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ســاختار مغــز و کارکردهــای آن جــزو اســرارآمیزترین و
پیچیدهتریــن معماهایــی بــوده کــه از قدیــم ذهــن
دانشــمندان و پزشــکان را مشــغول خود ســاخته اســت.
بــا اینکــه تحقیقــات بیشــماری در ایــن زمینــه انجــام
شــده ،ولــی هنــوز دنیای پنهــان و شــگفت انگیــز آن در
هال ـهای از ابهــام مانــده اســت .در کتــاب الکترونیکــی
پیــش رو ســعی بــر ایــن شــده تــا حــدودی بــه ایــن
عضــو حســاس ،کارکردهایــش و راهکارهــای افزایــش
مهارتهــای آن ،پرداختــه شــود .اگــر میخواهیــد
بدانیــد چطــور میتوانیــد مهــارت یادگیــری و تفکــر
خــاق خــود را تقویــت کنیــد و ذهــن قدرتمنــدی
داشــته باشــید ،حتمــا توصیــه هــای ایــن کتــاب را
جــدی بگیریــد.

مغـزتان را شـارژ کنیـد

میخواهیــد مغزتــان گــوش بــه فرمان شــما باشــد و
هــر چــه را اراده کردید فــورا یاد بگیــرد؟ پس فراموش
نکنیــد کــه شــما هــم در قبــال آن مســئولیتهایی
داریــد .مــوارد زیــر بــه شــما میگوینــد کــه چطــور
بایــد هــوای مغزتــان را بیشــتر داشــته باشــید.
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 ۱۱عادت
کارآفرینهای
میلیاردر
مطالعهمقاله

فیلم آموزشی:
 ۳روش برای افزایش
اعتماد به نفس
مطالعهمقاله
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تفکر مثبت را سرلوحه قرار دهید
تحقیقــات نشــان میدهــد کــه اگــر افــراد بــاور داشــته باشــند
کــه هــوش یــک چیــز ایســتا و از قبــل تعیینشــده نیســت،
یادگیــری بهتــری خواهنــد داشــت .پــس شــعار مــا این اســت:
قــدرت ذهــن خودتــان را بــاور داشــته باشــید و بدانیــد بــا
خوانــدن مــوارد زیــر باهــوش تــر و خــاق تــر خواهیــد شــد.
وقتـی فکـر میکنیـد باهوشتر میشـوید ،قطعا بیشـتر مطالعه
میکنیـد و اتصـاالت عصبی بیشـتری ایجـاد میکنید کـه باعث
میشـود واقعـا شـما ...باهوشتر شـوید .ایـن اثـر در تحقیقات
زیـادی از جمله تحقیقی که در دانشـگاه اسـتنفورد با سرپرسـتی
کارول دوک و همکارانش انجام شـده ،تایید گردیده اسـت .طبق
تحقیقـات دوک ،داوطلبانـی با طرز تفکر رشـد ،یعنی افـرادی که
در مقابـل مشـکالت مقاومـت میکننـد ،انعطافپذیـری مغـزی
بیشـتری دارند یا بـه عبارتی ،ذهن آنها قابلیت سـازگاری باالتری
دارد و در طـرف مقابـل آنهایـی کـه طرزفکـر ثابـت دارنـد ،یعنی
خیلـی زود حالت تدافعی به خود میگیرند یا تسـلیم میشـوند،
مغزشـان عملکرد شـناختی کمتری دارد.

اعتماد به نفس داشته باشید
بــه خودتــان اعتمــاد داشــته باشــید و بدانیــد کــه عملکردتــان
عالــی خواهــد بــود ،نــه فقــط بــه ایــن خاطــر کــه ایــن امــر
حقیقــت دارد ،بلکــه چــون مشــخص شــده بــاور داشــتن بــه
هــوش خــود ،باعــث افزایــش آن میشــود .نگــران هیــچ
چیــزی نباشــید .شــما قادریــد از پــس هــر کاری بربیاییــد.
 ۶۸راه اثبات شده برای افزایش قـدرت مغـز
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ایــن ســوال را از خودتــان بپرســید« :چــرا دارم ایــن مهــارت
را یــاد میگیــرم؟» اگــر اطالعاتــی بــه نظــر افــراد ،کاربــردی
و مفیــد بیاینــد آنهــا را بهتــر یــاد میگیرنــد ،بخصــوص اگــر
معتقــد باشــند کــه میتواننــد بــا ایــن اطالعــات تاثیــری بــر
اجتمــاع خــود بگذارنــد .دورهی آموزشــی ،مهــارت یــا شــغلی را
انتخــاب کنیــد کــه برایتــان مهــم اســت و شــما را ســر ذوق و
هیجــان م ـیآورد.

 ۶راه افزایش انگیزه
در بیحوصلگی
مطالعهمقاله
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چطور شکست را به
پیروزی تبدیل کنیم؟
مطالعهمقاله

چیزهایی که به شما انگیزه
میدهند را بشناسید

از شکست خوردن نترسید
یــک مطالعــهی گروهــی در ســنگاپور نشــان داد افــرادی کــه
ســعی کردهانــد بــدون هــر گونــه کمــک یــا آمــوزش ،مســائل
ســخت ریاضــی را حــل کننــد بیشــتر احتمــال داشــته کــه
شکســت بخورنــد امــا در طــی ایــن فراینــد ایدههــای زیــادی
دربــارهی ماهیــت آن مســئله و راهحلهــای احتمالــی آن بــه
ذهنشــان رســیده کــه همیــن بــه آنهــا کمــک کــرده اســت
بعــدا در مســائل مشــابه عملکــرد بهتــری داشــته باشــند .ایــن
پدیــده را «شکســت پرثمــر» مینامنــد .شکســت پرثمر مشــابه
فراینــد دلســردکنندهی آزمــون و خطــا اســت ،بــا ایــن تفــاوت
کــه خالقیــت و انعطافپذیــری ذهــن را حفــظ میکنــد.
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با فرآیند نحوه رسیدن به شناخت
(فراشناخت) آشنا شوید
در اکثــر تحقیقــات مربــوط بــه بهبــود فراینــد یادگیــری ،توجــه
بــه فراشــناخت یکــی از مضامیــن اصلــی اســت و از زمــان
ارســطو در قــرن چهــارم پیــش از میــاد بــه آن پرداختــه شــده
اســت .فراشــناخت یعنــی نــه تنهــا بــر شــناخت و درک چیزهــا
تاکیــد داشــته باشــیم ،بلکــه بــه چگونگــی و رونــد کســب ایــن
شــناخت نیــز توجــه کنیــم .بیاموزید کــه از برداشــت اولیــه خود
فاصلــه بگیریــد ،دانــش خــود را بــه چالــش بکشــید و ببینیــد
آیــا آموختههــای جدیــد را واقعــا درک کردهایــد و اگــر درک
کردهایــد چطــور ایــن اتفــاق افتــاده اســت .گاهــی اوقــات ایــن
کار خیلــی ســاده اســت مثــا فقــط الزم اســت کــه وقتــی زبان و
اصطالحــات یــک متن دشــوار اســت ،آن را ســریع نخوانیــد و رد
نشــوید یــا ســعی کنیــد از آنچــه میخوانیــد یادداشــت بردارید.
بــه ســادهترین بیــان ،فراشــناخت عبــارت اســت از تأمــل
دربــارهی فراینــد یادگیــری و ایجــاد اصالحــات و بهینهســازی بــر
اســاس نتایــج ایــن تأمــات.

6

ذهن خود را سرگرم نگه دارید
قبــل از شــروع بــه کار کمــی تفریــح کنیــد :یعنــی خــود را بــا
بازیهــای فکــری یــا بــا زمزمــه کــردن آهنگهــا یــا حتــی
کلمــات بیمعنــی گــرم و آمــاده کنیــد .ایــن کار کمــک میکنــد
کــه راحتتــر شــوید و نســبت بــه یادگیــری پذیراتــر باشــید.

 ۶۸راه اثبات شده برای افزایش قـدرت مغـز
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 ۱۵تکنیک عالی برای
ایدهپردازی
مطالعهمقاله

خود را محک بزنید
تــا هفتـهی قبــل امتحــان یــا تکنــوازی پیانــو منتظــر نمانیــد.
دائــم خــود را بیازماییــد یــا (حتــی بهتــر) از یــک همکالســی یا
دوســت بخواهیــد از شــما ســوال بپرســد .اگــر بــه خاطــر آوردن
ســریع پاســخها دشــوار اســت ،بهتریــن کار ایــن اســت کــه
کتــاب را بــاز کنیــد و در کتــاب دنبالــش بگردیــد .یادتــان باشــد
اگرچــه «شکســت پرثمــر» برای حل مســئله بســیار مفید اســت
امــا مــدام شکســت خــوردن در بــه خاطــر آوردن اطالعاتــی کــه
مســتلزم یادگیــری حفظــی هســتند (نظیــر اطالعــات تاریخــی
یــا حقوقــی) ،تاثیــری در بهبــود تواناییهــای یادگیــری شــما
نخواهــد داشــت.

