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مقدمۀ مترجم
داستان ترجمۀ کتاب
هـر ترجمـه داسـتانی دارد .داسـتان ترجمـۀ حاضـر از دیـدن ویدئـوی سـخنرانی نویسـندۀ
کتاب در شـرکت «گوگل» آغاز شـد .سـپس ،با توجه به عالقهام نسـبت به موضوع یادگیری
و نـکات مفیـد بیانشـده از سـوی سـخنران ،سـراغ یکـی از محبوبترین دورههـای آنالین رفتم
کـه مدرسـان آن نویسـندگان کتـاب بودنـد و درنهایـت ،از ایـن طریـق بود که بـا کتاب حاضر
آشـنا شـدم .ایـن کتـاب درواقـع نسـخۀ سـاده ،جـذاب و بامـزۀ آن دوره بود .هنـگام مطالعۀ
کتـاب ،مـدام ایـن افـکار در ذهنـم میچرخیـد« :چقـدر مطالـب را خـوب بیـان کـرده اسـت،
چقـدر مطالبـش مفیـد اسـت ،چـه خـوب اسـت کـه همـۀ نـکات مبنـای علمـی دارنـد ،کاش
زودتـر چنیـن کتابـی را میخوانـدم ،چقـدر عالـی از اسـتعاره و تشـبیه بـرای انتقـال مطلـب
اسـتفاده کـرده اسـت ».وقتـی میخواسـتم مطالـب مفیـد و حـس خوبـی را کـه از خوانـدن
میگرفتـم بـا دیگـران سـهیم شـوم ،متوجـه نبـودن نسـخۀ ترجمـۀ آن بهزبـان فارسـی شـدم.
بـه فکـرم افتـاد ترجمـهاش کنـم زیـرا طـی سـالهای تحصیلـم از شـهری کوچـک تا دانشـگاه
صنعتی شـریف ،برخورد با آدمهای مختلف با پیشزمینۀ آموزشـی متفاوت و چندین سـال
مشـاورۀ تحصیلی متوجه شـده بودم که در موارد زیادی مشـکل ما در اسـتعداد یا پشـتکار
نیسـت بلکـه باورهایمـان اشـتباه اسـت؛ نمیدانیـم چگونـه مطالـب مختلـف را بخوانیـم ،یاد
بگیریـم و بهطـور کلـی مسـیر یادگرفتـن را طـی کنیـم .اگـر در جـادۀ یادگیـری و موفقیـت
تحصیلی ،اسـتعداد را مانند قدرت ماشـین و پشـتکار را میزان سـوخت ورودی به آن بدانیم،
بلدبـودن نحـوۀ یادگیـری را میتـوان معـادل آگاهـی بـه مسـیر بهتـر بـرای حرکـت دانسـت.
گاهـی بـا ماشـین مـدل پایینتـر و بـا مصرف سـوخت کمتر ولی بـا انتخاب مسـیر هموارتر و
کوتاهتـر میتـوان سـریعتر و سـالمتر بـه مقصـد رسـید .بـرای تصمیمگیـری بهتـر دربـارۀ لـزوم
ترجمـۀ ایـن اثـر ،برخـی از مطالـب آن را خالصـه کـردم و بـرای افـراد مختلـف بـا پیشزمینۀ
تحصیلـی متفـاوت ماننـد دانشآمـوزان مـدارس خـاص و مـدارس مناطـق محـروم ،و افـراد
محصـل در مقاطـع تحصیلـی دبیرسـتان تـا دکتـرای داخل و خارج از کشـور فرسـتادم .نقطۀ
مشـترک همـۀ بازخوردهـا این بود که «دوسـت داشـتم چنیـن مطالبی را زودتـر میخواندم».
همیـن بازخوردهـای امیدبخـش و متقاعدکننـده منجـر بـه قطعیشـدن تصمیمـم نسـبت به
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ترجمـۀ کتـاب شـد .اینگونـه بـود کـه بـا تمـام تلاش و اسـتفاده از هـر زمانی کـه در اختیار
داشـتم ،ایـن کار را آغـاز کـردم تـا شـاید بتوانـم حداقـل بـرای یک نفر راهگشـا باشـم.

