest Moon 
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به  می   تأنش  عامل  دو  از کردن  کار  تنها  برای  تصمیمش شخصی  تعهدی  گرفت: 
پایان این کار را به  تواندمی  کهاین مبنی بر    اشهمیشگی   نفساعتمادبه ش و نیز  انداز چشم 

»گفتمی   اوبرساند.   در حالی انداز چشم روی    کاماًل   خواهدمی  دلم:  باشم،  که م مسلط 
در   بیابم   را  افرادی  نتوانم  شاید با من هم  بارۀکه  باشنداین طرح  این  بااین   « نظر  حال، 

  تصویرسازی سازی،  ازی، آهنگ ب  ی  نویسبرنامهدر  بایست  می   انتخاب بدین معنا بود که او
  استان پرماجرای یافت. د می  نویسی مهارت، طراحی صدا و داستان 1آرتبه روش پیکسل 

  تمامی  در   مهارت  کسب  مستلزم  باشد،  بازی  طراحی  ۀ پروژ   یک  تنها  کهاین   از   بیش  بارون،
 .  بود  بازی  طراحی ابعاد

های بازی   ابتدایی   دوران   به   هنر   از   سبک   این .  بود   آرت پیکسل   در   بارون   اصلی   ضعف نقطه 
سرعت بسیار سخت  کم های  که انجام کارهای گرافیکی با کامپیوتر گردد، زمانی ویدیویی برمی 

نمایش کامپیوتر    ۀ که صفح   ای رنگی های یا همان نقطه ها پیکسل  بایدآرت در پیکسل بود. 
کاری    ؛ ایجاد کرد توجه  تصویری جالب   تک کنار هم قرار داد تا بتوان تک   دهند، می   را تشکیل 

از  ای  شبکه   ازطریق    بتواند   باید   آرت پیکسل   متخصص   یک   بار. مشقت   و   سخت   بسیار 
رنگی، حرکت، احساس و زندگی را به بیننده نشان دهد. بارون دوست داشت  های  مربع 

  باید   او .  بگیرد   یاد   را  آرت پیکسل توانست  نمی   طریق   ین ا   طرحی بکشد و نقاشی کند، اما از 
اش به سطحی  هنری های  گرفت. رساندن مهارت یاد می   « از ابتدا   طورکامل »به  را   مهارت   این 

 بار و  5تا    ۳  بایست می   کارهای هنری را  بیشتر » گفت:  می ساز، ساده نبود.  و پول ای  حرفه 
   « دادم. می  بار انجام   10ها را حداقل  شخصیت   ۀ دادم. پرتر می   انجام   بیشتر   حتی 

  که   بود  گرافیکی  یتصاویر   رویکردن  کار  او   تمرین.  بود  ثر ؤم   اما  ساده  راهکار بارون
بازی می با می  کار خودش را تحلیلاستفاده کند.    هاآناش از  خواست در  کرد و آن را 

سعی کردم آن را به شکلی  »:  گفتمیکرد.  می  هنری که مورد تحسینش بود، مقایسه
تجزیه  کنم.  اصولی  هنر وتحلیل  کار  به  نگاهمندان  وقتی  خودم کردم،  می   دیگر  از 

آن  می چرا  دارم،  دوست  را  بخش  این  چرا  ندارم؟  بخشپرسیدم که  دوست  او    «را 
 ای ی آموزش  هایفیلم   یافتنو    آرتپیکسل های  نظریه   بارۀخود را با مطالعه در   هایمرین ت

 در   وقتی.  کند  جبران  را  اطالعاتش  کمبود  هاآن   ازطریق    توانستمی   که  کردمی  تکمیل
تحلیلمی  مواجه  مشکلی  با  کارش را  آن  خود»کرد:  می  شد،  هدفم می  ماز  پرسیدم، 

 
1  Pixel Art،  مترجم -پیکسل از  استفاده با  تصویر  ساخت 
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چطور  و  برسم؟می  چیست؟  آن  به  به  « توانم  احساسه   گاهی  کرد که  می   نگام کار، 
بنابراین   .«به چشم بیایند ها  خواستم رنگ می»گفت:  می   اند.ه کنندکدر و کسل   هایش رنگ

تا    کردبررسی    دقیقهنرمندان دیگر را نیز  کار  ها پرداخت و  رنگ   نظریه  دربارۀبه تحقیق  
 . کنند می  ها، تصاویر جالب خلقه از رنگچطور با استفاد هاآن بفهمد که 

ا هآهنگ   انواع  او.  گیردمی   یاد  باید  بارون  که  بود   یکار   از   عدب    یک  فقط  آرتپیکسل 
  همه  که  شود مطمئن تا کرد  شروع اول از  این کار را بارها واش ساخت هم برای بازی  را

به معیارهای   تاقدر کار کرد  آن   بازی  فنیهای  بخش   کل  روی.  شده است  برآورده  انتظاراتش
 که   شد   باعث  کارهادادن  انجام   دوباره  و  تمرین   فرایند  این  .اش نزدیک شوندسختگیرانه 

  اما  ،کشید   ول ط  زیاد  بازی  تکمیل   اگرچه.  کند   پیشرفت  بازی  طراحی  ابعاد  ۀهم  در   او
درست  ای  بازی   شد  باعث  کارهایش بودکه  هنرمندان  هایی  بازی   با  کرده  از  که گروهی 

 . باشد  رقابتقابل   ساختندمیسازان نگ ان و آه نویسبرنامهمتخصص، 

  نویس برنامه  عنوان   به  که  نداشت  قصد  بازی،  ساخت  ۀسال  5  فرایند  طول  در   بارون
پاافتاده باشم.  م درگیر موضوعی پیشست خوانمی»گفت:  میکامپیوتر دنبال کار بگردد.  

