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نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پست جواب قبول
هزينه پستي طبق قرارداد 37184/22 پرداخت شده است.

مؤّسسة طرف قرارداد:
معاونت پژوهشي حوزة علمّية قم

قم/ صندوق پُستي 37185-3361
تلفن: 0251-2927751-2

Email:DTJHEQ@Gmail.com
نشريّة خشت اّول
دفتر طالب جوان

در صورت تمايل فرم مشّخصات فردي 
را تكميل نماييد.

نام و نام خانوادگي:
محّل تولّد: تاريخ تولّد: 

زن  جنسّيت:      مرد
شهر محّل سكونت:

تحصيالت حوزوي:    
محّل تحصيل:

تحصيالت دانشگاهي:   
محّل تحصيل:
آدرس پستي:

تلفن تماس:

بدون	 يكي	 و	 هستند،	 روشها	 زادة	 دانشها	
ديگري	راه	به	جايي	نمي	برد.

مي	كوشد	 پژوهش«	 سوي  »به  مجموعة	
كوتاه	ترين	 در	 را	 آنها	 كاربردهاي	 و	 روشها	
معرفت	جويي	 و	 تحقيق	 راه	 تا	 ارائه	دهد	 قالبها	

را	براي	طالب	جوان	هموارتر	كند.

از	همين	مجموعه:
1.	حرفه	اي	ها	چگونه	كتاب	مي	خوانند؟

2.	تمركز؛	چرا	و	چگونه؟
3.	از	حافظه	چه	مي	دانيم؟

4.	از	شنيدن	تا	گوش	كردن!
5.	مهارتهاي	يادداشت	برداري	در	كالس	درس

قيمت: 100 تومان

891011

سلسله نگاره هاي كوتاه
ويژة طّلب مدارس علمّيه

به سوي
پژوهش
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      پديدة »بر سر زبان بودن«4   
چيست؟

در	 موجود	 اطالعات	 بودن	 غيرفّعال	 سبب	 به	
و	 آسان	 چندان	 آنها	 بازيابي	 بلندمّدت،	 حافظة	

بي	دردسر	نيست.
پديدة	»بر	سر	زبان	بودن«،	به		خوبي	اين	مشكل	
را	نشان	مي	دهد.	گاه	اتفاق	مي	افتد	كه	ما	مي	خواهيم	
اطالعاتي	را	از	حافظة	بلندمّدت	به	زبان	آوريم،	اّما	
كه	 مي	بينيم	 را	 آشنايي	 مثاًل	 برنمي	آييم.	 عهده	 از	
نام	او	نوك	زبان	ما	است،	اّما	به	يادش	نمي	آوريم.	
حتي	ممكن	است	حرف	اّول	آن	را	هم	به	ياد	آوريم،	
از	 گويي	 نه.	 را	 اسم	 مي	كوشيم	خود	 چه	 هر	 ولي	
ما	مي	گريزد.	اين	تجربه،	همان	چيزي	است	كه	به	

پديدة	»بر	سر	زبان	بودن«	شهرت	يافته	است.

Tip of the Tongue	.4

براي مطالعة بيشتر:      حافظه هاي سه گانه در يك نگاه

پرورشي؛	 روان شناسي  علي	اكبر؛	 سيف،	 	.1
تهران،	انتشارات	آگاه.

زمينه روان شناسي؛	 اتكينسون	و	همكاران؛	 	.2
تهران،	 ديگران؛	 و	 براهني	 محّمدتقي	 ترجمة	

انتشارات	رشد.
ترجمة	 يادگيري؛	 و  حافظه  برنارد؛	 الول،	 	.3

غالمرضا	احمدي؛	تهران،	نشر	ققنوس.

عضو	 آذربايجاني؛	 مسعود	 علمي:	 نظارت 
هيئت	مديرة	انجمن	روان	شناسان	حوزه	و	عضو	

هيئت	علمي	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه
نظارت ادبي:	انجمن	قلم	حوزه

خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقادهاي	 و	 پيشنهادها	
اّول	را	در	ارائة	ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور،	

ياري	مي	رساند.

قم	-	صندوق	ُپستي 37185-3361	
تلفن: 2 - 0251-2927751

Email:DTJHEQ@Gmail.com
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم

دفتر	طالب	جوان
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

آتش و عينك
نبود.	 جلودارش	 كسي	 و	 مي	رفت	 پيش	 آتش،	
از	 توده	هايي	 به	 را	 چوبي	 صندليهاي	 و	 ميزها	
َمزيد«	 مِن	 »َهْل	 همچنان	 و	 تبديل	مي	كرد	 خاكستر	
و	 در	 به	 را	 خود	 شعله	هاي	 اندك،	 اندك	 مي	گفت.	
به	 نزديك	 اتاقهاي	 و	 راهرو	 مي	كوبيد.	 نيز	 ديوار	
حياط	را	پشت	سر	گذاشته	بود	و	اكنون	آهنگ	اتاقي	
پرونده	هاي	 و	 مدارك	 و	 اسناد	 همة	 كه	 مي	كرد	 را	
و	 مالي	 حسابرسي	هاي	 دفتر	 و	 اداره	 كاركنان	
بر	روي	هم	ريخته	 آنجا	 بهادار،	 اوراق	 از	 انبوهي	
مي	آمد،	 سوي	شان	 به	 كه	 آتشي	 بيم	 از	 و	 بودند	
بر	خود	مي	لرزيدند.	همه	را	بيم	و	هراس	بود	جز	
پيش	 بي	مباالت	 و	 بي	پروا	مي	سوزاند	 كه	 را،	 آتش	
مي	رفت.	سرانجام	نيز	كار	خود	را	كرد	و	يك	برگ	

را	سالم	نگذاشت.
شش	ماه	طول	كشيد	تا	اداره	را	دوباره	ساختند	
و	نشان	سوختگي	را	از	در	و	ديوار	آن	ُرفتند؛	اّما	
جبران	آنچه	آتش	با	حافظة	كاغذين	اداره	كرده	بود،	

هرگز	ممكن	نگشت.
ميزي،	 هر	 روي	 بر	 اداره	اي،	 هر	 در	 امروز،	
رايانه	اي	نشسته	است	تا	اندكي	از	زحمتها	و	نگرانيها	
بكاهد.	اّما	آنچه	ذخيره	سازي	و	بايگاني	اطالعات	و	
كند،	 بيمه	 و	 بهينه	 را	 انسان	 ارزشمند	 دانستنيهاي	
چيست؟	آتِش	فراموشي	را	چگونه	بنشانيم	كه	هر	

چه	رشته	ايم،	پنبه	نكند؟
به	حتم	اگر	اين	بخش	از	وجود	خود،	يعني	حافظه	
محافظت	نكنيم،	 سماوي!	 و	 ارضي	 آسيبهاي	 از	 را	
بر	ما	نيز	آن	مي	رود	كه	از	آتش	غّدار	بر	آن	ادارة	

نگون	بخت	رفت.
حافظه		هاي	 به	 اكنون	 را	 كاغذي	 پرونده	هاي	
سخت)Hard Disk(	مي	سپارند؛	ما	براي	محافظت	
تدبيري	 چه	 خود،	 علمي	 و	 ذهني	 سرمايه	هاي	 از	

انديشيده	ايم؟
و	 ببينيم،	 بهتر	 تا	 مي	زنيم	 عينك	 چشم	 بر	
پاي	 و	 جبران	مي	كنيم،	 سمعك	 با	 را	 كم	شنوايي	

ناقص	را	عصا	الزم	است	و	قس	علي	هذا	...	.
اگر	 كرد؟	 »عينكي«	 مي	توان	 نيز	 را	 حافظه	 آيا	
پاسخ	ما	به	اين	سؤال،	مثبت	نبود،	زحمت	تحقيق،	
نگارش،	ويرايش	و	آماده	سازي	نوشتار	حاضر	را	
اّما	اگر	پاسخ	شما	منفي	است،	 به	خود	نمي	داديم؛	
بروشور	را	ببنديد	و	به	كسي	بدهيد	كه	مانند	شما	

فكر	نمي	كند.

        انواع حافظه
از	انواع	حافظه	و	ويژگيهاي	آنها	آغاز	مي	كنيم:

)Sensory Memory(1  حافظه حّسي
و	 يادگيري	 مرحلة	 نخستين	 حّسي،	 حافظة	
حّسي،	 حافظة	 به	 است.	 اطالعات	 به	يادسپاري	

مخزن	حّسي	و	ثبت	حّسي	نيز	مي	گويند.	
	)... محّركهاي	محيطي)نور،	صدا،	حرارت،	بو	و	
پيوسته	بر	گيرنده	هاي	حّسي	ما	اثر	مي	گذارند.	پس	
مّدت	 براي	 حّسي،	 اطالعات	 محّرك،	 تأثير	 قطع	 از	
فاصلة	 همين	 در	 	 مي	شوند.	 حفظ	 كوتاهي	 بسيار	
كوتاه،	ما	فرصت	داريم	كه	اطالعات	را	براي	انتقال	

به	حافظة	كوتاه	مّدت	انتخاب	كنيم.
اّما	 است؛	 زياد	 بسيار	 حافظه،	 اين	 گنجايش	
اندك	 آن،	 در	 اطالعات	 ذخيره	سازي	 مّدت	زمان	
محّركي	 آنكه	 از	 بعد	 ثانيه.	 	3 حّداكثر	 يعني	 است؛	
وارد	حافظة	حّسي	ما	مي	شود،	اگر	از	توّجه	يا	دّقت	
ما	برخوردار	گردد،	اطالع	يا	خبري	كه	معّرف	آن	
مي	يابد؛	 انتقال	 كوتاه	مّدت	 به	حافظة	 است،	 محّرك	
ولي	اگر	به	آن	بي	توّجهي	كنيم،	فراموش	مي	شود.

بنابراين،	نخستين	عامل	مهّم	در	يادگيري،	توّجه	
از	 بخشي	 روي	 بر	 تمركز	 يعني	 است؛	 دّقت	 يا	

اطالعاتي	كه	به	حافظة	حّسي	ما	وارد	شده	اند.
به	طور	كلّي،	اطالعات	يا	فّعالّيتهاي	تازه	و	ناآشنا	
به	توّجه	بيشتري	دارند.	براي	نمونه،	مطالعة	 نياز	
به	 گوش	دادن	 همزمان	 و	 سنگين	 درسي	 متن	 يك	
خواندن	 كه	 حالي	 در	 است؛	 دشوار	 كاري	 راديو	
راديو،	چندان	 به	 و	گوش	سپردن	 مطلب	ساده	 يك	

دشوار	نيست.

)Short-term Memory(2  حافظه كوتاه مّدت
اطالعات	موجود	در	حافظة	حّسي	 از	 آن	بخش	
حافظة	 وارد	 دّقت	كرده	ايم،	 يا	 توّجه	 آنها	 به	 كه	 ما	
تازه	واردها	به	حافظة	 اين	 كوتاه	مّدت	ما	مي	شوند.	
كوتاه	مّدت،	حّداكثر	30	ثانيه	باقي	مي	مانند	و	پس	از	

آن،	تن	به	حذف	و	فراموشي	مي	دهند.
اگر	بخواهيم	اطالعات	موجود	در	اين	حافظه	را	
براي	مّدت	بيشتري	نگه	داريم،	بايد	از	شگرد	تكرار	
يا	مرور ذهني1	كمك	بگيريم.	تا	زماني	كه	اطالعات،	
ما	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 از	 مي	شوند،	 مرور	 يا	 تكرار	
خداحافظي	نمي	كنند.	تكرار	يا	مرور،	براي	اطالعاتي	
مفيد	است	كه	قصد	استفادة	موّقت	از	آنها	را	داريم

Rehearsal	.1Chunking	.2

ولي	براي	مطالبي	كه	قصد	يادگيري	آنها	را	داريم	
عالوه	بر	تكرار	يا	مرور	ذهني،	الزم	است	آنها	را	
با	مطالبي	كه	پيشتر	آموخته	و	در	حافظة	بلندمّدت	

ذخيره	كرده	ايم،	بياميزيم	و	تداعي	كنيم.
دارد	 را	 فايده	 اين	 ذهني،	 مرور	 حالت،	 اين	 در	
قديم	 و	 جديد	 مطالب	 بين	 را	 الزم	 ارتباط	 كه	

فراهم	مي	كند.

     ويژگي ها
تدبير	 يك	 به	صورت	 بيشتر	 كوتاه	مّدت،	 حافظة	
و	 عمل	مي	كند	 موّقت	 نيازهاي	 رفع	 براي	 ذهني	
مهمّ	ترين	فايده	اش	اين	است	كه	به	ما	امكان	مي	دهد	
تا	اطالعات	را	براي	مّدتي	كه	نياز	داريم،	در	ذهن	
خود	نگه	داريم.	به	همين	سبب	مّدت	نگهداري	مطالب	
در	حافظة	كوتاه	مّدت،	طوالني	نيست.	اين	مّدت	براي	

رفع	نيازهاي	فوري	انسان	كفايت	مي	كند.
خود	 تلفن	 دفترچة	 در	 ما	 كه	 وقتي	 مثال،	 براي	
نياز	 وقت	 ثانيه	 	30 تا	 	15 مي	بينيم،	 را	 شماره	اي	
را	 شماره	 و	 برداريم	 را	 كاغذ	 و	 قلم	 تا	 داريم	

يادداشت	كنيم.
	همچنين	هنگام	مطالعه	از	لحظه	اي	كه	اّولين	كلمة	
آن	 پايان	 به	 كه	 زماني	 تا	 مي	خوانيم	 را	 جمله	 يك	
مي	رسيم،	بايد	مجموعه	اي	از	كلمات	را	در	حافظة	
خود	نگه	داريم	تا	معناي	جمله	را	درك	كنيم؛	سپس	
كلمات	آن	جمله	را	از	ياد	مي	بريم	و	خود	را	آمادة	
حفظ	كلمات	جملة	بعد	مي	كنيم.	يعني	زماني	كه	به	
كلمة	آخر	جمله	مي	رسيم،	هنوز	كلمة	نخست	آن	را	
به	ياد	داريم.	نيز	ما	در	حّل	مسائل	مختلف	به	اين	

نوع	حافظه	مّتكي	هستيم.
درك	 يا	 مسائل	 حّل	 براي	 الزم	 اطالعات	 البّته	
ما	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 از	 خارج	 جمالت،	 معناي	
درك	 يا	 مسئله	 حّل	 واقعي	 عمل	 اّما	 قراردارند؛	
معناي	جمله،	تنها	از	عهدة	اطالعاتي	برمي	آيد	كه	در	

حافظة	كوتاه	مّدت	ما	استقرار	يافته	اند.
كوتاه	مّدت،	 حافظة	 مهّم	 ويژگي	هاي	 ديگر	 از	
يادگيري،	 پژوهشگران	 است.	 آن	 اندك	 گنجايش	
±7	مادة	 ظرفّيت	اين	حافظه	را	براي	بزرگساالن	2
مي	توانند	 افراد	 بعضي	 كرده	اند.	 برآورد	 اطالعاتي	
در	يك	زمان،	2+7	)9	مادة	اطالعاتي(	را	در	حافظة	
كوتاه	مّدت	خود	نگهداري	كنند	و	برخي	ديگر	قادر	به	

حفظ	تنها	2-7	)5	مادة	اطالعاتي(	هستند.
يا	 ماده	 يك	 مي	شود،	 ُپر	 گنجايش	 اين	 وقتي	
حافظة	 وارد	 مي	تواند	 زماني	 تنها	 جديد،	 اطالعات	
كوتاه	مّدت	شود	كه	جانشين	يك	مادة	ديگر	گردد.