مخاطبان کتاب
خوانـدن کتـاب بـه همـۀ افـرادی توصیـه میشـود کـه بـا آمـوزش و یادگیـری درگیرند.
دانشآمـوزان و دانشـجویان ،والدینـی کـه فرزنـد محصـل دارنـد و همچنیـن معلمـان و
مشـاوران مـدارس سـه گـروه از مخاطبـان ویـژۀ کتـاب هسـتند.
نویسـندگان کتـاب معتقدنـد کـه مطالـب آن بـرای هـر فـردی مناسـب اسـت و در هـر
نـوع یادگیـری دلخـواه ماننـد فوتبـال ،ریاضیـات ،شـیمی ،یادگیـری یـک زبـان دیگـر یا حتی
پیشـرفت در بازیهـای ویدئویـی کاربـرد دارد .بـاور آنهـا درسـت اسـت ولـی بـا توجـه بـه
تمرکـز بیشـتر کتـاب بـر موضوعـات درسـی ،در مـورد موضوعـات غیردرسـی ماننـد فوتبـال
الزم اسـت کـه فـرد یادگیرنـده برخـی از روشهـا و راهنماییهای کتاب را بـرای زمینۀ مورد
نظـر خـود معادلسـازی کنـد.
الزم بـه ذکـر اسـت اگـر مـدام حرفهایـی ماننـد جملات پاراگـراف بعـدی را تکـرار
میکنیـد و ترجیـح میدهیـد باورهـای فعلی و شـرایط موجـود خود را حفظ کنیـد ،خواندن
این کتاب را توصیه نمیکنم زیرا ممکن اسـت باعث آشـفتگی افکارتان شـود و احسـاس
خوبـی نداشـته باشـید .دلیـل ایجـاد حـس ناخوشـایندتان ایـن اسـت کـه پـس از مطالعـۀ
کتـاب و آشـنایی بـا مغـز و قابلیتهـا و نحـوۀ عملکـردش ،آشـنایی بـا فراینـد یادگیـری و
بهخاطرسـپاری اطالعـات و شـگفتیهای مربـوط به آن و همچنین مطالعـۀ موارد متناقض
بـا ذهنیـت قبلیتـان ،باورهایتـان در مـورد یادگیری به چالش کشـیده میشـوند و آسـودگی
ذهنـی قبلـی خـود را نخواهید داشـت .یکی از مهمترین تأثیرات تغییـر در باورهای یادگیری
ایـن اسـت کـه بـا حذف دالیل متعـددی که برای تلاش نکردن وجود دارد ،باعث میشـود
حـس مسـئول بـودن فـرد در قبـال عملکـردش در یادگیـری روی دوش او سـنگینی کند.
چنـد نمونـه از صحبتهـای پرتکـراری کـه بـا خوانـدن ایـن کتـاب بـه چالـش کشـیده
میشـوند« :حافظـهام ضعیـف اسـت و هیچچیـزی در مغزم نمیماند ،پس موفق نمیشـوم؛
مـن نابغـه یـا خیلـی باهوش نیسـتم ،پـس نمیتوانم در تحصیلات آدم موفقی شـوم؛ ً
ذاتا
آدم اهمـالکاری هسـتم و اصلاً نمیتوانـم و نخواهـم توانسـت کارهایـم را بهموقـع انجام
دهـم؛ کندتـر از بقیـۀ افـراد یـاد میگیـرم ،پـس موفـق نخواهـم شـد؛ چیزهایـی کـه یـاد
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میگیـرم هیـچ سـودی ندارنـد؛ ریاضیـات ،فیزیـک ،زبـان ،زیستشناسـی یـا موسـیقی برایم
مشـکل اسـت و به همین دلیل در آن موفق نخواهم شـد؛ پایهام ضعیف اسـت ،یا سـنم
خوبـی بقیه
بـاال رفتـه اسـت ،پـس بـرای مـن دیگـر دیـر شـده و یـاد نمیگیـرم؛ نمیتوانـم به
ِ
تمرکـز کنـم و اطالعـات را سـریع فرامـوش میکنـم ،پـس شانسـی بـرای موفقیت نـدارم».

سپاسگزاری
ً
صرفـا بهخاطـر چـاپ کتـاب بلکـه به دلیـل موافقت
قبـل از هرچیـز بایـد از نشـر نویـن نـه
برای کسـب اجازۀ رسـمی از انتشـارات اصلی و خرید حق انتشـار ترجمه در ایران سپاسگزاری
کنـم .در شـرایطی کـه ترجمـه و نشـر یـک کتاب خارجی بدون خرید حق انتشـار از ناشـر اصلی
در کشـورمان منـع قانونـی نـدارد و بـه همیـن خاطـر شـاهد چندیـن ترجمـه از یـک کتـاب
هسـتیم ،وجود چنین انتشـاراتی که بهنوعی در رعایت اصول اخالقی پیشـگام اسـت موجب
دلگرمـی هـر مترجمـی اسـت کـه تمایـل دارد مسـیر درسـت و اخالقی ترجمه پیموده شـود.
همچنیـن ،از تمـام دوسـتانم متشـکرم کـه بـا لطف و مهـر بیپایانشـان ،بخشهایی از
کتـاب را خواندنـد و نظراتشـان کمـک بزرگـی در راسـتای بهبـود نتیجـۀ کار بود.
پیشـاپیش ،از همـۀ افـرادی تشـکر میکنـم کـه در رسـاندن کتـاب بـه افـراد مختلـف
حتـی در محرومتریـن مناطـق سـهیم هسـتند ،چراکـه مهمترین و شـاید تنها دلخوشـی من
از ترجمـۀ ایـن کتـاب تصـور تأثیـر مثبتـی اسـت که بر مسـیر یادگیـری افراد مختلـف دارد.