طی این ر  داو    «ساخت بازی کنم.   صرفخواستم تمام تالشم را  وقتش را نداشتم و می
 از   ولی  ،گرفتمی  کمی   دستمزد  .برگزید  را  (تئاتر)  مدت، شغل راهنمای سالن نمایش

 کشید. ن دست  هدفش

  که   طور مان ه  بتواند  که  شد  باعث  ،نامزدش   هایحمایت   در کنار   بارون  حداقلی  آمددر 
   .برود  پیش نیز  مسیر  این در  داشت، تمرکز اش عالقه  روی

 ۀدر   بازی  ،2016  سال  ۀفوری  در   بارون.  داد   نتیجه  مهارت  کسب  برای  تالشش  و  اشتیاق
بازی    1استاردو  این  عرضه کرد.  بازار  به  و   سرعتبه را  قرار گرفت  مردم  استقبال  مورد 

از   بسیاری  از  در  هابازی فروشش  معروفی که  بازی پلت ی   2استیم   کامپیوتری  هایفرم 
بازی در   زند می   تخمینبارون  شد، پیشی گرفت.  می  معرفی اول    در استاردو،    ۀکه  سال 

 چند   طیاو  .  ه است داشت  فروش  نسخه  میلیون  ۳  از   بیش  پلتفرم  چندین  در   ،انتشارش
 فهرست به میلیونری تبدیل شد که نامش در    دستمزد  حداقل  با  ناشناخته  طراحی  از   ماه،

 
1 Stardew Valley ،مترجم  - ایحرفه داریمزرعه  دربارۀ ویدیویی بازی یک 
2 Steam ،مترجم -ویدیویی چندنفرۀ هایبازی معرفی برای دیجیتال توزیع سکوی ترینبزرگ 
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  ۀ وقف بی   تالش.  گرفت  قرار   طراحان  بازیترین  موفق   میانو در    2فوربز   ۀمجل  1« ۳0  زیر   ۳0»
 سایت وب   .داشت   موفقیتش  بر   بسزایی  تأثیر   موردنیاز   یهامهارت   کسب  برای   او

داشتنی و العاده دوست فوق »استاردو، این اثر هنری را  ۀدر بررسی بازی در  3د دستراکتوی
چشم   «زیبا به  بارون  تعهد  در  و    شانداز توصیف کرد.    نحوی به   ،خودآموزیتالشش 

 .  ه بود نتیجه رسیدبه  شایسته

 فراتر از آن هایی چالش و تی آی ام  چالش

بودبرگشتام  ریخته   همبه   آپارتمان  به داشتم    مه  بررسی   ۀبرگو  را  ریاضی    امتحان 
 اما  ، شده بود راحت خیالم . شوم قبول رسید  می  نظر به  اما ،بود   یسخت امتحان. مدر کمی

برای و می   شروع  را  جدیدی  کالس  باید   آینده  ۀدوشنب.  نداشتم   استراحت  وقتی  کردم 
 .  داشتم کار   دیگر  سال یک تقریبًا هنوز  

 طی   را   کالس   یک   که این   جای به .  د کر   تغییر   هم   هایم راهبرد   ، آموزشی   تقویم   تغییر   با 
ر بودم که  . امیدوا بردم می به موازات هم پیش   را   کالس   سه   یا   دو   ماه،   در   بگذرانم،   روز   چند 
را کاهش   مطالعه   زمان   فشردگی   منفی   اثرات   از   بعضی   و   مستمرتر کند   را یادگیری کار  این  

بسیار   را   اول   کالس   چند .  م د کر   کم   را شد، سرعتم    بیشتر پیشرفتم    که این محض    به دهد.  
 برای  که   به مهلتی و  بروم  پیش ام  برنامه   طبق   توانستم   همین   خاطر ه ب   گذراندم، سرعت  با 

بود   تعریف   خودم    قع مو به   را   دوره   م توان می   که   رسیدم   نتیجه   این   به   وقتی .  برسم   م کرده 
ساعت تقلیل دهم.    ۳5ساعت به    60ای  را از هفته ام  مطالعه   ساعات   توانستم   کنم،   تمام 

کالس    شروع تحصیل، از  بعد  ماه    12از    تر کم   زمانی در مدت   ، 2012در سپتامبر سال    درنهایت 
 پایان رساندم. آخر را به 

  عمیق   یادگیری  راه  تنها  که  کردممی  فکر   هاسال .  بود   آموزنده  برایم  پروژه  تکمیل
 تنهانه   که  آموخت   من  به  پروژه  این  اتمام.  است  دانشگاه  و  مدرسه  هایکالس   ، مطالب 

  و   ر تبخش لذت توانست  می  آن  جایگزین  روش  بلکه  ،بوده   اشتباه  فرضیه  این

 
1   .30 Under 30فوربز   مجله  در   سالیانه  که  زیر سی سال موفق در زمینۀ اقتصاد افراد  از   سی نفره  ی، فهرست 

 مترجم -شودمی  منتشر 
2 Forbes 

 مترجم  -ویدیویی هایبازی به مربوط سایت وب  3
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کردم  می  ، چراکه سعیداشتم  خوردگیر س  احساس  اغلب  دانشگاه  در .  باشد  انگیزتر هیجان 
کننده بیدار بمانم، وقت و انرژی زیادی را صرف انجام تکالیف کسل های  در طول کنفرانس 

نمره  که  بودم   مطالبی  یادگیری   به  مجبور   و  کنم  فایده بی  جز  برایم    ایفایده   هیچ  به 
آ  پروژه  این.  ندنداشت چشم ن از  و  طرح  که  وجود   حتی  ، بود   خودم  انداز جا    با 
  نه   ،بودند   انگیز هیجان   و  تازه  موضوعات.  نبود  سخت  برایم  چندان  بودنبرانگیز چالش 
م  توان می شدند. برای اولین بار احساس کردم  می  انجام  باید  که  ایتکراری   سخت  کارهای

می  را که  چیزی  و  هر  تالش  با  احتماالت    ریزی  برنامهخواهم  بگیرم.  یاد  پایانی درست 
 رفت.  می جدید مطلبی یادگیری سمت به  داشت  مننداشت و ذهن 

این مضمون که   کردم   دریافت   دوست یک    از   پیغامی   باالخره،  نامت در دانی  »می   با 
ر   اول  پخش  ه پروژ   «؟ قرار گرفته   1دیت صفحه  اینترنت  در  بحث گسترده   شده ام  ای  و 

بود پیرامونش شکل گرفت  ایده خوششان آمد ای  عده   . ه  بود از  نبودند که    ، ه  ولی مطمئن 
معادل را    یادگیری   شیوۀ کننده است که کارفرمایان این  ناراحت   »چقدر   : داشته باشد ای  فایده 