آزادانه فکر کنید و تمام
ایدههایتان را یادداشت نمایید
بــا ایــن روش بــه جــای غصــه خــوردن بــرای ایدههایــی کــه
فرامــوش کردهایــد (اون ایــدهی درخشــان چــی بــود؟؟) فضــا
و ظرفیــت ذهنــی الزم را بــرای طــرح ایدههایــی نــو خواهیــد
داشــت .مــارک بانزچیــک ،روانشــناس برجســته ،توصیــهی
خوبــی دارد« :تخلیــه مغــز» (کــه بــه تداعــی آزاد هــم شــناخته
میشــود) فراینــدی اســت کــه بــا نوشــتن هــر چیــزی کــه بــه
ذهــن میآیــد ،اتفــاق میافتــد بــدون دغدغــهی بازبینــی و
اصــاح .بعــد از آن ببینیــد کــه چقــدر بــه ایدههایتان وابســتگی
داریــد ،آن وقــت برگردیــد و ببینیــد کدامشــان ارزش نگــه
داشــتن دارنــد.
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راه سختتر را
انتخاب کنیـد!
متاســفانه ،چــون مجبوریــم کارهــای بیشــتری را در زمــان کمتــر
و بــا حداقــل هزینــهی فیزیکــی و فکــری انجــام دهیــم ،از
چیزهایــی اســتفاده میکنیــم کــه نــه تنهــا کمکــی بــه مغزمــان
نمیکنــد بلکــه در طــول زمــان بــه آن آســیب هــم وارد میکنــد.
اگــر میخواهیــد هوشتــان را افزایــش دهیــد ،راه ســختتر
را انتخــاب کنیــد و بــه چیــزی وابســته نباشــید.
بــرای درک بهتــر موضــوع ،یــک اختــراع جدیــد مثــل  GPSرا
در نظــر بگیریــد .بــرای بعضــی از مــا کــه همیشــه راهمــان را
 Gمثــل پیــدا کــردن نیمــهی گــم
گــم میکنیــم ،اختــراع  PS
 Gاســتفاده
شــد ه بــود .امــا بعــد از اینکــه مــدت کوتاهــی از  PS
میکنیــم ،حــس جهتیابیمــان حتــی بدتــر از قبــل میشــود.
 Gتلفــن همراهتــان را بــرای مقاصــد
اگــر قبــول نداریــد  PS
جدیــد روشــن نکنیــد ،تــا ببینیــد بیشــتر از قبــل راهتــان را گــم
میکنیــد .درســت اســت کــه موقعیتهایــی وجــود دارنــد کــه
اســتفاده از تکنولــوژی موجــه و ضــروری اســت .امــا وقتهایی
هــم هســت کــه بهتــر اســت بــه ایــن میانبرهــا نــه بگوییــم و
از مغزمــان اســتفاده کنیــم .پیــاده ســر کار برویــم ،چنــد بــار در
هفتــه بــه جــای آسانســور از پلههــا اســتفاده کنیــم تــا از نظــر
فیزیکــی در شــرایط مناســبی بمانیــم .هــر از چنــد گاهــی GPS
را کنــار بگذاریــم و لطفــی در حــق مهارتهــای حــل مســاله و
تجســم فضاییمــان کنیــم GPS .همراهمــان باشــد ،امــا اول
ســعی کنیــم از حــس جهتیابــی خودمــان اســتفاده کنیــم.
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فیلم آموزشی:
مغز شما چطور کار
میکند؟
مطالعهمقاله

خودتـان را به
چالش بکشید
بــرای ایــن کار کافیســت مشــغول بــازی بــا نرمافزارهایــی
شــوید کــه در حقیقــت مغــز شــما را آمــوزش میدهنــد .هــدف
بازیهایــی نظیــر ســودوکو اینســت کــه ســرعت پــردازش شــما
را افزایــش دهنــد .ولــی در انجــام ایــن بازیهــا بایــد جانــب
احتیــاط را رعایــت کنیــد .اگــر واقعــا میخواهیــد تاثیــر بازیها
را روی مغزتــان ببینیــد بایــد مــدام خــود را با بازیهــای مختلف
درگیــر و بازیهــای جدیــد را امتحــان کنیــد و به چالشکشــیدن
خودتــان از طریــق بازیهــای مختلــف را فرامــوش نکنیــد .چــرا
کــه انجــام فقــط یــک بــازی شــما را باهوشتــر نمیکنــد بلکــه
صرفــا در انجــام آن بــازی ماهرتــر میشــوید.
چنــد ســال پیــش تحقیقــی در ایــن زمینــه صــورت گرفــت.
دانشــمندی بــه نــام ریچــارد هایــر ،تحقیــق کــرد کــه آیــا
میشــود بــا یــک دوره چنــد هفتــهای آمــوزش فشــرده روی
فعالیتهــای ذهنــی ،تواناییهــای شــناختی را افزایــش داد یــا
خیــر .وی از بــازی دیوارچینــی بــه عنــوان یــک فعالیــت جدیــد
اســتفاده کــرد و از افــرادی در ایــن آزمایــش کمــک گرفــت که تا
بــه حــال ایــن بــازی را انجــام نــداده بودنــد .او فهمیــد کــه بعد
ی ســوژههای
از چنــد هفتــه انجــام بــازی ،ضخامــت قشــر مغــز 
آزمایــش افزایــش پیــدا کــرده اســت .در واقــع ،مغــز هنــگام
بــازی انــرژی بیشــتری مصــرف میکــرد و ضخامــت آن مــدام
افزایــش مییافــت.
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عبارات و جمالت را به
صورت مخفف دربیاورید
ایــن یکــی از اصــول اساســی کتــاب «سرآشــپز  ۴ســاعته»ی
«تیــم فریــس» اســت کــه پرفروشتریــن راهنمــای یادگیــری
ســریع میباشــد .هــر چــه میتوانیــد ســعی کنیــد بــا
اســتفاده از ابزارهــا و روشهــای یــادآور نظیــر ســرواژه یــا
قافیهســازی ،تمــام اطالعــات ضــروری را در یــک یــا دو
صفحــه بگنجانیــد .تــازه بهتــر اســت کــه اطالعــات را بــه یــک
تصویــر (از قبیــل نمــودار ،جــدول یــا نقشـهی ذهنــی) تبدیــل
کنیــد .تصویــری کــردن دانــش بــه شــیوههای گوناگــون
کمــک میکنــد کــه دانــش در ذهــن شــما بــا قــدرت و وضوح
بیشــتری بازنمایــی شــود.

12

مفاهیم را در محیط و شرایط
مناسب خودشان تصور کنید
از کاربردهــای گســتردهتر آنچــه یــاد میگیریــد ،مطلــع شــوید
(مثــا دریابیــد کــه چــرا آنچــه میآموزیــد اهمیــت دارد).
کتابهــا (و معلمهــای بــد) اغلــب فقــط واقعیــات را ارائــه
میکننــد و اصــا حواسشــان نیســت کــه بایــد بــه شــخص
فراگیــر کمــک کننــد کــه شــرایط مربــوط بــه کاربــرد آن اطالعات
را نیــز درک کنــد .تــاش بــرای درک اینکــه آگاهــی و اطالعــات
آموختــه شــده چــه زمانــی ،کجــا و چــرا بــه کار خواهنــد آمــد
بــرای تثبیــت ایــن اطالعــات در ذهنتــان بســیار اهمیــت دارد.
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 ۱۱روش عالی برای
تقویت حافظه
مطالعهمقاله
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هر چیزی را به عناصر
تشکیلدهندهاش تفکیک کنید

چیــزی را برداریــد و آن را بــه اجــزاء ســازندهاش تفکیــک کنیــد
(بــه ایــن ترتیــب مثــا یــک گل تبدیــل میشــود بــه ســاقه،
بــرگ ،گلبــرگ و گــرده) .بــه ایــن کار «تکنیــک اجــزای اصلــی»
( )generic-parts techniqueمیگوینــد .افــرادی کــه یــاد
گرفتهانــد بــا ایــن تکنیــک بــه مســائل بنگرنــد در حــل مســائل
بــا اســتفاده از رویکردهــای خالقانــه ،موفــق تــر از افــرادی
بودهانــد کــه از ایــن تکنیــک اطــاع نداشــتند.

از رسانههای متنوع استفاده کنید
مقال ـهای کــه مــاه مــه ســال  ۲۰۱۰و مقال ـهای کــه مــاه نوامبــر
همــان ســال توســط محققــان دانشــگاه اونتاریــای کانــادا
در رابطــه بــا «اثــر تولیــدی» ( )production effectمنتشــر
شــد ،نشــان داد کــه هرچــه روشهــای دریافــت اطالعــات
متنوعتــر باشــد ،احتمــال بیشــتری دارد کــه اطالعــات در
ذهنتــان مانــدگار شــوند .ابزارهــای رســانهای مختلــف ،نواحی
مختلفــی از مغــز را فعــال میکننــد و زمانــی کــه بخشهــای
متعــددی از مغزمــان در هماهنگــی بــا هــم فعــال شــده باشــند
میتوانیــم اطالعــات را ســریعتر بــه خاطــر بیاوریــم و نگهــداری
ش دادن بــه پادکســت ،تماشــای
کنیــم .بنابرایــن مطالعــه ،گــو 
ویدیوهــای آپــارات یــا یوتیــوب ،بلند بلنــد خوانــدن اطالعات و
نوشــتن دســتنویسهایی دربــارهی آنهــا (البتــه نــه همــهی
آن واحــد) را فرامــوش نکنیــد.
اینهــا در ِ
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برخی از ابزارهای مورد نیاز خود را
با دستان خودتان بسازید
«بــزن قــدش!» چیــزی فراتــر از بــه هــم زدن پیروزمندانــه یــا
دوســتانهی دسـتهایمان اســت! بلــه  ۱۰انگشــت مــا ابــزاری
بــرای بیــان افــکار و تعامــل بــا دیگــران هســتند .بــه همیــن
دلیــل اســت که کــری و آلتــون بــارون در کتــاب خــود «درمان با
خالقیــت» میگوینــد ســاختن چیــزی بــا دس ـتها میتوانــد
بــه شــدت خالقیــت مــا را تقویــت کنــد .همچنین خلــق چیزی
بــا دســت بــه معنــی دریافــت اطالعــات بیشــتر از حــواس
چندگانــه در آن واحــد اســت کــه ایــن هــم میتوانــد تفکــر
خالقانــه را در مــا برانگیــزد .بــرای اینــکار میتوانیــد آشــپزی،
بافتنــی یــا یــک پــروژهی خانگــی دکوراســیون را امتحــان کنید.

16

رویاپردازی کنید حتی
در روز روشن
ن مــا بــرای خــودش پرســه میزنــد معمــوال
اوقاتــی کــه ذه ـ 
رویکردهــای خالقانهتــری نســبت به مســائل در پیــش میگیرد
(و زمانــی کــه پشــت کامپیوتــر نشســتهایم و بــه ضرباالجــل
تحویــل کار فکــر میکنیــم ایــن خالقیــت تــه میکشــد).
بنابرایــن از اینکــه ذهنتــان چنــد دقیقــهای بازیگوشــی کنــد
نگــران نباشــید .تحقیقــات نشــان میدهــد وقتــی کــه بــه
رویدادهایــی در گذشــته ،آینــده یــا در مکانــی دوردســت
میاندیشــیم ،توانایــی حــل مســئلهی مــا بهبــود مییابــد.
بنابرایــن گاهــی بــد نیســت عیــد نــوروز ســال  ۱۴۰۲یــا صــرف
شــام در کافـهای در پاریــس را تجســم کنیــد و بگذاریــد قــوهی
خیالتــان کمــی جــوالن دهــد.
 ۶۸راه اثبات شده برای افزایش قـدرت مغـز
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چطور به کمالگرایی
غلبه کنیم؟
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به دنبال چیزهای تازه باشید
جـدول سـودوکو چیـز جـذاب و خوبی اسـت ،اما مغز شـما بعد
از حـل کـردن  ۱۰۰جـدول سـودوکو باالخـره بـه جایـی میرسـد
کـه یک چیـز تـازه میخواهـد .امتحان کـردن چیزهـای جدید
در مغـز دوپامیـن آزاد میکنـد و دوپامیـن هم موجـب افزایش
انگیـزه و ایجـاد نورونهـای جدیـد در مغز میشـود.
وقتـی بـه دنبال چیزهـای تازه هسـتید ،چندین اتفـاق میافتد.
اول از همـه ،بـا هـر فعالیتـی کـه انجـام میدهید ،یـک اتصال
سـیناپتیکی ایجاد میشـود .ایـن اتصاالت روی یکدیگر سـاخته
میشـوند و در نتیجـه فعالیـت عصبی شـما را افزایش میدهند
و اتصـاالت بیشـتری ایجـاد میکنند تـا روی اتصـاالت دیگر قرار
گیرنـد ‑ ایـن یعنی اینکـه یادگیری اتفـاق میافتد.