كوتاه مّدت  حافظة  ظرفّيت  بر  مي توان  آيا    
افزود؟

تقطيع2،	ظرفّيت	حافظة	 يا	 سازمان دادن به مطلب	
است	 عبارت	 تقطيع	 افزايش	مي	دهد.	 را	 كوتاه	مّدت	
قطعه	هاي	 يا	 واحدها	 به	 اطالعات	 دسته	بندي	 از	
كمتر.	يك	قطعه	شامل	گروهي	از	ماده	هاي	مرتبط	

اطالعاتي	است.
حافظة	 در	 موجود	 اطالعات	 از	 بايد	 تقطيع،	 در	
بلندمّدت	استفاده	كرد؛	يعني	با	توّجه	به	آنچه	پيشتر	
بلندمّدت	سپرده	ايم،	اطالعات	 آموخته	و	به	حافظة	
فراواني	را	كه	فراتر	از	ظرفّيت	حافظة	كوتاه	مّدت	ما	

هستند،	دسته	بندي	كرده،	سپس	به	ياد	بسپاريم.
براي	مثال،	ما	نمي	توانيم	حروِف	»ا م ش ر ا د ه 
گ ن ا د خ«	را	چند	ثانيه	پس	از	ديدن	آنها	از	حفظ	
بگوييم؛	زيرا	12	حرِف	منقطع،	در	حافظة	كوتاه	مّدت	
ما	نمي	گنجد؛	اّما	اگر	با	استفاده	از	اطالعات	موجود	
در	حافظة	بلندمّدت،	به	ياد	آوريم	كه	اين	حروف	به	
طور	معكوس،	سه	كلمة	»خدا نگهدار شما«)سه	قطعه(	
را	شامل	مي	شوند،	به		راحتي	مي	توانيم	آنها	را	حفظ	
و	تكراركنيم.	در	حفظ	شماره	تلفن	ديگران،	معمواًل	

از	اين	روش	استفاده	مي	كنيم.

)Long-term Memory(3  حافظه بلندمّدت
بلندمّدت	 حافظة	 ما،	 عمر	 سرتاسر	 حافظة	
طول	 در	 ما	 كه	 را	 آنچه	 هر	 حافظه	 اين	 نام	دارد.	

زندگي	مي	آموزيم،	در	خود	جاي	مي	دهد.
گفتيم	اطالعات	رسيده	به	حافظة	حّسي،	اگر	مورد	
توّجه	قرارگيرند،	به	حافظة	كوتاه	مّدت	انتقال	مي	يابند	
اگر	 نيز	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 به	 رسيده	 اطالعات	 و	
تكرار	و	مرور	شوند	و	با	اطالعات	پيشين	ما	مرتبط	

گردند،	به	حافظة	بلندمّدت،	نقل	مكان	مي	كنند.

     روشهاي انتقال
تكرار	يا	مرور	ذهني،	افزون	بر	نگهداري	مطالب	
حافظة	 از	 مطالب	 انتقال	 به	 كوتاه	مّدت،	 حافظة	 در	

كوتاه	مّدت	به	بلندمّدت	نيز	كمك	مي	كند.
در	 را	 تلفني	 شماره	 ما	 كه	 وقتي	 مثال،	 براي	
به	 بي	درنگ	 را	 آن	 مي	توانيم	 مي	بينيم،	 تلفن	 دفتر	
گوشي	تلفن	بدهيم؛	اّما	بعد	به		سرعت	آن	را	از	ياد	

مي	بريم.
حال	اگر	يك	ساعت	بعد	بخواهيم	با	همان	شماره	
تماس	بگيريم،	بايد	آن	را	با	صداي	بلند	يا	به	آرامي	
ما بلندمّدت	 وارد	حافظة	 تا	 تكراركنيم	 مّدتي	 براي	

	

3.	دّقت	كنيد	كه	گر	چه	تكرار	يا	مرور	ذهني	به	انتقال	
اطالعات	از	حافظة	كوتاه	مّدت	به	بلندمّدت	كمك	مي	كند،	اّما	
اين	فرآيند	از	ساير	فرآيندها	در	انتقال	اطالعات،	كم	اثرتر	

است.

حافظة	 از	 اطالعات	 انتقال	 در	 مهّم	 عامل	 بشود.3	
يا	 تداعي	 نوعي	 ايجاد	 بلندمّدت،	 به	 كوتاه	مّدت	
در	 موجود	 اطالعات	 با	 جديد	 اطالعات	 آميزش	
بايد	 ديگر،	 سخن	 به	 است.	 ما	 بلندمّدت	 حافظة	
رابطة	 نوعي	 قديم،	 اطالعات	 و	 اطالعات	جديد	 بين	

معنادار	برقرار	نماييم.
حافظة	 در	 مطلب	 يك	 ذخيره	سازي	 در	 آنچه	
شكل	 نه	 است،	 آن	 معناي	 است،	 مهّم	 بلندمّدت	
فهرستي	 اگر	شخصي	در	 مثال،	 براي	 ظاهري	اش.	
از	كلماتي	كه	قبـاًل	ديده	است،	كلمة	قرمز	را	به	خاطر	
سپرده	باشد،	ممكن	است	در	يادآوري	بعدي،	كلمة	

سرخ	را	كه	هم	معنا	با	قرمز	است،	به	زبان	آورد.
سبب	 اطالعات،	 ذهني	 مرور	 و	 تكرار	 بنابراين،	
نگهداري	آنها	در	حافظة	كوتاه	مّدت	مي	شود	و	براي	
مكان	 نقل	 بلندمّدت	 حافظة	 به	 اطالعات	 اين	 اينكه	
كنند،	بهتر	است	عالوه	بر	تكرار،	آنها	را	دسته	بندي	
در	 قبل	 از	 كه	 اطالعاتي	 با	 و	 كنيم	 و	سازمان	دهي	

حافظة	بلندمّدت	داريم،	ربطشان	دهيم.

        مقايسة حافظه ها
حافظة	كوتاه	مّدت،	عمر	و	ظرفّيت	اندكي	دارد؛	
در	حالي	كه	حافظة	بلندمّدت،	از	چند	دقيقه	پس	از	
يادگيري	تا	سرتاسر	طول	عمر	شخص	را	پوشش	
مي	دهد	و	محدوديتي	نيز	ندارد.	به	سخن	ديگر،	اين	
براي	 را	 دريافتي	 اطالعات	 همة	 مي	تواند	 حافظه	

هميشه	نگهداري	كند.

اطالعات	خيلي	سريع	وارد	حافظة	كوتاه	مّدت	
بلندمّدت	 حافظة	 به	 اطالعات	 ورود	 اما	 مي	شوند؛	
يا	 تكرار	 دارد.	 نياز	 بيشتري	 كوشش	 و	 زمان	 به	
مرور،	بسط	يا	گسترش،	و	سازمان	دهي	به	حافظة	
چنين	 براي	 كارا	 و	 عمده	 فرآيند	 سه	 بلندمّدت،	

انتقاالتي	هستند.

ميان	 ساختاري	 تفاوتهاي	 از	 صرف	نظر	 با	
بلندمّدت	را	مي	توان	به	 انسان	و	كامپيوتر،	حافظة	
Rom		و	حافظة	كوتاه	مّدت	را	به	Ram	تشبيه	كرد.

دسترسي	ما	به	اطالعات	در	حافظة	كوتاه	مّدت	
همان	 آن،	 در	 موجود	 اطالعات	 زيرا	 است؛	 فوري	
چيزي	است	كه	در	آن	زمان	درباره	اش	فكرمي	كنيم.	
بلندمّدت،	 اطالعاِت	حافظة	 به	 مقابل،	دسترسي	 در	
بنابراين	 است.	 بيشتري	 كوشش	 و	 زمان	 مستلزم	
ماهّيت	 بلندمّدت،	 حافظة	 محدوديت	 بزرگ	ترين	

غيرفّعال	آن	است.
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

آتش و عينك
نبود.	 جلودارش	 كسي	 و	 مي	رفت	 پيش	 آتش،	
از	 توده	هايي	 به	 را	 چوبي	 صندليهاي	 و	 ميزها	
َمزيد«	 مِن	 »َهْل	 همچنان	 و	 تبديل	مي	كرد	 خاكستر	
و	 در	 به	 را	 خود	 شعله	هاي	 اندك،	 اندك	 مي	گفت.	
به	 نزديك	 اتاقهاي	 و	 راهرو	 مي	كوبيد.	 نيز	 ديوار	
حياط	را	پشت	سر	گذاشته	بود	و	اكنون	آهنگ	اتاقي	
پرونده	هاي	 و	 مدارك	 و	 اسناد	 همة	 كه	 مي	كرد	 را	
و	 مالي	 حسابرسي	هاي	 دفتر	 و	 اداره	 كاركنان	
بر	روي	هم	ريخته	 آنجا	 بهادار،	 اوراق	 از	 انبوهي	
مي	آمد،	 سوي	شان	 به	 كه	 آتشي	 بيم	 از	 و	 بودند	
بر	خود	مي	لرزيدند.	همه	را	بيم	و	هراس	بود	جز	
پيش	 بي	مباالت	 و	 بي	پروا	مي	سوزاند	 كه	 را،	 آتش	
مي	رفت.	سرانجام	نيز	كار	خود	را	كرد	و	يك	برگ	

را	سالم	نگذاشت.
شش	ماه	طول	كشيد	تا	اداره	را	دوباره	ساختند	
و	نشان	سوختگي	را	از	در	و	ديوار	آن	ُرفتند؛	اّما	
جبران	آنچه	آتش	با	حافظة	كاغذين	اداره	كرده	بود،	

هرگز	ممكن	نگشت.
ميزي،	 هر	 روي	 بر	 اداره	اي،	 هر	 در	 امروز،	
رايانه	اي	نشسته	است	تا	اندكي	از	زحمتها	و	نگرانيها	
بكاهد.	اّما	آنچه	ذخيره	سازي	و	بايگاني	اطالعات	و	
كند،	 بيمه	 و	 بهينه	 را	 انسان	 ارزشمند	 دانستنيهاي	
چيست؟	آتِش	فراموشي	را	چگونه	بنشانيم	كه	هر	

چه	رشته	ايم،	پنبه	نكند؟
به	حتم	اگر	اين	بخش	از	وجود	خود،	يعني	حافظه	
محافظت	نكنيم،	 سماوي!	 و	 ارضي	 آسيبهاي	 از	 را	
بر	ما	نيز	آن	مي	رود	كه	از	آتش	غّدار	بر	آن	ادارة	

نگون	بخت	رفت.
حافظه		هاي	 به	 اكنون	 را	 كاغذي	 پرونده	هاي	
سخت)Hard Disk(	مي	سپارند؛	ما	براي	محافظت	
تدبيري	 چه	 خود،	 علمي	 و	 ذهني	 سرمايه	هاي	 از	

انديشيده	ايم؟
و	 ببينيم،	 بهتر	 تا	 مي	زنيم	 عينك	 چشم	 بر	
پاي	 و	 جبران	مي	كنيم،	 سمعك	 با	 را	 كم	شنوايي	

ناقص	را	عصا	الزم	است	و	قس	علي	هذا	...	.
اگر	 كرد؟	 »عينكي«	 مي	توان	 نيز	 را	 حافظه	 آيا	
پاسخ	ما	به	اين	سؤال،	مثبت	نبود،	زحمت	تحقيق،	
نگارش،	ويرايش	و	آماده	سازي	نوشتار	حاضر	را	
اّما	اگر	پاسخ	شما	منفي	است،	 به	خود	نمي	داديم؛	
بروشور	را	ببنديد	و	به	كسي	بدهيد	كه	مانند	شما	

فكر	نمي	كند.

        انواع حافظه
از	انواع	حافظه	و	ويژگيهاي	آنها	آغاز	مي	كنيم:

)Sensory Memory(1  حافظه حّسي
و	 يادگيري	 مرحلة	 نخستين	 حّسي،	 حافظة	
حّسي،	 حافظة	 به	 است.	 اطالعات	 به	يادسپاري	

مخزن	حّسي	و	ثبت	حّسي	نيز	مي	گويند.	
	)... محّركهاي	محيطي)نور،	صدا،	حرارت،	بو	و	
پيوسته	بر	گيرنده	هاي	حّسي	ما	اثر	مي	گذارند.	پس	
مّدت	 براي	 حّسي،	 اطالعات	 محّرك،	 تأثير	 قطع	 از	
فاصلة	 همين	 در	 	 مي	شوند.	 حفظ	 كوتاهي	 بسيار	
كوتاه،	ما	فرصت	داريم	كه	اطالعات	را	براي	انتقال	

به	حافظة	كوتاه	مّدت	انتخاب	كنيم.
اّما	 است؛	 زياد	 بسيار	 حافظه،	 اين	 گنجايش	
اندك	 آن،	 در	 اطالعات	 ذخيره	سازي	 مّدت	زمان	
محّركي	 آنكه	 از	 بعد	 ثانيه.	 	3 حّداكثر	 يعني	 است؛	
وارد	حافظة	حّسي	ما	مي	شود،	اگر	از	توّجه	يا	دّقت	
ما	برخوردار	گردد،	اطالع	يا	خبري	كه	معّرف	آن	
مي	يابد؛	 انتقال	 كوتاه	مّدت	 به	حافظة	 است،	 محّرك	
ولي	اگر	به	آن	بي	توّجهي	كنيم،	فراموش	مي	شود.

بنابراين،	نخستين	عامل	مهّم	در	يادگيري،	توّجه	
از	 بخشي	 روي	 بر	 تمركز	 يعني	 است؛	 دّقت	 يا	

اطالعاتي	كه	به	حافظة	حّسي	ما	وارد	شده	اند.
به	طور	كلّي،	اطالعات	يا	فّعالّيتهاي	تازه	و	ناآشنا	
به	توّجه	بيشتري	دارند.	براي	نمونه،	مطالعة	 نياز	
به	 گوش	دادن	 همزمان	 و	 سنگين	 درسي	 متن	 يك	
خواندن	 كه	 حالي	 در	 است؛	 دشوار	 كاري	 راديو	
راديو،	چندان	 به	 و	گوش	سپردن	 مطلب	ساده	 يك	

دشوار	نيست.

)Short-term Memory(2  حافظه كوتاه مّدت
اطالعات	موجود	در	حافظة	حّسي	 از	 آن	بخش	
حافظة	 وارد	 دّقت	كرده	ايم،	 يا	 توّجه	 آنها	 به	 كه	 ما	
تازه	واردها	به	حافظة	 اين	 كوتاه	مّدت	ما	مي	شوند.	
كوتاه	مّدت،	حّداكثر	30	ثانيه	باقي	مي	مانند	و	پس	از	

آن،	تن	به	حذف	و	فراموشي	مي	دهند.
اگر	بخواهيم	اطالعات	موجود	در	اين	حافظه	را	
براي	مّدت	بيشتري	نگه	داريم،	بايد	از	شگرد	تكرار	
يا	مرور ذهني1	كمك	بگيريم.	تا	زماني	كه	اطالعات،	
ما	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 از	 مي	شوند،	 مرور	 يا	 تكرار	
خداحافظي	نمي	كنند.	تكرار	يا	مرور،	براي	اطالعاتي	
مفيد	است	كه	قصد	استفادة	موّقت	از	آنها	را	داريم
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ولي	براي	مطالبي	كه	قصد	يادگيري	آنها	را	داريم	
عالوه	بر	تكرار	يا	مرور	ذهني،	الزم	است	آنها	را	
با	مطالبي	كه	پيشتر	آموخته	و	در	حافظة	بلندمّدت	

ذخيره	كرده	ايم،	بياميزيم	و	تداعي	كنيم.
دارد	 را	 فايده	 اين	 ذهني،	 مرور	 حالت،	 اين	 در	
قديم	 و	 جديد	 مطالب	 بين	 را	 الزم	 ارتباط	 كه	

فراهم	مي	كند.

