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اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،ﻻﯾﺘﻨﺮ ) (Leitnerﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی ﻫﻤﯿﻦ
روش ﻋﻤﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻔﻈﯽ را اراﺋﻪ داد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۸۰درﺻﺪ آن ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﯽ از ﯾﺎدﺗﺎن ﻣﯽرود و ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن در ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد ،ﮐﻢ ﮐﻢ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت راهﺷﺎن

را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮﺗﺮ از ذﻫﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪWordUp .
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ واژﮔﺎن ﮐﺎرﺑﺮان از ﻫﻤﯿﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﺪﻫﺎ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ  WordUpرا در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ و اﺟﺮا ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺴﺘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻟﻐﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪفﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؛ در روز ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻫﺮﭼﻪﻗﺪر زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را در  WordUpﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﻫﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن روش ﻻﯾﻨﺘﺮ روی ﯾﺎدﮔﯿﺮی در زﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﯿﺰ در روز وﻗﺖ زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﻫﺪف ،در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﭼﻪﻗﺪر ﮐﻠﻤﻪ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺪفﺗﺎن
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻫﺪف را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻐﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎرتﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺪ .روزاﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ دوﺑﺎره ﮐﻠﻤﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ ﺟﻮاب دادهاﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪای را ﻧﺪارﯾﺪ ﻟﻐﺖ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﻌﺪی دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ
ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﺘﯽ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﻮد ﻓﺮدا ﮐﺎرت ﻫﻤﺎن ﮐﻠﻤﻪ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﻟﻐﺎت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎز درﺳﺖ ﺣﺪس زدﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺖ روﯾﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ دارد WordUp .ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻟﻐﺎت از ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺎزهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺑﺮای
ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ دﻓﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﮏ ﺷﻮد.

ﺟﺪا از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻻﯾﻨﺘﺮی WordUp ،دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارد .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ WordUp .ﯾﮏ
ﻗﺪم ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻌﺮوف از ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺴﭙﺎرد.
اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ دوم ﺑﺨﺶ  Playاﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎزی دارد )ﻓﻌﻼ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ در دﺳﺘﺮس
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( و ﻫﺮ ﮐﺪام در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ زﺑﺎن ﮐﺎرﺑﺮ را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ در اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻠﻤﻪ درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻧﺪه در ﮐﻨﺎر ﯾﺎدﮔﯿﺮی روی ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ درﺳﺖ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد
ارزش  WordUpرا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﯽ دارد .ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﮕﺎه اول ﮐﻤﯽ ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﻦ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻟﻮدﯾﻨﮓﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ در رﯾﺘﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ  WordUpﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی روش آﻣﻮزش ﻻﯾﺘﻨﺮی و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی

ﺟﺬاﺑﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻓﻼﯾﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﻤﺎت در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ )وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ
ﺑﺸﻮﯾﺪ.

WordUp Vocabulary
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن

ﺳﺎزﻧﺪهGeeks :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ iOS :و اﻧﺪروﯾﺪ
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