  باشد   کسانی   ( از   بیشتر   یا )   اندازه   به   ها آن   ش گیرند، چه بسا که دان نمی   مدرک تحصیلی درنظر 
ۀ  کرد سرپرست بخش تحقیق و توسع می   که ادعا   ی کاربر   « . دارند  را  اش ی تحصیل  مدرک که 
نرم   یک  است شرکت  مقابل    ، افزاری  داشت در  من » :  اظهار  است که  آدمی  همان    این 
بحث شدت گرفت.    « مدرک داشته باشد یا نه. کسی  برایم مهم نیست که    خواهم. واقعاً می 
توانستم به عنوان  می   این   از   بعد   یا آ   ؟ خیر   یا   م ه بود د آور   دست به   ا ر   آن دانش   من واقعاً آیا  

  دیوانه   دهم؟   انجام   را   کار   این   که   کردم   سعی   سال   یک   چرا ام شوم؟  د استخ   نویس برنامه 
   بودم؟ 

را نیز به سمتم    دیگری  سیل پیشنهادات کاری  ایده،  این  به  اولیه  توجه  عظیم  موج
 یک شرکت   ،کرد  دعوت  کاریای  یکی از کارکنان مایکروسافت مرا به مصاحبه   ؛کرد   ه روان

 چین  در  یانتشارات دفتر یک  ،شوم  ملحق تیمشان به  که  خواست من از  جدید یاستارتاپ
 در   که  چینی   دانشجویان  رایب  را  مطالعه  راهکارهای  آن   در   و  بنویسم  کتابی  ددا   پیشنهاد

 از .  نبود   هااین  پروژه   این  انجام  از   هدفم  هرچند،.  دهم   ارائه  دارند،  مشکل  مورد  این
 چراکه  بودم، راضی کردممی  کار (  اینترنتی) آنالین ۀنویسند  عنوان به ،زمان  آن  در  ،کهاین 
توانستم بعد از آن نیز  می کرد ومی مینأت مالی لحاظمرا به  پروژه انجام طول در  کار   این 

 
 1 Reddit  ،مترجم. -بندی محتوای وب و مباحثهسایت امریکایی شامل خبرهای اجتماعی، رتبه وب 
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ادامه دهم. ه را  خواستم  می  لکهب  ،نبود  کار کردن  پیدا   صرفاً   پروژه  این  از   مدف این کار 
  ۀ اید   اولم،  بزرگ  ۀپروژ   اتمام  از   ماه  چند  تنها  از   بعد  درست.  است   شدنی  کاری  چه  بفهمم
 .  گرفتشکل میدر سرم اشت دجدید های پروژه 

 من .  فشرده   خودآموزی    دنیای  این  در   الگویم  اولین  ؛افتادم   لوویس  بنی  یاد  به
.  م ه بودرسید  فرانسه  زبان  در   مهارت  از   متوسطی  سطح  به  او  ۀتوصی  از   پیروی  با  درنهایت،

یادگیری  ی که در  ا اولیه   مشکالت  هبم  ه بودکردم که توانستمی   افتخار   و  بود  دشواری  کار 
  ۀ زبان فرانسه را به انداز   و  داشتم غلبه کنم  انزبانر میان جمعی از انگلیسی زبان فرانسه د

ه  یافت  دست  نفسیبه اعتمادبه   تیآیام   ۀ، بعد از اتمام این تجربهرحالبه کافی یاد بگیرم.  
  شدم؟ نمی  بار قبل را مرتکب شد اگر اشتباه  می  چه.  نداشتم فرانسه در   ر تپیش   که  م بود
بمی  چه اگر  دوست ه شد  ت   انزبانانگلیسی با  شدن  جای    زبان   دانش  بودنکافی   وهم و 

اول  می  پیش  در   را  لوویس  بنی  روش  ،امفرانسه  روز  از  و    هافرانسوی   میان  بهگرفتم 
 چالش  مثل  اگر   شد می   کردم؟ عملکردم چقدر بهتر می  برقرار   رتباطا  انرفتم و با آنمی
  ۀ فشرد  و  ثر ؤ م   یادگیری  به  مربوط  که  چیزی   هر   از   کردم ونمی   یجاداای  ، هیچ وقفه تیآی ام
 کردم؟  می بهینه  ۀاستفاد ،بود جدید یزبان

 از   ل قب   و   اش را ادامه دهد قصد داشت تحصیالت عالیه ام  اتاقی هم   زمان درآن   ، اتفاقاً 
 اگر  و  یم کرده بود   انداز پس  را هایمان پول  دو  هر . برود  سفر  به  را خواست تعطیالت می  آن 

کردیم، شاید  می   جویی سفر صرفه های  هزینه گذاشتیم و در  می   هم روی   را  هایمان داشته 
خودم در فرانسه برایش گفتم، هم از    ۀ انگیزی انجام دهیم. از تجرب ستیم کار هیجان توان می 

  برایش  . بود  ممکن  هم  آن  از  بیش  که این به ام درونی   اعتقاد  از  هم  و  فرانسه  زبان یادگیری 
توانستم به زبان  نمی   و   رسیدم   فرانسه   به   وقتی   که   زدم   حرف   ای اجتماعی   حباب   آن   مورد   در 
  چه .  بود   دشوار   برایم   چقدر   حباب   آن   از   خروج   که این و    ه بود حرف بزنم، شکل گرفت   ها آن 
شود  می   چه   ؟ اندازۀ کافی تمرین کنید به باشید،    فرار   راه   دنبال ه ب   که این   جای ه ب   اگر   د و ش می 
شوید، تنها به همان زبانی می   که از هواپیما پیاده ای  لحظه همان  از  بدانید  متعهد  خود را  اگر  

  ه بود بود و دید ام  خانه هم   او .  بود   مردد   من   دوست   خواهید یاد بگیرید؟ می   حرف بزنید که 
من   سال   این که    به   هنوز   ولی .  بودم تی  آی ام   های مشغول گذراندن کالس   را   یک 
  نبود   مطمئن   اما   ، کند   امتحان   را   آن   بار یک   بود   مایل   که این با .  نداشت   اعتماد   ش ی ها توانایی 