     ويژگي ها
تدبير	 يك	 به	صورت	 بيشتر	 كوتاه	مّدت،	 حافظة	
و	 عمل	مي	كند	 موّقت	 نيازهاي	 رفع	 براي	 ذهني	
مهمّ	ترين	فايده	اش	اين	است	كه	به	ما	امكان	مي	دهد	
تا	اطالعات	را	براي	مّدتي	كه	نياز	داريم،	در	ذهن	
خود	نگه	داريم.	به	همين	سبب	مّدت	نگهداري	مطالب	
در	حافظة	كوتاه	مّدت،	طوالني	نيست.	اين	مّدت	براي	

رفع	نيازهاي	فوري	انسان	كفايت	مي	كند.
خود	 تلفن	 دفترچة	 در	 ما	 كه	 وقتي	 مثال،	 براي	
نياز	 وقت	 ثانيه	 	30 تا	 	15 مي	بينيم،	 را	 شماره	اي	
را	 شماره	 و	 برداريم	 را	 كاغذ	 و	 قلم	 تا	 داريم	

يادداشت	كنيم.
	همچنين	هنگام	مطالعه	از	لحظه	اي	كه	اّولين	كلمة	
آن	 پايان	 به	 كه	 زماني	 تا	 مي	خوانيم	 را	 جمله	 يك	
مي	رسيم،	بايد	مجموعه	اي	از	كلمات	را	در	حافظة	
خود	نگه	داريم	تا	معناي	جمله	را	درك	كنيم؛	سپس	
كلمات	آن	جمله	را	از	ياد	مي	بريم	و	خود	را	آمادة	
حفظ	كلمات	جملة	بعد	مي	كنيم.	يعني	زماني	كه	به	
كلمة	آخر	جمله	مي	رسيم،	هنوز	كلمة	نخست	آن	را	
به	ياد	داريم.	نيز	ما	در	حّل	مسائل	مختلف	به	اين	

نوع	حافظه	مّتكي	هستيم.
درك	 يا	 مسائل	 حّل	 براي	 الزم	 اطالعات	 البّته	
ما	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 از	 خارج	 جمالت،	 معناي	
درك	 يا	 مسئله	 حّل	 واقعي	 عمل	 اّما	 قراردارند؛	
معناي	جمله،	تنها	از	عهدة	اطالعاتي	برمي	آيد	كه	در	

حافظة	كوتاه	مّدت	ما	استقرار	يافته	اند.
كوتاه	مّدت،	 حافظة	 مهّم	 ويژگي	هاي	 ديگر	 از	
يادگيري،	 پژوهشگران	 است.	 آن	 اندك	 گنجايش	
±7	مادة	 ظرفّيت	اين	حافظه	را	براي	بزرگساالن	2
مي	توانند	 افراد	 بعضي	 كرده	اند.	 برآورد	 اطالعاتي	
در	يك	زمان،	2+7	)9	مادة	اطالعاتي(	را	در	حافظة	
كوتاه	مّدت	خود	نگهداري	كنند	و	برخي	ديگر	قادر	به	

حفظ	تنها	2-7	)5	مادة	اطالعاتي(	هستند.
يا	 ماده	 يك	 مي	شود،	 ُپر	 گنجايش	 اين	 وقتي	
حافظة	 وارد	 مي	تواند	 زماني	 تنها	 جديد،	 اطالعات	
كوتاه	مّدت	شود	كه	جانشين	يك	مادة	ديگر	گردد.

كوتاه مّدت  حافظة  ظرفّيت  بر  مي توان  آيا    
افزود؟

تقطيع2،	ظرفّيت	حافظة	 يا	 سازمان دادن به مطلب	
است	 عبارت	 تقطيع	 افزايش	مي	دهد.	 را	 كوتاه	مّدت	
قطعه	هاي	 يا	 واحدها	 به	 اطالعات	 دسته	بندي	 از	
كمتر.	يك	قطعه	شامل	گروهي	از	ماده	هاي	مرتبط	

اطالعاتي	است.
حافظة	 در	 موجود	 اطالعات	 از	 بايد	 تقطيع،	 در	
بلندمّدت	استفاده	كرد؛	يعني	با	توّجه	به	آنچه	پيشتر	
بلندمّدت	سپرده	ايم،	اطالعات	 آموخته	و	به	حافظة	
فراواني	را	كه	فراتر	از	ظرفّيت	حافظة	كوتاه	مّدت	ما	

هستند،	دسته	بندي	كرده،	سپس	به	ياد	بسپاريم.
براي	مثال،	ما	نمي	توانيم	حروِف	»ا م ش ر ا د ه 
گ ن ا د خ«	را	چند	ثانيه	پس	از	ديدن	آنها	از	حفظ	
بگوييم؛	زيرا	12	حرِف	منقطع،	در	حافظة	كوتاه	مّدت	
ما	نمي	گنجد؛	اّما	اگر	با	استفاده	از	اطالعات	موجود	
در	حافظة	بلندمّدت،	به	ياد	آوريم	كه	اين	حروف	به	
طور	معكوس،	سه	كلمة	»خدا نگهدار شما«)سه	قطعه(	
را	شامل	مي	شوند،	به		راحتي	مي	توانيم	آنها	را	حفظ	
و	تكراركنيم.	در	حفظ	شماره	تلفن	ديگران،	معمواًل	

از	اين	روش	استفاده	مي	كنيم.

)Long-term Memory(3  حافظه بلندمّدت
بلندمّدت	 حافظة	 ما،	 عمر	 سرتاسر	 حافظة	
طول	 در	 ما	 كه	 را	 آنچه	 هر	 حافظه	 اين	 نام	دارد.	

زندگي	مي	آموزيم،	در	خود	جاي	مي	دهد.
گفتيم	اطالعات	رسيده	به	حافظة	حّسي،	اگر	مورد	
توّجه	قرارگيرند،	به	حافظة	كوتاه	مّدت	انتقال	مي	يابند	
اگر	 نيز	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 به	 رسيده	 اطالعات	 و	
تكرار	و	مرور	شوند	و	با	اطالعات	پيشين	ما	مرتبط	

گردند،	به	حافظة	بلندمّدت،	نقل	مكان	مي	كنند.

     روشهاي انتقال
تكرار	يا	مرور	ذهني،	افزون	بر	نگهداري	مطالب	
حافظة	 از	 مطالب	 انتقال	 به	 كوتاه	مّدت،	 حافظة	 در	

كوتاه	مّدت	به	بلندمّدت	نيز	كمك	مي	كند.
در	 را	 تلفني	 شماره	 ما	 كه	 وقتي	 مثال،	 براي	
به	 بي	درنگ	 را	 آن	 مي	توانيم	 مي	بينيم،	 تلفن	 دفتر	
گوشي	تلفن	بدهيم؛	اّما	بعد	به		سرعت	آن	را	از	ياد	

مي	بريم.
حال	اگر	يك	ساعت	بعد	بخواهيم	با	همان	شماره	
تماس	بگيريم،	بايد	آن	را	با	صداي	بلند	يا	به	آرامي	
ما بلندمّدت	 وارد	حافظة	 تا	 تكراركنيم	 مّدتي	 براي	

	

3.	دّقت	كنيد	كه	گر	چه	تكرار	يا	مرور	ذهني	به	انتقال	
اطالعات	از	حافظة	كوتاه	مّدت	به	بلندمّدت	كمك	مي	كند،	اّما	
اين	فرآيند	از	ساير	فرآيندها	در	انتقال	اطالعات،	كم	اثرتر	

است.

حافظة	 از	 اطالعات	 انتقال	 در	 مهّم	 عامل	 بشود.3	
يا	 تداعي	 نوعي	 ايجاد	 بلندمّدت،	 به	 كوتاه	مّدت	
در	 موجود	 اطالعات	 با	 جديد	 اطالعات	 آميزش	
بايد	 ديگر،	 سخن	 به	 است.	 ما	 بلندمّدت	 حافظة	
رابطة	 نوعي	 قديم،	 اطالعات	 و	 اطالعات	جديد	 بين	

معنادار	برقرار	نماييم.
حافظة	 در	 مطلب	 يك	 ذخيره	سازي	 در	 آنچه	
شكل	 نه	 است،	 آن	 معناي	 است،	 مهّم	 بلندمّدت	
فهرستي	 اگر	شخصي	در	 مثال،	 براي	 ظاهري	اش.	
از	كلماتي	كه	قبـاًل	ديده	است،	كلمة	قرمز	را	به	خاطر	
سپرده	باشد،	ممكن	است	در	يادآوري	بعدي،	كلمة	

سرخ	را	كه	هم	معنا	با	قرمز	است،	به	زبان	آورد.
سبب	 اطالعات،	 ذهني	 مرور	 و	 تكرار	 بنابراين،	
نگهداري	آنها	در	حافظة	كوتاه	مّدت	مي	شود	و	براي	
مكان	 نقل	 بلندمّدت	 حافظة	 به	 اطالعات	 اين	 اينكه	
كنند،	بهتر	است	عالوه	بر	تكرار،	آنها	را	دسته	بندي	
در	 قبل	 از	 كه	 اطالعاتي	 با	 و	 كنيم	 و	سازمان	دهي	

حافظة	بلندمّدت	داريم،	ربطشان	دهيم.

        مقايسة حافظه ها
حافظة	كوتاه	مّدت،	عمر	و	ظرفّيت	اندكي	دارد؛	
در	حالي	كه	حافظة	بلندمّدت،	از	چند	دقيقه	پس	از	
يادگيري	تا	سرتاسر	طول	عمر	شخص	را	پوشش	
مي	دهد	و	محدوديتي	نيز	ندارد.	به	سخن	ديگر،	اين	
براي	 را	 دريافتي	 اطالعات	 همة	 مي	تواند	 حافظه	

هميشه	نگهداري	كند.

اطالعات	خيلي	سريع	وارد	حافظة	كوتاه	مّدت	
بلندمّدت	 حافظة	 به	 اطالعات	 ورود	 اما	 مي	شوند؛	
يا	 تكرار	 دارد.	 نياز	 بيشتري	 كوشش	 و	 زمان	 به	
مرور،	بسط	يا	گسترش،	و	سازمان	دهي	به	حافظة	
چنين	 براي	 كارا	 و	 عمده	 فرآيند	 سه	 بلندمّدت،	

انتقاالتي	هستند.

ميان	 ساختاري	 تفاوتهاي	 از	 صرف	نظر	 با	
بلندمّدت	را	مي	توان	به	 انسان	و	كامپيوتر،	حافظة	
Rom		و	حافظة	كوتاه	مّدت	را	به	Ram	تشبيه	كرد.

دسترسي	ما	به	اطالعات	در	حافظة	كوتاه	مّدت	
همان	 آن،	 در	 موجود	 اطالعات	 زيرا	 است؛	 فوري	
چيزي	است	كه	در	آن	زمان	درباره	اش	فكرمي	كنيم.	
بلندمّدت،	 اطالعاِت	حافظة	 به	 مقابل،	دسترسي	 در	
بنابراين	 است.	 بيشتري	 كوشش	 و	 زمان	 مستلزم	
ماهّيت	 بلندمّدت،	 حافظة	 محدوديت	 بزرگ	ترين	

غيرفّعال	آن	است.
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

آتش و عينك
نبود.	 جلودارش	 كسي	 و	 مي	رفت	 پيش	 آتش،	
از	 توده	هايي	 به	 را	 چوبي	 صندليهاي	 و	 ميزها	
َمزيد«	 مِن	 »َهْل	 همچنان	 و	 تبديل	مي	كرد	 خاكستر	
و	 در	 به	 را	 خود	 شعله	هاي	 اندك،	 اندك	 مي	گفت.	
به	 نزديك	 اتاقهاي	 و	 راهرو	 مي	كوبيد.	 نيز	 ديوار	
حياط	را	پشت	سر	گذاشته	بود	و	اكنون	آهنگ	اتاقي	
پرونده	هاي	 و	 مدارك	 و	 اسناد	 همة	 كه	 مي	كرد	 را	
و	 مالي	 حسابرسي	هاي	 دفتر	 و	 اداره	 كاركنان	
بر	روي	هم	ريخته	 آنجا	 بهادار،	 اوراق	 از	 انبوهي	
مي	آمد،	 سوي	شان	 به	 كه	 آتشي	 بيم	 از	 و	 بودند	
بر	خود	مي	لرزيدند.	همه	را	بيم	و	هراس	بود	جز	
پيش	 بي	مباالت	 و	 بي	پروا	مي	سوزاند	 كه	 را،	 آتش	
مي	رفت.	سرانجام	نيز	كار	خود	را	كرد	و	يك	برگ	

را	سالم	نگذاشت.
شش	ماه	طول	كشيد	تا	اداره	را	دوباره	ساختند	
و	نشان	سوختگي	را	از	در	و	ديوار	آن	ُرفتند؛	اّما	
جبران	آنچه	آتش	با	حافظة	كاغذين	اداره	كرده	بود،	

هرگز	ممكن	نگشت.
ميزي،	 هر	 روي	 بر	 اداره	اي،	 هر	 در	 امروز،	
رايانه	اي	نشسته	است	تا	اندكي	از	زحمتها	و	نگرانيها	
بكاهد.	اّما	آنچه	ذخيره	سازي	و	بايگاني	اطالعات	و	
كند،	 بيمه	 و	 بهينه	 را	 انسان	 ارزشمند	 دانستنيهاي	
چيست؟	آتِش	فراموشي	را	چگونه	بنشانيم	كه	هر	

چه	رشته	ايم،	پنبه	نكند؟
به	حتم	اگر	اين	بخش	از	وجود	خود،	يعني	حافظه	
محافظت	نكنيم،	 سماوي!	 و	 ارضي	 آسيبهاي	 از	 را	
بر	ما	نيز	آن	مي	رود	كه	از	آتش	غّدار	بر	آن	ادارة	

نگون	بخت	رفت.
حافظه		هاي	 به	 اكنون	 را	 كاغذي	 پرونده	هاي	
سخت)Hard Disk(	مي	سپارند؛	ما	براي	محافظت	
تدبيري	 چه	 خود،	 علمي	 و	 ذهني	 سرمايه	هاي	 از	

انديشيده	ايم؟
و	 ببينيم،	 بهتر	 تا	 مي	زنيم	 عينك	 چشم	 بر	
پاي	 و	 جبران	مي	كنيم،	 سمعك	 با	 را	 كم	شنوايي	

ناقص	را	عصا	الزم	است	و	قس	علي	هذا	...	.
اگر	 كرد؟	 »عينكي«	 مي	توان	 نيز	 را	 حافظه	 آيا	
پاسخ	ما	به	اين	سؤال،	مثبت	نبود،	زحمت	تحقيق،	
نگارش،	ويرايش	و	آماده	سازي	نوشتار	حاضر	را	
اّما	اگر	پاسخ	شما	منفي	است،	 به	خود	نمي	داديم؛	
بروشور	را	ببنديد	و	به	كسي	بدهيد	كه	مانند	شما	

فكر	نمي	كند.

        انواع حافظه
از	انواع	حافظه	و	ويژگيهاي	آنها	آغاز	مي	كنيم:

)Sensory Memory(1  حافظه حّسي
و	 يادگيري	 مرحلة	 نخستين	 حّسي،	 حافظة	
حّسي،	 حافظة	 به	 است.	 اطالعات	 به	يادسپاري	

مخزن	حّسي	و	ثبت	حّسي	نيز	مي	گويند.	
	)... محّركهاي	محيطي)نور،	صدا،	حرارت،	بو	و	
پيوسته	بر	گيرنده	هاي	حّسي	ما	اثر	مي	گذارند.	پس	
مّدت	 براي	 حّسي،	 اطالعات	 محّرك،	 تأثير	 قطع	 از	
فاصلة	 همين	 در	 	 مي	شوند.	 حفظ	 كوتاهي	 بسيار	
كوتاه،	ما	فرصت	داريم	كه	اطالعات	را	براي	انتقال	

به	حافظة	كوتاه	مّدت	انتخاب	كنيم.
اّما	 است؛	 زياد	 بسيار	 حافظه،	 اين	 گنجايش	
اندك	 آن،	 در	 اطالعات	 ذخيره	سازي	 مّدت	زمان	
محّركي	 آنكه	 از	 بعد	 ثانيه.	 	3 حّداكثر	 يعني	 است؛	
وارد	حافظة	حّسي	ما	مي	شود،	اگر	از	توّجه	يا	دّقت	
ما	برخوردار	گردد،	اطالع	يا	خبري	كه	معّرف	آن	
مي	يابد؛	 انتقال	 كوتاه	مّدت	 به	حافظة	 است،	 محّرك	
ولي	اگر	به	آن	بي	توّجهي	كنيم،	فراموش	مي	شود.

