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   :)ع (حضرت علي

  

  ترين دانش، دانشي بي ارزش
  اسـت كه بر سـر زبـان اسـت
  و برتريـن علـم، علمـي اسـت

  كه از نهاد و جوارح آشكار است
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  :اهداف 
  

  :رود پس از مطالعه بتواند از خواننده انتظار مي
  
رتباط ي دراز مدت را توصيف نموده و ا ي كوتاه مدت و حافظه ي حسي ، حافظه  حافظه-1

  .آنها با يكديگر را بيان نمايد
  . مفهوم تقطيع و تاثير آن را بر يادگيري توضيح دهد-2
  .ي دراز مدت را براي ذخيره سازي اطالعات توضيح دهد  انواع رمزگرداني در حافظه-3
  .ي حافظه را در آموزش توصيف نمايد  استفاده از نظريه-4
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  : (Memory)حافظه 
فرآيندهاي يادگيري، به ياد سپاري، يادآوري در ارتباط با يكـديگر مـورد مطالعـه و                معموالً در   

 بـه وسـيله     …هاي محيطي مانند نور، صدا، حرارت، بو و           ابتدا محرك . بررسي قرار مي گيرند   
شـوند و بـراي مـدت      دريافـت مـي  …هاي مختلف چون چشم، گوش، پوست، بيني و   گيرنده

گردند، ما از طريق فرآينـد توجـه و           ر حافظه حسي ذخيره مي    كوتاهي حدود يك تا سه ثانيه د      
شويم، بخشي از ايـن اطالعـات كـه بـر اثـر توجـه بـه             ها آگاه مي    ادراك از وجود اين محرك    

وارد ) آينـد   به رمز در مي   (شوند    صورت الگوهاي تصوير ذهني، صداها يا معاني رمز گرداني مي         
  .شوند حافظه كوتاه مدت مي

 ثانيـه در ايـن حافظـه ذخيـره          30 تا   15 به حافظه كوتاه مدت براي حدود        اطالعات وارد شده  
كننـد بـه      شوند بخشي از اين اطالعات با اطالعات ياد گرفته شده قبلي ارتباط برقرار مـي                مي

شـوند، اطالعـات وارد       يابند و مابقي با اطالعات جديد جانشين مي         حافظه دراز مدت انتقال مي    
هاي طوالني    آيند كه براي مدت     صورت مواد سازمان يافته در مي     شده به حافظه دراز مدت به       

اطالعات موجود در حافظه دراز مـدت در صـورت          . مانند  حتي براي تمام عمر در آنجا باقي مي       
  .دهد نمايند و شخص بر اساس آنها پاسخ مي لزوم به حافظه كوتاه مدت بازگشت مي
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  حذف اطالعات           اطالعاتحذف            

  

  

  

  :Sensory Memory) حذف اطالعات(ي حسي  حافظه

ي حسي، مخـزن حـسي و ثبـت           ي حسي نخستين مرحله جزء پردازي است به حافظه          حافظه
بـه طـور دائـم بـر        ) … صدا، حـرارت، بـو و        نور،(هاي طبيعي     محرك. شود  حسي نيز گفته مي   

  . گذارند هاي حسي ما اثر مي گيرنده
ها، اجزاي نظام حسي مربوط به ديدن، شنيدن، چشيدن، بوييدن و لمس كردن هستند،                گيرنده

الگوهاي فعاليت عصبي كه به هنگام رسـيدن  . نامند ي حسي مي   ها را حافظه    نظام كلي گيرنده  

 كنترلفرايندهاي

 درازمدتحافظه 

محيطي محركهاي 
 )درون داد(

براي تكرار 
 نگهداري

  كوتاه مدته حافظ
 العظه ففاحيا 

محيطي محركهاي 
 )درون داد(

توجه
 شناسايي

  يا مرور ذهنيتكرار 
  معناييبسط 

 دهيسازمان 

محيطي محركهاي 
 )درون داد(
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شوند، پس از قطع تأثير محرك، براي مدت بسيار كوتـاهي             يل مي ها تشك   ها به گيرنده    محرك
اما در همين فاصله كوتاه، فرصت انتخاب اطالعات را بـراي           . شوند  حفظ مي ) يك تا سه ثانيه   (