نگذارید کمالگرایی به شما
استرس وارد کند
اگــر تابلویــی کــه کشــیدهاید در مــوزهی هنرهــای معاصــر بــه
نمایــش درنیامــد ،دنیــا کــه بــه آخــر نمیرســد .فشــار آوردن
بــه خودتــان بــرای خلــق یــک شــاهکار ممکــن اســت در عمــل
باعــث شــود نتوانیــد اصــا چیــزی خلــق کنیــد .کــری بارســون
اســتاد دانشــگاه و روانــکاو مشــهور میگویــد« :خیلــی از آدمها
بــه خودشــان میگوینــد آدم خالقــی نیســتند .امــا هــر آدمــی
میزانــی از خالقیــت را در وجــودش دارد» .پــس شــما فقــط
بایــد نهایــت تــاش خــود را بکنیــد و اعتقــاد داشــته باشــید
کــه هــر چــه پیــش آیــد ،خــوش آیــد.
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خنده فراموش نشود
واقعــا مغــز چیــز جالبــی اســت! مثــا یــک خنــدهی از تــه
دل شــاید کلیــد حــل یــک مشــکل دشــوار باشــد ،چــرا کــه
تحقیقــات نشــان میدهــد خندیــدن فــرد را ترغیــب میکنــد
کــه خالقانهتــر بیندیشــد .از اینکــه در یــک ســخنرانی مهــم چــه
میخواهیــد بگوییــد بــه وحشــت افتادهایــد؟ فقــط کافــی
اســت هم ـهی حضــار را بــا لبــاس راحتــی تصــور کنیــد!
تــا میتوانیــد بخندیــد! بــر اســاس برخــی مطالعــات ،روحیـهی
مثبــت میتوانــد رونــد ایجــاد خالقیــت را تســهیل کنــد،
زیــرا باعــث افزایــش فعالیــت در قشــر پیشپیشــانی و قشــر
ـدی ُقدامــی (نواحــی مرتبــط بــا شــناخت ،تصمیمگیری و
کمربنـ ِ
عواطــف در مغــز) میشــود .حتــی اگــر خیلــی هــم حــس شــاد
و ســر حــال بــودن نمیکنیــد ،یــک خنــدهی از تــه دل بــرای
خودتــان ردیــف کنیــد تــا روحیهتــان را عــوض کنــد .پــس
بخندیــد تــا خــاق باشــید.

عواقبی برای کارهای
نیمهتمام خود تعیین کنید
آدمهــای زیــادی فقــط بــه ایــن دلیــل به اهدافشــان نمیرســند
کــه عواقــب نیمهتمــام گذاشــتن کارهــا را در نظــر نمیگیرنــد.
میتوانیــد بــا تعییــن یــک ســری مشــوقهای منفــی (مثــل
شســتن لباسهــای دوس ـتتان بــرای مــدت یــک مــاه) بــرای
نرســیدن بــه اهدافتــان ،ایــن معضــل را حــل کنیــد.
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یکنواخت زندگی نکنید و
عادات خود را تغییر دهید
اگـر کافـهدار میدانـد کـه «همـان همیشـگی» برای شـما یعنی
چـه ،شـاید دیگر وقـت تغییـر و تحول فرا رسـیده باشـد .ایجاد
یکـی دو تغییـر کوچـک در فعالیتهـای روزمره باعث میشـود
مغزتـان گـوش به زنگ بماند .مثال سـاعتتان را برعکس ببندید
یـا دندانهایتـان را با دسـت غیرمسـلط خود مسـواک بزنید.
عـادت همیشـگی باعث
انجـام کارهـا بـدون فکـر و بـر اسـاس
ِ
تحلیـل رفتـن تفکر خالقانه میشـود .طبق تحقیقاتی کـه رابرت
کلونینگـر ،اسـتاد برجسـتهی ژنتیـک و رواندرمانـی دانشـگاه
واشـینگتن ،سـالها در چندین کشـور مختلف و بـر روی هزاران
فـرد انجـام داد ،تنـوع بخشـیدن به کارهـا و به دنبـال چیزهای
جدیـد بـودن بـر خالقیت (و حـس رضایت شـما) تاثیـر مثبت
میگـذارد .محقـق دیگـری به نـام وینفریـد گاالگر نیـز در کتاب
خـود میگویـد «تازهخواهـی» و جسـتجوگری یکـی از دالیـل
اصلـی بقای بشـر بوده اسـت کـه به ما قـدرت انطباق و کشـف
راهحلهـای جدیـد بخشـیده ،مـا را در کـوران حـوادث و بالیای
طبیعـی زنده نگه داشـته و همچنین باعث شـده کـه در زمینهی
هنـر و تکنولـوژی دائما پیشـرفت کنیم.
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فرایند یادگیری ساختاریافته
داشته باشید

23

مشکالت را لیست کنید

رابـرت بیـورک اسـتاد و مدیـر آزمایشـگاه فراموشـی و خـواب
دانشـگاه  UCLAمیگویـد تصـور مـا از یادگیری اشـتباه اسـت.
مغـز مـا سـاختار و معمـاری مشـخصی بـرای یادگیـری دارد.
بنابرایـن خـوب اسـت کـه اهدافـی را مشـخص و برنامههـای
مطالعاتـی واقعگرایانـهای را بـرای دسـتیابی بـه آنهـا تنظیـم
کنیـد .منظـور مـا از «واقعگرایانـه» صرفـا این نیسـت کـه برای
یـک گـزارش  ۵۰۰۰کلمهای باید بیشـتر از  ۱سـاعت وقـت در نظر
بگیریـد ،بلکه باید زمانـی را هم برای اسـتراحت و بازیابی انرژی،
بیـن بازههای کاریتـان بگذارید ،خـواه این کارهـا یادگیری یک
نرمافـزار جدید باشـد یا یادگیـری عوض کردن دنـد ه در رانندگی.
زمانبنـدی اوقـات اسـتراحت برای مغـز را اثـر فاصلهگذاری
( )spacing effectمینامنـد و ثابـت شـده ایـن کار
باعـث بهبـود توانایـی یـادآوری در بلندمـدت میشـود.

همیشــه در طــول روز یــک دفترچــه دم دســت داشــته باشــید
و مشــکالت آزاردهنــده و مختلفــی را کــه بــه ذهنتــان خطــور
میکنــد در آن یادداشــت کنیــد .کســی چــه میدانــد ،شــاید
ناگهــان راهحلــی خالقانــه بــرای یکــی از آنهــا پیــدا کردیــد.
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در زمان استراحتتان
کمی ایدهپردازی کنید
درســت اســت کــه خــواب کمــک میکنــد بتوانیــم بــه
ایدههــای جدیــد فکــر کنیــم ،امــا تحقیقــی کــه محققــان
دانشــگاه ایالتــی میشــیگان و کالــج آلبیــون ســال  ۲۰۱۱در امریکا
انجــام دادنــد نشــان داد کــه کار کــردن در اوقات غیربهینـهی روز
هــم میتوانــد باعــث افزایــش خالقیــت و بهبــود توانایــی حــل
مســئله شــود ،زیــرا آن موقــع خــود را بیشــتر رهــا کردهایــم.
افــراد ســحرخیز میتواننــد شــبها ایــن توصیــه را بــه کار
ببندنــد و جغدهــای شــبزندهدار هــم میتواننــد صبحهــا
زودتــر بــه ســر کار برونــد تــا از مزایــای غیرمنتظــرهی کار کــردن
در اوقــات غیربهینــه بهرهمنــد شــوند.

25
ضررهای انجام چند
کار همزمان برای مغز
مطالعهمقاله

در هر لحظه فقط یک
کار را پیش ببرید
توانایــی چنــدکاره بودنــد شــاید بــه عنــوان خصلتــی ارزشــمند
و برجســته جلــوه داده شــده باشــد ،امــا تحقیقــات ثابــت
کــرده کــه رفــت و برگشــت دائم بیــن چنــد کار مختلــف ،زمان
الزم بــرای تکمیــل هــر یــک از آنهــا را افــزاش میدهــد .بــه
جــای آن ســعی کنیــد یــک توانایــی دیگــر را تقویــت کنیــد:
تـککار ه بــودن.
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 ۲۲نکته برای
یادگیری زبان خارجی
مطالعهمقاله

27
 ۱۰عادت روزان ه
افرادی که اعتماد به
نفس باالیی دارند
مطالعهمقاله

یک زبان جدید یاد بگیرید
در ســال  ۲۰۱۱اِلــن بیالیســتاک اســتاد دانشــگاه یــورک در کانــادا
تحقیــق مفصلــی بــر روی  ۴۵۰بیمــار مبتــا بــه آلزایمــر انجــام
داد .نیمــی از ایــن بیمــاران از افــراد دوزبانــه و نیمــی دیگــر از
افــراد تکزبانــه انتخــاب شــده بودنــد .تمــام ایــن افــراد در
هنــگام تشــخیص بیمــاری ســطح یکســانی از آســیب و شــدت
بیمــاری را داشــتند .امــا نکتـهی جالــب ایــن بــود کــه آلزایمر به
طــور متوســط در بیمــاران دوزبانــه چهــار یــا پنــج ســال دیرتر از
بیمــاران تکزبانــه تشــدید شــد .ایــن مطالعــه نشــان داد کــه
دوزبانــه بــودن میتوانــد از شــما در برابــر آلزایمــر محافظــت
کنــدـ حتــی وقتــی در بزرگســالی زبانــی را یــاد میگیریــد.
مطالعــ ه دیگــری توســط بیالیســتاک و همــکاران نشــان
میدهــد کــه دوزبانگــی باعــث تقویــت و ثبــات مــادهی
خاکســتری مغــز شــده و نشــانههای آلزایمــر در افــراد دوزبانــه
بــا ســرعت کمتــری از افــراد تکزبانــه بــروز مییابــد .پــس
دســت بــه کار شــوید و یادگیــری زبــان جدیــد را شــروع کنیــد.

