ﻓﻮت و ﻓﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ »ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮ« درس
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
آﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ی ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ی ﺑﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ ﮐﺮی ،ﯾﮑﯽ از ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﮐﺘﺎب ﺗﺎزه اش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ

ﮔﯿﺮﯾﻢ :ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮی« ﺗﺼﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ﻧﻤﺮه ی ﺧﻮب ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮب را
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .او اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻓﺸﺮده و

ﺷﺘﺎب زده ،ﻧﻤﺮات ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ﺧﯿﻠﯽ زود از ذﻫﻦ ﻣﺎ ﭘﺎک ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی ﮐﺮی ،اﮐﺜﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.

ﮐﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روی ﻧﺤﻮه ی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ،آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ در

ﻣﻮرد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل و ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .او اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ زﯾﺎد درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺤﻮه ی دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺑﺮای
ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ،دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ

روی ﻣﻐﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ.

او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﻏﻠﺐ ﻣﺎ درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ و اﻣﯿﺪ دارﯾﻢ ﻧﺤﻮه ی درس ﺧﻮاﻧﺪﻧﻤﺎن درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ از
اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی درﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﺤﺪود و راﮐﺪی دارﯾﻢ«.
ﺑﺮای ﺷﺮوع ،ﺑﺎزه ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺎد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﻮان ﻣﻐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
ذﻫﻨﺘﺎن ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻟﺤﺎظ ذﻫﻨﯽ اﻧﺮژی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد.
ﮐﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎر
ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻﺮف اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را در
ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ ،ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺗﺮ و ﺟﺬاب ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﺗﻐﺮ ﻣﺤﯿﻂ

اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﺪ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﯾﺎ ﻣﯿﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن
ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﺤﻞ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮد را ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ
ً
ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺳﺎن ﺗﺮ
ﮔﯿﺮی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎزه ای در ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻐﺰ ﺗﻨﻮع ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .ﻣﻐﺰ ﺣﺮﮐﺖ را دوﺳﺖ دارد و ﺑﻪ وﻗﻔﻪ ﻫﺎی دوره ای اﺣﺘﯿﺎج
دارد«.
درک ﻧﺤﻮه ی ﭘﺮدازش ،ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﺰ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی
ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ و ﻓﺸﺮده در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﻌﺪاد و ﻓﺸﺮده ی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن
اﻃﻼﻋﺎت وارده درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺳﭙﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ،آﻏﺎزﮔﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،دوره ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺳﭙﺎری اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ
ﻣﻐﺰ را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺰﻧﺪ.

ﮐﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه را

ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺤﺪودی در ذﻫﻦ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن
آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ دﻫﯿﺪ«.

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه

ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ ﻣﻐﺰﺗﺎن ﻧﺸﺎن
دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره اش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .درس دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ،ﭘﺮﺳﺶ
ﮐﺮدن از ﺧﻮد ،و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت روی ﻓﻠﺶ ﮐﺎرت ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻮزﯾﻌﯽ
ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻔﯿﺪ دﯾﮕﺮ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺮی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ را ﺑﻪ آب دادن ﺑﺎﻏﭽﻪ
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎﻏﭽﻪ را ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ آﺑﯿﺎری ﮐﺮد و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ

 ۳ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﺑﺎر  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ آن آب داد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
دﻓﻌﺎت آﺑﯿﺎری در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ی ﺷﻤﺎ را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ای ﻣﺜﻞ رﺧﺪاد ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،واژﮔﺎن
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد و در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ دو روز
ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺮور ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ در واﻗﻊ در دوره ﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﯾﮏ
ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎر اول ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ،
ﺑﺎزه ی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺗﺮ،
ً
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه را ﺑﻪ آن ﯾﺎدآور ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﺎری را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ .داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﻪ
در ﻣﻨﺰل ﺳﻌﯽ دارد ﻧﺎم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎی ﮐﺸﻮرش را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺪای
اﻃﺮاف ﯾﺎ زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻨﻮد .اﮔﺮ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
داﻧﺶ آﻣﻮز ﯾﺎد ﺷﺪه ﺻﺪای ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺷﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎرﯾﺴﺘﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎم ﻫﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ دو ﺑﺎﻓﺘﺎر در ذﻫﻦ او ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ

ﺷﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ در ذﻫﻦ او ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.

ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ی
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ً
دﯾﮕﺮ اﻣﺘﺤﺎن دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺮای دو ﺟﻠﺴﻪ ی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﯾﮏ ﺗﺎ دو روز از ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﺷﻨﺒﻪ اﻣﺘﺤﺎن دارﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر درس ﻫﺎی ﺧﻮد را ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و

ﯾﮏ ﺑﺎر در روز ﺟﻤﻌﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎ اﮔﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،درس ﺧﻮاﻧﺪن را در
ﺑﺎزه ﻫﺎی ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ای آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﯿﻤﻪ ی اول ﭼﺮﺧﻪ ی
ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﺎﯾﻖ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ و ﻧﯿﻤﻪ ی دوم ﺑﺮای ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ اﻫﻤﯿﺖ
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺮود ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه
را از ﺧﻮاب ﺧﻮد ﺑﺒﺮد ،و ﺳﭙﺲ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺮور ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای درﺳﯽ
ﻣﺜﻞ رﯾﺎﺿﯽ ،ﻧﯿﻤﻪ ی دوم ﭼﺮﺧﻪ ی ﺧﻮاب از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب درس ﻫﺎی ﺧﻮد را دوره ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻐﺰﺗﺎن
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﺮدازش ﮐﻨﺪ.
ﮐﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻮاب ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪه ی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را دارد .ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ،ﻣﻐﺰ آﻣﺎده ی
ﭘﺮدازش ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن وارد ﮐﺮده اﯾﺪ .اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ دﻓﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ«.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

