
11 النفس املطمئنة

لتقوية  مجربة  عديدة  طــرق  وثمة 
ما  لكن  الحفظ.  وتحسني  ــرة  ــذاك ال
حول  األبحاث  آخر  إليه  توصلت  الذي 
نراها  قد  التي  الذاكرة  تقوية  أساليب 

مستقبال؟
1- املشي للخلف

شيئان  والزمان  املكان  أن  نظن  قد 
بصلة،  لبعضهما  يمتان  ال  مختلفان 
مع  يتداخل  ما  كثيرا  الزمان  أن  رغم 
املكان في أحاديثنا دون أن ندري. فقد 
نقول مثال إننا نلقي هموم املاضي »وراء 
ظهورنا«. وقد يتخيل معظم الناس، وال 
سيما في العالم الغربي، املاضي وكأنه 
خلفنا،  األطـــراف  مترامية  مساحة 

والعكس مع املستقبل.
جامعة  مـــن  ــون  ــث ــاح ب قـــرر  وقـــد 
هذا  استغالل  البريطانية  روهامبتون 
واملكان  الزمان  بني  الذهني  الرابط 
للبحث عن وسيلة لتحسني قدرتنا على 
على  عرضوا  إذ  األحــداث.  استحضار 
مجموعة  أو  بكلمات  قائمة  متطوعني 
المــرأة  فيديو  مقطع  أو  الــصــور  مــن 
املشي  منهم  وطلبوا  حقيبتها،  ُسرقت 
في  أمتار   10 ملسافة  الخلف  أو  لألمام 

الغرفة على دقات بندول اإليقاع.
األشــخــاص  أن  الباحثون  والحـــظ 
تذكروا  للخلف  يسيرون  كانوا  الذين 
مقارنة  املعلومات  مــن  أكــبــر  عـــددا 
لألمام،  يسيرون  الذين  بنظرائهم 
على  الذهن  يحث  للخلف  السير  وكأن 
الرجوع بالزمن إلى الوراء للوصول إلى 

الذكريات بسهولة.
مع  النتائج  نفس  الباحثون  والحــظ 
األشخاص الذين تخيلوا أنهم يسيرون 
أماكنهم.  يبرحوا  أن  دون  للخلف 
بحث  نتائج  مع  النتائج  هذه  وتتطابق 
اكتشف  إذ   .2006 عــام  ــري  أج آخــر 
الباحثون أن الفئران عندما تستكشف 
لديها  تنشط  املتاهة،  فــي  طريقها 
املكان«  »خاليا  تسمى  عصبية  خاليا 

عند كل موقع تمر به.
    وخلص الباحثون إلى أن استحضار 
األحداث املتسلسلة زمنيا بشكل عكسي 
الطريق  تذكر  فــي  الفئران  يساعد 

الصحيح.
البشر  أن  إلى  جديد  بحث  وخلص 
من  حدث  استحضار  يحاولون  عندما 

املاضي فإنهم يعيدون ترتيب املعلومات 
في أذهانهم عكسيا. فإن أول ما يلفت 
عندما  ــال،  ــث امل سبيل  على  نظرنا، 
الرسومات  ما،  شيء  على  أعيننا  تقع 
التعرف  نحاول  بعدها  ثم  واأللـــوان، 
على طبيعة الشيء. لكن العكس يحدث 
تفاصيله  اســتــرجــاع  نــحــاول  عندما 
نفسه  الشيء  أوال  نتذكر  إذ  الحقا، 

وبعدها تفاصيله، إن حالفنا الحظ.
2- الرسم

ق  التسوُّ قائمة  رســم  في  ــك  رأي ما 
 ،2018 ــام  ع فــي  كتابتها؟  مــن  ــدال  ب
الشباب  من  مجموعة  باحثون  كلف 
واملسنني بحفظ قائمة من الكلمات، ثم 
قّسموهم إلى فريقني. وطلبوا من فريق 
ربط كل كلمة برسم معني، ومن الفريق 

اآلخر كتابة كل كلمة أثناء تعلمها.
الــذاكــرة  على  الــرســم  تأثير  ــان  وك
املسنني  أن  درجة  إلى  للغاية  ملحوظا 
استرجاع  من  تمكنوا  األول  الفريق  في 
وقد  الشباب.  كفاءة  بنفس  الكلمات 
أيضا  الخرف  مرضى  الرسم  ساعد 

على التذكر.
نرسم  عندما  أننا  إلى  ذلك  ويرجع 
إمعان  على  أنفسنا  نجبر  فإننا  شيئا 
التفكير  وهــذا  التفاصيل،  في  النظر 
العميق يساعدنا في التذكر. ولهذا فإن 
تساعدك  ق  التسوُّ قائمة  كتابة  مجرد 
التي  األغــراض  من  املزيد  تذكر  على 
القائمة  نسيت  لو  حتى  شراءها،  تود 

نفسها في املنزل.
من  أفــضــل  الــرســم  أن  عــن  فضال 
على  الــقــدرة  تحسني  ــي  ف الــكــتــابــة 
جودة  تؤثر  ولم  املعلومات.  استرجاع 