منظم باشید
تکــه پیتــزای باقیمانــده یــا رســیدها و قبضهــای قدیمــی
چیــزی بیشــتر از یــک منظــرهی ناخوشــایند روی میــز کار
شــما ایجــاد میکننــد .آنهــا میتواننــد توانایــی شــما بــرای
دادن کارهــا را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد .پــس
سروســامان
ِ
میــز کار و ذهنتــان را بــا هــم خالــی کنیــد :یــک محیــط
کاری ســازمانیافته و منظــم میتوانــد بــه بهبــود حافظــه و
مهارتهــای شــناختی کمــک کنــد.
 ۶۸راه اثبات شده برای افزایش قـدرت مغـز
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بهداشت دهان و دندان
را رعایت کنید
ایجــاد بــوی خــوب دهــان ،وجــود حفرههــای کمتــر در
دندانهــا و اجتنــاب از موقعیتهــای خجالـتآور نظیــر وجــود
تکههــای غــذا الی دندانهــا همگــی از جملــه دالیــل اســتفاده
از نــخ دنــدان هســتند .امــا یــک دلیــل دیگــرِ :جرمهایــی کــه
بیــن دندانهــا تجمــع میکننــد میتوانــد باعــث بــروز یــک
واکنــش در سیســتم ایمنــی شــوند کــه ایــن واکنــش مانــع از
انتقــال مــواد مغــذی توســط ســرخرگها بــه مغــز میشــود.
پــس امــروز موقــع برگشــتن از ســر کار حتما بــرای خودتــان نخ
دنــدان بگیریــد.

29

بلند بلند صحبت کنید
ایــن ترفنــد را بــرای هــر کســی کــه کنارتــان نشســته بلنــد بلند
تکــرار کنیــد! بــر اســاس مقالــهای کــه ســال  ۲۰۱۰در ژورنــال
«روانشناســی تجربــی :یادگیــری ،حافظــه و شــناخت» منتشــر
شــده اســت ،وقتــی ایدههایمــان را بــه صــدای بلنــد بیــان
میکنیــم آنهــا را بهتــر بــه خاطــر میســپاریم .در ایــن پژوهــش
محققــان از شــرکتکنندگان خواســتند تعــدادی کلمــه را حفــظ
کننــد .نتایــج و ارزیابیهــای پژوهــش نشــان داد کلماتــی کــه
حیــن حفــظ کــردن بــا صــدای بلنــد ادا شــده بودنــد بهتــر و
بیشــتر در خاطــر افــراد باقــی مانــده بودنــد .البتــه مــا اصــا
تضمیــن نمیکنیــم کــه اگــر در خیابــان بلنــد بلنــد بــا خودتــان
حــرف بزنیــد ،عجیــب غریــب بــه نظــر نیاییــد!
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بازی کنید تا عملکردهای
مغز یتان تقویت شود
آنهایــی کــه دائــم در اتاقشــان بــا کنســول ایکسباکــس بــازی
میکننــد صرفــا آدمهایــی جالــب نیســتند ،بلکــه ممکن اســت
از مــا باهوشتــر هــم باشــند .برخــی محققــان نظیــر دافنــه
باوالیــر ،اســتاد علــوم مغــزی و شــناختی دانشــگاه روچســتر که
بیــش از  ۲۰پژوهــش بــر روی افــراد بازیبــاز انجــام داد ه اســت،
میگوینــد بازیهــای کامپیوتــری برخــی از مهارتهــای
شــناختی را بهبــود میدهنــد ،از کســب مهــارت چندوظیفگــی
گرفتــه تــا کســب شــناخت س ـهبعدی یــا فضایــی .همچنیــن
طبــق پژوهشهــای باوالیــر ،قــدرت تمرکــز ،حساســیت بــه
کنتراســت تصاویــر (قابلیــت تشــخیص طیفهــای مختلــف
رنــگ خاکســتری) و همچنیــن قــدرت تشــخیص اطالعــات
جدیــد بــه محــض دریافــت آن ،در ایــن افــراد بیشــتر اســت.
پــس شــاید بــد نباشــد گاهــی بــه عنــوان یــک تمریــن ذهنــی،
یــک دســت بــازی تتریــس انجــام دهیــد.

 ۷فایده بازیهای
کامپیوتری و
موبایل برای مغز که
نمیدانستید
مطالعهمقاله
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به حواس خود بیشتر و
عمیقتر دقت کنید
آن آب ســردی کــه مینوشــید وقتــی از گلویتــان پاییــن میرود
واقعــا چــه حســی را منتقــل میکنــد؟ بایــد ذهــن خــود را بــا
صیقــل دادن و حســاستر کــردن حــواس خــود بــه چالــش
بکشــید .ســعی کنیــد در فعالیتهــای معمــول خــود ،حــواس
جدیــدی را درگیــر کنیــد .مثــا غــذا خــوردن را بــا چش ـمهای
بســته تجربــه کنیــد و حیــن ایــن کار تاکیــد و توجــه بیشــتری
بــر مــزه و بــوی غــذا داشــته باشــید.
 ۶۸راه اثبات شده برای افزایش قـدرت مغـز
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به یک چیز آبی یا سبز
رنگ نگاه کنید
تحقیقــی کــه ســال  ۲۰۰۹در دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا انجــام
شــد نشــان داد کــه رنــگ آبــی خالقیــت افــراد و عملکــرد آنهــا
در کارهــای شــناختی را بهبــود میدهــد .محققــان میگوینــد
بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا رنــگ آبــی را بــه دریــا ،آســمان
و بــه طــور کلــی بــه چیزهــای گســترده و وســیع نســبت
میدهیــم .همچنیــن تحقیــق دیگــری کــه توســط محققــان
دانشــگاه مونیــخ و دانشــگاه روچســتر انجــام شــده نشــان
داد کــه رنــگ ســبز هــم موجــب افزایــش خالقیــت ذهــن مــا
میشــود .در ایــن تحقیــق بــه چهــار دســته از شــرکتکنندگان،
پیــش از انجــام یــک کار خالقانــه ،چهــار رنــگ اصلــی نمایــش
داده میشــد و بــه دســتهی پنجــم هــم هیــچ رنگی نشــان داده
نمیشــد .افــرادی کــه قبــل از تکلیــف خالقانــه ،رنــگ ســبز را
دیــده بودنــد عملکــرد خالقانهشــان بهبــود یافتــه بــود.

33

ساز بزنید
یـاد بگیریـد آهنگهـای محبوبتـان را بنوازیـد .بـر اسـاس
تحقیقـات مختلـف مشـخص شـده کـه بخشهایـی از مغز که
مسـئول کنتـرل حرکتـی ،شـنوایی و مهارهـای دیداری-فضایـی
هسـتند ممکـن اسـت در موسـیقدانها توسـعهیافتهتر از افراد
غیرموسـیقیدان باشـند .آهنگهایی که دوسـت دارید را با یک
گیتـار یـا کیبورد یـا هر سـاز دیگری کـه دوسـت داریـد بنوازید.
اینکـه از چه سـازی اسـتفاده میکنید چندان مهم نیسـت ،فقط
سـعی کنیـد در طـول روز دسـتی به سـاز ببرید.
 ۶۸راه اثبات شده برای افزایش قـدرت مغـز
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نوشتن با قلم را از یاد نبرید
فونتهایـی مثـل فونـت نسـتعلیق خیلـی زیبـا هسـتند ،امـا
نوشـتن با دسـت خودتان چیز دیگری اسـت که طبق مطالعات
متعـدد از جمله مطالعهای که سـال  ۲۰۰۸در ژورنال علوم اعصاب
شـناختی ( )Journal of Cognitive Neuroscienceبـه چاپ
رسـیده اسـت ،میتوانـد مهارتهای شـناختی نظیـر یادگیری و
حافظـه را نیـز بهبـود ببخشـد .بزرگسـاالنی که یک زبـان جدید
را یـاد میگیرنـد اگـر کلمـات جدیـد را بـه جـای تایپ کـردن ،با
ت بنویسـند ،بیشـتر احتمال دارد کـه این لغـات را به خاطر
دسـ 
بسـپارند .پـس یادتـان باشـد که بـه روی کاغـذ آوردن لیسـتی
از کارهایـی کـه بایـد انجـام دهید یا حتی نوشـتن یـک نامهی
عاشـقانه هـم میتواند قـوای ذهنی شـما را تقویـت کند.

از هر دو دست برای
انتقال پیام استفاده کنید
عجیــب ولــی واقعــی :مطالعــهای نشــان داده اســت کــه
اســتفاده از هــر دو دســت بــرای توضیــح چیزهــا ،مغــز را
برمیانگیــزد کــه مســائل را از ابعــاد مختلفــی مــورد توجــه
قــرار دهــد .همچنیــن ممکــن اســت اســتفاده از دســت
چــپ باعــث برانگیختــن افــکار خالقانــه شــود ،زیــرا افــراد
چپدســت معمــوال خالقتــر هســتند.
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به چشمهایتان
ورزش بدهید
شــاید بــاور نکنیــد ولــی حرکت مــداوم چشـمها باعث تســهیل
ارتبــاط بیــن دو نیمکــرهی مغــز میشــود کــه میتوانــد تفکــر
خالقانــه را بــرای شــما درپــی داشــته باشــد .طــی آزمایشــی از
افــراد خواســته شــده بــود کــه بــا وســایلی مثــل گیــره کاغــذ و
مــداد هــر چــه بــه ذهنشــان میرســد درســت کننــد .ســپس
بــه آنهــا گفتــه شــده بــود کــه حرکــت یــک شــی را در افــق
دنبــال کننــد .ایــن تمریــن کــه باعــث میشــود ارتبــاط بیــن دو
نیمکــره مغــز افزایــش یابــد ،خالقیــت را در آزمایــش شــوندگان
بــاال بــرده بــود .دفعــه بعــدی کــه از ســوژههای آزمایــش
خواســته شــده بــود تــا بــا گیــره کاغــذ و مــداد چیزهایــی
بســازند ،کاردســتیهای خالقانهتــری ســاخته بودنــد.
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روابـطتان را جدی بگیرید
شــاید تعجــب کنیــد ولــی بایــد بگوییــم کــه روابط
اجتماعــی شــما نیــز میتوانــد روی کارکردهــای مغز
شــما تاثیــر گــذارد .پــس تــا میتوانیــد خالــه بازی
کنیــد و بــا دوســتهایتان بــه پــارک وســینما
برویــد .البتــه گاهــی هــم الزم اســت تنهــا بمانیــد.
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حضــور و کمکهــای دوســتان نــه تنهــا در شــرایط ســخت،
ســاحل نجــات شــما خواهــد بــود بلکــه آنهــا باعــث میشــوند
کارن اِرتــل از
آدم باهوشتــری شــوید .مطالع ـهای کــه توســط ِ
دانشــگاه امهرســت امریــکا و همکارانــش بــر روی ســالمندان
امریکایــی انجــام و در شــماره مــاه ژوئیــهی  ۲۰۰۸ژورنــال
«ســامت عمومــی امریــکا» منتشــر شــد ،نشــان میدهــد
روابــط مثبــت و ســازنده میتوانــد فــرد را در برابــر زوال حافظــه
محافظــت کنــد .بنابرایــن امــروز کمــی بــا دوســتان و خانــواده
وقــت بگذرانیــد تا فــردا اســم و خاطراتشــان را فرامــوش نکنید.