در پایان
* --در کتاب سـعی شـده اسـت مفاهیم و تکنیکها خیلی سـاده توضیح داده شـوند
تـا درک آنهـا آسـان باشـد .بـا ایـن حـال ،دقـت داشـته باشـید کـه همـۀ آنهـا بـر اسـاس
جدیدتریـن پژوهشهـای علمـی دنیـا هسـتند ،پـس بـه مطالعـه اکتفـا نکنیـد بلکـه ایـن
مفاهیـم و تکنیکهـا را عملاً مـورد اسـتفاده قـرار دهیـد.
* --از شـنیدن نقدهـا ،سـؤاالت و تجربیـات شـما از مطالعـۀ کتـاب بسـیار خوشـحال
خواهـم شـد و پیشـاپیش از شـما بـرای پیامهایتـان تشـکر میکنـم.

hamidzaeemi@yahoo.com
حمید زعیمی

فصل اول

مشکل عالقۀ شدید
سلام ،اسـم مـن بـارب اسـت و از مالقـات شـما خیلـی خوشـحالم .میخواهـم یکـی
از رازهـای مهـم زندگـیام را بـه شـما بگویـم .قبلاً دانشآمـوز بسـیار ضعیفـی بـودم ،برخـی
درسها را دوسـت داشـتم و در آنها قوی بودم ولی در سـایر درسها اصالً خوب نبودم.
بگذریم.
همـه توصیـه میکردنـددنبـال عالقـهام بـروم؛ یعنـی همـان کاری را انجـام دهـم کـه
دوسـت دارم .ظاهـر ًا راهنمایـی خوبـی بـود .ریاضیـات و علـم برایـم ماننـد سـم بودنـد و
ازشـان متنفـر بـودم ،بهطوری که سـعی میکردم اصالً سـراغ مطالعۀ آنها نـروم .درنتیجه،
معمـوالً نمرههایـم در ایـن دروس پاییـن و گاهـی حتـی کمتـر از نمـرۀ قبولـی بـود.
ً
حتمـا برایتـان عجیـب اسـت،
در حـال حاضـر ،اسـتاد دانشـکدۀ مهندسـی هسـتم.
بههرحال مهندسـان باید دانش عمیقی از ریاضیات و علم داشـته باشـند .برخالف گذشـته،
االن در ریاضیـات و علـم هـم عملکـرد خوبـی دارم و هـم دوستشـان دارم .چطور توانسـتم
ب یادگرفتن پی بردم.
چنین کاری کنم؟ به رازهای خو 

این تصویر مربوط به من یعنی
بارب اوکلی است.
من یاد گرفتهام که میتوانم
خیلی بیشتر از تصورم یاد بگیرم.
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چگونگـی بهتـر یادگرفتـن اسـت .بهمنظـور راحتبـودن درک
ایـن کتـاب راجـع بـه
ِ
مفاهیـم بـرای نوجوانـان ،مطالـب کتـاب بسـیار سـاده توضیـح داده شـده اسـت .بـا ایـن
حـال ،محتـوای آن بـرای هـر فـردی مناسـب اسـت و در هـر نوع یادگیـری کاربـرد دارد .اگر
بـه هـر کـدام از فعالیتهـای دلخـواه ماننـد فوتبـال ،ریاضیـات ،شـیمی ،دوچرخهسـواری،
یادگیـری یـک زبـان دیگـر ،پیشـرفت در بازیهـای ویدئویی یا دانسـتن روابط فیزیک جهش
یـک تـوپ عالقهمندیـد ،ایـن کتـاب میتوانـد برایتـان مفیـد باشـد.
مغـز پیچیدهتریـن ابـزار دنیاسـت .مغـز انسـان بسـیار حیرتانگیـز اسـت و بـا توجـه به
کاری کـه بـا آن انجـام میشـود ،سـاختار خـود را تغییـر میدهـد .اگـر بهخوبـی بدانیـد کـه
چطـور یـاد بگیریـد ،میتوانیـد در هـر زمینـهای پیشـرفت کنیـد .فقـط کافـی اسـت بدانیـد
چگونـه قـدرت یادگیـری را فعـال کنیـد .فـارغ از اینکـه در حـال حاضـر دانشآمـوزی قوی
یـا ضعیـف هسـتید ،تکنیکهای سـادهای وجـود دارد کـه میتوانند یادگیریتـان را افزایش
دهنـد و البتـه میتواننـد یادگیـری را برایتـان جالبتـر کننـد( .مثـالً در ایـن کتـاب تعـدادی
زامبـی خواهیـد دیـد ولـی نگـران نباشـید ،آنهـا دوستداشـتنی هسـتند و قـرار اسـت در
یادگیـری بـه شـما کمـک کنند!)

فصل اول) مشکل عالقۀ شدید
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ایـن کتـاب را همـراه بـا تری سینوسـکی 1نوشـتم که دانـش زیادی در مـورد علم مغز یا
همـان «علـم اعصـاب» 2دارد و در زمینـۀ یادگیـری متخصص اسـت .او و دیگر دانشـمندان
علـم اعصـاب کمـک میکننـد بهتـر یـاد بگیریـم .همچنیـن ،دانشـمندان رشـتههایی چـون
روانشناسی و آموزش دربارۀ نحوۀ یادگرفتن به کشفیات زیادی دست یافتهاند.

ایـن تصویـر ترنسسینوسـکی،
متخصـص مغز اسـت.

