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 در یادگیریی ه های معرفتملیعنقش 
 

 رخواهیخ نیرالدیخ

 
 دهیچک

ولی قلمرو روانشناسی  )سلوک( اورگانیزم میباشد اگرچه موضوع مورد بحث روانشناسی، همه ابعاد رفتار
وقعیت و شرایط یادگیری( است. با در ، م)یادگیرنده، یاددهنده تربیتی مربوط به مسایل امورتربیتی

، و بخصوص آگاهی از عملیه های معرفتی که امر الزمی و ر تربیتینظرداشت نقش روانشناسی در امو
عملیه نقش ضروری برای مدریسین میباشد، در رابطه به شناخت تفاوتهای فردی یا رفتاری تحت عنوان 

است که تا در یابیم، آیا عملیه های معرفتی در  مورد بررسی قرار داده شده در یادگیری های معرفتی
ر دارد چگونه مربیان تربیتی ومعلمان ازین عملیه ها استفاده می کنند؟ در دارد؟ اگیادگیری نقش مؤثر 

صورتیکه مربیان و معلمان ازین عملیه ها در جریان تدریس استفاده کنند، دانشجویان و دانش آموزان به 
 راحتی یاد خواهند گرفت.

در عملیه ها ی کاربرد این از چگونگتربیتی  مربیانیک از  ین است که باید هرااله مقهدف از تحریر این 
اله سعی برآن است تا بیشتر به کاربرد و نقش مقدرین . آموزش ویادگیری آگاهی داشته باشند بعد تدریس،

عملیه های تعریف پرداخته شود که در وهله نخست یادگیری  بعد آموزش و عملیه های معرفتی در
هرکدام اشاره گردیده است. بحث وبررسی در مورد لثاَ به در آموزش و ثا این عملیه هاثانیاَ نقش  معرفتی،

در  استفاده شده است که رساله های مقاالت وروش تحقیق در این مقاله کتابخانه یی است که بیشتر از 
 .تحریر وبه نشر رسیده است عملیه هامورد کاربرد این 

 
 .و یادگیری می باشد یریتلقین پذاحساس، ادراک، حافظه، توجه؛ یادآوری، تفکر، تخیل،  :یدیکل کلمات

 

 مقدمه
های معرفتی آنقدر  است. عملیهیک امر مسلم این عملی در افراد ظاهرا احساس و ادراک را

معتقد اند، بدون زحمت فراوان هر کس میتواند  رامعمول و پیش پا افتاده به نظر می آیند، که اکث
به را این دو موضوع  لسوفانیو ف سانشنا مگر روان ند، بشنود، ببوید، لمس کند و بچشد.یبب

. در این جا به بعضی از سواالت تحقیق وبررسی نموده استصورت جدا جدا یا ترکیبی، از قرنها 
مواجه میشویم که باید پرسیده شوند، مزایا و کیفیت اشیایی را که درک میکنید، چگونه است؟ 

واهد شد که چگونه و کشف خ و...در این اثر ما نخست احساس را مورد توجه قرار میدهیم
احساس تبدیل به ادراک میشود، ادراک چگونه به صورت منسجم و به شکل بینائی، سمعی، 
لمسی، بویائی و ذائقه پدیدار میشود. سپس به بررسی اثرات احساس و ادراک که عبارت از 

بارت از و عوامل مؤثر بر آن که ع، تلقین پذیری، توجه، دقت ویادآوری حافظه، تفکر، تخیل
(. چون این عملیه های 555: 5خارجی و داخلی یا فردی و محیطی میباشد، پرداخته میشود)

معرفتی مانند زنجیر هستند و از احساس شروع میشود تا مغلق ترین روند تفکر منطقی که نهایت 
 بناء درین مقاله بشکل عمیق به آن پرداخته شده است. توانایی عقلی انسان است رشد می کند.

