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۱ - هر روز ۱۰ ایده جدید داشته باشید
حل  هزينه ها،  كاهش  چگونگی  درباره  می گويد،  آلتاچر  كلوديا 
مشكالتی كه روزانه با آنها سر و كار داريد، يافتن ايده های جذاب برای 
فيلم ها يا هر چيز ديگری كه به ذهنتان می رسد، فكر كنيد. اصاًل مهم 
نيست كه موضوع اين ايده ها چيست زيرا در اين مواقع مغز شما در 
حال كار كردن و ايده های شما در حال پرورش يافتن است. بخاطر 
داشته باشيد كه ايده های شما ممكن است سرآغازي برای انجام كار 

جديد باشند يا تبديل به موضوع خاص برای نوشتن مقاله شوند.

۲- روزنامه بخوانید
ماناس سائولی می گويد، اين كار به شما كمک خواهد كرد تا از وقايع 
مهمی كه در جهان رخ می دهد، بيشتر مطلع شويد. ياد بگيريد ايده هاي 
خود را تا زمان تجسم يافتن پرورش دهيد و ارتباطی بين چيزهای به 
ظاهر نامرتبط بيابيد؛ با اين كار خواهيد توانست در ميهمانی ها و يا در 

بين دوستانتان، حرفی برای گفتن داشته باشيد.

۳- ایده های پذیرفته شده را به چالش بکشید
پيتر داپولو می گويد، مهارتی را در نظر بگيريد كه اخيراً ياد گرفته ايد 
و يک ايده ناب ارايه دهيد كه به راحتی به ذهن هر كسی نمی رسد؛ 
برای آن دليل بياوريد و چشمانتان را بر روی اصالحاتی كه سبب بهبود 
ايده شما می شود باز كنيد؛ اين كار را هر روز تكرار كنيد و بخاطر داشته 
باشيد كه اگر از ديد يک ناظر بيرونی به هدف خود نگاه كنيد نتيجه 
بهتری خواهيد گرفت. اگر حس می كنيد كه به بن بست رسيده ايد، 
برگرديد و دوباره به كاغذ برنامه تان نگاهی بياندازيد، يک ارزيابی دقيق 

و حساب شده از آن داشته باشيد و درصورت نياز اصالحش كنيد.

۴- کتاب های داستانی یا غیر داستانی بخوانید
كلوديا آلتاچر می گويد، وقت را طوری برنامه ريزی كنيد كه حداقل يک 
كتاب در طول هفته بخوانيد. چه در طول كارهای روزانه، چه زمانی كه در 
يک صف انتظار هستيد، وقت را از دست ندهيد و همواره فرصتی برای 
مطالعه كتاب پيدا كنيد.  وبسايت GoodReads يک راه بسيار عالی برای 
پيگيری كتاب هايی است كه می خوانيد و همچنين به شما كمک می كند 
تا با جمعی از كتاب خوان ها در ارتباط باشيد. بايد اشاره كرد كه كتاب های 
داستانی، شما را در درک درست شخصيت ها و آشنايی با نظرات ديگران 
ياری خواهند داد در حالی كه كتاب های غير داستانی، شما را با موضوعات 

جديدی، از سياسی گرفته تا روان شناسی، آشنا می كنند.
 

برنامه های  تلویزیون،  تماشای  جای  به   -۵
آموزشی ببینید

تماشای  اوقات  گاهی  می گويد،  اسليكس  هندريک 
شما،  عالقه  مورد  موضوعات  با  مرتبط  آموزشی  فيلم های 

از  می توانيد  حتی  و  می كند  جلوه  جذاب تر  خواندنش  به  نسبت 
تجربيات بسياری از افراد در رابطه با آن موضوع، درس بگيريد.  در 
كانال “smarter everyday” شبكه يوتيوب هم می توانيد فيلم های 
خوبی را ببينيد؛ در اين فيلم ها مطالب و اطالعات به قدری ساده بيان 
شده اند كه در ذهن شما نقش خواهند بست و آنقدر برايتان جذاب 

خواهند بود كه از تماشای دوباره آن هم استقبال می كنيد. 