مـن و تـری قـرار اسـت مطالـب زیادی در این زمینهها برایتـان بیان کنیم و میخواهیم
کمـک کنیـم توانایـی یادگیریتـان را افزایـش دهید .مطالب بیانشـده در این کتاب مبتنی
بـر علـم هسـتند .آلیسـتر مککانوایـل 3هم نقـش مهمی در تهیـۀ این کتاب داشـت .او که
سـابقۀ زیـادی در تدریـس نوجوانـان دارد ،کمـک کـرد متـن کتاب رسـمیت کمتری داشـته
و درک آن آسـانتر باشـد.
مـن و تـری میدانیـم امـکان افزایـش توانایی یادگیری وجـود دارد .از کجـا میدانیم؟
مـا بزرگتریـن دورۀ آمـوزش آنالیـن آزاد بـا شـرکتکنندگان انبـوه در دنیـا («مـوک») 4را
یادگیری «نحوۀ یادگرفتن» اسـت .در این دوره ،میلیونها
تدریـس میکنیـم .نـام ایـن دورۀ
ِ
نفـر آمـوزش دیدهانـد و مـا شـاهد پیشـرفت زیـادی در توانایـی یادگیـری افـراد مختلفـی
بودهایـم .سـودمندی ایـن دوره جـای تعجـب نـدارد چراکـه مبتنـی بـر بهتریـن پژوهشهای
رو ِز دنیـا در مـورد یادگیـری اسـت .بنابرایـن ،مطمئنیـم کـه مفید اسـت!
1 . Terry Sejnowski
2 . Neuroscience
3 . Alistair McConvile
4 . MOOC
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ایـن تصویـر همـکار دیگـر مـا یعنی آلیسـتر
مککانوایل اسـت .آل سـالها با نوجوانان
کار کرده اسـت.

همـۀ دانشآمـوزان -چـه زرنگترهـا و چـه آنهایـی کـه هنـوز زرنـگ محسـوب
نمیشـوند -میتواننـد توانایـی یادگیـری خـود را افزایـش دهنـد .تکنیکهـا و مطالبـی کـه
بـه شـما آمـوزش میدهیـم یادگیـری را خیلـی آسـان نمیکنند ،ولـی میتوانند باعث شـوند
وقـت بیشـتری بـرای سـایر فعالیتهـای خـود ماننـد بـازی یـا صحبت با دوسـتانتان داشـته
باشـید .درواقـع ،میتوانیـد از ایـن تکنیکهـا بـرای پیشـرفت در بازیهـای ویدئویـی یـا
فوتبـال نیـز بهـره بگیریـد.
یادگیـری نحـوۀ یادگرفتـن ،سـالهای تحصیلیتـان را جالبتـر و ثمربخشتـر میکنـد.
ِ
در ایـن کتـاب ابزارهـای قدرتمنـدی بـرای بهبـود حافظه ،انجامدادن سـریع کارها یا کسـب
مهـارت در زمینـۀ مـورد نظرتـان ارائه میشـود .بهعالوه ،به بینشهـای الهامبخش و مفیدی
خواهیـد رسـید .بهعنـوان مثـال ،اگـر یادگیـری برایتـان مشـکل اسـت و دیـر یـاد میگیرید،
درحقیقـت برتـری خاصـی در زمینۀ خالقیـت دارید!
یادگیری نحوۀ یادگرفتن این اسـت که افق دیدتان را برای آینده وسـیعتر
فایدۀ دیگر
ِ
میکنـد .نیـروی کاری آینـدۀ دنیـا به افراد خالقی نیاز دارد که اسـتعدادهای متفاوتی دارند.
مـا میخواهیـم بـه شـما کمک کنیم اسـتعدادهای مختلـف را در خودتان توسـعه دهید و
خالقیت درونیتان را شـکوفا کنید!

فصل اول) مشکل عالقۀ شدید

|| 17

در صـورت تمایـل از مطالعـۀ ایـن بخـش صرفنظر
کنید!
اگـر میخواهیـد چگونگـی بهتـر یادگرفتـن
و نـکات مربوطـه را زودتـر بخوانیـد ،بـدون
مطالعـۀ ایـن بخـش سـراغ قسـمت «حـاال نوبـت
شماسـت!» در پایان این فصل بروید .ولی اگر در
مـورد گذشـتۀ بـارب و اینکـه چگونه مغزش
را تغییـر داد کنجـکاو هسـتید ،بـه خوانـدن
ادامـه دهیـد( .با او تـا قطب جنوب خواهید
رفت).
ً
بعـدا خواهیـد شـنید و میبینیـد مـا چقـدر
داسـتان تـری و آلیسـتر (آل) را نیـز
متفـاوت هسـتیم.

چگونه مغزم را تغییر دادم
وقتـی جوانتـر بـودم ،حیوانات و صنایع دسـتی را دوسـت داشـتم ولـی از اعداد متنفر
بـودم .سـاعتهای دیـواری گیجـم میکردنـد .چـرا عقربـۀ ساعتشـمار کوچکتـر از عقربـۀ
دقیقهشـمار اسـت؟ مگـر سـاعت مهمتـر از دقیقـه نیسـت؟ پـس چـرا عقربۀ ساعتشـمار