 که من امیدی به موفقیتش نداشتم.  گونه  همان   . آید یا نه می بر   پسش   از   که 
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را  ای  ه پروژ  بدون  » که من و دوستم آن  بود.    «1انگلیسی سال    4به  نامیدیم، ساده 
ما در هر کشور روشن و معین    ریزیبرنامه.  ماندیم   ماه  سه  کدام  هر   در   وکشور رفتیم  

 انگلیسی حرف  اصاًل   داشتیم برخورد که  کسی  هر   با  هم  وبود: از روز اول، هم با یکدیگر 
  از   چقدر   مانتوریستی   ویزای  اعتبار   پایان  از   قبل  که  فهمیدیممی   ،ترتیباین به م.  دی ز نمی 
 گرفتیم. می انگیزه جدید مقصد به رفتن برای و بگیریم یاد توانستیم را زبان آن

 که  یم ه بود آمد  فرود  فرودگاه  در   تازه.  بود   اسپانیا  یوالنسیا  شهر   در   ما  توقف  اولین
. پرسیدند   آدرس  و  آمدند  ما  سمت  به  بریتانیایی  دختر   دو.  شدیم   مواجه  مانع  اولین  با

  بلد بودیم   که  ایشکسته وپا دست   اسپانیایی  همان  با  و  کردیم  نگاه   هم  به  دوستم  و  من
چندکلمه  زدیم  ایناشیانه  انگلیسی  حرف  وانمود کردیم که  متوجۀ   هاآن دانیم.  نمی   و 

این   ،کردند  سؤال  هدوبار   و  نشدند  ما های  حرف    به   همچنان.  بود   تند  لحنشان  بار اما 
  حرف   انگلیسی  یمتوانمی ن  که  کردند  باور   وقتی  .زدیممی  حرف  شکستهپاودست   اسپانیایی

  ما   نزدنحرف   انگلیسی  که  رسیدمی   نظر به   ،ابتدا  همین  از .  شدند   دور   ما   از   ناامیدانه  بزنیم،
 ما  اسپانیایی  زبان  ناخوشایند،  شروع  آن  وجود  بااما  .  خواهد داشتای  ناخواسته   عواقب
  اسپانیا،   در   اقامت  ماه  دو  از   بعد.  کرد  پیشرفت  داشتیم،  را  انتظارش  که  حدی  از   فراتر   حتی

ه  گرفت  یاد  فرانسوی  فرانسه  در   زندگی  سالیک  طی  من   چهآن   از   فراتر بسیار    توانستیم
رفتیم،  می  نما خصوصی  معلم  نزد  ها،صبح .  کنیم  برقرار   ارتباط  اسپانیایی  زبان  اب  م،بود

  رستوران   در   رفتیم،ی م   بیرون  دوستان  با  را  روز   ۀبقی  وکردیم  می   مطالعهکمی در خانه  
ا   دوستمکردیم.  می   استفاده  اسپانیا  آفتاب  از کردیم و  می   وگوگفت    در   کهین با وجود 
  جدی   ۀمطالع  به  من .  کرده بود   تغییر   یادگیری  به  نسبت  رویکردش  اما  بود،  مردد  ابتدا

  پایان   از   قبل  تا  ، حالهر به   .نبود  گونهاین   او  اما  ،دادممی   اهمیت  واژگان  و  زبان  دستور 
  روش   این.  وفق دهد   اسپانیا  در   زندگی  اب  را  خود  بارهیک   به  توانست  هم  او  سفرمان،

 . یم ه بودآورد ایمان آن به دیگر  حال و داشتیم  امید که  ی بودآن از  بهتر ش تأثیر 

 تا   رفتیم   چین  به  بگیریم،  یاد  پرتغالی  تا  رفتیم  برزیل   به  ؛دادیم   ادامه  خود  سفر   به
جنوبی سفر کردیم.   ۀبه کر ای  کره   زبان  آموختن  برای  نیز   و  بیاموزیم  را  ماندارین  چینی

برزیلهای  زبان   آموختن  که  دریافتیم زبان  از  اسپانیا  یآسیایی   در .  است  تر سخت   یییا 
 ،یم ه بودی اروپایی درنظر گرفتهازبان را تنها کمی دشوارتر از    هازبان آن    هایمان ریزی برنامه 

 
1 The Year Without English 
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انگلیسی»  قانون  ،درنتیجه .  هستند  تر سخت   بسیار   که  شد  معلوم  اما  که این با    «بدون 
حتی اگر    . شدمی  کم داشت شکسته م ک   ،کردیممی  تبعیت   آن   از   ممکن  حد  تا  همواره

و کره،   چین  در  اقامتی کوتاه  از  آنبعد   ایکره   و  ماندارین  زبان  مهارت  از   سطح  به 
 مردم  با  گوو گفت   و  مسافرت  ،دوست کردن  رسیدیم، اما همان میزان هم برای پیدا نمی 

دور می  کفایت  مختلف  موضوعات  دربارۀ پایان  در  توانستیم  می   مان،ساله یک   ۀکرد. 
 کنیم.  می صحبت جدید زبان 4بگوییم که به بااطمینان 

  متقاعد   داشتم  و  دیده بودم  زبان  یادگیری  و  کامپیوتر   ۀرشت  در   را  کاری  رویکرد   ینا
حوزه می در  روش  این  قابل بیشتر های  شدم که  نیز  است.  ی   از   کودکی  از استفاده 

بقیه آدم می   لذتکردن  نقاشی  اما مثل  مصنوعی و  کشیدم  می   ها هر صورتی کهبردم، 
طرح درستی از چهره    سرعتبه توانستند  می  رسید. همیشه افرادی را کهمی   نظر بدشکل به 

. ایحرفه   ینقاش  یا   باشد  گرددوره  کاریکاتوریستی  خواست می   ؛مکردمی  تحسین  ،بکشند 
برای هنر    هازبان و  تی  آی ام   دانشگاه  هایکالس   یادگیری  روش  مینه  یاآپرسیدم    ماز خود
 .  نه  یا است یکاربردهم  