۶ - موضوعات جالب را دنبال کنید
Saurabh Shah می گويد، صفحات جالب را در فيسبوک و توييتر 
دنبال كنيد؛ در اين صورت هرگاه به صفحه شخصی خود نگاه كنيد، با 

انبوهی از مطالب جديد رو به رو خواهيد شد. 
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آیـا دوسـت داریـد ذهـن خـود را فراخ تـر کنیـد؟ بایـد 
بدانیـد کـه با اندکی تـالش و پیشـرفت روزانـه، می توانید 
کارهـای ناشـدنی را ممکـن کنیـد. در Quaro کـه یـک 
سـایت پرسـش و پاسـخ اسـت، مطلبی درج شـده بـود با 
عنوان»چـه کار کنیم تا هـر روز اندکی باهوش تر شـویم؟« 
کـه در آن خواننـدگان، عادت هـا و تجربیاتشـان را درباره 

تقویـت مغـز خـود مطـرح مي کردند.
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۷ - منابع علمی مورد عالقه خود را رصد کنید
 Quara، نظير  وبسايت هايی  به  روز  هر  سائولی  ماناس  گفته  به 
ديگری  منبع  هر  يا  و  تخصصی  وبسايت های   ،StackOverflow
استفاده  كنيد.  می كند،مراجعه  برطرف  را  شما  علمی  عطش  كه 
كاربران،  ساير  كه  زيرا  است  آسان  بسيار  سايت ها  اين  اطالعات  از 
موضوع ها را دسته بندی كرده اند و تنها كاری كه شما بايد انجام دهيد 
اين است كه كليد واژه ای از موضوع مورد نظر را جستجو كنيد. بهتر 
است پرونده ای برای مقاالت كه فرصت نكرده ايد مطالعه كنيد، تهيه 

و هر شب قبل از خواب نگاهی به آنها بياندازيد. 

۸- آنچه از دیگران یاد گرفته اید را به اشتراک بگذارید
مايک زی می گويد، فردی را پيدا كنيد كه بتوان با او به مناظره 
و بررسی دانش و اطالعات پرداخت؛ اين كار به هر دوی شما كمک 
می كند تا به معلومات شما افزوده شود و ديد بهتری نسبت به مسائل 
و موضوعات داشته باشيد. ناگفته نماند كه وقتی شما ايده ای را برای 
شخص ديگری توضيح می دهيد، اين قطعاً بدان معنا خواهد بود كه 
شما روی آن موضوع تسلط كافي داريد.  بخاطر داشته باشيد بدون 
گفتگوی مستقيم هم می توانيد دانسته هاي خود را به اشتراک بگذاريد 

چون بسياری از افراد تمايل به گفتگوی آنالين در وبالگ ها دارند. 
 

۹ - دو لیست برای انجام کارها تهیه کنید
ماناس سالوئی می گويد، يكی از ليست ها مربوط به كارهايی است 
كه در حال حاضر قصد فراگيری مهارت انجام آنها را داريد و ديگری 
مربوط به كارهايی است كه در آينده می خواهيد بياموزيد. بطور نمونه 
برنامه واژه پرداز است كه بصورت آنالين توسط  گوگل داكس يک 
گوگل پشتيبانی می شود؛ با اين برنامه می توان فايل هايی با پسوند.

پيگيری  برای  مناسب  راه  يک  برنامه  اين  كرد؛  ذخيره   doc.و  xls
كارهايی است كه در ليست های پيشگفته داريد.  برای هر دو ليست 
تصميم بگيريد كه می خواهيد چه مهارت هايی را ياد بگيريد، سپس 
منابعی كه به شما اين توانايی را می دهند بررسی و از آن پس هر 
روز، روی آن كار كنيد. به عنوان نمونه اگر به حوزه علوم كامپيوتر 
و ساير بخش های مرتبط با آن عالقه داريد، اولين كاری كه احتماالً 
در ليست خود قرار خواهيد داد، آموختن مطالب جديد مانند زبان 
برنامه نويسی پايتون و يا آشنايی با MongoDB  خواهد بود.  برای 
آيا  اينكه  بلند مدت خود فكر كنيد؛  ليست دوم می توانيد به اهداف 
را  معماری  مانند  رشته ای  يا  بازاريابی شويد  وارد حوزه  می خواهيد 
بايد  هدف  به  رسيدن  برای  كه  قدم هايی  است  بهتر  انتخاب  كنيد. 

برداريد را روی كاغذ بنويسيد. 
 