مـن در دهسـالگی بـا برهای به اسـم ارل.
حیوانـات ،خوانـدن و رؤیاپـردازی را
دوسـت داشـتم .ریاضیـات و علـم اصالً
مـورد عالقـهام نبودنـد.
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بزرگتریـن عقربـه نیسـت؟ چـرا سـاعتها اینقـدر گیجکننـده بودند؟
بـا تکنولـوژی نیـز دوسـت نبودم .مثالً نمیدانسـتم هرکـدام از دکمههـای تلویزیون چه
کاری انجـام میدهنـد( .در آن زمـان ،تلویزیونها هنوز کنترل از راهدور نداشـتند) .درواقع،
فقـط زمانـی میتوانسـتم بـه تلویزیون نگاه کنم که بـرادر یا خواهـرم آن را راه میانداختند.
بنابرایـن ،فکـر میکـردم در ریاضیات و علم موفق نخواهم شـد.
برخـی اتفاقـات نیـز باعـث بدتـر شـدن شـرایط شـد .وقتـی سیزدهسـاله بـودم ،پـدرم
بهخاطـر آسـیب کمـرش کارش را از دسـت داد و مـا مجبـور شـدیم نقـل مـکان کنیـم .در
طـول سـالهای زندگـیام بارهـا جابهجـا شـدم ،بهطـوری کـه تـا سـن پانزدهسـالگی در َده
مکان مختلف زندگی کرده بودم .هروقت در مدرسـۀ جدیدی مشـغول میشـدم ،قسـمتی
ً
دقیقـا مثل
از مطالـب درس ریاضـی را از دسـت مـیدادم .احسـاس میکـردم گـم شـدهام.
ایـن بـود کـه کتابـی در دسـتتان قـرار دهنـد کـه جـای فصلهـای آن جابهجـا شـد ه باشـد.
اصلاً از مطالـب چیـزی نمیفهمیـدم.
دیگـر هیـچ عالقـهای بـه ریاضیـات نداشـتم .تـا حـدودی نیـز بـه ایـن موضـوع افتخـار
میکـردم« :مـن همینـم دیگـه ».اعداد و معـادالت برایم مانند بیماریهـای خطرناکی بودند
کـه بایـد بـه هـر قیمتـی از آنهـا دوری میکردم.
از علـم هـم خوشـم نمیآمـد .در اولین آزمایش درس شـیمی ،معلم به من و دوسـتم
مـادهای متفـاوت از دیگـران داد .تلاش بیهـودهای میکردیـم کـه نتیجـۀ کارمـان را شـبیه
بقیـه کنیـم و بـه همیـن دلیـل معلـم کلی به مـا خندید!
خوشـبختانه در سـایر دروس عملکرد بهتری داشـتم .تاریخ ،مطالعات اجتماعی و هر
موضـوع مرتبـط بـا فرهنـگ جزو عالقههایم بودند .نمرات خوبی کـه در این دروس گرفتم
باعث شـد از دبیرسـتان فارغالتحصیل شوم.
ازآنجاییکـه رابطـۀ خوبـی بـا اعـداد نداشـتم ،تصمیـم گرفتم سـراغ یادگیـری یک زبان
خارجـی بـروم .در محیطـی بـزرگ شـده بـودم کـه همـه انگلیسـی حـرف میزدنـد .توانایـی
صحبـت بـه یـک زبـان دیگـر برایـم خیلی هیجانانگیـز بود ولی پـول تحصیل در دانشـگاه را
نداشـتم .چـه کاری میتوانسـتم انجـام دهم؟
متوجـه شـدم کـه ارتـش برای یادگیـری یک زبان دیگر بـه افراد پول میدهـد .بنابراین،

فصل اول) مشکل عالقۀ شدید
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بعـد از دبیرسـتان سـریع بـه ارتـش پیوسـتم تـا زبـان روسـی یـاد بگیـرم .چـرا روسـی؟ هیـچ
ً
صرفـا برایم جالـب بود.
دلیـل خاصـی نداشـت.
در مؤسسـۀ زبان وزارت دفاع در کالیفرنیا زبان یاد گرفتم .آنها از بهترین تکنیکهای
آمـوزش زبـان مطلـع بودنـد .در ابتـدا ،یادگیـری یـک زبـان جدیـد برایـم آسـان نبـود چـون
حافظـۀ خوبـی نداشـتم و درنتیجـه بایـد زیـاد تمریـن میکـردم ولـی بهتدریج بهتر شـدم.
در ادامـه ،آنقـدر عملکـردم خـوب شـد کـه بـرای تحصیـل در دانشـگاه بـورس گرفتم و
در آنجـا مطالعـۀ زبـان روسـی را ادامـه دادم .خیلی هیجانزده بودم! عالقـهام برای یادگیری
یـک زبـان جدیـد را دنبـال کـرده بـودم و نتیجـۀ مطلوبی داشـت .بهجـز اینکه ...