بنابراين،	نخستين	عامل	مهّم	در	يادگيري،	توّجه	
از	 بخشي	 روي	 بر	 تمركز	 يعني	 است؛	 دّقت	 يا	

اطالعاتي	كه	به	حافظة	حّسي	ما	وارد	شده	اند.
به	طور	كلّي،	اطالعات	يا	فّعالّيتهاي	تازه	و	ناآشنا	
به	توّجه	بيشتري	دارند.	براي	نمونه،	مطالعة	 نياز	
به	 گوش	دادن	 همزمان	 و	 سنگين	 درسي	 متن	 يك	
خواندن	 كه	 حالي	 در	 است؛	 دشوار	 كاري	 راديو	
راديو،	چندان	 به	 و	گوش	سپردن	 مطلب	ساده	 يك	

دشوار	نيست.

)Short-term Memory(2  حافظه كوتاه مّدت
اطالعات	موجود	در	حافظة	حّسي	 از	 آن	بخش	
حافظة	 وارد	 دّقت	كرده	ايم،	 يا	 توّجه	 آنها	 به	 كه	 ما	
تازه	واردها	به	حافظة	 اين	 كوتاه	مّدت	ما	مي	شوند.	
كوتاه	مّدت،	حّداكثر	30	ثانيه	باقي	مي	مانند	و	پس	از	

آن،	تن	به	حذف	و	فراموشي	مي	دهند.
اگر	بخواهيم	اطالعات	موجود	در	اين	حافظه	را	
براي	مّدت	بيشتري	نگه	داريم،	بايد	از	شگرد	تكرار	
يا	مرور ذهني1	كمك	بگيريم.	تا	زماني	كه	اطالعات،	
ما	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 از	 مي	شوند،	 مرور	 يا	 تكرار	
خداحافظي	نمي	كنند.	تكرار	يا	مرور،	براي	اطالعاتي	
مفيد	است	كه	قصد	استفادة	موّقت	از	آنها	را	داريم

Rehearsal	.1Chunking	.2

ولي	براي	مطالبي	كه	قصد	يادگيري	آنها	را	داريم	
عالوه	بر	تكرار	يا	مرور	ذهني،	الزم	است	آنها	را	
با	مطالبي	كه	پيشتر	آموخته	و	در	حافظة	بلندمّدت	

ذخيره	كرده	ايم،	بياميزيم	و	تداعي	كنيم.
دارد	 را	 فايده	 اين	 ذهني،	 مرور	 حالت،	 اين	 در	
قديم	 و	 جديد	 مطالب	 بين	 را	 الزم	 ارتباط	 كه	

فراهم	مي	كند.

     ويژگي ها
تدبير	 يك	 به	صورت	 بيشتر	 كوتاه	مّدت،	 حافظة	
و	 عمل	مي	كند	 موّقت	 نيازهاي	 رفع	 براي	 ذهني	
مهمّ	ترين	فايده	اش	اين	است	كه	به	ما	امكان	مي	دهد	
تا	اطالعات	را	براي	مّدتي	كه	نياز	داريم،	در	ذهن	
خود	نگه	داريم.	به	همين	سبب	مّدت	نگهداري	مطالب	
در	حافظة	كوتاه	مّدت،	طوالني	نيست.	اين	مّدت	براي	

رفع	نيازهاي	فوري	انسان	كفايت	مي	كند.
خود	 تلفن	 دفترچة	 در	 ما	 كه	 وقتي	 مثال،	 براي	
نياز	 وقت	 ثانيه	 	30 تا	 	15 مي	بينيم،	 را	 شماره	اي	
را	 شماره	 و	 برداريم	 را	 كاغذ	 و	 قلم	 تا	 داريم	

يادداشت	كنيم.
	همچنين	هنگام	مطالعه	از	لحظه	اي	كه	اّولين	كلمة	
آن	 پايان	 به	 كه	 زماني	 تا	 مي	خوانيم	 را	 جمله	 يك	
مي	رسيم،	بايد	مجموعه	اي	از	كلمات	را	در	حافظة	
خود	نگه	داريم	تا	معناي	جمله	را	درك	كنيم؛	سپس	
كلمات	آن	جمله	را	از	ياد	مي	بريم	و	خود	را	آمادة	
حفظ	كلمات	جملة	بعد	مي	كنيم.	يعني	زماني	كه	به	
كلمة	آخر	جمله	مي	رسيم،	هنوز	كلمة	نخست	آن	را	
به	ياد	داريم.	نيز	ما	در	حّل	مسائل	مختلف	به	اين	

نوع	حافظه	مّتكي	هستيم.
درك	 يا	 مسائل	 حّل	 براي	 الزم	 اطالعات	 البّته	
ما	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 از	 خارج	 جمالت،	 معناي	
درك	 يا	 مسئله	 حّل	 واقعي	 عمل	 اّما	 قراردارند؛	
معناي	جمله،	تنها	از	عهدة	اطالعاتي	برمي	آيد	كه	در	

حافظة	كوتاه	مّدت	ما	استقرار	يافته	اند.
كوتاه	مّدت،	 حافظة	 مهّم	 ويژگي	هاي	 ديگر	 از	
يادگيري،	 پژوهشگران	 است.	 آن	 اندك	 گنجايش	
±7	مادة	 ظرفّيت	اين	حافظه	را	براي	بزرگساالن	2
مي	توانند	 افراد	 بعضي	 كرده	اند.	 برآورد	 اطالعاتي	
در	يك	زمان،	2+7	)9	مادة	اطالعاتي(	را	در	حافظة	
كوتاه	مّدت	خود	نگهداري	كنند	و	برخي	ديگر	قادر	به	

حفظ	تنها	2-7	)5	مادة	اطالعاتي(	هستند.
يا	 ماده	 يك	 مي	شود،	 ُپر	 گنجايش	 اين	 وقتي	
حافظة	 وارد	 مي	تواند	 زماني	 تنها	 جديد،	 اطالعات	
كوتاه	مّدت	شود	كه	جانشين	يك	مادة	ديگر	گردد.

كوتاه مّدت  حافظة  ظرفّيت  بر  مي توان  آيا    
افزود؟

تقطيع2،	ظرفّيت	حافظة	 يا	 سازمان دادن به مطلب	
است	 عبارت	 تقطيع	 افزايش	مي	دهد.	 را	 كوتاه	مّدت	
قطعه	هاي	 يا	 واحدها	 به	 اطالعات	 دسته	بندي	 از	
كمتر.	يك	قطعه	شامل	گروهي	از	ماده	هاي	مرتبط	

اطالعاتي	است.
حافظة	 در	 موجود	 اطالعات	 از	 بايد	 تقطيع،	 در	
بلندمّدت	استفاده	كرد؛	يعني	با	توّجه	به	آنچه	پيشتر	
بلندمّدت	سپرده	ايم،	اطالعات	 آموخته	و	به	حافظة	
فراواني	را	كه	فراتر	از	ظرفّيت	حافظة	كوتاه	مّدت	ما	

هستند،	دسته	بندي	كرده،	سپس	به	ياد	بسپاريم.
براي	مثال،	ما	نمي	توانيم	حروِف	»ا م ش ر ا د ه 
گ ن ا د خ«	را	چند	ثانيه	پس	از	ديدن	آنها	از	حفظ	
بگوييم؛	زيرا	12	حرِف	منقطع،	در	حافظة	كوتاه	مّدت	
ما	نمي	گنجد؛	اّما	اگر	با	استفاده	از	اطالعات	موجود	
در	حافظة	بلندمّدت،	به	ياد	آوريم	كه	اين	حروف	به	
طور	معكوس،	سه	كلمة	»خدا نگهدار شما«)سه	قطعه(	
را	شامل	مي	شوند،	به		راحتي	مي	توانيم	آنها	را	حفظ	
و	تكراركنيم.	در	حفظ	شماره	تلفن	ديگران،	معمواًل	

از	اين	روش	استفاده	مي	كنيم.

)Long-term Memory(3  حافظه بلندمّدت
بلندمّدت	 حافظة	 ما،	 عمر	 سرتاسر	 حافظة	
طول	 در	 ما	 كه	 را	 آنچه	 هر	 حافظه	 اين	 نام	دارد.	

زندگي	مي	آموزيم،	در	خود	جاي	مي	دهد.
گفتيم	اطالعات	رسيده	به	حافظة	حّسي،	اگر	مورد	
توّجه	قرارگيرند،	به	حافظة	كوتاه	مّدت	انتقال	مي	يابند	
اگر	 نيز	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 به	 رسيده	 اطالعات	 و	
تكرار	و	مرور	شوند	و	با	اطالعات	پيشين	ما	مرتبط	

گردند،	به	حافظة	بلندمّدت،	نقل	مكان	مي	كنند.

     روشهاي انتقال
تكرار	يا	مرور	ذهني،	افزون	بر	نگهداري	مطالب	
حافظة	 از	 مطالب	 انتقال	 به	 كوتاه	مّدت،	 حافظة	 در	

كوتاه	مّدت	به	بلندمّدت	نيز	كمك	مي	كند.
در	 را	 تلفني	 شماره	 ما	 كه	 وقتي	 مثال،	 براي	
به	 بي	درنگ	 را	 آن	 مي	توانيم	 مي	بينيم،	 تلفن	 دفتر	
گوشي	تلفن	بدهيم؛	اّما	بعد	به		سرعت	آن	را	از	ياد	

مي	بريم.
حال	اگر	يك	ساعت	بعد	بخواهيم	با	همان	شماره	
تماس	بگيريم،	بايد	آن	را	با	صداي	بلند	يا	به	آرامي	
ما بلندمّدت	 وارد	حافظة	 تا	 تكراركنيم	 مّدتي	 براي	

	

3.	دّقت	كنيد	كه	گر	چه	تكرار	يا	مرور	ذهني	به	انتقال	
اطالعات	از	حافظة	كوتاه	مّدت	به	بلندمّدت	كمك	مي	كند،	اّما	
اين	فرآيند	از	ساير	فرآيندها	در	انتقال	اطالعات،	كم	اثرتر	

است.

حافظة	 از	 اطالعات	 انتقال	 در	 مهّم	 عامل	 بشود.3	
يا	 تداعي	 نوعي	 ايجاد	 بلندمّدت،	 به	 كوتاه	مّدت	
در	 موجود	 اطالعات	 با	 جديد	 اطالعات	 آميزش	
بايد	 ديگر،	 سخن	 به	 است.	 ما	 بلندمّدت	 حافظة	
رابطة	 نوعي	 قديم،	 اطالعات	 و	 اطالعات	جديد	 بين	

معنادار	برقرار	نماييم.
حافظة	 در	 مطلب	 يك	 ذخيره	سازي	 در	 آنچه	
شكل	 نه	 است،	 آن	 معناي	 است،	 مهّم	 بلندمّدت	
فهرستي	 اگر	شخصي	در	 مثال،	 براي	 ظاهري	اش.	
از	كلماتي	كه	قبـاًل	ديده	است،	كلمة	قرمز	را	به	خاطر	
سپرده	باشد،	ممكن	است	در	يادآوري	بعدي،	كلمة	

سرخ	را	كه	هم	معنا	با	قرمز	است،	به	زبان	آورد.
سبب	 اطالعات،	 ذهني	 مرور	 و	 تكرار	 بنابراين،	
نگهداري	آنها	در	حافظة	كوتاه	مّدت	مي	شود	و	براي	
مكان	 نقل	 بلندمّدت	 حافظة	 به	 اطالعات	 اين	 اينكه	
كنند،	بهتر	است	عالوه	بر	تكرار،	آنها	را	دسته	بندي	
در	 قبل	 از	 كه	 اطالعاتي	 با	 و	 كنيم	 و	سازمان	دهي	

حافظة	بلندمّدت	داريم،	ربطشان	دهيم.

        مقايسة حافظه ها
حافظة	كوتاه	مّدت،	عمر	و	ظرفّيت	اندكي	دارد؛	
در	حالي	كه	حافظة	بلندمّدت،	از	چند	دقيقه	پس	از	
يادگيري	تا	سرتاسر	طول	عمر	شخص	را	پوشش	
مي	دهد	و	محدوديتي	نيز	ندارد.	به	سخن	ديگر،	اين	
براي	 را	 دريافتي	 اطالعات	 همة	 مي	تواند	 حافظه	

هميشه	نگهداري	كند.

اطالعات	خيلي	سريع	وارد	حافظة	كوتاه	مّدت	
بلندمّدت	 حافظة	 به	 اطالعات	 ورود	 اما	 مي	شوند؛	
يا	 تكرار	 دارد.	 نياز	 بيشتري	 كوشش	 و	 زمان	 به	
مرور،	بسط	يا	گسترش،	و	سازمان	دهي	به	حافظة	
چنين	 براي	 كارا	 و	 عمده	 فرآيند	 سه	 بلندمّدت،	

انتقاالتي	هستند.

ميان	 ساختاري	 تفاوتهاي	 از	 صرف	نظر	 با	
بلندمّدت	را	مي	توان	به	 انسان	و	كامپيوتر،	حافظة	
Rom		و	حافظة	كوتاه	مّدت	را	به	Ram	تشبيه	كرد.

دسترسي	ما	به	اطالعات	در	حافظة	كوتاه	مّدت	
همان	 آن،	 در	 موجود	 اطالعات	 زيرا	 است؛	 فوري	
چيزي	است	كه	در	آن	زمان	درباره	اش	فكرمي	كنيم.	
بلندمّدت،	 اطالعاِت	حافظة	 به	 مقابل،	دسترسي	 در	
بنابراين	 است.	 بيشتري	 كوشش	 و	 زمان	 مستلزم	
ماهّيت	 بلندمّدت،	 حافظة	 محدوديت	 بزرگ	ترين	

غيرفّعال	آن	است.
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

آتش و عينك
نبود.	 جلودارش	 كسي	 و	 مي	رفت	 پيش	 آتش،	
از	 توده	هايي	 به	 را	 چوبي	 صندليهاي	 و	 ميزها	
َمزيد«	 مِن	 »َهْل	 همچنان	 و	 تبديل	مي	كرد	 خاكستر	
و	 در	 به	 را	 خود	 شعله	هاي	 اندك،	 اندك	 مي	گفت.	
به	 نزديك	 اتاقهاي	 و	 راهرو	 مي	كوبيد.	 نيز	 ديوار	
حياط	را	پشت	سر	گذاشته	بود	و	اكنون	آهنگ	اتاقي	
پرونده	هاي	 و	 مدارك	 و	 اسناد	 همة	 كه	 مي	كرد	 را	
و	 مالي	 حسابرسي	هاي	 دفتر	 و	 اداره	 كاركنان	
بر	روي	هم	ريخته	 آنجا	 بهادار،	 اوراق	 از	 انبوهي	
مي	آمد،	 سوي	شان	 به	 كه	 آتشي	 بيم	 از	 و	 بودند	
بر	خود	مي	لرزيدند.	همه	را	بيم	و	هراس	بود	جز	
پيش	 بي	مباالت	 و	 بي	پروا	مي	سوزاند	 كه	 را،	 آتش	
مي	رفت.	سرانجام	نيز	كار	خود	را	كرد	و	يك	برگ	

را	سالم	نگذاشت.
شش	ماه	طول	كشيد	تا	اداره	را	دوباره	ساختند	
و	نشان	سوختگي	را	از	در	و	ديوار	آن	ُرفتند؛	اّما	
جبران	آنچه	آتش	با	حافظة	كاغذين	اداره	كرده	بود،	

هرگز	ممكن	نگشت.
ميزي،	 هر	 روي	 بر	 اداره	اي،	 هر	 در	 امروز،	
رايانه	اي	نشسته	است	تا	اندكي	از	زحمتها	و	نگرانيها	
بكاهد.	اّما	آنچه	ذخيره	سازي	و	بايگاني	اطالعات	و	
كند،	 بيمه	 و	 بهينه	 را	 انسان	 ارزشمند	 دانستنيهاي	
چيست؟	آتِش	فراموشي	را	چگونه	بنشانيم	كه	هر	

چه	رشته	ايم،	پنبه	نكند؟
به	حتم	اگر	اين	بخش	از	وجود	خود،	يعني	حافظه	
محافظت	نكنيم،	 سماوي!	 و	 ارضي	 آسيبهاي	 از	 را	
بر	ما	نيز	آن	مي	رود	كه	از	آتش	غّدار	بر	آن	ادارة	

نگون	بخت	رفت.
حافظه		هاي	 به	 اكنون	 را	 كاغذي	 پرونده	هاي	
سخت)Hard Disk(	مي	سپارند؛	ما	براي	محافظت	
تدبيري	 چه	 خود،	 علمي	 و	 ذهني	 سرمايه	هاي	 از	

انديشيده	ايم؟
و	 ببينيم،	 بهتر	 تا	 مي	زنيم	 عينك	 چشم	 بر	
پاي	 و	 جبران	مي	كنيم،	 سمعك	 با	 را	 كم	شنوايي	

ناقص	را	عصا	الزم	است	و	قس	علي	هذا	...	.
اگر	 كرد؟	 »عينكي«	 مي	توان	 نيز	 را	 حافظه	 آيا	
پاسخ	ما	به	اين	سؤال،	مثبت	نبود،	زحمت	تحقيق،	
نگارش،	ويرايش	و	آماده	سازي	نوشتار	حاضر	را	
اّما	اگر	پاسخ	شما	منفي	است،	 به	خود	نمي	داديم؛	
بروشور	را	ببنديد	و	به	كسي	بدهيد	كه	مانند	شما	

فكر	نمي	كند.