بنابراين اطالعات وارد شده به حافظـه حـسي تنهـا بـراي             . انتقال به حافظه كوتاه مدت داريم     
  .شود دست نخورده حفظ مي) نيهحداكثر همان سه ثا(مدت بسيار كوتاهي 

ي حـسي     نظران را عقيده بر اين است كه براي هر يك از حواس، يك حافظه               برخي از صاحب  
با وجود اين، حواس ديداري و شنيداري بيشترين مقدار اطالعات محيطي           . جداگانه وجود دارد  

ي   افظـه ي حسي منطبق با حـس بينـايي را مخـزن تـصويري و ح                رسانند، حافظه   را به ما مي   
اند، بايد دانست كه بخشي از اطالعـات          حسي منطبق با حس شنوايي را مخزن پژواكي ناميده        

شـوند   ي كوتاه مـدت مـي   گيرند، وارد حافظه    ي حسي كه مورد توجه قرار مي        موجود در حافظه  
شـوند، پـس نخـستين عامـل مهـم در       ولي بقيه اطالعات از اين حافظه حذف يا فراموش مي         

ي   يعني تمركز انتخابي بر روي بخشي از اطالعات كه به حافظه          . ا دقت است  يادگيري توجه ي  
هاي تازه و ناآشنا نياز به توجـه بيـشتري            به طور كلي اطالعات يا فعاليت     . شوند  حسي وارد مي  

دارند، براي نمونه مطالعه يك متن درسي سنگين و همزمان گوش دادن به راديو كار دشواري                
  .يك مطلب ساده و گوش دادن به راديو كار چندان دشواري نيستاست، در حالي كه خواندن 
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ي  ي كوتاه مدت و از آنجا بـه حافظـه   توجه يا دقت در ادراك اطالعات و انتقال آنها به حافظه   
با وجود اين، ادراك محرك صرفاً به معني دريافت آنهـا  . دراز مدت نقش اساسي به عهده دارد  

 ذهني، تجـارب قبلـي، دانـش، انگيـزش و بـسياري از              نيست، بلكه ادراك تحت تأثير حاالت     
  .هاي ديگر ادراك كننده قرار دارد ويژگي

  :(Short term memory)حافظه كوتاه مدت 

 تنها بخش كوچكي از اطالعات وارد شـده بـه            ي حسي بيان شد،     چنان كه در رابطه با حافظه     
رسد و بقيه اطالعـات       ت مي ي كوتاه مد    گيرد به حافظه    ي حسي كه مورد توجه قرار مي        حافظه

گيرنـد، بـه      ي حسي مورد توجه قرار مي       اطالعاتي كه در حافظه   . گردد  از اين حافظه حذف مي    
ي كوتـاه     شـوند و بـه حافظـه        تبديل مي ) يا ساير رمزهاي حسي   (الگوهاي تصويري يا صوتي     

طـابق بـا    ي حسي كه در آن اطالعـات دقيقـاً م           يابند، بنابراين برخالف حافظه     مدت انتقال مي  
شوند، در حافظه كوتـاه مـدت اطالعـات بـه صـورت رمـزدار در         هاي حسي ذخيره مي     محرك

  .آيند مي
شوند، اما  ي كوتاه مدت، اطالعات عمدتاً به شكل صوتي يا شنيداري رمز گذاري مي             در حافظه 

 كند، رمز شنيداري  اين حافظه از رمزهاي ديگر چون رمزهاي ديداري و معنايي نيز استفاده مي            
وابسته به صدا يا تلفظ محرك است، رمز ديداري مبتني بر نـوعي تـصوير ذهنـي از محـرك                    



  
  
 

  

 
٧  

براي نمونه، وقتي كه ما به شـماره تلفـن          . باشد  است و رمز معنايي متكي بر معني محرك مي        
نماييم يكـي از كارهـاي زيـر را انجـام             كنيم و تا لحظه گرفتن شماره آن را حفظ مي           نگاه مي 

يا صداي ارقـام    ) رمز ديداري (سپاريم    صوير ذهني از آن شماره به خاطر مي       دهيم، يا يك ت     مي
دهـيم، مـثالً آن را بـا يـك            يا نوعي معني به آن شماره مـي       ) رمز شنيداري (كنيم    را حفظ مي  