۱۰- یک لیست بنام “کارهایی که انجام دادم” تهیه کنید
كلوديا آلتاچر می گويد، در پايان هر روز فعاليت هايی را كه داشته ايد، 
كه دچار  زمانی  به شما كمک می كند، مخصوصاً  كار  اين  بنويسيد؛ 
انجام  تا كنون  كه  كارهايی  به  نسبت  بهتری  نااميدی شده ايد حس 
ايد داشته باشيد. اين كار كمک خواهد كرد كه سطح بازدهی  داده 
خود را مشخص كرده و چگونگي تهيه ليست مربوط به روز بعد را هم 

ياد بگيريد. 

۱۱ - لیستی به نام ” کارهای متوقف شده” داشته باشید
شانی پاريش می گويد، برای آنكه ذهن خود را از آشفتگی دور نگه 
داريد، حواستان به روش های بيهوده ای كه فقط باعث اتالف وقت و 
وقت  و  كنيد  ترک  را  قديمی  عادت های  باشد.  می شوند،  سردرگمی 
بيشتري براي روش های جديد اختصاص دهيد.  وارن بافت، كارآفرين 
و بازرگان آمريكايی كه به عنوان موفق ترين سرمايه گذار قرن بيستم از 
او ياد می شود می گويد: ” تفاوت افراد موفق و خيلی موفق در اين است 

كه اشخاص خيلی موفق به اغلب چيزها » نه « می گويند”. 

۱۲- آنچه را که یاد می گیرید، بنویسید
يا  وبالگ  يک  از  استفاده  با  می توانيد  می گويد،  سالوئی  مانوس 
اپليكيشن هايی مانند Inkpad، به هر چيزی كه تا كنون آموخته ايد، 
دسترسی داشته باشيد. اين راه بهترين روش برای اطالع از كارهايی 
است كه تاكنون انجام داده ايد و عالوه بر اين به منبع خوبی از انگيزه ها 
نگه  پاسخگو  ديگران  برابر  در  را  شما  كه  داشت  خواهيد  دسترسی 
می دارد.  اگر در پايان روز اطالعاتی برای نوشتن نداشتيد، احتماالً برای 

يادگيری علوم گوناگون بيشتر مشتاق خواهد شد. 

۱۳ - ذهنتان را تحریک کنید
ريک برونو می گويد، پياده روی روزانه يكی از بهترين راه هايی است 
كه می توانيد با آن بدن و مغز خود را سالم نگه داريد. اين كار همچنين 
بهترين روش برای فكر كردن درباره مسائل گوناگون و تجزيه و تحليل 

ايده های جديد در ذهن شما است. 
 

۱۴-  در دوره های آنالین شرکت کنید
ماناس سالوئی می گويد، ليست دوره های آنالين پرطرفداری كه برای 
و مطمئن شويد  كنيد  بررسی  را  گرفته شده  نظر  در  افراد حرفه ای 
كه از سطح شما باالتر نباشند؛ يک يا دو دوره را انتخاب و روی آنها 
تمركز كنيد. مطمئناً سرفصل های آموزشی اين دوره ها برای شما مفيد 

خواهند بود و می توانيد هر روز پيشرفت خود را مشاهده كنيد. 

۱۵- با اشخاصی که برای شما جالب هستند، گپ بزنید
به گفته ماناس سالوئی، حتی اگر اين افراد را نمی شناسيد، از نزديک 
شدن به آنها نترسيد. از اين افراد در رابطه با عاليق و اينكه چطور به 
آنها پی برده اند، بپرسيد. گاهی اوقات از افرادی كه درست نمی شناسيد، 

چيزهای بيشتری ياد می گيريد. 

۱۶- با افراد باهوش تر از خود معاشرت کنید
را  بيشتری  زمان  تا جايی كه می توانيد  ماناس سالوئی می گويد، 
برای  را  وقتی  روز  هر  است  بهتر  كنيد.  نخبه  افراد  با  گفتگو  صرف 
نيز  را  و شما  است  باهوش  كه  با كسی  زدن  قدم  يا  قهوه  نوشيدن 
تشويق می كند، كنار بگذاريد.  همواره متواضع و مايل به گوش دادن 
باشيد و تا جايی كه ممكن است، سئوال بپرسيد زيرا اگر با افرادی 
كه آگاهي بيشتري نسبت به شما دارند سر و كار داشته باشيد، حتماً 

بر دانش شما افزوده می شود. 
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۱۷- در یافتن پاسخ پرسش هاي خود، پیگیر باشید
مايک زی می گويد، اگر چيزی را ديديد يا شنيديد كه برای شما 
جذاب بود، فرصت را از دست ندهيد، پيگير و كنجكاو باشيد تا پاسخ 

پرسش های خود را پيدا كنيد. 