        انواع حافظه
از	انواع	حافظه	و	ويژگيهاي	آنها	آغاز	مي	كنيم:

)Sensory Memory(1  حافظه حّسي
و	 يادگيري	 مرحلة	 نخستين	 حّسي،	 حافظة	
حّسي،	 حافظة	 به	 است.	 اطالعات	 به	يادسپاري	

مخزن	حّسي	و	ثبت	حّسي	نيز	مي	گويند.	
	)... محّركهاي	محيطي)نور،	صدا،	حرارت،	بو	و	
پيوسته	بر	گيرنده	هاي	حّسي	ما	اثر	مي	گذارند.	پس	
مّدت	 براي	 حّسي،	 اطالعات	 محّرك،	 تأثير	 قطع	 از	
فاصلة	 همين	 در	 	 مي	شوند.	 حفظ	 كوتاهي	 بسيار	
كوتاه،	ما	فرصت	داريم	كه	اطالعات	را	براي	انتقال	

به	حافظة	كوتاه	مّدت	انتخاب	كنيم.
اّما	 است؛	 زياد	 بسيار	 حافظه،	 اين	 گنجايش	
اندك	 آن،	 در	 اطالعات	 ذخيره	سازي	 مّدت	زمان	
محّركي	 آنكه	 از	 بعد	 ثانيه.	 	3 حّداكثر	 يعني	 است؛	
وارد	حافظة	حّسي	ما	مي	شود،	اگر	از	توّجه	يا	دّقت	
ما	برخوردار	گردد،	اطالع	يا	خبري	كه	معّرف	آن	
مي	يابد؛	 انتقال	 كوتاه	مّدت	 به	حافظة	 است،	 محّرك	
ولي	اگر	به	آن	بي	توّجهي	كنيم،	فراموش	مي	شود.

بنابراين،	نخستين	عامل	مهّم	در	يادگيري،	توّجه	
از	 بخشي	 روي	 بر	 تمركز	 يعني	 است؛	 دّقت	 يا	

اطالعاتي	كه	به	حافظة	حّسي	ما	وارد	شده	اند.
به	طور	كلّي،	اطالعات	يا	فّعالّيتهاي	تازه	و	ناآشنا	
به	توّجه	بيشتري	دارند.	براي	نمونه،	مطالعة	 نياز	
به	 گوش	دادن	 همزمان	 و	 سنگين	 درسي	 متن	 يك	
خواندن	 كه	 حالي	 در	 است؛	 دشوار	 كاري	 راديو	
راديو،	چندان	 به	 و	گوش	سپردن	 مطلب	ساده	 يك	

دشوار	نيست.

)Short-term Memory(2  حافظه كوتاه مّدت
اطالعات	موجود	در	حافظة	حّسي	 از	 آن	بخش	
حافظة	 وارد	 دّقت	كرده	ايم،	 يا	 توّجه	 آنها	 به	 كه	 ما	
تازه	واردها	به	حافظة	 اين	 كوتاه	مّدت	ما	مي	شوند.	
كوتاه	مّدت،	حّداكثر	30	ثانيه	باقي	مي	مانند	و	پس	از	

آن،	تن	به	حذف	و	فراموشي	مي	دهند.
اگر	بخواهيم	اطالعات	موجود	در	اين	حافظه	را	
براي	مّدت	بيشتري	نگه	داريم،	بايد	از	شگرد	تكرار	
يا	مرور ذهني1	كمك	بگيريم.	تا	زماني	كه	اطالعات،	
ما	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 از	 مي	شوند،	 مرور	 يا	 تكرار	
خداحافظي	نمي	كنند.	تكرار	يا	مرور،	براي	اطالعاتي	
مفيد	است	كه	قصد	استفادة	موّقت	از	آنها	را	داريم
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ولي	براي	مطالبي	كه	قصد	يادگيري	آنها	را	داريم	
عالوه	بر	تكرار	يا	مرور	ذهني،	الزم	است	آنها	را	
با	مطالبي	كه	پيشتر	آموخته	و	در	حافظة	بلندمّدت	

ذخيره	كرده	ايم،	بياميزيم	و	تداعي	كنيم.
دارد	 را	 فايده	 اين	 ذهني،	 مرور	 حالت،	 اين	 در	
قديم	 و	 جديد	 مطالب	 بين	 را	 الزم	 ارتباط	 كه	

فراهم	مي	كند.

     ويژگي ها
تدبير	 يك	 به	صورت	 بيشتر	 كوتاه	مّدت،	 حافظة	
و	 عمل	مي	كند	 موّقت	 نيازهاي	 رفع	 براي	 ذهني	
مهمّ	ترين	فايده	اش	اين	است	كه	به	ما	امكان	مي	دهد	
تا	اطالعات	را	براي	مّدتي	كه	نياز	داريم،	در	ذهن	
خود	نگه	داريم.	به	همين	سبب	مّدت	نگهداري	مطالب	
در	حافظة	كوتاه	مّدت،	طوالني	نيست.	اين	مّدت	براي	

رفع	نيازهاي	فوري	انسان	كفايت	مي	كند.
خود	 تلفن	 دفترچة	 در	 ما	 كه	 وقتي	 مثال،	 براي	
نياز	 وقت	 ثانيه	 	30 تا	 	15 مي	بينيم،	 را	 شماره	اي	
را	 شماره	 و	 برداريم	 را	 كاغذ	 و	 قلم	 تا	 داريم	

يادداشت	كنيم.
	همچنين	هنگام	مطالعه	از	لحظه	اي	كه	اّولين	كلمة	
آن	 پايان	 به	 كه	 زماني	 تا	 مي	خوانيم	 را	 جمله	 يك	
مي	رسيم،	بايد	مجموعه	اي	از	كلمات	را	در	حافظة	
خود	نگه	داريم	تا	معناي	جمله	را	درك	كنيم؛	سپس	
كلمات	آن	جمله	را	از	ياد	مي	بريم	و	خود	را	آمادة	
حفظ	كلمات	جملة	بعد	مي	كنيم.	يعني	زماني	كه	به	
كلمة	آخر	جمله	مي	رسيم،	هنوز	كلمة	نخست	آن	را	
به	ياد	داريم.	نيز	ما	در	حّل	مسائل	مختلف	به	اين	

نوع	حافظه	مّتكي	هستيم.
درك	 يا	 مسائل	 حّل	 براي	 الزم	 اطالعات	 البّته	
ما	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 از	 خارج	 جمالت،	 معناي	
درك	 يا	 مسئله	 حّل	 واقعي	 عمل	 اّما	 قراردارند؛	
معناي	جمله،	تنها	از	عهدة	اطالعاتي	برمي	آيد	كه	در	

حافظة	كوتاه	مّدت	ما	استقرار	يافته	اند.
كوتاه	مّدت،	 حافظة	 مهّم	 ويژگي	هاي	 ديگر	 از	
يادگيري،	 پژوهشگران	 است.	 آن	 اندك	 گنجايش	
±7	مادة	 ظرفّيت	اين	حافظه	را	براي	بزرگساالن	2
مي	توانند	 افراد	 بعضي	 كرده	اند.	 برآورد	 اطالعاتي	
در	يك	زمان،	2+7	)9	مادة	اطالعاتي(	را	در	حافظة	
كوتاه	مّدت	خود	نگهداري	كنند	و	برخي	ديگر	قادر	به	

حفظ	تنها	2-7	)5	مادة	اطالعاتي(	هستند.
يا	 ماده	 يك	 مي	شود،	 ُپر	 گنجايش	 اين	 وقتي	
حافظة	 وارد	 مي	تواند	 زماني	 تنها	 جديد،	 اطالعات	
كوتاه	مّدت	شود	كه	جانشين	يك	مادة	ديگر	گردد.

كوتاه مّدت  حافظة  ظرفّيت  بر  مي توان  آيا    
افزود؟

تقطيع2،	ظرفّيت	حافظة	 يا	 سازمان دادن به مطلب	
است	 عبارت	 تقطيع	 افزايش	مي	دهد.	 را	 كوتاه	مّدت	
قطعه	هاي	 يا	 واحدها	 به	 اطالعات	 دسته	بندي	 از	
كمتر.	يك	قطعه	شامل	گروهي	از	ماده	هاي	مرتبط	

اطالعاتي	است.
حافظة	 در	 موجود	 اطالعات	 از	 بايد	 تقطيع،	 در	
بلندمّدت	استفاده	كرد؛	يعني	با	توّجه	به	آنچه	پيشتر	
بلندمّدت	سپرده	ايم،	اطالعات	 آموخته	و	به	حافظة	
فراواني	را	كه	فراتر	از	ظرفّيت	حافظة	كوتاه	مّدت	ما	

هستند،	دسته	بندي	كرده،	سپس	به	ياد	بسپاريم.
براي	مثال،	ما	نمي	توانيم	حروِف	»ا م ش ر ا د ه 
گ ن ا د خ«	را	چند	ثانيه	پس	از	ديدن	آنها	از	حفظ	
بگوييم؛	زيرا	12	حرِف	منقطع،	در	حافظة	كوتاه	مّدت	
ما	نمي	گنجد؛	اّما	اگر	با	استفاده	از	اطالعات	موجود	
در	حافظة	بلندمّدت،	به	ياد	آوريم	كه	اين	حروف	به	
طور	معكوس،	سه	كلمة	»خدا نگهدار شما«)سه	قطعه(	
را	شامل	مي	شوند،	به		راحتي	مي	توانيم	آنها	را	حفظ	
و	تكراركنيم.	در	حفظ	شماره	تلفن	ديگران،	معمواًل	

از	اين	روش	استفاده	مي	كنيم.

)Long-term Memory(3  حافظه بلندمّدت
بلندمّدت	 حافظة	 ما،	 عمر	 سرتاسر	 حافظة	
طول	 در	 ما	 كه	 را	 آنچه	 هر	 حافظه	 اين	 نام	دارد.	

زندگي	مي	آموزيم،	در	خود	جاي	مي	دهد.
گفتيم	اطالعات	رسيده	به	حافظة	حّسي،	اگر	مورد	
توّجه	قرارگيرند،	به	حافظة	كوتاه	مّدت	انتقال	مي	يابند	
اگر	 نيز	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 به	 رسيده	 اطالعات	 و	
تكرار	و	مرور	شوند	و	با	اطالعات	پيشين	ما	مرتبط	

گردند،	به	حافظة	بلندمّدت،	نقل	مكان	مي	كنند.

     روشهاي انتقال
تكرار	يا	مرور	ذهني،	افزون	بر	نگهداري	مطالب	
حافظة	 از	 مطالب	 انتقال	 به	 كوتاه	مّدت،	 حافظة	 در	

كوتاه	مّدت	به	بلندمّدت	نيز	كمك	مي	كند.
در	 را	 تلفني	 شماره	 ما	 كه	 وقتي	 مثال،	 براي	
به	 بي	درنگ	 را	 آن	 مي	توانيم	 مي	بينيم،	 تلفن	 دفتر	
گوشي	تلفن	بدهيم؛	اّما	بعد	به		سرعت	آن	را	از	ياد	

مي	بريم.
حال	اگر	يك	ساعت	بعد	بخواهيم	با	همان	شماره	
تماس	بگيريم،	بايد	آن	را	با	صداي	بلند	يا	به	آرامي	
ما بلندمّدت	 وارد	حافظة	 تا	 تكراركنيم	 مّدتي	 براي	

	

3.	دّقت	كنيد	كه	گر	چه	تكرار	يا	مرور	ذهني	به	انتقال	
اطالعات	از	حافظة	كوتاه	مّدت	به	بلندمّدت	كمك	مي	كند،	اّما	
اين	فرآيند	از	ساير	فرآيندها	در	انتقال	اطالعات،	كم	اثرتر	

است.

حافظة	 از	 اطالعات	 انتقال	 در	 مهّم	 عامل	 بشود.3	
يا	 تداعي	 نوعي	 ايجاد	 بلندمّدت،	 به	 كوتاه	مّدت	
در	 موجود	 اطالعات	 با	 جديد	 اطالعات	 آميزش	
بايد	 ديگر،	 سخن	 به	 است.	 ما	 بلندمّدت	 حافظة	
رابطة	 نوعي	 قديم،	 اطالعات	 و	 اطالعات	جديد	 بين	

معنادار	برقرار	نماييم.
حافظة	 در	 مطلب	 يك	 ذخيره	سازي	 در	 آنچه	
شكل	 نه	 است،	 آن	 معناي	 است،	 مهّم	 بلندمّدت	
فهرستي	 اگر	شخصي	در	 مثال،	 براي	 ظاهري	اش.	
از	كلماتي	كه	قبـاًل	ديده	است،	كلمة	قرمز	را	به	خاطر	
سپرده	باشد،	ممكن	است	در	يادآوري	بعدي،	كلمة	

سرخ	را	كه	هم	معنا	با	قرمز	است،	به	زبان	آورد.
سبب	 اطالعات،	 ذهني	 مرور	 و	 تكرار	 بنابراين،	
نگهداري	آنها	در	حافظة	كوتاه	مّدت	مي	شود	و	براي	
مكان	 نقل	 بلندمّدت	 حافظة	 به	 اطالعات	 اين	 اينكه	
كنند،	بهتر	است	عالوه	بر	تكرار،	آنها	را	دسته	بندي	
در	 قبل	 از	 كه	 اطالعاتي	 با	 و	 كنيم	 و	سازمان	دهي	

حافظة	بلندمّدت	داريم،	ربطشان	دهيم.

        مقايسة حافظه ها
حافظة	كوتاه	مّدت،	عمر	و	ظرفّيت	اندكي	دارد؛	
در	حالي	كه	حافظة	بلندمّدت،	از	چند	دقيقه	پس	از	
يادگيري	تا	سرتاسر	طول	عمر	شخص	را	پوشش	
مي	دهد	و	محدوديتي	نيز	ندارد.	به	سخن	ديگر،	اين	
براي	 را	 دريافتي	 اطالعات	 همة	 مي	تواند	 حافظه	

هميشه	نگهداري	كند.

اطالعات	خيلي	سريع	وارد	حافظة	كوتاه	مّدت	
بلندمّدت	 حافظة	 به	 اطالعات	 ورود	 اما	 مي	شوند؛	
يا	 تكرار	 دارد.	 نياز	 بيشتري	 كوشش	 و	 زمان	 به	
مرور،	بسط	يا	گسترش،	و	سازمان	دهي	به	حافظة	
چنين	 براي	 كارا	 و	 عمده	 فرآيند	 سه	 بلندمّدت،	

انتقاالتي	هستند.

ميان	 ساختاري	 تفاوتهاي	 از	 صرف	نظر	 با	
بلندمّدت	را	مي	توان	به	 انسان	و	كامپيوتر،	حافظة	
Rom		و	حافظة	كوتاه	مّدت	را	به	Ram	تشبيه	كرد.