ها رمزهـاي مربـوط بـه سـاير حـواس       ، عالوه بر اين)رمز معنايي(كنيم  شماره آشنا تداعي مي  
مثالً بوي شير ترشـيده تـا   : شوند ي كوتاه مدت ذخيره مي   ر حافظه مانند المسه و بويايي، نيز د     

  .ماند چند ثانيه پس از تجربه كردن آن در ياد ما مي
مانند و پـس از آن         ثانيه باقي مي   30ي كوتاه مدت براي حداكثر        اطالعات وارد شده به حافظه    

جود در اين حافظه    اگر بخواهيم اطالعات مو   ) شوند  از اين حافظه حذف مي    (شوند    فراموش مي 
را براي مدت زمان بيشتري نگه داريم بايـد از اسـتراتژي بـا راهبـرد تكـرار يـا مـرور ذهنـي                        

(rehearsal)  ي كوتـاه     شوند در حافظه    تا زماني كه اطالعات تكرار يا مرور مي       .  كمك بگيريم
نها را مورد   خواهيم آ   تكرار يا مرور براي اطالعاتي مفيد است كه صرفاً مي         . مانند  مدت باقي مي  

مانند شماره تلفني كه نيازي به حفـظ كـردن آن           . استفاده قرار دهيم و بعد فراموششان نماييم      
گيريم بايد در حافظه      شنويم تا زماني كه آن را مي        بينيم يا مي    اما از زماني كه آن را مي      . نداريم

  .ما نگهداري شود
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رار يا مرور ذهني الزم اسـت آنهـا را          براي مطالبي كه قصد يادگيري آنها را داريم عالوه بر تك          
ايم نيز تداعي نماييم، در ايـن         ي دراز مدت ذخيره كرده      با مطالبي كه قبالً آموخته و در حافظه       

شود كه بتوانيم ارتبـاط الزم را بـين مطلـب جديـد و      حالت مرور ذهني به اين سبب انجام مي       
  :شوند ارد حافظه كوتاه مدت ميمعموالً اطالعات از دو منبع مختلف و. قديم ايجاد نماييم

  ي دراز مدت حافظه) 2   ي حسي حافظه) 1

  .شوند ي كوتاه مدت مي غالباً اطالعات به طور همزمان از اين دو حافظه وارد حافظه
ي هوشيار آدمي دانست زيـرا مـا از تمـام محتـوي آن      توان حافظه  ي كوتاه مدت را مي      حافظه

توانيم به سادگي ياد آوريم و بر         د در اين حافظه را مي     آگاه هستيم و هر يك از اطالعات موجو       
اساس آن پاسخ دهيم، هرگونه اطالعاتي را كه بخواهيم مورد استفاده قرار دهيم، ابتدا بايد آن                

ي دراز مدت بـراي تبـديل         را در حافظه كوتاه مدت بفرستيم، يعني اطالعات موجود در حافظه          
  .ه مدت شوندي كوتا به پاسخ بايد ابتدا وارد حافظه

زيرا اين حافظه . نامند  مي(Working memory)ي فعال  ي كوتاه مدت را گاه حافظه حافظه
ي   با اطالعاتي كه در ذهن به طور فعال وجود دارند و در حال فعاليت براي انتقال بـه حافظـه                   

ي كوتاه مدت بيشتر به صورت يك تدبير ذهنـي بـراي              حافظه. دراز مدت هستند سروكار دارد    
دهـد تـا      اش اين است كه به مـا امكـان مـي            كند و مهمترين فايده     فع نيازهاي آني عمل مي    ر
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اطالعات را براي مدتي كه نياز داريم در ذهن نگه داريم به همين سبب طول مدت نگهداري                 
ي كوتاه مدت بسيار مختصر است ايـن مـدت بـراي رفـع نيازهـاي انـسان                    مطالب در حافظه  

 ثانيه  30 تا   15بينيم مدت     اي را مي    ي تلفن شماره     كه ما در دفترچه    مثالُ وقتي : كند  كفايت مي 
  .ي مورد نظرمان را يادداشت كنيم كافي است تا قلم و كاغذ برداريم و شماره