گیرنده های  -1ر مجموع گیرنده های حسی نظر به فعالیت آنها به چهار دسته: داحساس: 
گیرنده های کیمیاوی و گیرنده های نوری تقسیم  -3گیرنده های حرارتی،  -5میخانیکی، 

 (. 25: 3میشوند)
عضو حسی )گیرندۀ حسی( به بخش ویژه ای از دستگاه عصبی مربوط است. البته، هر گیرندۀ 

انجام می دهد. چنان که چشم فقط در  راای خاصی اثر می پذیرد وعمل معینی ز محرک هحسی ا
برابر امواج نوری وگوش در مقابل امواج صوتی واکنش نشان می دهند وآن ها را دریافت می 
کنند. چشم، نسبت به محرک های صوتی یا محرک های دیگر، هیچ گونه حساسیت ندارد وکسی 

داده است سروصدای پیرامون خود را، هرقدر هم که شدید  ا از دستهم که حس شنوایی خود ر
 باشد، نمی شنود.
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را تشکیل « میدان آگاهی»یا « شعور»مجموعۀ آثار حس شده 
می دهند. بنابراین سالمت وعملکرد اندام های حسی در 
چگونگی و توانمندی های بدنی و روانی بسیار مهم هستند. 

واقع محرک نوعی شود. در احساس با محرک حسی آغاز می 
عامل فزیکی، شیمیایی ومکانیکی است که برگیرندۀ حسی اثر 

به وجود می آورد. در  را می گذارد واحساس تغییر
نوعی واکنش رفتاری است که محرک سبب « پاسخ»حقیقت،

بروز آن می شود. اگر احساس حاصل نشود به معنای آن است 
 که محرک اثر نگذاشته است.

حواس برای ایجاد رفتار مطلوب  ی، سالمتدر روانشناس
بسیارمهم است. حواس پنجگانۀ اصلی عبارت اند از بینایی، 
شنوایی، بویایی ، چشایی و المسه برای ایجاد احساس، محرک 
باید در وضع وشرایط خاصی باشد تا بتواند اثر مطلوب را پدید 

ان آورد. اگر از حد معینی کمتر یا بیشتر باشد، گیرندۀ حسی تو
ت آن را نخواهد داشت. در این جا به دوحس بینایی و دریاف

 شنوایی به اختصار اشاره می شود.
 

 
 

گسترۀ حس بینایی بیش از حواس دیگر است.  حس بینایی:
در صد از اطالعات ما به یاری این حس به دست  55حدود 

نامیده « سلطان حواس»می آید. به همین سبب است که آن را 
 اند.

رض دید قرار می گیرد، تصویر آن پس از ای در معوقتی شئ 
می  گذشتن از مردمک چشم وعدسی، بر روی شبکیه بازتاب

یابد، تصویرهای دریافتی در بخش پسین مغز ثبت، تعبیر 
وتفسیر وادراک می شوند ودر آینده قابل یاد آوری هستند. در 

: 5)کرۀ چشم واجزای متشکل آن نشان داده شده است شکل
562). 

 244نسبت به آن دسته امواج نور حساس است که انسان م چش
ملی کرون طول دارند. امواج که طول آنها کمتر از  544 –

ملی کرون است، امواج ماورای بنفش نامیده می شود.  244
ملی کرون و پایین تر از  ۰۷۷برای انسان امواج باالتر از 

 (.25: 3ملی کرون را نمی توان نور نامید) 244
می رخ می دهد که چشم ها در برابر شئ ای گااضح هندیدن و

 که مشاهده می شود لحظه ای بی حرکت بمانند وازآن اثر
 بپذیرد.

عمل دیدن، درست مانند عکس گرفتن با دوربین عکاسی است، 
برای این که، تصویر بر روی شبکیه ثبت شود باید یک دورۀ 

م به ظهور تصویر وجود داشته باشد، به هنگام خواندن، چش

می در طول خط حرکت نمی کند؛ بلکه به صورت حرکات آرا
نسبتاً تندی، پس از ثبت هر مورد به مورد دیگر می پردازد. 
هر چه تعداد حرکت های چشم بیشتر وبرگشت به عقب کم تر 

 باشد، خواندن سریع تر مفهوم شده است.
خواندنی های آسان، مانند داستانها، کم ترین مکث یا توقف را  

وجود می آورد. در صورتی که برای خواندن  هرخط به در
فرمول های ریاضی وشیمی حداگثر توقف ها الزم است. افراد 
بسیار کمی هستند که عادت های مطلوب وبی نقصی در خواندن 
دارند، برای بهتر وسریعتر خواندن، موارد زیر پیشنهاد می 

 شود: 
برای  بیاموزند تا بانظم وسرعت بیشتری چشمان خود را .1

 یافت مفهوم کلمه حرکت دهند.در
 برای کاهش شمار توقف ها ومکث ها تمرین کنید. .5
 کوشش کنید به کلمات خوانده شده باز نگردید. .3
به حرکات وتوقف های چشم اکتفا نکنید. بلکه به محتوای  .2

 فکری بیندیشید وبه سرعت پیش بروید.
 