فاجعه اتفاق افتاد
ارتش من را افسـر مسـئول گروهی بهاسـم «سـیگنال کورپس» 1کرد .افسـر این گروه
بـودن بـه ایـن معنـا بـود که باید با دشـمن قدیمیام یعنـی تکنولوژی ،رادیـو ،کابل و تلفن
کار میکردم .از حس خوب تسـلط به یک زبان خارجی دور شـدم و دوباره احساسـی شـبیه
کالس شـیمی دبیرسـتان پیدا کردم؛ دوباره گم شـده بودم.
سـپس بـه آلمـان فرسـتاده شـدم تـا مدیر گروهـی پنجاهنفـره از سـربازانی شـوم که در
حـال گذرانـدن دورۀ تخصصـی مخابـرات بودند .و باز هم تکنولـوژی! عملکردم خوب نبود.
وقتـی خـودم بلـد نبـودم بـا ابزارهـای مخابراتـی کار کنـم ،چطـور میتوانسـتم بـه سـربازان
بگویـم کـه بایـد چـه کننـد؟ سـایر افسـران موفقتـر بودنـد زیـرا دانش مهندسـی داشـتند و
بنابرایـن بـا تکنولـوژی ،ریاضیـات و علـم راحتتـر بودند.
در سـن بیستوششسـالگی ارتـش را رهـا کـردم .افـراد کمـی مـن را اسـتخدام میکردنـد.
توانایـیام در زبـان خیلـی خـوب بـود ولـی مهـارت دیگـری نداشـتم کـه بـه مـن کمک کنـد کاری
ً
صرفـا بـا دنبالکـردن عالقـهام ،فرصتهـای زیـادی نخواهم داشـت.
پیـدا کنـم .متوجـه شـدم
زبـان و فرهنـگ همیشـه مهـم خواهنـد بـود ولـی در حـال حاضـر علـم ،ریاضیـات و
تکنولـوژی نیـز مهـم هسـتند .میخواسـتم از فرصتهـای جـذاب ایـن حوزههـا بهرهمنـد
باشـم! ولـی بـرای موفقیـت بایـد مغـزم را دوبـاره آموزش مـیدادم تـا بتوانم ریاضـی و علم
1 . Signal Corpus
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یـاد بگیـرم .آیـا چنیـن کاری حتـی بـرای یکـی مثـل مـن امکانپذیـر بـود؟ تصمیـم گرفتـم
تالشـم را بکنـم.

بازسازی شغلی
دوبـاره بـه دانشـگاه برگشـتم تـا در رشـتۀ مهندسـی درس بخوانـم .از پایینترین سـطح
ممکـن ریاضـی یعنـی جبـر شـروع کردم که مخصوص افـرادی بود که در دبیرسـتان نمرات
خیلـی پایینـی در ریاضیـات داشـتند .اوایـل فکر میکردم من نسـبت به بقیه ناتوان هسـتم
زیـرا سـایر دانشـجویان میتوانسـتند ب هراحتـی پاسـخ را بفهمنـد ولـی مـن نمیتوانسـتم .در
چنـد مـاه اول همواره شـک داشـتم تصمیم درسـتی گرفته باشـم.
اگـر آن زمـان دانشـی را داشـتم کـه االن دارم ،مسـیر برایـم بسـیار آسـانتر بـود .البتـه
ایـن کتـاب بـه همین منظور نوشـته شـده اسـت .ما میخواهیـم بهترین ابزارهـای ذهنی را
بـه شـما معرفـی کنیـم تـا مجبـور نشـوید مانند من سـخت تقلا کنید.
بعـد از چنـد سـال تحصیـل ،فرصتهـای شـغلیام افزایـش یافـت .هنـوز هـم از
توانایـیام در زبـان اسـتفاده میکـردم .بهعنـوان مثـال ،در یـک قایـق ماهیگیـری روسـی
بهعنـوان مترجـم فعالیـت میکـردم ،ولـی از مهارتهـای جدیدم نیز اسـتفاده کـردم و حتی
درنهایـت ،بهعنـوان اپراتـور رادیـو در ایسـتگاه قطـب جنـوب کار کـردم.
راسـتی ،همسـرم را اولینبـار در قطـب جنـوب مالقـات کـردم .تصویـر بـاال او را نشـان
میدهـد کـه فقـط ده دقیقـه در دمـای منفـی  70درجـۀ فارنهایـت در باد شـدید بـود .باید تا

تصویـر همسـرم یعنـی فیـل اوکلـی
بعـد از ده دقیقـه بیـرون ایسـتادن
در قطـب جنـوب در دمـای منفـی
 70درجـۀ فارنهیـات .او قهرمـان من
اسـت!