شـود و اطالعـات       ي كوتاه مدت مي     بايد دانست كه در هر لحظه اطالعات زيادي وارد حافظه         
ي كوتـاه مـدت بـسيار         طالعات از حافظـه   فراموش شدن سريع ا   . زيادي از آن خارج مي گردد     

ما بـه  . شد مفيد است بدون اين فراموشي، ذهن با انبوهي از اطالعات غير ضروري انباشته مي           
ويژگـي مهـم ديگـر      . شـوند، نيـاز نـداريم       ي كوتاه مدت مـي      تمامي اطالعاتي كه وارد حافظه    

ش اين حافظـه را     ي كوتاه مدت گنجايش اندك آن است، پژوهشگران يادگيري گنجاي           حافظه
تواننـد در يـك       بعضي از افـراد مـي     . اند  ي اطالعاتي برآورد كرده      ماده 7 ± 2براي بزرگساالن   

در . ي كوتاه مدت خـود نگهـداري نماينـد     ي اطالعاتي را در حافظه       ماده 9 يعني   7  ± 2زمان  
تـوانيم    ي اطالعاتي هستند ما مي       ماده 5 يعني   7 ± 2حالي كه بعضي ديگر قادر به حفظ تنها         

 رقمي را بعد از نگاه كردن در دفتر تلفن و تا رسيدن به تلفن و گـرفتن آن                   7يك شماره تلفن    
 رقمي را حفظ كنيم اين كار از        7اما اگر قرار باشد دو شماره تلفن        . شماره در حافظه نگه داريم    
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 اطالعاتي  ي   ماده 14 رقمي برابر است با      7عهده حافظه ما بر نخواهد آمد زيرا دو شماره تلفن           
  .كه فراتر از گنجايش حافظه كوتاه مدت ماست

  :(Chunking)تقطيع 

شـود بـا ايـن        ي اطالعاتي محدود مي      ماده 7 ± 2هر چند كه گنجايش حافظه كوتاه مدت به         
 نـام دارد،    (Chunking)توان به كمك سازمان دادن مطالب يا تـدبيري كـه تقطيـع                حال مي 

بنـدي اطالعـات بـه واحـد يـا             عبـارت اسـت از دسـته       تقطيـع . ظرفيت حافظه را افزايش داد    
بـراي  . هاي اطالعاتي به هم مـرتبط اسـت         هاي كمتر، يك قطعه شامل گروهي از ماده         قطعه

ي دراز مدت استفاده كنيم، يعني با توجه به آنچه       اين منظور بايد از اطالعات موجود در حافظه       
العات زيادي را كه فراتر از حد گنجايش        اط. ايم  كه قبالً آموخته و به حافظه دراز مدت سپرده        

  . بندي كـردن بـه يـاد بـسپاريم     بندي كنيم و بعد از دسته       ي كوتاه مدت ما هستند دسته       حافظه

را از حفـظ بگـوييم      » ا م ش د ن م ت د ا ر ا            « اگر بخواهيم اين حروف را       : مثال به عنوان 

 از گنجايش حافظه كوتاه مـدت       ) حرف 11(قادر به انجام اين كار نخواهيم بود، زيرا تعداد آنها           
ي دراز مدت به ياد آوريـم كـه           ما بيشتر است، اما اگر با استفاده از اطالعات موجود در حافظه           

دهند به راحتـي از       را تشكيل مي  ) دو قطعه (اين حروف به طور معكوس دو كلمه ارادتمند شما          



  
  
 

  

 
١١  

    كوتـاه مـدت را بـه جـاي        ي    عهده تكرار آنها بر خواهم آمد، بنابراين بايستي گنجايش حافظه         
  . قطعه دانست7± 2 ماده، 2±7

  : (Long term memory)ي دراز مدت  حافظه

اين حافظه هر آنچه را كـه مـا در طـول            . ي درازمدت نام دارد     ي تمامي عمر ما حافظه      حافظه
ي حسي اگـر مـورد توجـه          اطالعات رسيده به حافظه   . دهد  آموزيم در خود جاي مي      زندگي مي 
ي كوتاه مـدت      يابند و اطالعات رسيده به حافظه       ي كوتاه مدت انتقال مي      به حافظه قرار گيرند   

