 ۳ﻧﮑﺘﻪ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ از زﺑﺎن ﻣﺮﺑﯽ
ذﻫﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﺟﯿﻢ ﮐﻮﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ذﻫﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل  ۲۵ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ
ای ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح را از ﻧﺼﺎﯾﺢ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﮐﺮده .او ﺑﺎور دارد ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ:

»ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم« ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺎن اﺳﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن
ﺣﺮف ﻫﺎی رد و ﺑﺪل ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮی ﻣﻨﻔﯽ روی زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﮕﺬارد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ذﻫﻦ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎده ﺗﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮرش را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻌﻤﺎ
ﺗﻤﺮﯾﻦ دادن ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ.

او اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ:

اﮔﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﻧﺪاده اﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﻄﻮر
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.
ﮐﻮﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﺣﻀﻮرش در ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ را در ﯾﮏ
آزﻣﻮن ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﺶ
»ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﻐﺰش« ﺑﻮده اﺳﺖ ۲۵ .ﺳﺎل از آن ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽ ﮔﺬرد و او ﺣﺎﻻ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻣﻮﺳﺲ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ) Kwik Learningﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧﯽ و
ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد( و  Superhero Youاﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ.
ﮐﻮﮏ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ذﻫﻦ ﺧﻮد را آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ و از آن ﯾﮏ اﺑﺮراﯾﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ از اﯾﻦ اﺑﺮراﯾﺎﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﺳﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ذﻫﻦ
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ:
 -۱داﺷﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰه

اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﻢ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ آورﯾﺪ و اﺳﻢ ﻫﺎﯾﯽ را از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﺖ ﺑﻪ

اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدآوری ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻮﮏ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ارﺗﺒﺎط
ﺗﺠﺎری ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎم او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﯾﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﯾﺎد
آوردن اﺳﺎﻣﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا دﻻﯾﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۲رﺻﺪ ﮐﺮدن

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻋﻠﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﺿﻌﻒ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ دادن ﻣﻐﺰ در
واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﻣﯽ ﺷﻮد روی ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﯿﺪن ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎن را روی آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺟﻮاب ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﭘﻮﯾﺎ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 -۳روش ﻫﺎ

ﮐﻮﮏ ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ روش
ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮدران و ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺎزم
ﻣﺮﯾﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ رﺳﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺎن اﺳﺐ و درﺷﮑﻪ اﺳﺖ.
ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺣﺘﯽ ﺳﺎده ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ای ﺣﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،زﯾﺎد آب ﻧﻮﺷﯿﺪن و ورزش ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﻈﯽ ﻣﻐﺰ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺪﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

