ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ِ
واﻗﻌﯿﺖ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری زده ی اﻣﺮوز ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ
در
و ﮐﺎﻏﺬ اﻏﻠﺐ ﯾﺎدﮔﺎری از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻫﺎی اﻣﺮوزی از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻌﻤﻮﻻ روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
اﯾﻤﯿﻞ ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﺖ ،و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ
ً
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﻦ روز ﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ را ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺪر ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ اﯾﻦ را ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻨﮕﺎم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ،ﻧﻮﺷﺘﻦ روی ﮐﺎﻏﺬ را آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن را ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت ﻫﺎ از ﻓﺮاﮔﯿﺮی
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ی ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ و از ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﻟﭗ ﺗﺎپ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﻧﺪ )ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﺣﺪ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ( ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ از
درک ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از آﻧﻬﺎ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻠﺘﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ای ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد داده ﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﭗ
ﺗﺎپ اﻗﺪام ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ در درک و ﭘﺮدازش آﻧﭽﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی را روی
ﮐﺎﻏﺬ آورده ﺑﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ و
ﮐﻨﺪ ﺗﺮ از ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺣﻔﻆ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ
ﮐﺮدن ﺑﺮﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺣﻮاﺳﺶ را ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً

ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داده ﺑﻮد و ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ
از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺣﻮاس ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﺜﻞ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت را در
ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺮدازش و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻞ ،ﻫﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺪرت ﯾﺎدآوری ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در آﻧﻬﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در ﻣﺘﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ »ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻟﭗ ﺗﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺪون ﺣﻀﻮر
ذﻫﻦ ،ﻃﻮﻃﯽ وار و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻐﺰی ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺑﺮداری ﺳﻄﺤﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درک ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﻣﻌﻨﺎدار اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﭘﺲ دﻓﻌﻪ ی ﺑﻌﺪ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﯾﺎ ﺟﻠﺴﻪ ی ﮐﺎری در ﺣﺎل ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﻠﻪ ی »ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداری ﺳﻄﺤﯽ« ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﻠﻢ و

ﮐﺎﻏﺬ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا از ﻣﺪ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ آن
ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪرداﻧﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