فصل اول) مشکل عالقۀ شدید
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انتهـای زمیـن میرفتـم تـا ایـن مـرد را مالقـات کنـم! اگـر ریاضیـات و علم یـاد نمیگرفتم،
ً
(بعـدا در تصاویـر یکی
هرگـز او را نمیدیـدم .مـا تـا االن  35سـال بـا هـم زندگـی کردهایـم.
از بچههایمـان را خواهیـد دیـد).
درنهایـت ،بـا مـدرک جدیدی در رشـتۀ مهندسـی برق فارغالتحصیل شـدم .بعد از چهار
سـال کارکردن بهعنوان یک مهندس ،به دانشـگاه برگشـتم تا در دانشـکدۀ مهندسـی برق و
کامپیوتر کارشناسـی ارشـد بگیرم .سـپس ،با چند سـال تحصیل بیشـتر در رشـتۀ مهندسـی
سیسـتم دکتـرا گرفتـم .بـه همین خاطر ،گاهی مـن را دکتر اوکلی صـدا میزنند (ولی هنوز
«بـارب» را ترجیـح میدهـم) .در معـادالت ریاضیاتـی پیچیـده و مفاهیـم علمی ماهر شـدم.
همـۀ اینهـا را دختـری انجـام داد کـه نمیتوانسـت بـا تلویزیـون کار کنـد .مـن مغـزم را
«دوبـاره تنظیـم کـردم» تـا بتوانم بـر ضعفهایم چیره شـوم.
اکنـون بهعنـوان اسـتاد دانشـگاه بـه نحـوۀ یادگیری افـراد خیلی عالقهمنـدم .به همین
دلیـل ،بـا نویسـندۀ دیگـر کتـاب یعنـی دکتـر تـری سینوسـکی آشـنا شـدم .مـا سـاعتهای
زیادی در مورد نحوۀ یادگیری با هم صحبت کردیم .در این مسـیر با نویسـندۀ دیگر یعنی
آلیسـتر (آل) مککانوایل نیز آشـنا شـدم که بهروش عجیبی یاد گرفت چگونه یاد بگیرد.
میخواهیـم در مـورد ایـن صحبـت کنیـم کـه مغـز چگونـه میتوانـد بـه بهترین شـیوه
یـاد بگیـرد .تکنیکهـای ما سـاده هسـتند .بسـیاری از بزرگترهای مسـتعد گفتهانـد که ای
کاش در گذشـته بـا ایـن ابزارهـای سـاده آشـنایی داشـتند .در آن صـورت ،مسـیر یادگیـری
آنهـا خیلـی راحتتـر بـود .آشـنایی با این ابزارها حتی میتوانسـت مسـیر یادگیریشـان را
تغییـر دهـد .آنهـا از قـدرت درونی خـود آگاه نبودند.
شـما اسـتعداد ویـژهای در یادگیـری داریـد .وقتـی در جوانـی ایـن اسـتعداد را شـکوفا
کنیـد ،در طـول عمرتـان از اثـرات آن بهرهمنـد خواهیـد شـد.
معموالً دوسـت داریم باور کنیم الزم اسـت بر موضوعی تمرکز کنیم که یادگیریاش
برایمـان راحتتـر اسـت .ولـی داسـتان مـن نشـان میدهـد میتوانیـد حتـی در موضوعاتـی
کـه دوسـت نداریـد نیـز عملکـرد خوبـی داشـته باشـید .حقیقت این اسـت کـه دنبالکردن
عالقـۀ اصلـی خـوب اسـت ،امـا فهمیـدم که گسـتردهکردن دامنـۀ عالقههایـم فرصتهای
خیلـی خوبـی برایـم فراهـم میکنـد .یادگرفتن چیزهایی که فکـر نمیکـردم در آنها موفق
شـوم ،ماجراجویی جالبی شـد!
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مـردم اغلـب گمـان میکننـد اگـر موضوعـی برایشـان مشـکل باشـد ،نمیتواننـد در آن
زمینـه موفـق شـوند ولـی علـم اعصـاب نشـان میدهد کـه اشـتباه میکنند .مغـز مانند یک
جعبهابـزار فوقالعـاده محشـر اسـت .فقـط یـاد بگیریـد چـ ه زمانـی و چگونـه از ایـن ابزارهـا
اسـتفاده کنیـد .بههرحـال ،بـرای بازکـردن یـک پیـچ از چکـش اسـتفاد نمیکنند.
بهانـدازۀ کافـی در مـورد خـودم و دلیـل مـن و همکارانـم بـرای نوشـتن ایـن کتـاب
صحبـت کـردم .در بخـش بعـدی خواهید دید وقتی یادگیری برایتان دلسـردکننده میشـود
چـه اتفاقـی روی میدهـد .روشهـای سـادهای بـرای آسـانتر و لذتبخشترکـردن یادگیری
وجـود دارد.

حاال نوبت شماست!
یک گردش تصویری انجام دهید!
قبلاً کتـاب را صفحهبهصفحـه میخوانـدم و جلـو میرفتم .سـعی میکـردم قبل
از رفتـن بـه صفحـۀ بعـدی مطمئـن شـوم کـه مطالب صفحـۀ فعلـی را کامل یاد
گرفتـهام .بهنظـر منطقـی میآید .اینطور نیسـت؟
شما چنین کاری نکنید! من اشتباه میکردم.
بهجـای روش قبـل ،وقتـی میخواهیـد فصلـی را شـروع کنیـد ،در ابتـدا یـک
گـردش تصویـری 1روی فصـل جدیـد انجـام دهیـد .فصـل را اسـکن کنیـد .بـه
همـۀ تصاویـر ،توضیحـات زیر تصاویـر ،نمودارها و همچنیـن عناوین بخشها،
کلمـات پررنـگ نوشتهشـده ،خالصـۀ بخشهـا و حتـی سـؤاالت پایـان فصـل
نگاهـی کوتـاه بیندازیـد.

1 . Picture walk

فصل اول) مشکل عالقۀ شدید
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گـردش تصویـری روی کتـاب بـرای
دیـدن تصاویـر و عناویـن بخشهـا
قبـل از شـروع مطالعـه خیلـی مهـم
است.

