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 2 بخش تقویت حافظه -6 جلسه

 طرح مساله .1

 مساله چیست؟ .1.1

فقط باید بدانیم که ما کدام یک از این دو  نشده.ها دو نوعند؛ تربیت شده و تربیت  ضعیف وجود ندارد. حافظهچیزى به نام حافظه  

 نوع حافظه را داریم و در صورت نیاز براى پرورش حافظه خود اقدام اساسى کنیم. 

 حافظه خود را پرورش دهند.هاى علمى و مجرب،  براى داشتن یک حافظه قوى و نیرومند، الزم است زحمت بکشند و با روشافراد  

خواهیم از آن به قدر نیاز یارى بگیریم، باید به آن بها بدهیم و برایش سرمایه  است که اگر مى اى حافظه، گنجینه»نیکالس راو:  

 «.گذارى کنیم

 فنون تقویت حافظه .2

 تداعی معانی .1.1

اى نیرومند بدست  کند؛ پس ارتباط میان معانى برقرار کنید تا حافظه تداعى معانى نیروى اتصالى است که حافظه را بیدار و تربیت مى 

  .دآوری

، به یاد کلمه «نیو»را به خاطر بسپارید؛ شما در ذهن خود با تکرار کلمه  New خواهید معناى کلمه انگلیسى مثالً فرض کنید که مى 

 New  افتید. نو و تازه، معناى کلمه نو مى

آلمان یا فنالند را به یاد آوریم؟ زیرا هاى  توانیم شکل سرزمین آوریم؛ اما به دشوارى مى چرا ما به سادگى نقشه ایتالیا را به خاطر مى 

هر چه به تصویر درآید، به سادگى . شناختیم که ایتالیا شبیه یک چکمه است؛ یعنى شکلى که ما از قبل آن را مى ه شدهبه ما آموخت

 .شود به خاطر سپرده مى

نادرشاه را در نظر خود مجسم کنید تا  مثالً اگر جنگ نادر شاه در هندوستان را مطالعه می کنید، منظرة فیل ها و فنون جنگی 

 .مطالب در ذهن شما همراه با تصاویر ذهنی باقی بمانند

 عالقه و وضوح .1.1

تر از به خاطر آوردن  هاى تقویت حافظه، عالقه است. به یاد آوردن چیزهایى که به آنها عالقه داریم، همیشه آسان یکى از محرک 

 .چیزهایى است که مورد عالقه ما نیستند

تر  تر باشد، آسان شود و بر عکس هر قدر مبهم تر در حافظه، حفظ و نگه دارى مى تر باشد، آسان تر و روشن قدر یک چیز قابل فهمهر  

تر در ذهن باقى بمانند و  بهتر است مفاهیم مبهم و مشکل را به اجزاى ساده و قابل فهم تبدیل کنیم تا سادهلذا . رود از یاد مى

 .گردد تر ها آسان یادآورى آن

 متمایز سازی .1.2
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ما تمایل داریم چیزهاى ساده، ملموس، روزمره و معمولى را فراموش کنیم؛ اما به ندرت چیزهاى منحصر به فرد، غیر معمولى،  

توانیم با ایجاد پیوندهاى ذهنى میان اشیا و کلمات، آنها را غیرمعمولى، تمسخرآمیز یا  ما مى .بریم مضحک و فوق العاده را از یاد مى

 .یر ممکن سازیم تا مثل چسب به هم محکم شوند و در ذهن بمانندغ

 مقابله با فراموشی .1.2

فهمیدن این که  .کنید، فهرستى تهیه کنید یک دفتر یادداشت تهیه کنید و از مطالبى که معموالً فراموش مى مقابله با فراموشیبراى  

 .براى فراموش نکردن آنها بیشتر تمرکز ایجاد کنید توانید کنید، از آن جهت مفید است که مى چه مطالبى را فراموش مى

 و تقویت حافظه حواستمرکز  .3

 عوامل موثر بر تمرکز حواس .2.1

براى تقویت حافظه ناچارید که تمرکز حواس داشته باشید. تمرکز، یعنى توجه و دقت اختصاصى، انحصارى و منحصر به فرد، درباره  

 .ء، یک هدف، یا یک موضوع یک شى

توانید تمام توجه و دقت خود را به طور کامل به یک موضوع اختصاص دهید؟ براى رسیدن به این هدف، باید قانون  مىشما چگونه  

 .اصلى تمرکز را به کار ببرید؛ خود را درگیر کنید

را با هدف کنید. وقتى مطالب  چگونه خود را درگیر کنید؟ جواب این است: سؤال کنید؛ شما با سؤال کردن، شروع به فکر کردن مى 

 .کند هاى معین بخوانید، این امر حافظه شما را در یادگیرى مطالب تقویت مى هاى معین براى پرسش یافتن پاسخ

خود بپرسید. اغلب از مطالبى را که ممکن است فراموش کنید، به صورت سؤال در آورید و در طول روز چندین بار آن سؤال را  