۱۸- از اپلیکیشن Word of the day استفاده کنید
اين كار می توانيد دامنه واژگان خود را  با  به گفته ماناس سالوئی، 
افزايش دهيد. به نظر وی، اين كار كمک شايانی به شما در آزمون هايی 
شما  می كند.  روزانه  تعامالت  در  حتی  يا  و   GRE يا   SAT مانند  
می توانيد لغات جديد را در زبان هايی جز انگليسی، ياد بگيريد. با توجه 
به هدفی كه داريد، هر روز 5 تا 10 لغت از يک زبان خارجی ياد بگيريد. 
وبسايت هايی نظير  LiveMocha، Basuu  و يا DuoLingo برای 

اين كار گزينه های خوبی هستند. 

۱۹- ریسک کنید
كلوديا آلتاچر می گويد، خارج شدن از محدوده راحتی و آسايش به 

شما كمک می كند كه عاقالنه تر عمل كنيد. 

۲۰- مکان هاي جدید را کشف کنید
به گفته ماناس سالوئی، اگر هر روز نمی توانيد مسافرت كنيد، سعی 
از محل زندگی خود  كنيد حداقل مطالب جديدی را در جايی غير 
پيدا كنيد. از اين طريق با افراد مختلف مالقات مي كنيد، واقعيت های 
پيدا  اطراف خود  از جهان  ياد می گيريد و درک درستی  را  جديدی 
می كنيد. شک نكنيد كه بازدهی اين كار از خانه نشينی و تماشاي 

تلويزيون، بيشتر خواهد بود. 
 

۲۱ – بازی های هوشمندانه را دنبال کنید
به گفته Saurabh Shah، بعضی از بازی هاي فكري مانند شطرنج، 
ذهن شما را باز می كنند. وقتی مشغول بازی هستيد، خود را به چالش 
بكشيد؛ همچنين می توانيد بازی هايی مانند »سودوكو« و »2048« را 

دنبال كنيد. 

۲۲ - زمانی را برای استراحت مطلق کنار بگذارید
به گفته آلتاچر، نشستن در جايی كه سكوت كامل حكمفرماست، 
می تواند باعث شود ايده های نابی به ذهن شما برسد و يا حداقل اينكه 

بتوانيد درباره روزی كه سپری كرده ايد، تفكری عميق داشته باشيد.

۲۳- یک سرگرمی برای خودتان درست کنید
به گفته مايانک راجپوت، اگر هنری داريد كه هر روز می توانيد روی 
آن كار كنيد، از بافندگی گرفته تا ماهيگيری، با انجام آنها بطور مرتب 
خواهيد توانست مهارت خود را در آن كار باال ببريد. مثاًل ممكن است 
هر روز قطعه جديدی از موسيقی بنوازيد، فيزيک مطالعه كنيد، رمان 

بنويسيد و يا اينكه مهارت های كامپيوتری خود را افزايش دهيد. 

۲۴- از آنچه که یاد گرفته اید، استفاده کنید
هيمانشو پال می گويد، اگر به تازگی زبان برنامه نويسی جديد و يا 
نحوه استفاده از يک ابزار را ياد گرفته ايد، مطمئن باشيد تا جايی كه 
ممكن است در طول زندگی خود از اين مهارت استفاده خواهيد كرد. 
يادگيری تئوری يک مهارت اگر با مرحله عملی آن نيز همراه باشد، 

بی شک موثر تر خواهد بود. 

۲۵ - ورزش کنید و رژیم غذایی سالمی داشته باشید
جين پيروئينن می گويد، از غذاهايی كه انرژی مورد نياز مغز را برای 
فعاليت های فكری تأمين می كنند، استفاده كنيد. از خوردن غذاهای 
پركالری پرهيز داشته باشيد زيرا شما را تنبل خواهد كرد. هنگامی كه 
خسته شديد، قدم بزنيد؛ اينكار باعث می شود خون بيشتری به مغز 
مهاتما  بزرگی چون  متفكران  بخشد.  بهبود  را  و عملكرد شما  برسد 

گاندی بخاطر پياده روی های طوالنی، مشهور بودند. 
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