ظاهـر ًا ایـن کار منطقـی نیسـت چون هنوز فصل را خـوب مطالعه نکردهاید .ولی
بـا ایـن کار بـه مغزتـان میگوییـد چـه چیزهایـی مطالعـه خواهد شـد .مانند این
اسـت کـه پیشنمایشـی از یـک فیلـم را مشـاهده کنیـد یـا اینکـهقبل از شـروع
سـفر نگاهـی بـه نقشـه بیندازیـد .از میزان تأثیـر این یکیدودقیقه وقتگذاشـتن
بـرای نگاهـی کوتـاه بـه مطالب قبـل از مطالعه بـر بهتر سازماندهیشـدن مطالب
در ذهنتـان تعجـب خواهیـد کـرد .حتـی اگر کتـاب را با وسـیلۀ الکترونیکی مثل
لپتـاپ یـا موبایـل بخوانیـد ،بازهم این روش مؤثر خواهـد بود .فقط صفحۀ اول
فصـل را یادداشـت کنیـد کـه بعـد از نگاه کوتاه ،سـریع به اول فصـل برگردید.
برای بهتر درککردن این کار یک کمد را تصور کنید .گردش تصویری ،آویزهایی
در اختیـار شـما قـرار میدهـد تـا بـا آنها بتوانیـد اطالعات را سـازماندهی کنید.
اگـر آویـز نباشـد ،همـۀ لباسها کف کمـد روی هم میافتند که ظاهری شـلخته
و نامنظم دارد.
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مهم!
هنـگام خوانـدن فصـل بعـد دفترچـۀ یادداشـت یـا کاغـذی بههمـراه داشـته باشـید.
یادداشـتبرداری کنیـد ،بـه سـؤاالت پاسـخ دهیـد و نـکات کلیـدی را بنویسـید .ایـن
عمـل کمـک میکنـد تـا درسخواندنتـان بـدون فکـر نباشـد و مغزتان مطالـب جدید را
ً
حتمـا یـک گـردش تصویـری
راحتتـر یـاد بگیـرد .البتـه قبـل از خوانـدن فصـل جدیـد
روی آن انجـام دهیـد .سـعی کنیـد بـه چندتـا از سـؤاالت پایـان فصـل پاسـخ دهیـد تـا
ً
تقریبـا بدانیـد قـرار اسـت چـه چیـزی یـاد بگیرید.
اگـر بـرای هـر فصـل بـه انجـام ایـن کار عـادت کنیـد ،خواهید دیـد که ایدههـای کتاب
برایتـان چقدر مفید هسـتند.

فصل دوم

آرام و بادقت پیش بروید
چرا گاهی مشکل این است که بیشازاندازه تالش میکنیم؟
آیـا تاکنـون معلـم ،مـادر یـا پـدر بـه شـما گفتهانـد دقـت کـن؟ تمرکـز کـن؟ احتمـا الً
خودتـان بـه خودتـان گفتهایـد« :دقـت کـن ،تمرکـز کـن!» دلیل تأکیـد بر تمرکز این اسـت
کـه حـواس انسـان ب هراحتـی پـرت میشـود .گاهـی هرچیـزی آن طـرف پنجـره جالبتـر از
آنچـه پیـش رویتـان اسـت بـه نظـر میرسـد .نمیتوانیـد جلـوی خودتـان را بگیریـد و بـه
چیزهایـی دیگـر مثـل بـازی بـا دوسـتان یـا ناهـار فکـر نکنیـد.
آیا پرتشـدن حواس همیشـه بد اسـت؟ شـاید بله و شـاید هم نه .در ادامه خواهیم
دید.
بـه تصویـر مسـابقۀ شـطرنج زیـر نگاهـی بیندازید .به پسـری نـگاه کنید که سـمت چپ
تصویـر مشـخص اسـت و بـا فـرد سـمت راسـت مسـابقه میدهـد .کار پسـر گسـتاخانه
اسـت .اینطـور نیسـت؟ یک پسـر سیزدهسـالۀ معمولی .بـدون هیچ تمرکـزی( .آیا تاکنون
شـنیدهاید کـه بزرگترهـا چنیـن چیـزی بگوینـد؟ آنهـا معتقدنـد گوشـیهای هوشـمند
دلیـل حواسپرتـی بچههاسـت).
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پسـر سیزدهسـاله «مگنس کارلسـن»( 1سـمت چپ) و نابغۀ افسـانهای شـطرنج
«گـری کاسـپارف» 2در حـال بـازی شـطرنج سـریع در «مسـابقات شـطرنج سـریع
ریکجویـک» در سـال  2014هسـتند .مگنـس گاهـی در سـالن میچرخیـد و
بـه سـایر مسـابقات نـگاه میکـرد .ایـن عمـل موجـب تعجـب کاسـپارف شـد.
کاسـپارف یکی از بزرگترین شـطرنجبازان تاریخ اسـت .مگنس متمرکز نیسـت،
پـس شانسـی بـرای پیـروزی نخواهـد داشـت .اینطـور نیسـت؟

در کمـال تعجـب ،کاسـپارف نتوانسـت پیـروز شـود و بـازی مسـاوی شـد .بهتریـن
شـطرنجباز دنیـا نتوانسـت پسـر سیزدهسـالهای را شکسـت دهـد کـه ظاهـر ًا بهطـرز
ناامیدکننـدهای حواسپـرت اسـت.
میخواهـم نکتـۀ شـگفتانگیزی را بیـان کنـم .گاهی الزم اسـت حواسـمان پرت شـود
تـا بتوانیـم شـفافتر فکـر کنیـم .کاهـش توجـه موقتـی (نه همـواره) بـرای یادگیـری یا حل
مسـئله مفید است.
کمـی بعـد از لحظـۀ گرفتـن ایـن عکـس ،مگنـس دوبـاره به میز خـودش برگشـت و روی
بـازی متمرکـز شـد .او اسـتراحت کوتاهـی کـرد تـا بتوانـد هنگام بازگشـت بهتـر تمرکز کند.
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