م خالصه سلولهای مخروطی و میله ای روشنی را در شبکه چش
نماید. نور به عملهای بالقوه تبدیل میشود که سلول به جذب می

: 5عصب دیگر انتقال میکند و طبعاً به قشر بصری میرسد)
565- 344.) 

 

 
 

حس شنوایی وبینایی، بیش از حواس دیگر ما را  حس شنوایی:
در جریان اطالعات وتجربیات دنیای اطراف قرار می دهند. با 

از گنجینۀ بزرگ ا بی شک از دست دادن یکی از آن ه
معلومات وتجربه های حسی مربوط محروم خواهیم شد. زیرا 
محرک های بینایی وشنوایی در فاصله های زمانی ومکانی دور 
ونزدیک وپراکنده در حالتی هستند که موجب ارتباط ما با آنها 
می شوند. شکل تصویر دستگاه شنوایی وچگونگی ارتباط آن را 

 د.با مغز نشان می ده
صوتی به عنوان محرک های شنوایی، به صورت  اجامووقتی 

ارتعاش در حالت ایجاد می شوند به گوش برخورد می کنند. 
گوش خارجی، همانند یک آهن، ارتعاش های صوتی را به 
سوی گوش میانی در پردۀ صماخ می برد. اگر منبع صوت در 

ر، سطح قرینه نباشد، یکی از گوش ها بیشتر می شنود همین ام
 .(342 -345: ۵)شخیص جهت صوت می شودسبب ت

پردۀ صماخ به وسیلۀ ارتعاش های صوتی به فعالیت در می آید، 
استخوان های گوش میانی این ارتعاش ها را تشدید وبه دریچۀ 
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بیضی منتقل می کنند. گوش درونی، این ارتعاش ها را به 
به سلولهای شنوایی هدایت می کند. این ارتعاش ها در آن جا 

های عصبی تبدیل و به وسیلۀ عصب شنوایی به مغز  جریان
منتقل می گردد وشنیدن حاصل می شود. ساحه شنوایی گوشهای 

 – 54انسان به اساس ساختمان گوشهای اصواتی که بین 
سیکل اهتزاز در فی ثانیه داشته باشد درک کرده  54444
 (.25: 3میتواند)

صوت  هتعرض وجدر م -1برای افزایش سطح شنوایی باید: 
قرار گرفت وشدت آن را طوری تنظیم کرد که با گوش سازگار 

پیوسته مراقب سالمت گوش بود وبه محض احساس  -5باشد. 
وقتی  -3ناراحتی واختالل به داکتر متخصص مراجعه کرد. 

شنیدن وفهمیدن بهتر حاصل می شود که ذهن فقط به یک کار 
رسیده  ین میزانمشغول باشد واثر محرک های دیگر به کمتر

برای شنیدن وفهمیدن بهتر، باید سطح توجه هر چه  -2باشد. 
: 5بیشتر افزایش یابد واز نشستن به حال رکود پرهیز شود)

341-315.) 
 

جلد بدن شما بزرگترن نظام حس  حس المسه و حس بدنی:
است که به شما اعطا شده است. طرح و نقشۀ طبیعی آن بیشتر 

اقع شده است. بعضی قسمت سر جسم وجلد بدن است که در سرا
های دیگر بدن مانند سطوح خورد شبکۀ چشم و پردۀ تحتانی آن 
را کوتاه و مختصر میسازد. احساس بدنی و جلدی، آگاهی و 
معلومات را در باره لمس، درد، حرارت و برودت به دسترس 

 (.312-312: 5میگذارد)
 

حقیقات بوئیدن یک رمز و سحر است. در جمع ت حس بوئیدن:
آن را موضوع  %5ه در مجالت علمی به نشر میرسد، فقط ک

 Almagor، 1994) نماید بویایی اشتغال می
Teghtsoonian، 1923 یکی از دالیل فروگذاشت از .)