ي  نيز اگر تكرار و مرور شوند و با اطالعات قبلي آموخته شـده مـا مـرتبط گردنـد بـه حافظـه                    
براي اينكه اطالعات از حافظه كوتاه مدت، يك مرحله فراتر رفتـه و             . يابند  درازمدت انتقال مي  

  . بشوند(encoding)يابند بايد رمز گرداني  مدت انتقال ميي دراز به حافظه
منظور از رمز گرداني تغيير شكل دادن يا به حالت انتزاعي درآوردن اطالعات يعنـي بازنمـايي                 

  .آنها به صورتي غير از صورت اوليه است

  :سطوح پردازش

 (level of processing)رمز گرداني مهمترين عنصر پردازش اطالعات است سطح پـردازش  
شـوند تنهـا يـك        اطالعاتي كه پردازش نمي   . هاي گوناگون است    توضيح ديگري براي حافظه   

و اگـر اطالعـات فقـط تكـرار     ) ي حـسي  حافظه(گذارند    تاثير حسي موقتي از خود بر جاي مي       
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ي كوتاه    حافظه(كنند كه براي چند ثانيه قابل دسترسي هستند           پردازش سطحي پيدا مي   . شوند
اطالعـات  . يابنـد   ي دراز مدت راه مي      شوند به حافظه    اتي كه بيشتر پردازش مي    و اطالع ) مدت

براي نمونه اگر از يادگيرندگان خواسـته       . شوند  ي دراز مدت نيز يكسان پردازش نمي        در حافظه 
شود تا يك كلمه را ياد بگيرند و به ياد آورند ممكن است آن را به طور سطحي پردازش كنند                    

تر از پردازش ممكن اسـت   در سطحي عميق. ي ظاهري آن توجه نمايند  يعني صرفاً ويژگي ها   
تر ممكن اسـت معنـي كلمـه را           به تلفظ آن كلمه هم توجه نمايند و باز هم در سطحي عميق            

  . هم در نظر بگيرند يعني آن كلمه را به طور نهايي رمز گرداني كنند
هـاي   ن كه ديديم در نظريـه گانه است، چنا هاي سه   نظريه سطوح پردازش رقيب نظريه حافظه     

گانه كه به نظريه اتكينسون ـ شيفرين معروف اسـت محركـات يـا درون دادهـا از       حافظه سه
آينـد از سـه       هاي حسي تا زماني كه بـه صـورت يـادگيري درمـي              زمان دريافت توسط گيرنده   

جمله بر خالف اين نظريه پيروان نظريه سطوح پردازش از          . كنند  حافظه نسبتاً مستقل گذر مي    
هاي گوناگون به سطوح گوناگون پردازش اطالعـات          كريك، الكهارت و كرين به جاي حافظه      

هـاي محيطـي در چنـد سـطح مختلـف             ها يا درون داده     به اعتقاد آنان اين محرك    . باور دارند 
  .گذرند شوند، نه اينكه از چند حافظه مختلف مي پردازش مي
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  :ي دراز مدت هاي انتقال اطالعات به حافظه راه

افزون بـر ايـن     . شود  ي كوتاه مدت مي     تكرار يا مرور ذهني موجب نگهداري مطالب در حافظه        
ي دراز مدت نيز كمك       ي كوتاه مدت به حافظه      تكرار و مرور ذهني به انتقال مطالب از حافظه        

تـوانيم آن     كنيم مي   كند، براي مثال وقتي كه ما شماره تلفني را از روي دفتر تلفن نگاه مي                مي
حال اگر بخواهيم   . بريم  اما بعد آن را به سرعت از ياد مي        . درنگ مورد استفاده قرار دهيم      يرا ب 

آن شماره را در يك ساعت بعد مورد استفاده قرار دهيم بايد آن را با صداي بلند يا بـه آرامـي                      
ي   بنـابراين تكـرار اطالعـات موجـود در حافظـه          . تكرار كنيم تا وارد حافظه دراز مدت ما شود        

دارد بلكه به انتقـال آن بـه حافظـه            اه مدت نه تنها آن اطالعات را در اين حافظه نگه مي           كوت
  .كند دراز مدت كمك مي