افزایش دهم.   طراحیدر  ام  توانایی   تا  کنم   تالش  ماه  یک  گرفتم  تصمیم  را  چهره 
کشم.  نمی   درستش  جای  در   را  صورت  اعضای  که  است  این  اصلی  مشکل  شدم  متوجه
  باال   ازحدبیش  را  هاچشم   که  است   این  چهره  نقاشی  رایج  اشتباهات  از   یکی  مثال،  برای
 ؛ بگیرند   قرار   سر   باالیی   سومیک   حدود  باید  هاکنند چشم می   کر ف  مردم  اغلب.  کشند می
. ند دار   قرار   پیشانی  باالی  تا  چانه  فاصله  وسط  در   اوقات  اغلب  هاچشم   حقیقت،  در   اما
  ، کشیدممی   را از روی تصویر   اولیه های  طرح   انحرافات،  و  اشتباهات  این  بر   غلبه  برای

  سازی شفاف   و  پوشانیگرفتم و عکس اصلی را با هم می   عکس  طرحم  از   موبایل  با  سپس
  حد   از  بیش سر   آیا  که  بفهمم  فوراً شد می   باعث  کار   این.  دادم می   قرار  خودم اشینق روی

 جای  در   را  هاچشم   آیا  کهاین   و  باال  یا  هستند  پایین  خیلی  هالب   پهن،  یا  است  باریک
بازخورد    روش  همان  از   آن  برای  و  دادم  امانج  را  کار   این  بار   صدها.  خیر   یا  امکشیده   درست 
بود کمک  خیلی  به من  تی  آیام  هایاستفاده کردم که در مورد کالس   یسریع   با .  کرده 

کوتاهی در نقاشی پرتره   زمانت مد  طیدیگر، توانستم  های  راهبرد   و  راهکار   این  کارگیریبه 
 کنم )تصاویر زیر را ببینید(.   توجهی قابل  پیشرفت
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 یادگیران بیش  کشف

  راجر   ۀ ناشناخت، مهارت  لوویس شناختی بنی  مثل ماجراجویی زبان هایی  پروژه هرچند  
  اما  ،دارند   فرق  هم   با  کاماًل در ظاهر    بارون  اریک  سازی  بازی   پرماجرای  داستان  و  ،کریگ
پدیدهایی  نمونه   هاآن   ۀهم من  کلی  ۀ از  راتری هستند که   . نامممی  1یادگیری بیش   آن 

 و  جزئیات  در   گرچه  یی کههان ا داست  ی یافتم.بیشتر ی  هان ا بررسی کردم، داست  که  بیشتر 
 وجه   اهدافشان  پیگیری  در تمامی    اما  بودند،  متفاوت  شدمی  گرفتهفرا   چهآن   چرایی

نتیجه رساندن  بردند و برای بهمییادگیری را خودشان پیش های  پروژه   داشتند،  مشترکی
 یکسانی داشتند.  های روش  هاآن 

  دانشگاهش،  زمانی  ۀبرنام   درست  کارگیریبه  با  او  .ت اس  یادگیر بیش  2پاولینا   استیو
 ۀگرفت و توانست طی سه ترم مدرکش را در رشتمی  درسی  واحد  معمول  تعداد  برابر  سه 

  و   بودتی  آی ام  هایکالس   با  من  چالش  از   تر قبل   خیلی  پاولینا  چالش  کامپیوتر بگیرد.
 هم(  فشرده)  کم  زمان   در   یادگیری  نابی بود که به من ثابت کردهای  ایده   اولین  از   یکی

آنالین  های  کالس   از   پاولینا  ،وجود بااین .  است   پذیر امکان    به   و  نکرد  استفادهرایگان 
و   3نورثریج   در   کالیفرنیا  ایالتی  دانشگاه  هایکالس   در   حضوری  صورت شرکت کرد 

 رساند.  پایانبهکامپیوتر و ریاضیات با اخذ مدرک واقعی های  تحصیالتش را در رشته 

 
1 ultralearning 
2 Steve Pavlina  
3 California State University, Northridge 
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 مقطع   در   و برای تحصیل   کرد   آغاز   یادگیری بیش زمینۀ  را در  ای  ، پروژه 1ر یک  دیانا جانز  
 یا دکتر   مقطع   ۀ برنام   ارزیابی   ضمن   او   . اقدام کرد   2رایانشی   ی شناس زبان   ۀ رشت   در   ا دکتر 

شرکت کند و هم تحقیق اصلی را  ها  ، قصد داشت هم در کالس 3ملون   گی کارن    دانشگاه 
 کالس   در   فیزیکی   حضور   و بازگشت به دانشگاه    چراکه ،  شده بود اش شروع  پروژه  پیش ببرد. 

  . بود   گوگل   در   محبوبش   شغل کردن  رها   معنای   به   واقعی   دکترای   مدرک   گرفتن   برای   درس 
  این   و   نداشت   مطابقت   کالس   در   حضوری   تحصیل   با (  بودنش شاغل )   جانزیکر   زندگی   سبک 

 بسیاری   های پروژه   نیز همچون   او   پروژۀ .  کرد می   ایجاد   او   آموزشی   امور   در   شکافی   موضوع 
   . شکاف   این کردن  پر   جهت   در   بود   تالشی   قبل   یادگیرهای بیش   از 

  فعالیت   ناشناخته  صورت  به  ینآنال   یهاوجود گروه   ۀواسطبه  یادگیرهابیش   از   بسیاری
  اینترنتی   هایانجمن   غیررسمی  هاینوشته   در   توانمی  تنها  راهایشان  کنند و فعالیت می

  با Chinese-Forums.com سایتوب در  که  است  فردی افراد این از  یکی .کرد  مشاهده

 طور  به از ابتدا    را  چینی   زبان  یادگیری  برای  شروش  او  .کندفعالیت می  Tamu  کاربری  نام
  تالشش   تمام  تمرین کرد و  «ساعت در هفته  80- 70به مدت چهارماه ».  کرد  ثبت  مستند

 زبان  مهارت  میزان  باالترین  آزمون  دومین  یعنی  ،54کی  اس اچ   امتحان  در   تا  کرد  را
 .  شود  قبول ،یچین ماندارین