تشریحات موضوع شامه اینست که موضوع بویایی برای انسان 
 (.312: 5به تناسب حواس دیگر کمتر ارزش دارد)

راکی اطالق میشود که در اثر ن نوع ادذائقه به آ حس ذائقه:
ک شی به سلولهای خاص آخذه که در دهن موجود یتماس 

است، ایجاد میشود. زمانی که روانشناسان اصطالح ذائقه را به 
صحت و درستی به کار میبرند، آنها مقصدشان از ادراک 

صرف به یک سلسله تجارب »شیرینی میباشد. بنابراین، ذائقه 
، مانند: شیرین، ترش، تلخ، و شور ق میشودضیق ادراکی اطال

مثالً طعم مرچ تند شامل اثراتی چون بوی تند و زنندۀ یک نبات 
و پیاز بریان، قورمه و لوبیای گندیده به روی زبان میباشد. 

 (.354: 5بریان و داغ و دردناک اثر مرچ تند است) هایچیز
حس فشار، حس درد، حس تعادل، حس گرما، حس سرما از 

روانی هستند که انسان را در جمع آوری معلومات له حواس جم
 وآگاهی کمک می کنند.

 
 نقش اندام های حسی دررفتار

نقش اندامهای حسی کامل آشکار است که شناخت، از راه 
حواس پنجگانه آغاز می شود و مانند دروازه های پنجگانه در 

ور اندام اطالعات جمع میکنند. اگر یکی از این دروازه ها بط
چشم که مهمترین آنها است، بسته باشد، از آن آدرس از مثال 

اطالعات محروم خواهد ماند، مثل کودک نابینائی که در آرزو 
دیدار روی مادرش همیشه بود. آگاهی ما از این جهان ومحیط 
زندگی، نخست از طریق حواس کسب وسپس بعد از طی 

بدیل می مراحلی درمغز ثبت می شود و به ذهنیت و افکاری ت

شود که عواقب بعدی امور زندگی را مطابق آن قضاوت می 
نمائیم. وجود ناتوانی یا کم توانی در هریک از اندام های حسی، 
مشكالت عمده ای در زندگی موجود زنده پدید می آورد. 

از موجودهای زنده از توان بیشتری  اندامهای حسی بعضی
ا به آن اتی آن هبرخوردارند، تا جاي که اغلب فعالیت های حی

عضو حسی ارتباط پیدا می کند. در انسان، اندام های حسی 
شاید قوی تر از حیوان ها نباشد، ولی توان ثبت وضبط اثر های 

 حسی در مغز آدمی بسیار قوی تر است.
در واقع اثر های حسی با اطالعات قبلی برخورد می کنند واگر 

ی شود. حاصل م« ادراک»معنای روشنی به وجود آورند، 
قتی عوامل مختلف در یک زمینۀ رفتاری باهم ارتباط می و

را « اندیشه وخرد»پدید می آید؛ بینش اساس « بینش»یابند
تشکیل می دهد. بنابراین، زیربنای عقل یاخرد از احساس، 

 ادراک، بینش واندیشه شکل می گیرد.
( تحقیقگر انگلیسی معتقد است که 1542-1635جان الک)

وح سفیدی بیش نیست. تجربه های معنی م تولد لذهن آدمی هنگا
دار مختلف از راه حواس، در ذهن افراد نقش می بندند 

 ومحتوای معلومات افراد را به وجود می آورند.
احساس عبارت از عکس العمل آنی در برابر یک انگیزه است 
که به ظهور میرسد. گویا پاسخ یا عکس العمل در برابر یک 

یجاب تعبیر و تفسیر، انسجام و ادراک ا انگیزه احساس است.
درک معنی و مفهوم را میکند. گویا آنچه احساس شده است 
تعبیر و تفصیل آن را ادراک نامند. در حقیقت تمیز و تشخیص 
بین این دو حقیقت مسلم یعنی احساس و ادراک خیلی مشکل 
است. هر دو یکی است و نمیتوان بین آنها فاصل درشت 

 (.561: 5کشید)
 

 ادراک:
اثر محرک به وسیلۀ گیرنده های حسی، همان گونه که دربارۀ 
چشم وگوش گفته شد، به مغز منتقل می شود ودرآنجا اثری به 

نامیده می شود. اگر « انگارۀ حسی»یا« تصویر»جا می ماند که
این انگاره قبالً در ذهن شکل گرفته وآشنا باشد، بیانگر معنا 

آن پی میبرد، این ت وجودی ومفهوم خاص است وفرد به ماهی
نامیده اند. ادراک درست اساس بینش، « ادراک»حالت را

اندیشه وخرد آدمیست.انسان فرهیخته، اندایشه ور وخردمند 
 همیشه با ادراک درست سروکار دارد.