 .کنند شوند و تصویر سؤال، ناخود آگاه با تصویر پاسخ آن، حالت تداعى پیدا مى مىمسائل، با ایجاد سؤال در ذهن شما حک 

 عوامل حواس پرتی .2.1

عدم عالقه نسبت به موضوع مورد مطالعه: از مهمترین عوامل عدم تمرکز حواس، آن است که خواننده نسبت به کتاب یا موضوع مورد  

با آنچه مورد عالقة خواننده است  این حالت، آن است که بین این موضوع یا کتاب، بهترین شیوة مقابله با  .مطالعه، عالقه نداشته باشد

ارتباطی برقرار شود. مثالً دانش آموزی که به قبولی در کنکور عالقة زیادی دارد، باید میان این کتاب و قبولی در کنکور ارتباطی 

 .برقرار کند تا از این راه، حالت بی عالقگی او زایل شود

های درونی: منشأ این آشفتگی ها در درون انسان قرار دارد مانند: نگرانی، ترس، اندوه، حسادت و به طور کلی احساسات  آشفتگی  

هیجان آمیزی که در ذهن مانع تمرکز می شود. بهترین راه برای منحرف کردن توجه فکر از نگرانیها این است که آنها را در کاغذی 

د که بعد از مطالعه دربارة آنها فکر خواهید کرد. با این روش ساده، ذهن شما تنها متوجه مطالعه یادداشت کنید و به خودتان بگویی

 .خواهد شد و به صورت موقت از پرداختن به نگرانیها منحرف می گردد و قدرت تمرکز را افزایش می دهد

جاد می شود، هر گونه تحریک غیر عادی آشفتگی های بیرونی: این آشفتگی ها از تحریک های غیر عادی حواس مختلف انسان ای 

حواس، ممکن است فرایند تمرکز را با اشکال مواجه کند. تشنگی، گرسنگی، درد، گرما، سرما و.. موجب بر هم خوردن تمرکز می 
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 مطالعه محیطی را برای شود. برای رفع این آشفتگی ها باید تا حدّ امکان محیط مطالعه را از محرک های خارجی دور ساخت. مثالً 

 .نباشد. همچنین نور محل مطالعه هم باید به اندازة کافی باشد ناهنجارانتخاب کنید که در آنجا صداهای 

 جعبه الیتنر .4

 مقدمه .2.1

طراحی شده و مطالب را از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل می  "سباستین الیتنر"این وسیله توسط محقق اتریشی  

 نماید. 

 این روش شما را از تکرار مطالب بی نیاز می سازد. همین امر یادگیری را شیرین و جذاب می کند.یادگیری به کمک  

 اساس علمی .2.1

% آن را فراموش می کند و بعد از یک ماه 54اگر انسان یک مطلب یا مفهوم را به خوبی فرا بگیرد بعد از یک روز تا یک هفته تقریباً  

 % مطلب وارد حافظه درازمدت می شود. 28% آن فراموش می شود. به این ترتیب فقط 08

تکرار در قسمت خطرناک منحنی فراموشی، مطالب به حافظه دراز  جعبه الیتنر برنامه را به گونه ای تنظیم می کند تا با بیشترین 

 مدت هدایت شود.

قانون یادگیری اسکینر: بر اساس این قانون هرگاه بعد از هر عملی پاداش دریافت شود، انجام آن عمل تشدید خواهد شد. امتیاز  

 کماکان، با شدت بیشتری به بازی ادامه دهید.بیشتر، پاداش موفقیت در بازی است. این امتیاز شما را عالقمند می کند تا 

این خاصیت در جعبه یادگیری الیتنر استفاده شده است، یعنی فرد تنها زمانی به قسمت بعدی می رود که مطلب را آموخته باشد، 

 این عمل درست مانند امتیاز دادن، فرد را به ادامه فرایند یادگیری تشویق می کند.

 مزایای این وسیله .2.2

ارهای غیر ضروری جلوگیری می کند: شما برای آنکه مطلبی را از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت منتقل کنید نیازمند از تکر 

اید مجددا  تکرارهای مکرر هستید. وقتی صفحه ای را برای چندمین بار مطالعه می کنید، مجبورید مطالبی را نیز که قبال آموخته

ه تکرار نیست و تکرار بی جهت آنها باعث اتالف وقت و انرژی، بی حوصلگی و در نتیجه دل مرور کنید. در صورتی که دیگر لزومی ب

 زدگی شما می شود. اما جعبه الیتنر فقط مطالب چموش را شکار کرده و ما را وادار به تکرار آنها می کند.

ه یک بازی لذت بخش و دلنشین تبدیل می با گرفتن امتیاز و مشاهده پیوسته موفقیت ، یادگیری برای شما از عملی خسته کننده ب 

 شود.