 مدارک  و   امتحانات   قراردادی   ساختارهای   ۀ هم   بند   از   را   خود   یادگیرهابیش   سایر 
کسب مهارت در   در زمینۀ   را   چالشی   5ر ل فاو   ترنت   ، 2016  سال   اوایل   در .  کردند   رها   تحصیلی 

  م ی است   ۀ پروژ   به طول انجامید. او این اقدام را مهندسی و ریاضیات آغاز کرد که یک سال  
ریاضیات های  رشته   نام    از   ای سرواژه   ؛ نامید   6پانک  و  مهندسی  فناوری،   ر ل فاو   . 7علوم، 
  ؛ گرفت می دربر   را   خاصی   موضوع   بخش   هر   . کرد   تقسیم   بخش   چند   به   را   اش پروژه 

مثل  با  را هم   بخش   هر   . مهندسی   و   مصنوعی   هوش   روباتیک،   محاسبات،   موضوعاتی 
 .  مند قاعده   ی درس   های کالس   از   تقلید   نه   ، برد می عملی پیش  های  پروژه 

 
1 Diana Jaunzeikare 

2 linguisticscomputational  -  م. مترج -زبان بشر یدر بررس وتر یکاربرد کامپ  یچگونگ 
3 )Carnegie Mellon University (CMU ،مترجم. -امریکا  پنسیلوانیای ایالت  در  فنی دانشگاهی 
 مترجم.  –  چینی زبان سطح  تعیین آزمونHSK  (Hanyu Shuiping Kaoshi  ) آزمون 4

5 Trent Fowler 
6 STEMpunk Project 
7 Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEMpunk) 
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مثل   ، ای عده   ؛ ه است بود   فرد منحصربه   و   خاص   م ا ه دید   که   ی ا نده یادگیر بیش   فرد   هر 
فشرده به مهلت مقرری که به خود  های  ریزی برنامه   و   سخت   کار   با دادند  می   ترجیح   ، تامو 

حفظ شغل  در کنار   هایشان راپروژه  برخی دیگر، مثل جانزیکر،  . برسند ند کرده بود تحمیل  
روی معیارهای مشخص ای  عده   کردند. می   مدیریت   شان وقت و رعایت ضوابط کاری تمام 

  بعضی   کردند. می  ها تمرکز در رقابت شدن  و برنده   ، درسی منظم   ۀاستاندارد، برنام   امتحانات  
و ها  زبان   بر   فقط   تخصصی   شکل   به   برخی   . کردند می   طراحی  را   خاصیهای  پروژه   دیگر 
داشتند نویس برنامه  تمرکز  دیگر   ، ی    و   باشند   دانشمند   واقعاً   که   داشتند   دوست   برخی 
 .  گیرند ب فرا   را   متعددی   ی ها مهارت 

های مشترک فراوانی  فردشان ویژگی ه منحصربهای  شیوه   رغمعلی  یادگیرهابیشاما،  
ماه،  کردندمی  تنهایی کار به   معموالً   ؛داشتند  سالاغلب  و  زحمتها    ، کشیدندمی  ها 

  دغدغه   به  تبدیل  عالئقشان  کردند.می  اینترنتی اعالمای  صفحه   در   فقطهم    را  چالششان
 مفاهیم  ماهیتگیر بودند و در مورد  کارهای خود سخت سازی راه بهینه   بهنسبت  شد.  می

  همه   از .  کردندمی  بحث  بسیار   تقویت حافظه  هایشیوه   و  1ترکیبی   تمرین  ی چونمبهم
انگیزه می  اهمیت  یادگیری  به  ،کهاین   تر مهم  یادگیری،  دادند.  برای    با   رویییاو ر شان 
ب  فشردههای  پروژه    و   اعتبار   از   گذشتن  به  کار این    کهاین ولو    کرد،تر میساده ایشان  ر را 
 شد.  می منجر  شانهمیشگی  اصول

از   شناختند.نمی   را  همدیگر   ، اغلب  ،ماه دید  که  یادگیرانیبیش    کتاب  تألیف  هدفم 
مشاهده کردم،    هاآنهای  پروژه   و  خودم  ۀپروژ   در   که  را  مشترکی  اصول  حاضر این بود که

و خاص را بیابم    ویژه های  سطحی و شیوه های  تفاوت   تمامیگردآوری کنم. قصد داشتم  
برخی    با بررسی  خواستم می  ،همچنینماند.  می  یادگیری دیگری باقی  ۀتا بفهمم چه اید

معمولی   انآموز دانش برای هم که  برسم اییادگیری کلی   قانون به غیرمتعارفهای نمونه 
  به  هاییپروژه   تعهد به  گیآماد   اگر   حتیشما  . نمتخصصا استفاده باشد و هم برای  قابل 

 براساس   ید توانمیهرحال جاهایی هست که به  ، شته باشیدندا هم   را سختیآن شدت و  
بیش   را  خود  یادگیرندگان و تحقیقات مرتبط  حوزۀ علوم شناختی شیوۀتجارب عملی 

 . بیابید 

 
 1 Interleaving practice ،مترجم -شودنمی   خالصه خاص سرفصل یک به فقط که  تمرینی 
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بالقوۀ  ها توانایی   رویکرد   این   اما   ستند، ه   غیرعادی   افرادی   گیرها یاد بیش   گرچه  ی 
ای  توانستید پروژه می   شد اگر می   . چهانگیزد برمی   آموزان عادی را نیز متخصصان و دانش 

 حتی  یا   پروژه   وظیفه،   به   اشتغال   ی ها مهارت   سرعت به   شما را قادر سازد   که   کنید   تعریف 
توانستید مثل اریک بارون در مهارت مهمی از می   شد اگر می   چه   بگیرید؟ فرا   را   جدید   ۀ حرف 

شد اگر مثل راجر کریگ در مورد موضوعات گوناگون  می  شغلتان تبحر داشته باشید؟ چه 
شبیه  ای برنامه  بگیرید،  یاد  جدیدی  توانستید زبان می  شد اگر می  داشتید؟ چه می اطالعات  

مهارت یابید ای  ، یا در حوزه کنید طرح  آموزشی یک مقطع دانشگاهی برای خود    ۀ برنام به  
 رسد؟  می   نظر که درحال حاضر برایتان غیرممکن به 