 ۲۳ترفند زبان
بدن که شما را
دوستداشتنی
میکند
مطالعهمقاله

38
 ۱۰نکته برای اینکه
دوستان بیشتری
داشت ه باشید
مطالعهمقاله

روابط مثبت و سازنده
داشته باشید

برای خود دوستی پیدا کنید
اگــر متمرکــز مانــدن بــر روی کارهــا و بــه انجــام رســاندن آنهــا
برایتــان مثــل گذشــتن از هفتخــوان رســتم میمانــد پــس از
کســی بخواهیــد در ایــن مســیر همــراه شــما باشــد .یادگیــری
بــه صــورت گروهــی (حضــور در کالس ،یــک باشــگاه کتابخوانی
ـی یــک رفیــق شــفیق) میتوانــد ایــدهی خوبــی
یــا همراهـ ِ
بــرای کمــک بــه حفــظ تمرکــز و افــزودن بــر تعهــد شــما بــه
ادام ـهی آن کارهــا باشــد.

 ۶۸راه اثبات شده برای افزایش قـدرت مغـز
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چطور به یک
متفکر انتقادی تبدیل
شویم؟

39

مطالعهمقاله

40

نظرات دیگران را جویا شوید
از کمــک خواســتن واهمــه نداشــته باشــید .ممکن اســت اظهار
نظــر یکــی از دوســتان ،جرقـهی یــک جریــان و رویکــرد فکــری
کامــا جدیــد را در ذهــن شــما بزنــد .یادتــان باشــد هرچــه
ایدههــا و نقطــه نظــرات بیشــتری در اختیــار داشــته باشــید
بــرای موفقیتتــان بهتــر اســت.

در محل کار بازی کنید
دنبــال شــغلی باشــید کــه «بــازی کــردن» را در طــی روز کاری
ترغیــب کنــد ،نظیــر بیــرون رفتنهــای دســتهجمعی و
زمانهــای اســتراحت بــرای انجــام تمرینــات ورزشــی .تیــم
بــراون مدیرعامــل شــرکت طراحــی  ،Ideoاز موفقتریــن
بوکارهای حــوزهی طراحــی در ناحیــهی ســیلیکونولی
کســ 
در امریــکا ،میگویــد دســت کشــیدن از کار بــرای یکــی دو
ســاعت بــه شــما کمــک میکنــد وقتــی دوبــاره پشــت میزتــان
مینشــینید ،فکرتــان را آزاد کــرده و خالقیــت و بهرهوریتــان
را تقویــت کنیــد.
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پوگفت
زمانی را در روز به گ 
با دوستانتان بپردازید
یــک گــپ کوتــاه در واقــع چیــزی بیشــتر از ســپری کــردن یــک
زمــان چنــد دقیقــهای اســت :معاشــرت و اجتماعــی بــودن
میتوانــد کارکــرد شــناختی شــما را بهبــود بخشــد .حتــی
گفتگوهــای معمولــی هــم میتواننــد حافظــه و توانایــی مغــز
شــما را بــرای رفــع عوامــل حواسپرتــی ارتقــا دهنــد .پــس قبل
از جلســه یــا امتحــان بــزرگ بعدیتــان چنــد دقیقــهای را بــا
دیگــران بــه گــپ و گفــت بگذرانیــد.

42
آیا افرادی که کنایه
میزنند خالقترند؟
مطالعهمقاله

با آدمهای کنایهزن
همنشین شوید
ـز ناشــی از خشــم دیگــران خیلــی
شــنیدن نظــرات کنایهآمیـ ِ
شــنیدن مســتقیم ِصحبتهــای خشــمناک آنهــا
بیشــتر از
ِ
میتوانــد توانایــی شــما بــرای حــل خالقانـهی مســائل را ،بهبود
بخشــد .دلیلــش شــاید ایــن باشــد کــه آدمهــای کنایــهزن
خیلــی ترســناک بــه نظــر نمیرســند .بنابرایــن دفعــهی بعــد
کــه میخواهیــد ایدههــای جدیــدی از یــک همــکار بگیریــد از
مســیر انحرافــی وارد شــوید.
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کمی بیرون بروید و
آنجا وقت بگذرانید
آیــا آن شــوق و هیجــان کودکــی را وقتــی کــه در زمیــن بــازی
بــاال و پاییــن میپریدیــد و بــازی و ماجراجویــی میکردیــد بــه
خاطــر داریــد؟ آن احســاس را دوبــاره و بــا کمــی گشــت و گــذار
در طبیعــت بــه خودتــان بازگردانیــد .حضــور در محیطهــای
طبیعــی بــرای بزرگســاالن مثــل زنــگ بــازی و تفریــح بــرای
کــودکان اســت :ایــن یعنــی هــر پنــج حــس شــما را درگیــر
میکنــد ،انــرژی بــدن را افزایــش میدهــد و مهمتــر از همــه
اینکــه محــرک و موجــب خیالپــردازی و خالقیــت اســت.

44

گاهی خلوت کنید
پیشــنهاد کردیــم بــا دوســتانی دمخــور باشــید کــه بتواننــد
خالقیــت را در شــما تقویــت کننــد ،امــا گاهــی نیــز الزم اســت
بــا خودتــان خلــوت کنیــد و زمانــی را در ســکوت و آرامــش
ســپری کنیــد .بــا کمــک هدفــون میتوانیــد از دنیــای شــلوغ
اطرافتــان کنــاره بگیریــد ،افــکار نــاب و عمیقتــان را لمــس
کنیــد ،تنهایــی برویــد قــدم بزنیــد یــا اینکــه بــر کاری کــه دارید
انجــام میدهیــد تمرکــز کنیــد.
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اهل گشت و گذار باشید؛
به یک مقصد اکتفا نکنید
اس موبایــل شــما چطــور اینقــدر
آدمــک خیالــی درون جیپـی ِ
باهــوش و دقیــق اســت؟ شــاید بــا گشــت و گــذار در مکانهای
یاِل لنــدن
مختلــف! مطالع ـهی جالبــی کــه در دانشــگاه یوس ـ 
انجــام شــد نشــان داد که در بخشــی از مغــز کارآمــوزان رانندگی
تاکســی شــهر لنــدن ،کــه بــا حافظــهی فضایــی در ارتبــاط
ـدگان
اســت تغییراتــی ســاختاری ایجــاد شــده اســت .ایــن راننـ
ِ
کارآمــوز ســه تــا چهــار ســال در مســیرهای مختلــف شــهر لندن
کار کــرده بودنــد و محققــان ،مغــز و حافظ ـهی آنهــا را بعــد از
ایــن کارآمــوزی طوالنــی ،ارزیابــی کردنــد .طــی ایــن ارزیابــی
مشــخص شــد آنهایــی کــه از مرحلـهی کارآمــوزی بــا موفقیــت
عبــور کــرده بودنــد ،مــادهی خاکســتری در هیپوکامــپ خلفــی
مغزشــان افزایــش یافتــه بود .مــادهی خاکســتری آن مناطقی از
مغــز اســت کــه در کنتــرل عضــات و ادراک حســی نظیــر دیدن
و شــنیدن ،همچنیــن در حافظــه ،عواطــف ،گفتــار ،تصمیمگیری
و خودکنترلــی نقــش مهمــی دارد.
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اهل معاشرت باشید
وقتــی بــا آدمهای مورد اعتمادمان هســتیم ،معمــوال گفتگوهای
عمیقتــری بینمــان شــکل میگیــرد .کــری و آلتــون بــارون،
نویســندگان کتــاب «درمــان بــا خالقیــت» ،معتقدنــد ایــن
گفتگوهــا اغلــب بــه تفکــر خالقانــه منجــر میشــوند زیــرا حین
ایــن مکالمــات میتوانیــم خــود واقعیمــان باشــیم و نظــرات
خــود را رهــا از قیــد و بندهــا ابــراز کنیــم.
 ۶۸راه اثبات شده برای افزایش قـدرت مغـز
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 ۷فاکتور برای
طراحی یک محیط
کار فوقالعاده
مطالعهمقاله

اتاق خالقیت داشته باشید
یــک فضــای اختصاصــی در خانــه بــرای خالقیــت داشــته
باشــید و چیزهــای مرتبــط بــا عالئــق و تفریحــات ،اشــیای
ـادآور خاطــرات مانــدگار و یــک وایتبــرد آنجــا بگذاریــد کــه
یـ
ِ
پروژههــای احتمالیتــان را پیــش چشــمتان قــرار دهــد .اگــر
در خانــه فضــای کافــی بــرای ایــن کار نداریــد ،ایــرادی نــدارد،
یــک «گوشــهی خالقیــت» در ُکنجــی از یــک اتــاق چطــور
اســت؟ مــارک بانزچیــک ،روانشــناس برجســته ،میگویــد بــا
ایــن کار هــر بــار کــه وارد ایــن فضــا میشــویم مغزمــان بــه
خــاق بــودن بیشــتر و بیشــتر عــادت میکنــد.