دسترسي	ما	به	اطالعات	در	حافظة	كوتاه	مّدت	
همان	 آن،	 در	 موجود	 اطالعات	 زيرا	 است؛	 فوري	
چيزي	است	كه	در	آن	زمان	درباره	اش	فكرمي	كنيم.	
بلندمّدت،	 اطالعاِت	حافظة	 به	 مقابل،	دسترسي	 در	
بنابراين	 است.	 بيشتري	 كوشش	 و	 زمان	 مستلزم	
ماهّيت	 بلندمّدت،	 حافظة	 محدوديت	 بزرگ	ترين	

غيرفّعال	آن	است.
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

آتش و عينك
نبود.	 جلودارش	 كسي	 و	 مي	رفت	 پيش	 آتش،	
از	 توده	هايي	 به	 را	 چوبي	 صندليهاي	 و	 ميزها	
َمزيد«	 مِن	 »َهْل	 همچنان	 و	 تبديل	مي	كرد	 خاكستر	
و	 در	 به	 را	 خود	 شعله	هاي	 اندك،	 اندك	 مي	گفت.	
به	 نزديك	 اتاقهاي	 و	 راهرو	 مي	كوبيد.	 نيز	 ديوار	
حياط	را	پشت	سر	گذاشته	بود	و	اكنون	آهنگ	اتاقي	
پرونده	هاي	 و	 مدارك	 و	 اسناد	 همة	 كه	 مي	كرد	 را	
و	 مالي	 حسابرسي	هاي	 دفتر	 و	 اداره	 كاركنان	
بر	روي	هم	ريخته	 آنجا	 بهادار،	 اوراق	 از	 انبوهي	
مي	آمد،	 سوي	شان	 به	 كه	 آتشي	 بيم	 از	 و	 بودند	
بر	خود	مي	لرزيدند.	همه	را	بيم	و	هراس	بود	جز	
پيش	 بي	مباالت	 و	 بي	پروا	مي	سوزاند	 كه	 را،	 آتش	
مي	رفت.	سرانجام	نيز	كار	خود	را	كرد	و	يك	برگ	

را	سالم	نگذاشت.
شش	ماه	طول	كشيد	تا	اداره	را	دوباره	ساختند	
و	نشان	سوختگي	را	از	در	و	ديوار	آن	ُرفتند؛	اّما	
جبران	آنچه	آتش	با	حافظة	كاغذين	اداره	كرده	بود،	

هرگز	ممكن	نگشت.
ميزي،	 هر	 روي	 بر	 اداره	اي،	 هر	 در	 امروز،	
رايانه	اي	نشسته	است	تا	اندكي	از	زحمتها	و	نگرانيها	
بكاهد.	اّما	آنچه	ذخيره	سازي	و	بايگاني	اطالعات	و	
كند،	 بيمه	 و	 بهينه	 را	 انسان	 ارزشمند	 دانستنيهاي	
چيست؟	آتِش	فراموشي	را	چگونه	بنشانيم	كه	هر	

چه	رشته	ايم،	پنبه	نكند؟
به	حتم	اگر	اين	بخش	از	وجود	خود،	يعني	حافظه	
محافظت	نكنيم،	 سماوي!	 و	 ارضي	 آسيبهاي	 از	 را	
بر	ما	نيز	آن	مي	رود	كه	از	آتش	غّدار	بر	آن	ادارة	

نگون	بخت	رفت.
حافظه		هاي	 به	 اكنون	 را	 كاغذي	 پرونده	هاي	
سخت)Hard Disk(	مي	سپارند؛	ما	براي	محافظت	
تدبيري	 چه	 خود،	 علمي	 و	 ذهني	 سرمايه	هاي	 از	

انديشيده	ايم؟
و	 ببينيم،	 بهتر	 تا	 مي	زنيم	 عينك	 چشم	 بر	
پاي	 و	 جبران	مي	كنيم،	 سمعك	 با	 را	 كم	شنوايي	

ناقص	را	عصا	الزم	است	و	قس	علي	هذا	...	.
اگر	 كرد؟	 »عينكي«	 مي	توان	 نيز	 را	 حافظه	 آيا	
پاسخ	ما	به	اين	سؤال،	مثبت	نبود،	زحمت	تحقيق،	
نگارش،	ويرايش	و	آماده	سازي	نوشتار	حاضر	را	
اّما	اگر	پاسخ	شما	منفي	است،	 به	خود	نمي	داديم؛	
بروشور	را	ببنديد	و	به	كسي	بدهيد	كه	مانند	شما	

فكر	نمي	كند.

        انواع حافظه
از	انواع	حافظه	و	ويژگيهاي	آنها	آغاز	مي	كنيم:

)Sensory Memory(1  حافظه حّسي
و	 يادگيري	 مرحلة	 نخستين	 حّسي،	 حافظة	
حّسي،	 حافظة	 به	 است.	 اطالعات	 به	يادسپاري	

مخزن	حّسي	و	ثبت	حّسي	نيز	مي	گويند.	
	)... محّركهاي	محيطي)نور،	صدا،	حرارت،	بو	و	
پيوسته	بر	گيرنده	هاي	حّسي	ما	اثر	مي	گذارند.	پس	
مّدت	 براي	 حّسي،	 اطالعات	 محّرك،	 تأثير	 قطع	 از	
فاصلة	 همين	 در	 	 مي	شوند.	 حفظ	 كوتاهي	 بسيار	
كوتاه،	ما	فرصت	داريم	كه	اطالعات	را	براي	انتقال	

به	حافظة	كوتاه	مّدت	انتخاب	كنيم.
اّما	 است؛	 زياد	 بسيار	 حافظه،	 اين	 گنجايش	
اندك	 آن،	 در	 اطالعات	 ذخيره	سازي	 مّدت	زمان	
محّركي	 آنكه	 از	 بعد	 ثانيه.	 	3 حّداكثر	 يعني	 است؛	
وارد	حافظة	حّسي	ما	مي	شود،	اگر	از	توّجه	يا	دّقت	
ما	برخوردار	گردد،	اطالع	يا	خبري	كه	معّرف	آن	
مي	يابد؛	 انتقال	 كوتاه	مّدت	 به	حافظة	 است،	 محّرك	
ولي	اگر	به	آن	بي	توّجهي	كنيم،	فراموش	مي	شود.

بنابراين،	نخستين	عامل	مهّم	در	يادگيري،	توّجه	
از	 بخشي	 روي	 بر	 تمركز	 يعني	 است؛	 دّقت	 يا	

اطالعاتي	كه	به	حافظة	حّسي	ما	وارد	شده	اند.
به	طور	كلّي،	اطالعات	يا	فّعالّيتهاي	تازه	و	ناآشنا	
به	توّجه	بيشتري	دارند.	براي	نمونه،	مطالعة	 نياز	
به	 گوش	دادن	 همزمان	 و	 سنگين	 درسي	 متن	 يك	
خواندن	 كه	 حالي	 در	 است؛	 دشوار	 كاري	 راديو	
راديو،	چندان	 به	 و	گوش	سپردن	 مطلب	ساده	 يك	

دشوار	نيست.

)Short-term Memory(2  حافظه كوتاه مّدت
اطالعات	موجود	در	حافظة	حّسي	 از	 آن	بخش	
حافظة	 وارد	 دّقت	كرده	ايم،	 يا	 توّجه	 آنها	 به	 كه	 ما	
تازه	واردها	به	حافظة	 اين	 كوتاه	مّدت	ما	مي	شوند.	
كوتاه	مّدت،	حّداكثر	30	ثانيه	باقي	مي	مانند	و	پس	از	

آن،	تن	به	حذف	و	فراموشي	مي	دهند.
اگر	بخواهيم	اطالعات	موجود	در	اين	حافظه	را	
براي	مّدت	بيشتري	نگه	داريم،	بايد	از	شگرد	تكرار	
يا	مرور ذهني1	كمك	بگيريم.	تا	زماني	كه	اطالعات،	
ما	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 از	 مي	شوند،	 مرور	 يا	 تكرار	
خداحافظي	نمي	كنند.	تكرار	يا	مرور،	براي	اطالعاتي	
مفيد	است	كه	قصد	استفادة	موّقت	از	آنها	را	داريم
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ولي	براي	مطالبي	كه	قصد	يادگيري	آنها	را	داريم	
عالوه	بر	تكرار	يا	مرور	ذهني،	الزم	است	آنها	را	
با	مطالبي	كه	پيشتر	آموخته	و	در	حافظة	بلندمّدت	

ذخيره	كرده	ايم،	بياميزيم	و	تداعي	كنيم.
دارد	 را	 فايده	 اين	 ذهني،	 مرور	 حالت،	 اين	 در	
قديم	 و	 جديد	 مطالب	 بين	 را	 الزم	 ارتباط	 كه	

فراهم	مي	كند.

     ويژگي ها
تدبير	 يك	 به	صورت	 بيشتر	 كوتاه	مّدت،	 حافظة	
و	 عمل	مي	كند	 موّقت	 نيازهاي	 رفع	 براي	 ذهني	
مهمّ	ترين	فايده	اش	اين	است	كه	به	ما	امكان	مي	دهد	
تا	اطالعات	را	براي	مّدتي	كه	نياز	داريم،	در	ذهن	
خود	نگه	داريم.	به	همين	سبب	مّدت	نگهداري	مطالب	
در	حافظة	كوتاه	مّدت،	طوالني	نيست.	اين	مّدت	براي	

رفع	نيازهاي	فوري	انسان	كفايت	مي	كند.
خود	 تلفن	 دفترچة	 در	 ما	 كه	 وقتي	 مثال،	 براي	
نياز	 وقت	 ثانيه	 	30 تا	 	15 مي	بينيم،	 را	 شماره	اي	
را	 شماره	 و	 برداريم	 را	 كاغذ	 و	 قلم	 تا	 داريم	

يادداشت	كنيم.
	همچنين	هنگام	مطالعه	از	لحظه	اي	كه	اّولين	كلمة	
آن	 پايان	 به	 كه	 زماني	 تا	 مي	خوانيم	 را	 جمله	 يك	
مي	رسيم،	بايد	مجموعه	اي	از	كلمات	را	در	حافظة	
خود	نگه	داريم	تا	معناي	جمله	را	درك	كنيم؛	سپس	
كلمات	آن	جمله	را	از	ياد	مي	بريم	و	خود	را	آمادة	
حفظ	كلمات	جملة	بعد	مي	كنيم.	يعني	زماني	كه	به	
كلمة	آخر	جمله	مي	رسيم،	هنوز	كلمة	نخست	آن	را	
به	ياد	داريم.	نيز	ما	در	حّل	مسائل	مختلف	به	اين	

نوع	حافظه	مّتكي	هستيم.
درك	 يا	 مسائل	 حّل	 براي	 الزم	 اطالعات	 البّته	
ما	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 از	 خارج	 جمالت،	 معناي	
درك	 يا	 مسئله	 حّل	 واقعي	 عمل	 اّما	 قراردارند؛	
معناي	جمله،	تنها	از	عهدة	اطالعاتي	برمي	آيد	كه	در	

حافظة	كوتاه	مّدت	ما	استقرار	يافته	اند.
كوتاه	مّدت،	 حافظة	 مهّم	 ويژگي	هاي	 ديگر	 از	
يادگيري،	 پژوهشگران	 است.	 آن	 اندك	 گنجايش	
±7	مادة	 ظرفّيت	اين	حافظه	را	براي	بزرگساالن	2
مي	توانند	 افراد	 بعضي	 كرده	اند.	 برآورد	 اطالعاتي	
در	يك	زمان،	2+7	)9	مادة	اطالعاتي(	را	در	حافظة	
كوتاه	مّدت	خود	نگهداري	كنند	و	برخي	ديگر	قادر	به	

حفظ	تنها	2-7	)5	مادة	اطالعاتي(	هستند.
يا	 ماده	 يك	 مي	شود،	 ُپر	 گنجايش	 اين	 وقتي	
حافظة	 وارد	 مي	تواند	 زماني	 تنها	 جديد،	 اطالعات	
كوتاه	مّدت	شود	كه	جانشين	يك	مادة	ديگر	گردد.

كوتاه مّدت  حافظة  ظرفّيت  بر  مي توان  آيا    
افزود؟

تقطيع2،	ظرفّيت	حافظة	 يا	 سازمان دادن به مطلب	
است	 عبارت	 تقطيع	 افزايش	مي	دهد.	 را	 كوتاه	مّدت	
قطعه	هاي	 يا	 واحدها	 به	 اطالعات	 دسته	بندي	 از	
كمتر.	يك	قطعه	شامل	گروهي	از	ماده	هاي	مرتبط	

اطالعاتي	است.
حافظة	 در	 موجود	 اطالعات	 از	 بايد	 تقطيع،	 در	
بلندمّدت	استفاده	كرد؛	يعني	با	توّجه	به	آنچه	پيشتر	
بلندمّدت	سپرده	ايم،	اطالعات	 آموخته	و	به	حافظة	
فراواني	را	كه	فراتر	از	ظرفّيت	حافظة	كوتاه	مّدت	ما	

هستند،	دسته	بندي	كرده،	سپس	به	ياد	بسپاريم.
براي	مثال،	ما	نمي	توانيم	حروِف	»ا م ش ر ا د ه 
گ ن ا د خ«	را	چند	ثانيه	پس	از	ديدن	آنها	از	حفظ	
بگوييم؛	زيرا	12	حرِف	منقطع،	در	حافظة	كوتاه	مّدت	
ما	نمي	گنجد؛	اّما	اگر	با	استفاده	از	اطالعات	موجود	
در	حافظة	بلندمّدت،	به	ياد	آوريم	كه	اين	حروف	به	
طور	معكوس،	سه	كلمة	»خدا نگهدار شما«)سه	قطعه(	
را	شامل	مي	شوند،	به		راحتي	مي	توانيم	آنها	را	حفظ	
و	تكراركنيم.	در	حفظ	شماره	تلفن	ديگران،	معمواًل	

از	اين	روش	استفاده	مي	كنيم.

)Long-term Memory(3  حافظه بلندمّدت
بلندمّدت	 حافظة	 ما،	 عمر	 سرتاسر	 حافظة	
طول	 در	 ما	 كه	 را	 آنچه	 هر	 حافظه	 اين	 نام	دارد.	

زندگي	مي	آموزيم،	در	خود	جاي	مي	دهد.
گفتيم	اطالعات	رسيده	به	حافظة	حّسي،	اگر	مورد	
توّجه	قرارگيرند،	به	حافظة	كوتاه	مّدت	انتقال	مي	يابند	
اگر	 نيز	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 به	 رسيده	 اطالعات	 و	
تكرار	و	مرور	شوند	و	با	اطالعات	پيشين	ما	مرتبط	

گردند،	به	حافظة	بلندمّدت،	نقل	مكان	مي	كنند.

     روشهاي انتقال
تكرار	يا	مرور	ذهني،	افزون	بر	نگهداري	مطالب	
حافظة	 از	 مطالب	 انتقال	 به	 كوتاه	مّدت،	 حافظة	 در	

كوتاه	مّدت	به	بلندمّدت	نيز	كمك	مي	كند.
در	 را	 تلفني	 شماره	 ما	 كه	 وقتي	 مثال،	 براي	
به	 بي	درنگ	 را	 آن	 مي	توانيم	 مي	بينيم،	 تلفن	 دفتر	
گوشي	تلفن	بدهيم؛	اّما	بعد	به		سرعت	آن	را	از	ياد	

مي	بريم.
حال	اگر	يك	ساعت	بعد	بخواهيم	با	همان	شماره	
تماس	بگيريم،	بايد	آن	را	با	صداي	بلند	يا	به	آرامي	
ما بلندمّدت	 وارد	حافظة	 تا	 تكراركنيم	 مّدتي	 براي	

	

3.	دّقت	كنيد	كه	گر	چه	تكرار	يا	مرور	ذهني	به	انتقال	
اطالعات	از	حافظة	كوتاه	مّدت	به	بلندمّدت	كمك	مي	كند،	اّما	
اين	فرآيند	از	ساير	فرآيندها	در	انتقال	اطالعات،	كم	اثرتر	

است.