 از   که  است  این  نیازمند  و  است  کنندهیوس أم   و  سخت.  نیست   آسان  یادگیریبیش 
ن زحمت و ایارزش  ،آوریدمی دستبه  که  نتایجی البته. فراتر بروید  خود آسایش ۀدامن

ببینیم   حال  دارد.  را   ترینرایج   با  آن  تفاوت  و  چیست  حقیقتاً   یادگیریبیش سختی 
است  آموزش  و  یادگیری  یهاروش  بررسی   سپس  ؟کدام  را  یادگیری  زیربنایی  اصول 
  استفاده   اصول  این   از   چگونه  تر سریع   یادگیری  برای  یادگیرهابیش   بفهمیم  تا  نیمکمی
 کنند.  می

 





 

 دارد؟  تیاهم  یر یادگیش ی( چرا ب2 فصل

 فصل دوم

 یادگیری اهمیت دارد؟چرا بیش 

معرفی گروهی برگزیده از افراد خودآموخته   بحث را بایادگیری دقیقًا چیست؟  بیش 
اما برای ادامه    را برشمردیم.های غیرمتعارف یادگیری  هایی از ویژگی نمونه آغاز کردیم و  

 : تعریف ناقصی است ،یادگیریتعریف از بیش   اینتری نیاز داریم. به مطلب جامع 

و    هامهارتگر( برای کسب  و خودمحور )خودهدایت فشرده    یراهبرد:  ییادگیر بیش 

 . اطالعات

ممکن برای مشکلی خاص    حلراه ، یگانه  راهبرد  ؛ است   یک راهبردی  یادگیر بیش ،  اوالً 
معینی های  برای موقعیتممکن است  ها  راهبرد خوبی باشد.    حلراه اما شاید    ،نیست

باشند برای هر شرایطیاما    ،مناسب  فقط یک گزینه   هاآن کارگیری  ه ب  ،اساسبراین   .نه 
 االجرا.  الزم  یاست نه حکم

گیرید که چه  می   این یعنی خود شما تصمیم  ؛ی خودمحور است یادگیر بیش ،  ثانیاً 
ولی    ،خودمحور باشید  کاماًل ای  ه چیزی را یاد بگیرید و چرا. ممکن است شما یادگیرند

خاص بهترین راه یادگیری ای  ه دهای دانشکهمچنان معتقد باشید که شرکت در کالس 
باشید که  ؛است به   یا معتقد  پیگیری مراحل موجود در    ازطریق  ید  توانمی  تنهاییخود 

به خود آموزش دهید. خودمحوری، فرد   پروژه را مشخص  کنندۀ  هدایت کتب درسی 
 کند نه محل انجام آن را.  می

ام، انی که دیده یادگیر بیش تمامی    ؛یادگیری تالشی فشرده است ، بیش کهاین   درنهایت
دادند. تالش  می  معمول انجام ی فراتر از  شان در یادگیری، اقداماتبیشتر   برای موفقیت 

هزار ها  اید، بررسی هدفمند ده شده   روروبه زدن به زبانی که تازه با آن  شجاعانه برای حرف 
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تکرار و تمرین، کارهای   ازطریق  موضوعات جزئی، یا دستیابی به مهارت هنری    دربارۀ  سؤال
مقابل    ۀ. نقطدهدانجام میعملکرد خود را  حد نهایی    تاناست. گویی ذهندشواری  ذهنی  

این حالت، روشی از یادگیری است که به جهت راحتی و بی دردسر بودنش مورد استفاده 
یک  می  قرار  از  استفاده  به   فزار انرمگیرد:  زبان  سرگرمآموزش  بود نندکدلیل  نش، ه 

برنامهکردن  تماشا  تکرار  برای  بی های  منفعالنه  تلویزیون  احساس   کهایناهمیت 
درس بودن  خنگ  یا  بنکنید،  تفریحی  تمرین ه خواندن  فشرده.  های  جای  و    روش  جدی 
انجام چالش  به  معطوف    تانروند خوشایندی برایتان ایجاد کند که توجه   تواندمی  فشرده
ثر مطالب  ؤی، یادگیری عمیق و م یادگیر بیش شوید. هرچند در  ن   و متوجه گذر زمان  شود

 همیشه در اولویت قرار دارد. 

تعریف  زده هایی  نمونه   ،این  موردشان حرف  در  پار   ؛گیرددربرمی   امرا که  از  ای  هاما 
ام، دیده   حالتابه هایی که  یادگیر بیش های مشترک  جهات، بیش از اندازه کلی است. ویژگی 

در   ،. به همین دلیل ه است از مواردی است که در این تعریف غیرجامع آمد بیشتر بسیار 
ی مشترک هستند و نیز  یادگیر بیش تری که در  اصول جامع  دربارۀبخش دوم این کتاب  
خواهم کرد. صحبت  برانگیزی  تحسین های  افراد به چنین موفقیت چگونگی دستیابی این  

مزایای این روش   کهیی جااز آناما    ؛برسند   نظر به ی غیرعادی  یادگیر بیش های  شاید نمونه 
  یادگیری یش دهم که چرا ب  یحتوضقبل از آن  قصد دارم  ،  یادگیری، عمیق و کاربردی است 

   .دارد   یتازنظر  من اهم

 ییادگیر بیشجایگاه 

فشرده،  ای هی آسان نیست. شما مجبورید با وجود برنام یادگیر بیش بدیهی است که 
فیزیکی   احتماالً ذهنی، احساسی و    ازنظر  زمانی را به پیگیری چیزی اختصاص دهید که  

بدون امکان بازگشت به   ،دهد. باید آمادگی ناکامی و شکستمی  شما را تحت فشار قرار 
من، با توجه به این دشواری، موضوعی که    نظر به را داشته باشید.    ،ترساده های  گزینه 

ی را باید جدی  یادگیر بیش اهمیت دارد این است که به تفصیل توضیح دهیم که چرا  
 .  م بگیری
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انرژی خود را صرف    بیشتر شما    ،حاضراست. درحال شغلتان  مربوط به   ،اولین دلیل 
در این   یکوچک   گذاریسرمایه   یادگیرییش بمعاش کنید.    کنید تا بتوانید امرار کارکردن می 