محیط مناسبی مهیا کنید
محی ــط تاثی ــر بس ــیاری ب ــر یادگی ــری درس ــت دارد .ب ــه ط ــور
کلـــی ،محیـــط یادگیـــری بایـــد تمیـــز و آرام باشـــد ،امـــا در
عیـــن حـــال میتـــوان کمـــی چاشـــنی تنـــوع و تازگـــی هـــم
ب ــه آن اضاف ــه ک ــرد :کار ک ــردن در پ ــارک ،کاف ــه ی ــا حت ــی در
یــک اتــاق دیگــر را امتحــان کنیــد .اگرچــه الزم اســت محیــط
مطالع ــه راح ــت و دن ــج باش ــد ،ام ــا حی ــن مطالع ــه ،در تخ ــت
خـــود دراز نکشـــید چـــون تختخـــواب از نظـــر روانشـــناختی
در ذهـــن شـــما بـــا خـــواب و اســـتراحت همبســـتگی دارد.
بنابرایـــن در جایـــی بـــه جـــز تختخـــواب بهتـــر میتوانیـــد
تمرک ــز و مطالع ــه داش ــته باش ــید.
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 ۱۶سرگرمی برای
زندگیباکیفیتتر
مطالعهمقاله

یک سرگرمی یا کار
تفننی پیدا کنید
خیلـــی ضـــروری اســـت کـــه هـــر روز زمانـــی را بـــه
فعالیتهایـــی غیـــر از مطالعـــه یـــا کاری اختصـــاص دهیـــد.
مغـــز شـــما نـــه تنهـــا بـــرای ارزیابـــی و جمعبنـــدی آنچـــه
در طـــول روز آموختـــه بـــه زمـــان احتیـــاج دارد ،بلکـــه دنبـــال
کـــردن فعالیتهـــای تفریحـــی و فراغتـــی امـــا نامرتبـــط
باعـــث میشـــود فـــرد باهوشتـــری شـــوید .چیـــزی را
امتحــان کنیــد کــه بــه تمرکــز و همچنیــن هماهنگــی باالیــی
بی ــن چش ــم و دس ــت نی ــاز داش ــته باش ــد :مطالع ـهای نش ــان
داده کــه مــادهی خاکســتری در مغــز افــرادی کــه در کالسهــای
آمـــوزش تردســـتی شـــرکت کـــرده بودنـــد ،افزایـــش یافتـــه
اســـت( .اگرچـــه بـــا قطـــع ایـــن کالسهـــا ایـــن افزایـــش
ه ــم از بی ــن رف ــت) .ای ــن یک ــی دیگ ــر از دالیل ــی اس ــت ک ــه
نشـــان میدهـــد نبایـــد هیـــچ وقـــت یادگیـــری چیزهـــای
جدیـــد را متوقـــف کنیـــد.
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چه بخورید تا
مغـزتان حسـابی
تقویت شود
آیــا میدانســتید میانگیــن وزن
مغــز یــک فــرد بالــغ بیــن 1.3
تــا  1.4کیلوگــرم اســت .برخــی از
جراحــان مغــز و اعصــاب بافــت
مغــز زنــده را مانند خمیردنــدان و
مــواد نیمــه جامــد دیگــر توصیف
میکننــد .در حــدود  80درصــد از
محتــوای جمجمــه انســان را مغز
فــرا گرفتــه اســت و مابقــی آن از
میــزان یکســانی خــون و مایــع
نخاعــی انباشــته شــده اســت .به
بیانــی دیگــر حجــم مواد انباشــته
شــده در جمجمــه انســان بــا
گنجایــش بطــری دو لیتــری آب
معدنــی برابــری میکنــد .جالــب
اســت بدانیــد مغــز کــه تنهــا دو
درصــد از وزن بــدن را تشــکیل
میدهــد در حــدود  20درصــد
از اکســیژن و  25درصــد از گلوکــز
خــون را مصــرف میکنــد .بیاییــد
ببینیــم کــه ایــن عضــو حیاتــی
بــدن بــرای حفــظ ســامت خــود
بــه چــه مــوادی نیــاز دارد؟
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مواد حاوی گلوکز مصرف کنید
گلوکــز در مــواد قنــدی یافــت میشــود و همانطــور کــه گفتــه
شــد منبــع انــرژی بــدن اســت .آیــا میدانســتید هــر ۱۰۰
گــرم از بافــت مغــز شــما در هــر دقیقــه حــدود  ۵.۶میلیگــرم
گلوکــز مصــرف میکنــد؟ گلوکــز ســوخت الزم بــرای کارکردهــای
فیزیولوژیــک مغــز را از طریــق آزادســازی مولکــول  ATPفراهــم
میکنــد ATP .نقشــی حیاتــی در محافظــت از ســلولهای
نورونــی و غیرنورونــی و همچنیــن در تولیــد انتقالدهندههــای
عصبــی دارد .عــدم تعــادل در میــزان وجودایــن مــاده موجــب
چندیــن بیمــاری میشــود کــه هــم خــود مغــز و هــم کل
بــدن را دچــار آســیب میکنــد .محققــان در دانشــگاه لنکســتر
دریافتهانــد کــه مقــدار کمــی گلوکــز (حــدود  ۲۵گــرم) میتوانــد
هشــیاری را افزایــش و عملکــرد حافظـهی شــما را تــا  ۵۰درصد
بهبــود دهــد .امــا منظــور مــا اصــا ایــن نیســت کــه یــک
قنــدان قنــد مصــرف کنیــد ،چــون مصــرف زیــاد مــواد قنــدی
میتوانــد تاثیــر معکــوس بــر ســامتی شــما بگــذارد.
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 ۹ماد ه غذایی برای
تقویت مغز
مطالعهمقاله

اسیدهای چرب چندپیوندی ِ
غیراشباع را فراموش نکنید
ـدی غیراشــباع (Polyunsaturated
اســیدهای چرب چندپیونـ ِ
 )Fatty Acidsبخصــوص اســیدهای چــرب ُامــگا ۳بــرای
کارکــرد مغــز حیاتــی هســتند و بــه کنتــرل مراکــز یادگیــری و
حافظـهی مغــز کمــک میکننــد .ماهــی ســالمون یکــی از منابع
سرشــار از اســیدهای ُامــگا ۳اســت ،امــا ســایر ماهیهــا نظیــر
ماهــی خالخالــی( )mackerelو شــاهماهی ( )herringهــم
بــه همــان میــزان مغــذی هســتند .ســایر غذاهای غیرگوشــتی
کــه دارای ایــن اســیدها هســتند شــامل مغزهــا ،بادامزمینــی
و دانههــای کدوتنبــل و چیــا (گیاهــی از ســردهی گیاهــان
مریمگلــی) میشــوند.
ُ
ُ
اســیدهای چــرب ضــروری شــامل امــگا ۳و امــگا ۶هســتند.
بــدن مــا بــرای اینکــه عملکــرد درســتی داشــته باشــد بــه ایــن
اســیدها نیــاز دارد (همچنیــن مطالعـهای کــه توســط آن-مــاری
ریــز ،ماری-پائول آســتین و گوردون پارکر در دانشــگاه نیوســاوت
ولــز انجــام شــد نشــان داد کــه خــوردن مقادیر زیــاد ُامــگا ۳در
ی بــه طــور اساســی موثــر اســت) .امــا
کاهــش نــرخ افســردگ 
بــدن مــا نمیتوانــد ایــن اســید را تولیــد کنــد .ایــن یعنــی
الزم اســت کــه مــا ایــن منابــع چربــی را در رژیــم غذایــی خــود
لحــاظ کنیــم .تحقیــق انجــام شــده توســط محققــان دانشــگاه
رم و دانشــگاه گرونیگــن ثابــت کــرده اســت کــه غذاهــای چرب
باعــث بهبــود حافظ ـهی بلندمــدت میشــوند .هورمونــی کــه
حیــن هضــم برخــی از اســیدهای چــرب آزاد میشــود بخشــی
از مغــز را تقویــت میکنــد کــه مســئول شــکلگیری حافظـهی
بلندمــدت اســت (امــا اینجــا هــم افــراط ممکــن اســت کار
دس ـتتان بدهــد پــس جانــب اعتــدال را نگــه داریــد).
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آب را ابدا فراموش نکنید
بیــراه نگفتهانــد کــه آب مای ـهی حیــات اســت .آب هوشــیاری
ذهــن شــما را بیشــتر میکنــد .آبرســانی بــه بــدن بــرای
عملکــرد صحیــح مغــز ضــروری اســت و تحقیــق انجــام شــده
توســط محققان دو دانشــگاه  East Londonو وستمینیســتر
نشــان میدهــد کــه تشــنگی باعــث میشــود حواستــان از
فعالیتهــای شــناختیای کــه انجــام میدهیــد پــرت شــود.
مطالعــهی ایمی برونشــتاین اســتاد دانشــگاه فلوریــدای جنوبی
و همکارانــش هــم نشــان داده اســت افــرادی کــه آبمیــوه و آب
ســبزیجات مینوشــند ،نســبت بــه افــرادی کــه ایــن مایعــات
را مصــرف نمیکننــد کمتــر در معــرض خطــر ابتــا بــه آلزایمــر
هســتند .همچنیــن بــرای آنهــا کــه میخواهنــد مصــرف کالــری
را کاهــش دهنــد ،مصــرف روزانــه  ۸لیــوان آب بســیار مفیــد
خواهــد بــود .طبــق تحقیقــات دکتــر روبرتا لــی ،از دســت دادن
آب بــدن آنقــدر پدیــدهی شــایعی اســت کــه حتــی نمیتوانیــد
تصــور کنیــد .در واقــع اگر االن تشــنه هســتید ،همیــن حاال هم
بــرای نوشــیدن آب دیــر شــده اســت ،پــس دســت بجنبانیــد.
رســاندن آب کافــی بــه بــدن و مغــز باعــث بهبــود واکنشهــا،
بهبــود زمــان واکنشدهــی مــا و بهبــود در پردازشهــای
ذهنــی مــا میشــود ،بنابرایــن همیشــه و همهجــا یــک بطــری
آب همــراه خــود داشــته باشــید .همچنیــن یادتــان باشــد کــه
بســیاری از مــواد غذایــی رایــج بخصــوص میوههــا منابعــی
سرشــار از آب هســتند.
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روغن زیتون را در رژیم غذایی
خود قرار دهید
یکــی از چربیهــای ســالمی کــه میتوانیــد بــه تقریبــا هــر
غذایــی اضافــه کنیــد روغــن زیتــون اســت .روغــن زیتــون بــه
بهبــود حافظــه کمــک میکنــد و از شــما در برابــر زوال عقــل
و ُافــت تواناییهــای شــناختی محافظــت میکنــد .مطالعــات
انجــام شــده نشــان داده کــه افزایــش مصــرف آجیــل و روغــن
زیتــون همــراه بــا رژیــم مدیترانـهای بــه عملکــرد شــناختی مغز
افــراد کمــک میکنــد ،بــا اینکــه ایــن آزمایشــات در ابعــاد
کوچــک و در دورهی کوتاهــی در مورد اختالالت شــناختی ،بدون
تغییــر در ســبک زندگــی شــامل رژیــم غذایــی ،فعالیتهــای
فیزیکــی و مدیریــت اســترس صــورت گرفــت ،امــا بــا توجــه
بــه درمانناپذیــری آلزایمــر و اختــاالت شــناختی ،نتایــج
امیدوارکننــدهای داشــته و راهکارهــای محافظــت از ذهــن و
حافظــه را ارائــه میدهــد.