ي دراز مـدت تكـرار آن         ي كوتاه مـدت بـه حافظـه         يكي از راههاي انتقال اطالعات از حافظه      
ـ                  دون ربـط   مطالب است اما در ميان نظريه پردازان يادگيري بر سر اينكه تكرار به تنهـايي و ب

ي   تواند موجب ذخيره اطالعـات در حافظـه         دادن مطالب جديد با مطالب قبالً آموخته شده مي        
ي كوتـاه مـدت       عامل مهم انتقال اطالعات از حافظه     . دراز مدت باشد اختالف نظر وجود دارد      

ي دراز مدت ايجاد نوعي تداعي يا رابطه بـين اطالعـات جديـد و اطالعـات قبلـي                     به حافظه 
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ي دراز مدت است، يعنـي بـين اطالعـات جديـد و اطالعـات قـديم نـوعي                      حافظه موجود در 
  .دار برقرار گردد ي معني رابطه

بندي و    ي دراز مدت عالوه بر تكرار، بايستي آنها را دسته           پس براي انتقال اطالعات به حافظه     
  .ي دراز مدت موجودند، ربط داد سازمان دهي كرد و به اطالعات كه از قبل در حافظه

  :ي درازمدت قسام حافظها

ي دراز مدت به سه صـورت عمـده زيـر رمـز گردانـي                 اطالعات براي ذخيره سازي در حافظه     
  :شوند مي

  ي روندي  حافظه-3  ي معنايي  حافظه-2  ي رويدادي  حافظه-1
  

  :(episodic memory)ي رويدادي  حافظه

 نوعي فيلم ذهنـي از  ي رويدادي خاطرات ما از تجارب شخصي خودمان است        منظور از حافظه  
ي رويدادي شامل اتفاقاتي كـه در زنـدگي مـا رخ داده و بـه                  ايم حافظه   آنچه ديده و يا شنيده    

براي نمونه وقتي به ياد آوريم كه در ميهمـاني شـب گذشـته              :    اند  زمان و مكان خاصي وابسته    
 نقش مهمي   ي رويدادي   اي را مالقات كرديم، بنابراين تصاوير ذهني در حافظه          چه كسان تازه  

  .كنند ايفا مي
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  :(Semantic memory)ي معنايي  حافظه

به عنوان نمونه، وقتي    . شوند  آيد معاني ذخيره مي     ي معنايي چنان كه از نامش بر مي         در حافظه 
  .كنيم خوانيم معني آن را حفظ مي اي را در يك كتاب مي كه ما جمله

   :(Procedural memory)ي روندي  حافظه

هـاي    به چگونگي انجام امور به ويژه فعاليت فيزيكي يا جسماني مانند بـازي            ي مربوط     حافظه
ي رونـدي بـه دانـستن         نامند، به طور خالصه حافظـه       ي روندي يا روشي مي      ورزشي را حافظه  

  .شود چگونه انجام دادن يك عمل گفته مي

  :ي درازمدت گنجايش و طول نگهداري اطالعات در حافظه

عات از چند دقيقه پس از يادگيري تا تمامي طول عمر شـخص    ي دراز مدت حفظ اطال      حافظه
شود و براي گنجايش آن نيز هيچ محدوديتي وجود نـدارد بـه سـخن ديگـر ايـن          را شامل مي  
  .تواند تمامي اطالعات دريافتي را براي هميشه نگهداري كند حافظه مي

ي دراز      ات به حافظـه   شوند اما ورود اطالع     ي كوتاه مدت مي     اطالعات خيلي سريع وارد حافظه    
ي كوتاه مدت محدود      مدت به زمان و كوشش بيشتري نياز دارد در حالي كه گنجايش حافظه            

عـالوه بـر    . رسـد   ي دراز مدت از تمام جهات علمي نامحدود به نظر مـي             ظرفيت حافظه . است
ي دراز مدت ذخيره شدند، براي هميـشه          اين، پس از آنكه اطالعات به طور صحيح در حافظه         
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خـواهيم و بـراي مـدت     مانند از لحاظ نظري ما بايد بتوانيم هر چه را كه مـي         ر آنجا باقي مي   د
البته مشروط بر اينكه بتوانيم اطالعات مـورد نيـاز را پيـدا             . خواهيم به ياد آوريم     زماني كه مي  