وقت بدان مشغول  تمام حتی اگر تا جایی پیش رفته باشید که برای مدتی    ؛است   خصوص
روی شغل    تواندمی سخت  ی  هامهارت  ی که یادگیری سریع  تأثیر رحال،  هباشید. به   بوده

است. اگر بخواهید شغلتان را ها تالش معمولی در آن شغل  فراتر از سال   ،داشته باشد 
یا به پیشرفت خود سرعت ببخشید،    ،های جدیدی را امتحان کنید یا چالش   ،تغییر دهید

 ی ابزاری قدرتمند است. یادگیر بیش 

یای نواختن یک ساز،  ؤمربوط به زندگی شخصی شماست. چند نفر از ما ر  ،دلیل دوم
نیست    م؟ انجام کارهای سادهداری شدن  یا عکاس   به زبانی دیگر، سرآشپز کردن  صحبت 

و  هاتوانایی شناخت   ۀ؛ این خوشحالی در نتیجسازدرا می یزندگ  یهالحظه  ینشادتر که 
برایتان ی مسیری  یادگیر بیش خودتان دارید.    دربارۀکه   است  ایه غلبه بر باورهای بازدارند

به مهارت دست یابید که به شما احساس رضایت  هایی  زمینه تا بتوانید در    کندفراهم می
 دهد.  می  نفساعتمادبه عمیق و 

اما بگذارید به این    ؛پایانی ندارد  ه استی نهفتیادگیر بیش که پشت  ای ه انگیز   ،گرچه
  ، یادگیری سریع مطالب سخت  روی کسب مهارت    گذاریسرمایه موضوع بپردازیم که چرا  

 قرار است به موضوعی مهم برای آینده شما تبدیل شود.  

 علم اقتصاد: حد متوسط تمام شد 

کوئن در کتابش با   «حد متوسط تمام شد.»، 1به قول اقتصاددانی به نام تایلور کوئن 
شدن، اتوماسیون یا  کند که ما به دلیل افزایش روند کامپیوتری می   همین عنوان بیان

ایم که عملکرد در دنیایی قرار گرفته 2خدمات و آمایش زمین سپاریبرون شدن، ماشینی 
 افراد موفق بسیار بهتر از بقیه است. 

 
1 Tylor Cowen 

2  egionalizationR مترجم- های آناستفاده از هر منطقه بر اساس قابلیت ؛. 
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 ۀ که طی چند ده  پرواضح استمعروف است.    «1سازی مهارتقطبی »این پدیده به  
البته این جمله توصیف    ؛بوده است رو به افزایش    متحدهایاالت اخیر، نابرابری درآمد در  

آتور  دیوید  نیست.  وضعیت  از  ام 2دقیقی  دانشگاه  اقتصاددان  دادآی،  نشان  که    ه تی، 
  ۀ بلکه، نابرابری در طبق  ؛شده استیکسان توزیع ن  یدرواقع این افزایش نابرابری به شکل 
 ۀ نام درآمد رو به کاهش. این موضوع با پایان کم   ۀمرفه رو به افزایش است و در طبق

»حد متوسط رو به اتمام است«، مطابقت دارد. اگر نمودار درآمد را به  عنوان  با    ،کوئن
که مربوط به درآمدهای کم است متراکم  طیف  طیف درنظر بگیریم، پایین  یک  صورت  

. آتور نقش فناوری در این  شودمی   تر کم است و هر چه به سمت باال برویم تراکم نمودار  
ی که مشاغل  ه بود  اینشدن  ماشینی   پیشرفت فناوری   پیامد  .است ه  کردرا بررسی  پیامد  
نیازمند سطح   که  کارخانه،   یو کارگر  یکتابدار   ی،آژانس مسافرت یندگینما ی،کارمند مانند  
مشاغل جدید    اند. ه جدید دادهای  جای خود را به فناوری   هستند،  3مهارت   ی از متوسط 

یا به   ،اندآمده   وجودبه نیز   از این دو دسته هستند:  اما همان مشاغل هم اغلب یکی 
؛ یا از آن یو طراح  یت، مدیر ی نویسبرنامه   ی،از جمله مهندس  ؛نیاز دارند   4باال ی  هامهارت

ندارند  نیاز  چندانی  مهارت  به  که  هستند  مشاغلی  جمله   ؛5دسته  ، ی فروشخرده  از 
 مراکز خدمات مشتری.   گری در یا کار  یخدمتکار 

روشدن  انی جه گرایشات  زمین،  آمایش  نتیجبه و  در  هستند که  وجود    ۀرشدی 
مشاغل متوسط    ،توسعه وقتی در کشورهای درحال   اند.ه تشدید شدها  کامپیوترها و ربات 

به کارگران مهاجر سپرده از بین می  فنی  برای مردم بومی آن کشور    شوند، این مشاغل 
  رابودن مهارت، که اغلب فقط نیازمند ارتباط حضوری و دامشاغل کم   احتماالً روند.  می

( اجتماعی  باقیهاتوانایی دانش  زبانی( هستند،  و  فرهنگی  مشاغل  می  ی  انتقال  مانند. 
با    یهماهنگ   ، چراکه نیازمندافتدنمی   راحتی اتفاقپرمهارت از کشوری به کشوری دیگر به 

بگیرید:   درنظر ند شرکت اپل را  هوشم های  گوشی   ۀروی هم  ۀ. نوشتاست   و بازار   یریتمد
، شود می  طراحی و مدیریت در کشور خودشان انجام  ؛« طراحی کالیفرنیا. ساخت چین»

 
1 skill polarization 
2 David Autor 

3  skilled Jobs-Medium  : ه است در ادامۀ کتاب به مشاغل متوسط ترجمه شد . 

4  Skilled job-Higher:  ه است در ادامۀ کتاب به مشاغل پرمهارت ترجمه شد  . 
5  skilled Job-Lower: ه است مهارت ترجمه شددر ادامه به مشاغل کم . 
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 به سایت نشر نوین مراجعه کنید:

www.nashrenovin.ir 

https://nashrenovin.ir/

	بیش یادگیری - صفحات 1 تا 8.pdf (p.1-8)
	بیش یادگیری - صفحات 9 تا 264_1.pdf (p.9-46)
	صفحه ادامه دارد....pdf (p.47)