54

از انرژی قهوه بهره بگیرید
بلــه قهــو ه دوســتدار مغــز شماســت و قــدرت ذهنــی و انرژیتان
را افزایــش میدهــد .مطالعــات فلوریــان کوپلاســتاتر از
دانشــگاه اینزبــروک اتریــش و همکارانــش نشــان میدهــد کــه
کافئیــن موجــود در  ۲۵۰گــرم قهــوه میتوانــد توجــه و حافظهی
کوتاهمــدت را بهبــود دهــد .پــس بلنــد شــوید و همیــن االن بــا
یــک فنجــان قهــوهی اعــا از مغزتــان پذیرایــی کنیــد.
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ادویهجات را چاشنی
غذایتان کنید
تــا میتوانیــد بــه مغزتــان ادویــه برســانید! تحقیقــات دکتــر
داگالس فیلــدز ،عصــب زیستشــناس و نویســندهی برجســته
نشــان میدهــد برخــی ادویهجــات بــه حفــظ حافظــه کمــک
میکننــد .یــک قاشــق چایخــوری دارچیــن میتوانــد مثــل
یــک جنگجــو بــا بیمــاری آلزایمــر بجنگــد و ریختــن کمــی
مریمگلــی روی غذایتــان میتوانــد از مواقعــی کــه اســم
خودتــان را هــم بــه خاطــر کمحافظهگــی فرامــوش میکنیــد
جلوگیــری کنــد .زیــره و گشــنیز هــم بــه طــور خــاص جــزو
تقویتکنندههــای حافظــه محســوب میشــوند ،بنابرایــن از
بــردن زیــر ه و ســایر ادویهجــات بــه کرمــان دســت برداریــد! و
کمــی از آنهــا را بــه غذاهایتــان اضافــه کنیــد.
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سبزیجات برگ پهن بخورید
میدانســتید ملــوان زبــل عــاوه بــر قــوی بــودن ،هــوش
زیــادی هــم داشــت؟ اســفناج و ســایر ســبزیهای بــرگدار
مملــو از ویتامیــن و مــواد معدنــیای هســتند کــه بــا زوال
عقــل مقابلــه میکننــد .مثــا یــک مطالع ـهی عصبشــناختی
در ســال  ۲۰۰۶نشــان داد کــه مصــرف ســه وعــده ســبزیجات
پــر بــرگ ماننــد اســفناج میتوانــد وقــوع زوال توانایــی
شــناختی را تــا  ۴۰درصــد بــه تاخیــر بینــدازد .عــاوه بــر ایــن،
آنتیاکســیدانهای موجــود در ایــن ســبزیها بــه خوبــی
از مغــز شــما در برابــر اتفاقاتــی چــون ســکته و بیماریهایــی
نظیــر آلزایمــر و پارکینســون محافظــت میکننــد.
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ویتامینها را در برنامه روزمره
غذایی خود قرار دهید
ویتامینــی کــه از مصــرف ســبزیجات و میوههــا بــه دســت
میآوریــد یــا مکملهــای ویتامینــی میتوانــد بــه پیشــگیری
از آلزایمــر کمــک کنــد .اســید فولیــک (موجــود در نان ،پاســتا و
برخــی غالت غنیشــده) و ویتامیــن ( B12موجــود در محصوالت
حیوانــی نظیــر ماهــی ،تخممــرغ و شــیر) در محافظــت از مغــز
بخصــوص در افــراد ســالمند ســنگ تمــام میگذارنــد .منیزیــم
نیــز یــک مــاده غذایــی مهــم اســت چــرا کــه از مغــز در برابــر
نوروتوکســینها (مــوادی بــا اثــرات تخریبــی روی اعصــاب)
محافظــت میکنــد .بــه همیــن ســبب برخــی جراحــان آگاه،
قبــل و در طــی جراحــی بــه ویــژه جراحــی مغــز بــه بیمارانشــان
منیزیــم اضافــی میدهنــد.
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سیب گاز بزنید
ایــن یکــی کــه دیگــر بــرای تقویت قــدرت ذهــن ،شــهرهی آفاق
اســت .تحقیقــات انجــام شــده در ســال  ۲۰۱۲نشــان میدهــد
کورســتین در ســیب هســت کــه یــک
یــک رنگدان ـ ه بــه نــام
ِ
محافــظ عصبــی بــه شــمار م ـیرود ،یعنــی از ســلولهای مغــز
ی کــه میتواننــد موجــب
شــما در برابــر رادیکالهــای آزاد 
افــت کارکــرد شــناختی شــوند ،محافظــت میکنــد .بخــش
کورســتین در پوســت ســیب قــرار دارد بنابراین ســیب
عمــدهی
ِ
را پوســت نکنیــد .امــا بــرای آنهــا کــه زیــاد طرفــدار ایــن میــوه
کورســتین در مرکبــات ،پیــاز ،جعفری،
نیســتند بایــد بگوییــم که
ِ
مریمگلــی و چــای نیــز یافــت میشــود.
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خوردن شکالت
خالی از لطف نیست
شــکالت بخوریــد :اخیــرا پژوهشــی در دانشــگاه ناتینگهــام
ُ
فالونولهــای موجــود در شــکالت
انگلســتان نشــان داد کــه
تلــخ (همچنیــن موجود در چــای ســبز و بلوبری) باعــث تقویت
موقتــی مهارتهــای شــناختی میشــوند .ســایر محققــان نیــز
مصــرف شــکالت را توصیــه میکننــد زیــرا بــر اســاس یافتههای
مطالعـهای کــه در ســال  ۲۰۰۹از ســوی ژورنــال تخصصــی تغذیه
( )Journal of Nutritionانجــام شــد پلیفنولهــای موجــود
در شــکالت میتوانــد از برخــی نقایــص شــناختی ناشــی از
ســالمندی جلوگیــری کنــد.
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شیر معجزه میکند
دکتــر دبــرا ســالیوان اســتاد دانشــگاه کانــزاس میگویــد
شــیر عــاوه بــر اســتخوانها و عضــات ،بــرای مغــز مــا هــم
فوایــدی دارد .او و همکارانــش در مطالع ـهای بــر روی  ۶۰نفــر
بــا تکمیــل پرسشــنامهای دربــاره رژیــم غذاییشــان و گرفتــن
اســکن مغــزی از ایــن افــراد متوجــه شــدند در مغــز افــرادی
کــه گفتــه بودنــد اخیــرا شــیر مصــرف کردهانــد گلوتاتیــون
بیشــتری وجــود داشــت .این مســئله از آنجــا اهمیــت دارد که
گلوتاتیــون میتواند از اســترس اکســیداتیو و آســیب ناشــی از
ترکیبــات شــیمیایی واکنشپذیــر کــه طــی چرخـهی متابولیک
مغــز تولیــد میشــوند ،جلوگیــری کنــد .طبــق مطالعــهای
دیگــر ،افــرادی کــه روزانــه یــک لیــوان شــیر مینوشــند ،در
آزمونهــای ســنجش حافظــه و ســایر کارکردهــای شــناختی
عملکــرد بهتــری دارنــد.
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مراقب بدن خود باشید

از قدیــم گفتهانــد کــه عقــل ســالم در بدن ســالم اســت ،این
یعنــی اینکــه بایــد تمــام تالشــتان را بکنیــد کــه از بدنتــان
نگــه داری کنیــد تــا بتوانیــد روی مغزتــان و موفقیتتــان
حســاب بــاز کنیــد .اینکــه چــه فعالیتهایــی میتوانــد
ذهــن شــما را پویاتــر کنــد در ادامــه آمــده اســت.
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بهترین نوع ورزش
برای مغز چیست؟
مطالعهمقاله

تمرینات ایروبیک
فواید بسیاری دارد
کتــاب بخوانیــد ،ســخت مطالعــه کنیــد و حرکــت پروانــه را
انجــام دهیــد! تحقیقــات زیــادی دربــارهی رابطــهی میــان
ورزش و کارکردهــای شــناختی وجــود دارد و بــه نظــر میرســد
تمرینــات ایروبیــک روش بســیار خوبــی بــرای ایــن اســت که در
نهایــت بتوانیــد عضــو بنیــاد نخبــگان شــوید! مثــا مطالعـهای
کــه توســط چارلــز هیلمــن اســتاد دانشــگاه ایلینویــز انجــام
شــد نشــان داد کــه کــودکان پــس از انجــام تمرینــات ورزشــی
عملکــرد تحصیلــی بهتــری دارنــد .همچنیــن هیلمــن در آخرین
مطالعــهای کــه بــه نــام «توانایــی شــناختی پــس از انجــام
تمرینــات شــدید ایروبیــک» انجــام داده ،دریافتــه اســت کــه
تمرینــات مالیــم ( ۳۰دقیقــه بــرای بزرگســاالن و  ۲۰دقیقــه برای
کــودکان) منجــر بــه بهبودی  ۵تــا  ۱۰درصــدی توانایی شــناختی
آنهــا میشــود .پــس لطفــی بــه مغزتــان بکنیــد و کمــی تحرک
داشــته باشــید!
طبــق گفتــهی کــری و آلتــون بــارون ،نویســندگان کتــاب
«درمــان بــا خالقیــت» ،وقتــی مــا از نظــر جســمی فعــال
میشــویم بــدن در وضعیــت راحتتــری قــرار میگیــرد و
ذهنمــان کمــی آزادتــر میشــود .بــه همیــن دلیــل دســتیابی
بــه راهحــل بــرای مســائل و طــرح ایدههــای خالقانــه بــرای مــا
آســانتر میشــود .عــاوه بــر ایــن یــک مطالع ـهی دیگــر کــه
توســط برنــارد هومــل و آرمیــن کیبلــه از دپارتمــان روانشناســی
شــناختی دانشــگاه الیــدن در هلنــد و لورنــزا کولزاتو از موسســه
علــوم ورزشــی دانشــگاه کاســل در آلمــان انجام شــد نشــان داد
کســانی کــه منظــم ورزش میکننــد در کارهــای خالقانــه عملکرد
بهتــری نســبت بــه افــراد کمتحــرک دارنــد.
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تمرینات قدرتی
انجام دهید
میدانســتید کــه بــا وزنــه زدن در ســالن بدنســازی میتوانیــد
عضــات مغزتــان را تقویــت کنیــد؟ تحقیقــات نشــان میدهد
تمرینــات قدرتــی نــه تنهــا اســتخوانها و عضــات را تقویــت
میکننــد بلکــه کارکرد شــناختی افــراد را نیــز بهبود میبخشــند.
علــت ایــن اســت کــه کــه وزنــه زدن میتوانــد میــزان فاکتــور
نورنزایــی مشــتق از مغــز ( )BDNFرا افزایــش دهــد .ایــن
فاکتــور کنتــرل رشــد ســلولهای عصبــی را در دســت دارد.
وزنــه زدن و انجــام تمرینــات هــوازی (کاردیــو) ،مزایــای
جســمی متعــددی دارد امــا مشــخص شــده اســت کــه ایــن
ورزشهــا میتواننــد یادگیــری و حافظــه را نیــز تقویــت کننــد.
مثــا ورزشهــای ایروبیــک و تمرینــات مقاومتــی از طریــق
ســازوکارهای ناهمگــون مولکولــی ،حافظـهی فضایــی را بهبــود
میدهنــد .اگــر افکارتــان آشــفتهاســت یــک پیــادهروی ســریع
یــا رفتــن بــه باشــگاه هــم میتوانــد کمــک خوبــی باشــد .امــا
جالبتــر اینکــه تحقیقــی در دانشــگاه اســتنفورد کــه توســط
هــوگان ،ماتــا و همــکاران انجــام شــده بــود نشــان داد کــه
حافظــه و پــردازش شــناختی (یعنــی توانایــی تفکــر دقیــق
و روشــن) پــس از یــک جلســه ورزش  ۱۵دقیقــهای ،بهبــود
مییابــد.
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مدیتیشن برای
تازهکارها ۲۰ :نکتهی
عملی برای درک
ذهنتان
مطالعهمقاله