 ؟ونه از جعبه الیتنر استفاده کنیمچگ .2.2

  14  0  5  2     1ست که از پنج قسمت تشکیل می شود.جعبه الیتنر یک قوطی در باز ا 

ست کنید، یا در واحد است. این جعبه را می توانید خودتان با مقوا، جعبه یا قوطی 14،0،5،2،1های مختلف به ترتیب  عرض قسمت 

 .اینکه از بازار تهیه نمایید
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و یا هر فرمول یا مطالب درسی فراری که می خواهید به خاطر بسپارید به رای یادگیری لغات زبان انگلیسی این روش را می توانید ب 

 .کار گیرید

وع یادگرفتنی نوشته شود. هر موضوع یادگرفتنی را روی یک برگ کاغذ )فیش( بنویسید. دقت کنید که روی هر فیش تنها یک موض 

  .یعنی لغت را در یک روی کاغذ و جواب آن را در روی دیگر برگه می نویسید

 مراحل کار .2.4

ها را در خانه اول  ها را تکمیل می کنید و پس از اینکه هر دوروی برگه را یکی دو بار مرور کردید، برگه روز اول: تعدادی از برگه  

 .عداد بیشتری برگه آماده نماییدز، ده پانزده یا تجعبه قرار دهید. می توانید هر رو

ها را  هایی را که دیروز تهیه کرده بودید از خانه اول بردارید. سؤاالت را از روی برگه بخوانید و سعی کنید جواب روز دوم: ابتدا برگه  

ا که بلد بودید، به خانه دوم منتقل کنید. پشت به خاطر بیاورید. آنهایی را که بلد نبودید، مجدداً در خانه اول قرار دهید و آنهایی ر

اید  هایی را که در روز دوم برای اولین بار تهیه کرده در پایان، برگه .های خانه دوم یک کاغذ رنگی با ارتفاع بیشتر قرار دهید این برگه

 .در خانه اول قرار دهید

ز تکمیل نشده است و ظرفیت دو گروه برگه را دارد. پس باز هم های خانه دوم دست نمی زنید زیرا خانه دوم هنو روز سوم: به برگه  

هایی را که جواب سؤاالتشان را بلد هستید به خانه دوم منتقل می نمایید و در پشت  های خانه اول شروع می کنید و برگه از برگه

که پاسخشان را بلد نیستید به همراه هایی  های روز گذشته مخلوط نشود. برگه ها با برگه کاغذ رنگی قرار می دهید تا این برگه

 .اید در خانه اول قرار دهید های جدیدی که امروز تهیه کرده برگه

الف. ابتدا از خانه دوم شروع کنید، زیرا خانه دوم ظرفیت دو گروه برگه را دارد و ظرفیت آن روز قبل تکمیل شده است. م: روز چهار  

ها را مطالعه  هایی که جلو کاغذ رنگی قرار دارند( سؤاالت روی این برگه یعنی برگه) .داریدهای ردیف جلوتر را بر می  ولی فقط برگه

ها یک کاغذ رنگی با  ها را در داخل خانه سوم و در ابتدای آن قرار می دهید و پشت این برگه می کنید و اگر جواب درست دادید برگه

های باقی مانده در خانه دوم را جلوتر می برید و کاغذ رنگی را  ضمناً برگهارتفاع بیشتر قرار می دهید تا فاصله گذاری مشخص شود. 

 .ها می گذارید در پشت این برگه

 .های آن را بردارید و آنهایی را که بلد هستید در خانه دوم و پشت کاغذ رنگی قرار دهید ب. سپس به خانه اول برگردید و برگه 

 .اید در خانه اول می گذارید های جدیدی را که تهیه کرده و همچنین برگههایی که پاسخ آنها را بلد نیستید  ج. برگه 

خانه سوم برای چهار گروه برگه در نظر گرفته شده و باید چهار روز صبر کنید تا این قسمت تکمیل شود . البته هر روز پس از ورود   

د تا قسمت سوم هم به تدریج و پس از چهار روز تکمیل ها یک کاغذ رنگی می گذاری ها از خانه دوم به خانه سوم پشت این برگه برگه

 .شود

ها پر خواهد شد. خانه پنجم جای پانزده گروه برگه را  خانه چهارم جای هشت گروه برگه را دارد و هشت روز پس از ورود اولین برگه 

کارتان وقفه ای نیاندازید سی روز طول ها، این قسمت تکمیل می شود. یعنی اگر شما در  دارد و شانزده روز پس از ورود اولین برگه

خواهد کشید تا هر پنج قسمت جعبه الیتنر تکمیل شود. توجه دارید که بین هر دو گروه برگه یک کاغذ رنگی با ارتفاع بیشتر قرار 

اخل جعبه خارج ها از د های مربوط به روزهای مختلف با یکدیگر مخلوط نشوند . از روز سی و یکم به تدریج برگه می دهید تا برگه

های متفاوت، می  ها را بایگانی نمایید. زیرا پس از پنج بار تکرار موفقیت آمیز هر برگه در زمان می شوند و شما می توانید این برگه

 .اید و هیچگاه آن را فراموش نخواهید کرد توانید مطمئن باشید که آن موضوع را برای همیشه فرا گرفته

 .به سؤال یک برگه نتوانستید جواب دهید باید آن را به اولین خانه برگردانیدنکته مهم: در هر مرحله که  