حافظة	 از	 اطالعات	 انتقال	 در	 مهّم	 عامل	 بشود.3	
يا	 تداعي	 نوعي	 ايجاد	 بلندمّدت،	 به	 كوتاه	مّدت	
در	 موجود	 اطالعات	 با	 جديد	 اطالعات	 آميزش	
بايد	 ديگر،	 سخن	 به	 است.	 ما	 بلندمّدت	 حافظة	
رابطة	 نوعي	 قديم،	 اطالعات	 و	 اطالعات	جديد	 بين	

معنادار	برقرار	نماييم.
حافظة	 در	 مطلب	 يك	 ذخيره	سازي	 در	 آنچه	
شكل	 نه	 است،	 آن	 معناي	 است،	 مهّم	 بلندمّدت	
فهرستي	 اگر	شخصي	در	 مثال،	 براي	 ظاهري	اش.	
از	كلماتي	كه	قبـاًل	ديده	است،	كلمة	قرمز	را	به	خاطر	
سپرده	باشد،	ممكن	است	در	يادآوري	بعدي،	كلمة	

سرخ	را	كه	هم	معنا	با	قرمز	است،	به	زبان	آورد.
سبب	 اطالعات،	 ذهني	 مرور	 و	 تكرار	 بنابراين،	
نگهداري	آنها	در	حافظة	كوتاه	مّدت	مي	شود	و	براي	
مكان	 نقل	 بلندمّدت	 حافظة	 به	 اطالعات	 اين	 اينكه	
كنند،	بهتر	است	عالوه	بر	تكرار،	آنها	را	دسته	بندي	
در	 قبل	 از	 كه	 اطالعاتي	 با	 و	 كنيم	 و	سازمان	دهي	

حافظة	بلندمّدت	داريم،	ربطشان	دهيم.

        مقايسة حافظه ها
حافظة	كوتاه	مّدت،	عمر	و	ظرفّيت	اندكي	دارد؛	
در	حالي	كه	حافظة	بلندمّدت،	از	چند	دقيقه	پس	از	
يادگيري	تا	سرتاسر	طول	عمر	شخص	را	پوشش	
مي	دهد	و	محدوديتي	نيز	ندارد.	به	سخن	ديگر،	اين	
براي	 را	 دريافتي	 اطالعات	 همة	 مي	تواند	 حافظه	

هميشه	نگهداري	كند.

اطالعات	خيلي	سريع	وارد	حافظة	كوتاه	مّدت	
بلندمّدت	 حافظة	 به	 اطالعات	 ورود	 اما	 مي	شوند؛	
يا	 تكرار	 دارد.	 نياز	 بيشتري	 كوشش	 و	 زمان	 به	
مرور،	بسط	يا	گسترش،	و	سازمان	دهي	به	حافظة	
چنين	 براي	 كارا	 و	 عمده	 فرآيند	 سه	 بلندمّدت،	

انتقاالتي	هستند.

ميان	 ساختاري	 تفاوتهاي	 از	 صرف	نظر	 با	
بلندمّدت	را	مي	توان	به	 انسان	و	كامپيوتر،	حافظة	
Rom		و	حافظة	كوتاه	مّدت	را	به	Ram	تشبيه	كرد.

دسترسي	ما	به	اطالعات	در	حافظة	كوتاه	مّدت	
همان	 آن،	 در	 موجود	 اطالعات	 زيرا	 است؛	 فوري	
چيزي	است	كه	در	آن	زمان	درباره	اش	فكرمي	كنيم.	
بلندمّدت،	 اطالعاِت	حافظة	 به	 مقابل،	دسترسي	 در	
بنابراين	 است.	 بيشتري	 كوشش	 و	 زمان	 مستلزم	
ماهّيت	 بلندمّدت،	 حافظة	 محدوديت	 بزرگ	ترين	

غيرفّعال	آن	است.
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ما را از توصيف اّولين نگاهتان به بروشور 
»خشت اّول« بي بهره مگذاريد:

* چگونه با بروشور آشنا شديد؟
	دوستان				فروشي	كتاب					 	تبليغات
	استادان		 	اينترنت							مدرسه
	موارد	ساير											 	اّول	خشت	وبالگ

* عامل جّذابّيت بروشور براي شما چه بود؟
طّراحي 	 	موضوع

آوري	نو	و	خالقّيت 	 	محتوا
* اين بروشور را در موارد زير چگونه ارزيابي 

مي  كنيد؟
-	موضوع:

اهّمّيت	بي				متوّسط				مهّم	بسيار			
-	محتوا:

ضعيف						خوب									عالي			
-	سطح:

عمومي				متوّسط				تخّصصي			
-	طّراحي	و	صفحه	آرايي:

ضعيف						خوب									عالي			
-	موضوع	داستان	آغازين:

ضعيف						خوب									عالي			

* سه موضوع پيشنهادي شما براي بروشورهاي 
بعدي:

	..................................................................................	
	..................................................................................	

* برداشت هاي ديگر شما:
	..................................................................................	
	..................................................................................	
	..................................................................................	

اّول	 خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقاد	هاي	 و	 پيشنهاد	ها	
ياري	 بروشور	 اين	 بعدي	 ويرايشهاي	 ارائه	 در	 را	

مي	رساند.
منتظرتان	هستيم.

آتش و عينك
نبود.	 جلودارش	 كسي	 و	 مي	رفت	 پيش	 آتش،	
از	 توده	هايي	 به	 را	 چوبي	 صندليهاي	 و	 ميزها	
َمزيد«	 مِن	 »َهْل	 همچنان	 و	 تبديل	مي	كرد	 خاكستر	
و	 در	 به	 را	 خود	 شعله	هاي	 اندك،	 اندك	 مي	گفت.	
به	 نزديك	 اتاقهاي	 و	 راهرو	 مي	كوبيد.	 نيز	 ديوار	
حياط	را	پشت	سر	گذاشته	بود	و	اكنون	آهنگ	اتاقي	
پرونده	هاي	 و	 مدارك	 و	 اسناد	 همة	 كه	 مي	كرد	 را	
و	 مالي	 حسابرسي	هاي	 دفتر	 و	 اداره	 كاركنان	
بر	روي	هم	ريخته	 آنجا	 بهادار،	 اوراق	 از	 انبوهي	
مي	آمد،	 سوي	شان	 به	 كه	 آتشي	 بيم	 از	 و	 بودند	
بر	خود	مي	لرزيدند.	همه	را	بيم	و	هراس	بود	جز	
پيش	 بي	مباالت	 و	 بي	پروا	مي	سوزاند	 كه	 را،	 آتش	
مي	رفت.	سرانجام	نيز	كار	خود	را	كرد	و	يك	برگ	

را	سالم	نگذاشت.
شش	ماه	طول	كشيد	تا	اداره	را	دوباره	ساختند	
و	نشان	سوختگي	را	از	در	و	ديوار	آن	ُرفتند؛	اّما	
جبران	آنچه	آتش	با	حافظة	كاغذين	اداره	كرده	بود،	

هرگز	ممكن	نگشت.
ميزي،	 هر	 روي	 بر	 اداره	اي،	 هر	 در	 امروز،	
رايانه	اي	نشسته	است	تا	اندكي	از	زحمتها	و	نگرانيها	
بكاهد.	اّما	آنچه	ذخيره	سازي	و	بايگاني	اطالعات	و	
كند،	 بيمه	 و	 بهينه	 را	 انسان	 ارزشمند	 دانستنيهاي	
چيست؟	آتِش	فراموشي	را	چگونه	بنشانيم	كه	هر	

چه	رشته	ايم،	پنبه	نكند؟
به	حتم	اگر	اين	بخش	از	وجود	خود،	يعني	حافظه	
محافظت	نكنيم،	 سماوي!	 و	 ارضي	 آسيبهاي	 از	 را	
بر	ما	نيز	آن	مي	رود	كه	از	آتش	غّدار	بر	آن	ادارة	

نگون	بخت	رفت.
حافظه		هاي	 به	 اكنون	 را	 كاغذي	 پرونده	هاي	
سخت)Hard Disk(	مي	سپارند؛	ما	براي	محافظت	
تدبيري	 چه	 خود،	 علمي	 و	 ذهني	 سرمايه	هاي	 از	

انديشيده	ايم؟
و	 ببينيم،	 بهتر	 تا	 مي	زنيم	 عينك	 چشم	 بر	
پاي	 و	 جبران	مي	كنيم،	 سمعك	 با	 را	 كم	شنوايي	

ناقص	را	عصا	الزم	است	و	قس	علي	هذا	...	.
اگر	 كرد؟	 »عينكي«	 مي	توان	 نيز	 را	 حافظه	 آيا	
پاسخ	ما	به	اين	سؤال،	مثبت	نبود،	زحمت	تحقيق،	
نگارش،	ويرايش	و	آماده	سازي	نوشتار	حاضر	را	
اّما	اگر	پاسخ	شما	منفي	است،	 به	خود	نمي	داديم؛	
بروشور	را	ببنديد	و	به	كسي	بدهيد	كه	مانند	شما	

فكر	نمي	كند.

        انواع حافظه
از	انواع	حافظه	و	ويژگيهاي	آنها	آغاز	مي	كنيم:

)Sensory Memory(1  حافظه حّسي
و	 يادگيري	 مرحلة	 نخستين	 حّسي،	 حافظة	
حّسي،	 حافظة	 به	 است.	 اطالعات	 به	يادسپاري	

مخزن	حّسي	و	ثبت	حّسي	نيز	مي	گويند.	
	)... محّركهاي	محيطي)نور،	صدا،	حرارت،	بو	و	
پيوسته	بر	گيرنده	هاي	حّسي	ما	اثر	مي	گذارند.	پس	
مّدت	 براي	 حّسي،	 اطالعات	 محّرك،	 تأثير	 قطع	 از	
فاصلة	 همين	 در	 	 مي	شوند.	 حفظ	 كوتاهي	 بسيار	
كوتاه،	ما	فرصت	داريم	كه	اطالعات	را	براي	انتقال	

به	حافظة	كوتاه	مّدت	انتخاب	كنيم.
اّما	 است؛	 زياد	 بسيار	 حافظه،	 اين	 گنجايش	
اندك	 آن،	 در	 اطالعات	 ذخيره	سازي	 مّدت	زمان	
محّركي	 آنكه	 از	 بعد	 ثانيه.	 	3 حّداكثر	 يعني	 است؛	
وارد	حافظة	حّسي	ما	مي	شود،	اگر	از	توّجه	يا	دّقت	
ما	برخوردار	گردد،	اطالع	يا	خبري	كه	معّرف	آن	
مي	يابد؛	 انتقال	 كوتاه	مّدت	 به	حافظة	 است،	 محّرك	
ولي	اگر	به	آن	بي	توّجهي	كنيم،	فراموش	مي	شود.

بنابراين،	نخستين	عامل	مهّم	در	يادگيري،	توّجه	
از	 بخشي	 روي	 بر	 تمركز	 يعني	 است؛	 دّقت	 يا	

اطالعاتي	كه	به	حافظة	حّسي	ما	وارد	شده	اند.
به	طور	كلّي،	اطالعات	يا	فّعالّيتهاي	تازه	و	ناآشنا	
به	توّجه	بيشتري	دارند.	براي	نمونه،	مطالعة	 نياز	
به	 گوش	دادن	 همزمان	 و	 سنگين	 درسي	 متن	 يك	
خواندن	 كه	 حالي	 در	 است؛	 دشوار	 كاري	 راديو	
راديو،	چندان	 به	 و	گوش	سپردن	 مطلب	ساده	 يك	

دشوار	نيست.

)Short-term Memory(2  حافظه كوتاه مّدت
اطالعات	موجود	در	حافظة	حّسي	 از	 آن	بخش	
حافظة	 وارد	 دّقت	كرده	ايم،	 يا	 توّجه	 آنها	 به	 كه	 ما	
تازه	واردها	به	حافظة	 اين	 كوتاه	مّدت	ما	مي	شوند.	
كوتاه	مّدت،	حّداكثر	30	ثانيه	باقي	مي	مانند	و	پس	از	

آن،	تن	به	حذف	و	فراموشي	مي	دهند.
اگر	بخواهيم	اطالعات	موجود	در	اين	حافظه	را	
براي	مّدت	بيشتري	نگه	داريم،	بايد	از	شگرد	تكرار	
يا	مرور ذهني1	كمك	بگيريم.	تا	زماني	كه	اطالعات،	
ما	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 از	 مي	شوند،	 مرور	 يا	 تكرار	
خداحافظي	نمي	كنند.	تكرار	يا	مرور،	براي	اطالعاتي	
مفيد	است	كه	قصد	استفادة	موّقت	از	آنها	را	داريم
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ولي	براي	مطالبي	كه	قصد	يادگيري	آنها	را	داريم	
عالوه	بر	تكرار	يا	مرور	ذهني،	الزم	است	آنها	را	
با	مطالبي	كه	پيشتر	آموخته	و	در	حافظة	بلندمّدت	

ذخيره	كرده	ايم،	بياميزيم	و	تداعي	كنيم.
دارد	 را	 فايده	 اين	 ذهني،	 مرور	 حالت،	 اين	 در	
قديم	 و	 جديد	 مطالب	 بين	 را	 الزم	 ارتباط	 كه	

فراهم	مي	كند.

     ويژگي ها
تدبير	 يك	 به	صورت	 بيشتر	 كوتاه	مّدت،	 حافظة	
و	 عمل	مي	كند	 موّقت	 نيازهاي	 رفع	 براي	 ذهني	
مهمّ	ترين	فايده	اش	اين	است	كه	به	ما	امكان	مي	دهد	
تا	اطالعات	را	براي	مّدتي	كه	نياز	داريم،	در	ذهن	
خود	نگه	داريم.	به	همين	سبب	مّدت	نگهداري	مطالب	
در	حافظة	كوتاه	مّدت،	طوالني	نيست.	اين	مّدت	براي	

رفع	نيازهاي	فوري	انسان	كفايت	مي	كند.
خود	 تلفن	 دفترچة	 در	 ما	 كه	 وقتي	 مثال،	 براي	
نياز	 وقت	 ثانيه	 	30 تا	 	15 مي	بينيم،	 را	 شماره	اي	
را	 شماره	 و	 برداريم	 را	 كاغذ	 و	 قلم	 تا	 داريم	

يادداشت	كنيم.
	همچنين	هنگام	مطالعه	از	لحظه	اي	كه	اّولين	كلمة	
آن	 پايان	 به	 كه	 زماني	 تا	 مي	خوانيم	 را	 جمله	 يك	
مي	رسيم،	بايد	مجموعه	اي	از	كلمات	را	در	حافظة	
خود	نگه	داريم	تا	معناي	جمله	را	درك	كنيم؛	سپس	
كلمات	آن	جمله	را	از	ياد	مي	بريم	و	خود	را	آمادة	
حفظ	كلمات	جملة	بعد	مي	كنيم.	يعني	زماني	كه	به	
كلمة	آخر	جمله	مي	رسيم،	هنوز	كلمة	نخست	آن	را	
به	ياد	داريم.	نيز	ما	در	حّل	مسائل	مختلف	به	اين	

نوع	حافظه	مّتكي	هستيم.
درك	 يا	 مسائل	 حّل	 براي	 الزم	 اطالعات	 البّته	
ما	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 از	 خارج	 جمالت،	 معناي	
درك	 يا	 مسئله	 حّل	 واقعي	 عمل	 اّما	 قراردارند؛	
معناي	جمله،	تنها	از	عهدة	اطالعاتي	برمي	آيد	كه	در	

حافظة	كوتاه	مّدت	ما	استقرار	يافته	اند.
كوتاه	مّدت،	 حافظة	 مهّم	 ويژگي	هاي	 ديگر	 از	
يادگيري،	 پژوهشگران	 است.	 آن	 اندك	 گنجايش	
±7	مادة	 ظرفّيت	اين	حافظه	را	براي	بزرگساالن	2
مي	توانند	 افراد	 بعضي	 كرده	اند.	 برآورد	 اطالعاتي	
در	يك	زمان،	2+7	)9	مادة	اطالعاتي(	را	در	حافظة	
كوتاه	مّدت	خود	نگهداري	كنند	و	برخي	ديگر	قادر	به	

حفظ	تنها	2-7	)5	مادة	اطالعاتي(	هستند.
يا	 ماده	 يك	 مي	شود،	 ُپر	 گنجايش	 اين	 وقتي	
حافظة	 وارد	 مي	تواند	 زماني	 تنها	 جديد،	 اطالعات	
كوتاه	مّدت	شود	كه	جانشين	يك	مادة	ديگر	گردد.