یوگا کار کنید
فکـر کـردن بـه یـک مسـئلهی ریاضـی یا یـک معمـای ذهنی
شـاید آخریـن چیـزی باشـد کـه در حین انجـام یـوگا به ذهن
آدم میآیـد .امـا تحقیقـات نشـان میدهـد که یـوگا میتواند
روحیـه و تمرکز را بهبود بخشـد ،عملکرد شـناختی را ارتقا دهد
و حتی مانع از زوال شـناختی در سـالمندان شـود.
بدنـی بخصوصـی در
برخـی معتقدنـد کـه ژسـتها و حـاالت
ِ
ورزش یوگا ،نظیر «ژسـت کودک» یا «ژسـت کبوتـر» میتوانند
فراینـد خالقیـت را تسـهیل کنند .با ایـن حال حتی اگـر اثبات
ایـن بـاور به صـورت علمـی دشـوار باشـد ،مزایای دیگـر یوگا،
ماننـد کاهـش اسـترس و اضطـراب بـه خوبـی در تحقیقـات
علمی ثابت شـده اسـت.

مراقبه درمان مغزتان است
چـه کسـی میتوانـد بـا ذهنـی انباشـته از دغدغـه و نگرانـی به
خوبـی فکـر کنـد؟ اگـر توانایـی ثابـت و سـاکت نشسـتن برای
 ۱۰ثانیـه بـه انـدازهی کافـی شـما را ترغیـب بـه انجـام مراقبـه
نمیکنـد بـه این نکتـه توجه کنید:مراقبـه باعث بهبـود حافظه،
تصمیمگیـری و فراخنـای توجـه ( )attention spanمیشـود.
علاوه بـر این هرچه بیشـتر مراقبه کنیـد در تصمیمگیریها بهتر
دیافراگمی
عمـل خواهید کـرد .میتوانید با چنـد دقیقه تنفـس
ِ
مراقبـهای شـروع کنیـد تا تمرکـز خـود را افزایش دهیـد .مراقبه
میتوانـد شـما را از داالنهـای پیـچ در پیـچ ذهنی خـارج کند و
حملات تـرس را نیز دفع کنـد .همچنین مراقبه تفکـر ناهمگون
را تقویـت میکنـد .تفکـر ناهمگـون حالتـی اسـت که طـی آن
میتوانیـم ایدههـای جدیـدی تولیـد کنیم.
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تاثیرات عجیب
موسیقی روی
عملکرد شما
مطالعهمقاله

گوش دادن به موسیقی حین
ورزش تاثیر فوقالعادهای دارد
گـوش دادن بـه موسـقی حیـن ورزش کـردن موجـب بهبـود
کارکردهـای شـناختی میشـود .در مطالعـهای کـه توسـط چارلز
ایمـری اسـتاد دانشـگاه اوهایـو انجـام شـده اسـت ،مشـخص
ِ
شـد بیمـاران مبتلا به امـراض قلبی-عروقـی که حیـن ورزش به
موسـیقی گوش کـرد ه بودنـد ،عملکردشـان در آزمـون فصاحت
گفتـاری بهتـر از بیمارانی بود کـه بدون گوش دادن به موسـیقی
ورزش کـرد ه بودنـد .برخی دیگر از مطالعات نیز نشـان میدهند
گـوش دادن به موسـیقی کالسـیک میتواند پـردازش فضایی و
تواناییهـای زبانشـناختی را بهبـود دهد.
گـوش دادن به موسـیقی بخشـی از مغـز را تحریـک میکند که
مسـئول حرکات ،عواطف و خالقیت اسـت .موسـیقی کالسـیک
نیـز میتوانـد تاثیر مضاعفی داشـته باشـد :طبق آنچـه در کتاب
«اثـر موتـزارت» آمده اسـت« ،گوش دادن به موسـیقی موتزارت
میتواند خالقیت ،تمرکز و سـایر کارکردهای شـناختی را افزایش
دهد» .اگرچه مشـخص نیسـت کـه این اثر بـر روی همهی افراد
رخ میدهـد یـا نـه ،امـا حتما بـا ما موافقیـد که گـوش دادن به
چ عنوان ضـرر ندارد.
کمی موسـیقی کالسـیک به هیـ 
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آدمهای موفق چطور
به استقبال خواب
میروند؟
مطالعهمقاله

خواب خوب شبانه را فراموش نکنید
آیـا تمـام شـب بایـد بیـدار مانـد و مطالعـه کـرد یا اینکه سـر
وقـت بـه تختخـواب رفـت؟ در جـواب ایـن سـوال بایـد
گفـت بـه تختخـواب رفتـن بهتریـن گزینه اسـت :بـرای اکثر
افـراد یـک خـواب کامـل هفـت سـاعته الزم اسـت تـا بتوانند
مهارتهـای شـناختی مانند یادگیـری ،تمرکز و حافظـه را حفظ
کننـد .یـک مطالعـه کـه توسـط دکتـر دیویـد دینجـز اسـتاد
دانشـگاه پنسـیلوانیا انجـام شـد نشـان داد حتـی افـرادی کـه
فقـط آخـر هفتههـا خـوب میخوابیدنـد و کمبود خـواب خود
در طـول هفتـه را جبران میکردنـد ،در طول هفتـهی بعد تیزتر
و هشـیارتر بودند .بنابراین به جای چرت زدن در جلسـات کاری
بهتر اسـت شـب قبـل خـوب بخوابید.اگـر در حال تلاش برای
حـل یـک مسـئله هسـتید امـا دائـم بـه در بسـته میخوریـد،
برویـد بخوابیـد .شـاید فـردا صبح بـه راه حل بهتری رسـیدید.
خـواب خاطـرات جدیـد را مجـددا سـاختاردهی میکنـد و این
یعنـی کـه مـا میتوانیم بـه تجربیاتمـان از دریچـهی جدیدی
نـگاه کنیـم .حتـی اگر شـده یک چـرت کوتـاه بزنید ،ایـن کار را
انجـام دهید ،زیرا تحقیقی در دانشـگاه جورجتاون نشـان داده
کـه چـرت زدن باعـث تحریـک فعالیت مغـزی (بخشـی از مغز
کـه مسـئول خالقیت اسـت) میشـود .وقتی فشـار و اسـترس
کاری زیـاد میشـود افـراد اغلـب خواب خـود را قربانـی میکنند
تـا زمـان بیشـتری بـرای کارکـردن یـا مطالعه بـه دسـت آورند.
امـا آن انـدک کاری کـه بـا زدن از خـواب خـود انجـام میدهید
به چشـمان قرمز و ترسـناک اول صبـح نمیارزد :خـواب کافی و
خـوب بـرای عملکرد مغـز ،قدرت قضـاوت ،زمـان واکنشدهی و
حتی برای اسـتفادهی درسـت و منسـجم از دسـتور زبان ضروری
اسـت .تحقیقات متعدد در دانشـگاههای مختلف بارهـا و بارها
بـر فوایـد یک خـواب خـوب تاکیـد کردهاند.
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دراز کشیدن را
امتحان کنید
اگرچــه حالــت بــدن خیلــی مهــم اســت ،امــا نیــازی نیســت
همیشــه شــق و رق بایســتید .در عــوض میتوانیــد بعضــی
وقتهــا خودتــان را وارونــه از جایــی آویــزان کنیــد :وقتــی
ســر در موقعیتــی پایینتــر از ســایر قســمتهای بــدن قــرار
میگیــرد ممکــن اســت بــه بهبــود حافظ ـهی مــا کمــک کنــد.
همچنیــن نتایــج یــک تحقیــق نشــان داد کــه افــراد وقتــی دراز
کشــیده بودنــد  ۵برابــر ســریعتر از زمانــی کــه ایســتاده بودنــد
میتوانســتند واژههــای درهــم ریختــه را کشــف کننــد .محققان
معتقدنــد کــه برخــی حالتهــای خــاص بدنــی ممکــن اســت
بینــش و نــگاه عمیقتــری بــه مــا بدهنــد.

68
چطور بدون خواب
کافی در طول روز
قبراق بمانیم
مطالعهمقاله

ُچرت کوتاهی بزنید
بــرای آنهــا کــه شــب قبــل بــه انــدازهی کافــی نخوابیدهانــد،
یــک چــرت کوتــاه شــاید تنهــا چیــزی باشــد کــه بتوانــد بــه
حفــظ تمرکزشــان کمــک کنــد .مشــخص نیســت که ایــن چرت
چقــدر بایــد باشــد ،مثــا در یــک مطالعــه ،جوانــان بزرگســالی
کــه بــرای  ۹۰دقیقــه چــرت زده بودنــد بهبــود چشــمگیری در
حافظــهی خــود نشــان دادنــد .امــا ســایر تحقیقــات نشــان
میدهــد کــه حتــی چــرت هایــی کــه تنهــا چنــد دقیقــه طــول
میکشــند میتواننــد هوشــیاری را افزایــش دهنــد .از ســوی
دیگــر برخــی دانشــمندان میگوینــد کــه چــرت زدن تنهــا در
صورتــی میتوانــد حافظــه را بهبــود دهــد کــه شــامل خــواب
دیــدن هــم باشــد.
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