الرسم على النتائج.
في  الرياضية  التمارين  ممارسة   -3

الوقت املناسب
الرياضية  التمارين  أن  املعروف  من 
مثل  الدموية  واألوعية  للقلب  املفيدة 
الــذاكــرة.  تقوية  في  تسهم  الــجــري، 
التمارين  ممارسة  تأثير  كان  وبينما 
على  ــدودا  ــح م بانتظام  الرياضية 
التمارين  مــمــارســة  ــإن  ف الــذاكــرة، 
أثناء  قصيرة  لفترة  الشاقة  الرياضية 
على  القدرة  تحسني  في  تساعد  اليوم 

الحفظ على املدى القصير على األقل.
أن  إلــى  جــديــد  بحث  خلص  وقــد 

التوقيت  ــي  ف ــة  ــاض ــري ال مــمــارســة 
املعلومات  تثبيت  في  يسهم  املناسب 

وتقوية الذاكرة طويلة األمد.
األشخاص  أن  الباحثون  الحظ  إذ 
الرياضية  التمارين  مارسوا  الذين 
من  ساعات  أربع  بعد  دقيقة   35 ملدة 
املقترنة  الــصــور  مــن  قائمة  حفظ 
بمواقع محددة، كانوا أكثر قدرة على 
استرجاع املعلومات مقارنة بنظرائهم 
الذي مارسوا التمارين الرياضية بعد 

الحفظ مباشرة.
إلى  مستقبال  الباحثون  ويتطلع 
ملمارسة  األمثل  الوقت  على  التعرف 
في  للمساعدة  الرياضية  التمارين 

تقوية الذاكرة.
4- االسترخاء

فاقدي  بعض  مــن  بــاحــثــون  طلب 
كلمة،   15 من  قائمة  حفظ  الذاكرة 
ثم طلبوا منهم ممارسة مهمة أخرى، 
دقائق   10 بعد  اختبروهم  وعندما 
في   14 سوى  القائمة  من  يتذكروا  لم 
املئة فقط من محتوياتها. لكن عندما 
جلسوا في غرفة مظلمة ولم يفعلوا أي 
في   49 تذكروا  دقيقة،   15 ملدة  شيء 

املئة من الكلمات.
من  ــوار،  ديـ ميكايال  واستخدمت 
إدنــبــره،  فــي  وات  هيريوت  جامعة 

عديدة،  دراســات  في  الطريقة  نفس 
القصيرة  االســتــراحــة  أن  والحــظــت 
في  تسهم  مــبــاشــرة  الــحــفــظ  بــعــد 
تحسني قدرة األصحاء على استرجاع 
من  كامل  أسبوع  بعد  حتى  املعلومات 

حفظها.
ولكي تتأكد ديوار من أن األشخاص 
ــرددوا  ــن يـ الــخــاضــعــني لــلــدراســة ل
الغرفة  في  بقائهم  أثناء  الكلمات 
منهم  طلبت  دقائق،   10 ملدة  املظلمة 
بلغة  النطق  صعبة  كلمات  حفظ 

أجنبية يصعب تكرارها.
مدى  عــن  الــدراســة  هــذه  وتكشف 
الجديدة،  الذكريات  نسيان  سهولة 
إلى درجة أن استراحة قصيرة لدقائق 
املعلومات  تثبيت  في  تؤثر  قد  معدودة 

أو نسيانها.
5- القيلولة

إن بدا لك املشي للخلف أو الرسم أو 
التمارين الرياضية أو حتى االسترخاء 

شاقا، فما رأيك بالقيلولة؟
النوم، سواء كان  أن  العلماء      يرى 
في  يساعد  الليل،  أو  النهار  أثــنــاء 
تثبيت الذكريات من خالل استحضار 
املعلومة التي تعلمناها للتو في الذهن 
من  باحثون  طلب  ــد  وق وتــكــرارهــا. 
من  أزواج  حفظ  متطوعني  من  أملانيا 
الكلمات  عدد  أن  والحظوا  الكلمات، 
من  قسط  أخــذ  بعد  تذكروها  التي 
من  أكثر  كــان  دقيقة   90 ملــدة  النوم 
مشاهدة  بعد  تذكروها  التي  الكلمات 

فيلم.
هذه  أن  على  يدل  حديثا  بحثا  لكن 
األشخاص  مع  فعالية  أكثر  الطريقة 
ما  وهــذا  القيلولة.  على  املعتادين 
وفريقها  ماكديفيت  إليزابيث  دفــع 
ريفيرسايد  كاليفورنيا  جامعة  من 
على  األشخاص  تدريب  محاولة  إلى 
في  ــوم  ــن ال ــن  م بقسط  االســتــمــتــاع 

منتصف النهار.
يسهم  لم  القيلولة  نوم  أن  والحظت 
غير  ــاص  ــخ األش ــرة  ذاكـ تقوية  فــي 
يحتاجون  هؤالء  ولعل  عليه.  املعتادين 
قد  أو  الــتــدريــب  ــن  م ــول  أطـ لفترة 
للخلف  املشي  املقابل  في  يساعدهم 
أو الرسم أو الجري أو االسترخاء في 

استرجاع املعلومات.

طرق سهلة تجعلك من أبطال الذاكرة القوية

ق فور الدخول  نتمنى جميعا أن نتمتع بذاكرة أفضل تسعفنا في تذكر قائمة التسوُّ
إلى املتجر، أو في تذكر السبب الذي دعانا للصعود للطابق العلوي بمجرد وصولنا 

إليه، أو في ترسيخ املعلومات في أذهاننا بسهولة فور قراءتها.

كلوديا هاموند


