
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

   ۱۴۰۰آذر   ۲۸ :ششمجلسه      بچه غول ذهن خود را بشناسیم!  موضوع نشست:

 

 emotional quotient  : ( EQهوش هیجانی ) 

 کورتکسی است.  (IQ) هیجانی ماهیتی لیبمبیکی دارد و هوش کالسیک هوش 

  گویند.به توانایی کورتکس در مدیریت و تعدیل هیجانات و احساسات هوش هیجانی می 

کند  ه می خواهیم بیاموزیم چگونه بین عقل خود و ضمیر ناخودآگاه همکاری برقرار کنیم. وقتی هیجانات بر ما غلبو ما می 

 دهیم یعنی کورتکس ضعیفی داریم. و رفتار های تکانشی نشان می

 

 فظ کردن: حفظ شدن و ح

 کنیم اما توصیه این است که روند اصلی ما حفظ شدن باشد!ما حفظ کردن را رد نمی 

 شود. گیرد اما به سرعت فراموش می حفظ کردن در مدت کوتاه صورت می 

 گیرد اما ماندگار و پایدار است.حفظ شدن بدون فشار و تدریجی صورت می 

قالبی بین این مطالب و مطالب   ،گونهکند اینکردن مطالب یکی از مکانیزم هایی است که به حفظ بهتر کمک می  کددار

 شود و پیوند های معناداری بین مطالب جدید و قدیمی شکل می گیرد. قبلی ایجاد می 

 دارای مراتبی است:  هحافظ

 حافظه حسی 

 حافظه کوتاه مدت 

 حافظه بلند مدت 

 کند.مرور و تکرار است که مطالب جدید را به حافظه بلند مدت منتقل می 

 شود در همان لحظه دوباره مطلب مرور شود.( )نوشتن تکنیکی است که باعث می 

 

 



 

 

 کره چپ و راست: تقسیم بندی مغز براساس نیم 

شد صور میدارند در ابتدا ت   یای خاصیژگی هشود که هر کدام وسیم می تقبه دو نیمکره  کنیم  نصف    ز را از باالمغی  وقت

ستیم، ما هم  چپی نی  یاست که ما یا راستی  کره راستی هستند یا چپی اما اعتقاد غالب امروزه این اکه انسان ها یا نیم 

 . د کره و غالب بودن بک طرف در افراد ش توان منکر تفاوت این دو نیمستیم هم چپی ولی نمیراستی ه

 میر  کره را برقرال بین دو نیم اصات   ،یق سلول هاییه است و از طرکرفاصل این دو نیم شیاری به نام جسم پینه ای حد  

 ست.صاالت در خانم ها معموال بیشتر از آقایان ا؛ تعداد این ات کند 

 .ه برقرار کنیم کریم ن این دو نال بیشتری بی قصد داریم تا اتصک هایی  یق تکنیطر ما از

ه راستش فعال  کریم ن  در   ت است مرکز نوشتنی کسی که چپ دس ، یعنستادن  بالف  سمت مخم  ااند   ای نیمکره فرمانرو  هر

 است. 

ئی نگر، با اعداد و ریاضیات منطقی، تحلیلگر، دارای قالب ها و کلیشه های ثابت، جزدرونگرا،    : مغز ها   پ چ ای  ویژگی ه 

زنسی عالقه  و مهندسی و بی  ی دارند، به مشاغل فنیفان خوبی دارند، زبان بدن ضعیمانوس ترند، مکالمات شفاهی و بی

 و...  شنونده های بهتری هستند مجری خوبی برای دستورات هستند، خالقیت کمتری دارند، بیشتری دارند، 

  ، حافظه تصویری ، زبان بدن قوی دارند، کلی نگرند احساسی  ،  خالق  ،  بصری    برازگر، برونگرا، ا:  ها راست مغز ویژگی های  

 و...  بیشتری دارند ی دارند، به مشاغل مدیریت، مشاوره و هنر عالقه بهتر

 حریک ذهنی: تکنیک های ت 

ثال هر شب یک صفحه کتاب بخوانید وخالصه  )م  ا به خواندن و نوشتن اختصاص بدهید روز مدت کوتاهی ر  هر .1

 ان را بنویسید(

 مشغول به یادگیری مطالب و مهارت های جدید باشید  .2
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