  .كنيم

  :استفاده از نظريه خبرپردازي حافظه و يادگيري در آموزش

به حافظه و كاستن از ميزان فراموشي، سازمان دادن محتـوي           مهمترين عامل بهبود بخشيدن     
دار مطالبي هستند كه يادگيرنـده        دار كردن مطالب يادگيري است، مطالب معني        حافظه و معني  

  .تواند بين آنها و مطالبي كه قبالً آموخته است نوعي رابطه برقرار كند مي

  :ح زير موجود استدار كردن مطالب آموزشي راههاي مختلفي به شر براي معني
دار   دار بـه مطالـب معنـي         يكي از راههاي تبديل مطالب غير معني       :ها   استفاده از واسطه   -1

توان بـين مطالـب و مـوارد غيـر            ها مي   از طريق واسطه  . هاست  ها يا ميانجي    استفاده از واسطه  
و يـا  ) ندليپـا ـ صـ   (مثالً براي يادآوري جفت كلماتي نظير . دار برقرار كرد مرتبط روابط معني

تـوان از   مـي ) شود ها محرك و كلمات دوم پاسخ گفته مي كلمات اول جفت) (چكش ـ ساعت (
هاي ذهني استفاده كرد، مثالً او پايش را روي صندلي گذاشته است و يا او بـا چكـش                     واسطه

دار بـين     ها در ايجاد نوعي رابطـه معنـي         به ساعت كوبيده كه در اين صورت استفاده از واسطه         
  .ب غير مرتبط مؤثر خواهد بودمطال
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 چنانچه معلم درس خود را با يك پـيش سـازمان دهنـده شـروع                : پيش سازمان دهنده   -2

كند، يعني خالصه شفاهي يا كتبي از درسي كه از لحـاظ محتـوي نـسبت بـه خـود درس در                      
 دار و آشـنا     سطح باالتري از انتزاع و جامعيت است ارائه دهد، آن درس براي فراگيـران معنـي               

  .جلوه نموده و در نتيجه يادگيري و يادآوري آن آسانتر خواهد شد

توان به صـورت يـك    مطالب يادگيري را مي:  ساخت سلسله مراتب مطالب يادگيري   -3

سلسله مراتب از ساده به دشوار مرتب كرد به نحوي كه يـادگيري هـر تكليـف يـادگيري بـه                     
  .توان به مطالب مختلف معني بخشيد يادگيري تكاليف ديگر مربوط باشد، از اين طريق مي

سازمان دادن به مطالـب يـادگيري بـراي بازيـابي اطالعـات از               : سازمان دادن مطالب   -4

  .حافظه بسيار ضروري است
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  )ويژگيهاي مهم مراحل حافظه  (
  

  حافظه دراز مدت  مدت حافظه كوتاه  حافظه حسي  

   ثانيه30ود تا حد  تا حدود يك ثانيه: براي بينايي
  روز ، ماه ، سال

  
  طول مدت

     ثانيه5تا حدود : براي شنوايي
  يا تمام عمر

  

  نا محدود   ماده يا قطعه7 + 2   ماه16حداقل   گنجايش

 يندهاي انتقالآفر
مواردي كه مورد توجه : توجه

شوند به حافظه كوتاه  واقع مي
  .يابند مدت انتقال مي

موادي : تكرار و رمز گرداني
و رمزگرداني كه مورد تكرار 

شوند به حافظه  واقع مي
  يابند درازمدت انتقال مي

  

نوع اطالعات 
  ذخيره شده

  اي از درون داد نسخه
صدا، تصوير بصري، 

  كلمات، جمالت

به طور عمده جمالت 
دار، رويدادهاي  معني

زندگي و مفاهيم، بعضي 
تصاوير ذهني، مطالب 

  سازمان يافته

دليل عمده 
 فراموشي مطالب

  محو اثر
  جانشيني مطالب جديد

  با مطالب قبلي

سازمان ناقص مطالب، 
هاي غلط بازيابي،  روش

  تداخل، سركوبي
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   :)ع (حضرت علي
  

  هر ظـرفي با ريختن چيزي
  شود جز ظرف در آن، پر مي

  دانـــش، كـــه هر چــه در آن
  شود جاي دهي وستعش بيشتر مي