كوتاه مّدت  حافظة  ظرفّيت  بر  مي توان  آيا    
افزود؟

تقطيع2،	ظرفّيت	حافظة	 يا	 سازمان دادن به مطلب	
است	 عبارت	 تقطيع	 افزايش	مي	دهد.	 را	 كوتاه	مّدت	
قطعه	هاي	 يا	 واحدها	 به	 اطالعات	 دسته	بندي	 از	
كمتر.	يك	قطعه	شامل	گروهي	از	ماده	هاي	مرتبط	

اطالعاتي	است.
حافظة	 در	 موجود	 اطالعات	 از	 بايد	 تقطيع،	 در	
بلندمّدت	استفاده	كرد؛	يعني	با	توّجه	به	آنچه	پيشتر	
بلندمّدت	سپرده	ايم،	اطالعات	 آموخته	و	به	حافظة	
فراواني	را	كه	فراتر	از	ظرفّيت	حافظة	كوتاه	مّدت	ما	

هستند،	دسته	بندي	كرده،	سپس	به	ياد	بسپاريم.
براي	مثال،	ما	نمي	توانيم	حروِف	»ا م ش ر ا د ه 
گ ن ا د خ«	را	چند	ثانيه	پس	از	ديدن	آنها	از	حفظ	
بگوييم؛	زيرا	12	حرِف	منقطع،	در	حافظة	كوتاه	مّدت	
ما	نمي	گنجد؛	اّما	اگر	با	استفاده	از	اطالعات	موجود	
در	حافظة	بلندمّدت،	به	ياد	آوريم	كه	اين	حروف	به	
طور	معكوس،	سه	كلمة	»خدا نگهدار شما«)سه	قطعه(	
را	شامل	مي	شوند،	به		راحتي	مي	توانيم	آنها	را	حفظ	
و	تكراركنيم.	در	حفظ	شماره	تلفن	ديگران،	معمواًل	

از	اين	روش	استفاده	مي	كنيم.

)Long-term Memory(3  حافظه بلندمّدت
بلندمّدت	 حافظة	 ما،	 عمر	 سرتاسر	 حافظة	
طول	 در	 ما	 كه	 را	 آنچه	 هر	 حافظه	 اين	 نام	دارد.	

زندگي	مي	آموزيم،	در	خود	جاي	مي	دهد.
گفتيم	اطالعات	رسيده	به	حافظة	حّسي،	اگر	مورد	
توّجه	قرارگيرند،	به	حافظة	كوتاه	مّدت	انتقال	مي	يابند	
اگر	 نيز	 كوتاه	مّدت	 حافظة	 به	 رسيده	 اطالعات	 و	
تكرار	و	مرور	شوند	و	با	اطالعات	پيشين	ما	مرتبط	

گردند،	به	حافظة	بلندمّدت،	نقل	مكان	مي	كنند.

     روشهاي انتقال
تكرار	يا	مرور	ذهني،	افزون	بر	نگهداري	مطالب	
حافظة	 از	 مطالب	 انتقال	 به	 كوتاه	مّدت،	 حافظة	 در	

كوتاه	مّدت	به	بلندمّدت	نيز	كمك	مي	كند.
در	 را	 تلفني	 شماره	 ما	 كه	 وقتي	 مثال،	 براي	
به	 بي	درنگ	 را	 آن	 مي	توانيم	 مي	بينيم،	 تلفن	 دفتر	
گوشي	تلفن	بدهيم؛	اّما	بعد	به		سرعت	آن	را	از	ياد	

مي	بريم.
حال	اگر	يك	ساعت	بعد	بخواهيم	با	همان	شماره	
تماس	بگيريم،	بايد	آن	را	با	صداي	بلند	يا	به	آرامي	
ما بلندمّدت	 وارد	حافظة	 تا	 تكراركنيم	 مّدتي	 براي	

	

3.	دّقت	كنيد	كه	گر	چه	تكرار	يا	مرور	ذهني	به	انتقال	
اطالعات	از	حافظة	كوتاه	مّدت	به	بلندمّدت	كمك	مي	كند،	اّما	
اين	فرآيند	از	ساير	فرآيندها	در	انتقال	اطالعات،	كم	اثرتر	

است.

حافظة	 از	 اطالعات	 انتقال	 در	 مهّم	 عامل	 بشود.3	
يا	 تداعي	 نوعي	 ايجاد	 بلندمّدت،	 به	 كوتاه	مّدت	
در	 موجود	 اطالعات	 با	 جديد	 اطالعات	 آميزش	
بايد	 ديگر،	 سخن	 به	 است.	 ما	 بلندمّدت	 حافظة	
رابطة	 نوعي	 قديم،	 اطالعات	 و	 اطالعات	جديد	 بين	

معنادار	برقرار	نماييم.
حافظة	 در	 مطلب	 يك	 ذخيره	سازي	 در	 آنچه	
شكل	 نه	 است،	 آن	 معناي	 است،	 مهّم	 بلندمّدت	
فهرستي	 اگر	شخصي	در	 مثال،	 براي	 ظاهري	اش.	
از	كلماتي	كه	قبـاًل	ديده	است،	كلمة	قرمز	را	به	خاطر	
سپرده	باشد،	ممكن	است	در	يادآوري	بعدي،	كلمة	

سرخ	را	كه	هم	معنا	با	قرمز	است،	به	زبان	آورد.
سبب	 اطالعات،	 ذهني	 مرور	 و	 تكرار	 بنابراين،	
نگهداري	آنها	در	حافظة	كوتاه	مّدت	مي	شود	و	براي	
مكان	 نقل	 بلندمّدت	 حافظة	 به	 اطالعات	 اين	 اينكه	
كنند،	بهتر	است	عالوه	بر	تكرار،	آنها	را	دسته	بندي	
در	 قبل	 از	 كه	 اطالعاتي	 با	 و	 كنيم	 و	سازمان	دهي	

حافظة	بلندمّدت	داريم،	ربطشان	دهيم.

        مقايسة حافظه ها
حافظة	كوتاه	مّدت،	عمر	و	ظرفّيت	اندكي	دارد؛	
در	حالي	كه	حافظة	بلندمّدت،	از	چند	دقيقه	پس	از	
يادگيري	تا	سرتاسر	طول	عمر	شخص	را	پوشش	
مي	دهد	و	محدوديتي	نيز	ندارد.	به	سخن	ديگر،	اين	
براي	 را	 دريافتي	 اطالعات	 همة	 مي	تواند	 حافظه	

هميشه	نگهداري	كند.

اطالعات	خيلي	سريع	وارد	حافظة	كوتاه	مّدت	
بلندمّدت	 حافظة	 به	 اطالعات	 ورود	 اما	 مي	شوند؛	
يا	 تكرار	 دارد.	 نياز	 بيشتري	 كوشش	 و	 زمان	 به	
مرور،	بسط	يا	گسترش،	و	سازمان	دهي	به	حافظة	
چنين	 براي	 كارا	 و	 عمده	 فرآيند	 سه	 بلندمّدت،	

انتقاالتي	هستند.

ميان	 ساختاري	 تفاوتهاي	 از	 صرف	نظر	 با	
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نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پست جواب قبول
هزينه پستي طبق قرارداد 37184/22 پرداخت شده است.

مؤّسسة طرف قرارداد:
معاونت پژوهشي حوزة علمّية قم

قم/ صندوق پُستي 37185-3361
تلفن: 0251-2927751-2

Email:DTJHEQ@Gmail.com
نشريّة خشت اّول
دفتر طالب جوان

در صورت تمايل فرم مشّخصات فردي 
را تكميل نماييد.

نام و نام خانوادگي:
محّل تولّد: تاريخ تولّد: 

زن  جنسّيت:      مرد
شهر محّل سكونت:

تحصيالت حوزوي:    
محّل تحصيل:

تحصيالت دانشگاهي:   
محّل تحصيل:
آدرس پستي:

تلفن تماس:

بدون	 يكي	 و	 هستند،	 روشها	 زادة	 دانشها	
ديگري	راه	به	جايي	نمي	برد.

مي	كوشد	 پژوهش«	 سوي  »به  مجموعة	
كوتاه	ترين	 در	 را	 آنها	 كاربردهاي	 و	 روشها	
معرفت	جويي	 و	 تحقيق	 راه	 تا	 ارائه	دهد	 قالبها	

را	براي	طالب	جوان	هموارتر	كند.

از	همين	مجموعه:
1.	حرفه	اي	ها	چگونه	كتاب	مي	خوانند؟

2.	تمركز؛	چرا	و	چگونه؟
3.	از	حافظه	چه	مي	دانيم؟

4.	از	شنيدن	تا	گوش	كردن!
5.	مهارتهاي	يادداشت	برداري	در	كالس	درس

قيمت: 100 تومان
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سلسله نگاره هاي كوتاه
ويژة طّلب مدارس علمّيه

به سوي
پژوهش
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      پديدة »بر سر زبان بودن«4   
چيست؟

در	 موجود	 اطالعات	 بودن	 غيرفّعال	 سبب	 به	
و	 آسان	 چندان	 آنها	 بازيابي	 بلندمّدت،	 حافظة	

بي	دردسر	نيست.
پديدة	»بر	سر	زبان	بودن«،	به		خوبي	اين	مشكل	
را	نشان	مي	دهد.	گاه	اتفاق	مي	افتد	كه	ما	مي	خواهيم	
اطالعاتي	را	از	حافظة	بلندمّدت	به	زبان	آوريم،	اّما	
كه	 مي	بينيم	 را	 آشنايي	 مثاًل	 برنمي	آييم.	 عهده	 از	
نام	او	نوك	زبان	ما	است،	اّما	به	يادش	نمي	آوريم.	
حتي	ممكن	است	حرف	اّول	آن	را	هم	به	ياد	آوريم،	
از	 گويي	 نه.	 را	 اسم	 مي	كوشيم	خود	 چه	 هر	 ولي	
ما	مي	گريزد.	اين	تجربه،	همان	چيزي	است	كه	به	

پديدة	»بر	سر	زبان	بودن«	شهرت	يافته	است.

Tip of the Tongue	.4

براي مطالعة بيشتر:      حافظه هاي سه گانه در يك نگاه

پرورشي؛	 روان شناسي  علي	اكبر؛	 سيف،	 	.1
تهران،	انتشارات	آگاه.

زمينه روان شناسي؛	 اتكينسون	و	همكاران؛	 	.2
تهران،	 ديگران؛	 و	 براهني	 محّمدتقي	 ترجمة	

انتشارات	رشد.
ترجمة	 يادگيري؛	 و  حافظه  برنارد؛	 الول،	 	.3

غالمرضا	احمدي؛	تهران،	نشر	ققنوس.

عضو	 آذربايجاني؛	 مسعود	 علمي:	 نظارت 
هيئت	مديرة	انجمن	روان	شناسان	حوزه	و	عضو	

هيئت	علمي	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه
نظارت ادبي:	انجمن	قلم	حوزه

خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقادهاي	 و	 پيشنهادها	
اّول	را	در	ارائة	ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور،	

ياري	مي	رساند.

قم	-	صندوق	ُپستي 37185-3361	
تلفن: 2 - 0251-2927751

Email:DTJHEQ@Gmail.com
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم

دفتر	طالب	جوان
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ترجمة	 يادگيري؛	 و  حافظه  برنارد؛	 الول،	 	.3

غالمرضا	احمدي؛	تهران،	نشر	ققنوس.

عضو	 آذربايجاني؛	 مسعود	 علمي:	 نظارت 
هيئت	مديرة	انجمن	روان	شناسان	حوزه	و	عضو	

هيئت	علمي	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه
نظارت ادبي:	انجمن	قلم	حوزه

خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقادهاي	 و	 پيشنهادها	
اّول	را	در	ارائة	ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور،	

ياري	مي	رساند.

قم	-	صندوق	ُپستي 37185-3361	
تلفن: 2 - 0251-2927751

Email:DTJHEQ@Gmail.com
معاونت	پژوهشي	حوزة	علمّية	قم

دفتر	طالب	جوان
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نيازي به الصاق 
تمبر نيست.

پست جواب قبول
هزينه پستي طبق قرارداد 37184/22 پرداخت شده است.

مؤّسسة طرف قرارداد:
معاونت پژوهشي حوزة علمّية قم

قم/ صندوق پُستي 37185-3361
تلفن: 0251-2927751-2

Email:DTJHEQ@Gmail.com
نشريّة خشت اّول
دفتر طالب جوان

در صورت تمايل فرم مشّخصات فردي 
را تكميل نماييد.

نام و نام خانوادگي:
محّل تولّد: تاريخ تولّد: 

زن  جنسّيت:      مرد
شهر محّل سكونت:

تحصيالت حوزوي:    
محّل تحصيل:

تحصيالت دانشگاهي:   
محّل تحصيل:
آدرس پستي:

تلفن تماس:
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ديگري	راه	به	جايي	نمي	برد.

مي	كوشد	 پژوهش«	 سوي  »به  مجموعة	
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از	همين	مجموعه:
1.	حرفه	اي	ها	چگونه	كتاب	مي	خوانند؟

2.	تمركز؛	چرا	و	چگونه؟
3.	از	حافظه	چه	مي	دانيم؟

4.	از	شنيدن	تا	گوش	كردن!
5.	مهارتهاي	يادداشت	برداري	در	كالس	درس

قيمت: 100 تومان

891011

سلسله نگاره هاي كوتاه
ويژة طّلب مدارس علمّيه

به سوي
پژوهش
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      پديدة »بر سر زبان بودن«4   
چيست؟

در	 موجود	 اطالعات	 بودن	 غيرفّعال	 سبب	 به	
و	 آسان	 چندان	 آنها	 بازيابي	 بلندمّدت،	 حافظة	

بي	دردسر	نيست.
پديدة	»بر	سر	زبان	بودن«،	به		خوبي	اين	مشكل	
را	نشان	مي	دهد.	گاه	اتفاق	مي	افتد	كه	ما	مي	خواهيم	
اطالعاتي	را	از	حافظة	بلندمّدت	به	زبان	آوريم،	اّما	
كه	 مي	بينيم	 را	 آشنايي	 مثاًل	 برنمي	آييم.	 عهده	 از	
نام	او	نوك	زبان	ما	است،	اّما	به	يادش	نمي	آوريم.	
حتي	ممكن	است	حرف	اّول	آن	را	هم	به	ياد	آوريم،	
از	 گويي	 نه.	 را	 اسم	 مي	كوشيم	خود	 چه	 هر	 ولي	
ما	مي	گريزد.	اين	تجربه،	همان	چيزي	است	كه	به	

پديدة	»بر	سر	زبان	بودن«	شهرت	يافته	است.

Tip of the Tongue	.4

براي مطالعة بيشتر:      حافظه هاي سه گانه در يك نگاه

پرورشي؛	 روان شناسي  علي	اكبر؛	 سيف،	 	.1
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زمينه روان شناسي؛	 اتكينسون	و	همكاران؛	 	.2
تهران،	 ديگران؛	 و	 براهني	 محّمدتقي	 ترجمة	

انتشارات	رشد.
ترجمة	 يادگيري؛	 و  حافظه  برنارد؛	 الول،	 	.3

غالمرضا	احمدي؛	تهران،	نشر	ققنوس.

عضو	 آذربايجاني؛	 مسعود	 علمي:	 نظارت 
هيئت	مديرة	انجمن	روان	شناسان	حوزه	و	عضو	

هيئت	علمي	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه
نظارت ادبي:	انجمن	قلم	حوزه

خشت	 خانوادة	 شما،	 انتقادهاي	 و	 پيشنهادها	
اّول	را	در	ارائة	ويرايشهاي	بعدي	اين	بروشور،	

ياري	مي	رساند.
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دفتر	طالب	جوان
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