اما اگر ادراک درست نباشد موجب اختالل های روانی 
ی ورفتاری، تفرقه، ستیزه جویی وجنگ ونابودی نوع بشر م

 (.344-556 :5شود)
 

 تفاوت احساس وادراک
احساس، زمینۀ ادراک است وبدون آن، ادراکی رخ نمی دهد. 
احساس به سازمان فیزیولوژیکی انسان مربوط است. ولی 
ادراک به یادگیری وتجربه های فرد نیز وابسته است. احساس 
دو نفر از یک محرک تقریباً یکسان است ولی ممکن است 

دو فرد متفاوت باشد. ادراک، بیشتر وی همان ادراک آن از س
فرق دارد. مثال: یک دستگاه  مخصوص انسان است وبا احساس

ضبط صوت مانند دستگاه حسی )گوش( عمل می کند. درآن، 
صدا به عنوان محرک، میکروفون مانند گیرندۀ حسی، سیم های 
رابط مانند اعصاب آورند، نوار ومقناطیس روی آن، مانند 

ستگاه ضبط صوت تااینجا عمل می کند ی است، دمرکز عصب
ودیگر ادراک یا تجزیه وتحلیل ومعنا دادن ندارد. درصورتی 
که انسان پس از ضبط محرک در مغز)انگارۀحسی(، به 
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 شناسایی وادراک آن می پردازد.
در انسان، کمتر احساس بدون ادراک وجود دارد. انسان دوست 

( کند. فردی که یر)ادراکدارد هرچیز حس شده را به نوعی تعب
سالگی کوربوده است اگر ناگهان کامالً بینا شود احساس  ۰۷تا

بینایی دارد ولی نمی تواند چیزهای دیده شده را بالفاصله معنی 
چیزها آشنا  )ادراک( کند. اگر از طریق لمس و صوت با آن

باشد، به تدریج شکل آن اشیای دیده شده نیز منتقل وآنها را با 
 کند. ز درک میدیدن تی

 
 خطاهای ادراکی:

همان طور که گفته شد خطاهای ادراکی را نباید نوعی نقص 
اندام حسی دانست. بلکه انسان عادت دارد که امور واشیا را در 

صورت شکل، آهنگ وصحنه هایی کلی ومعنا دار  ذهن خود به
سازمان دهد وتعبیر)ادراک( کند. اما برخی عوامل ممکن است 
موجبات خطا در سازمان دهی ذهن )ادراک( را فراهم کنند. از 

 جمله:
 

 
 
تأثیر اطالعات قبلی: اگر اطالعات قبلی ناقص ویا محدود  .1

سان درهر باشند در ادراک اثر می گذارد. به همین دلیل، ان
مرحله از رشدخود، پدیده ها را به صورت های گوناگون 

 درک می کند.
تأثیر متن بر ادراک: معموالً بنا به عادت های قبلی، هر  .5

چیز در موضع خاص خود درک می شود. به همین دلیل، 
 موضوع ومکان محرک ، در معنا دادن به آن مؤثر است.

ند، اما دایرۀ ( به یک اندازه اbو) (aدو دایرۀ ) در شکل .3
(bکه در میان دایره های بزرگ تر قرار گرفته از دایرۀ ) 
(aکه درمیان دایره های کوچک واقع شده است )  کوچکتر

 به نظر میرسد.
تأثیر محرومیت ها بر ادراک: اگر نیازهای بدنی وروانی  .2

برآروده نشوند در چگونگی ادراک اثر می گذارند. آدم 
مکن است لذت بخش گرسنه یک قطعه نان خشک را م

بیابد، در صورتی که همین فرد هنگام سیری امکان دارد 
 از خوردن آن بیزاری نشان دهد. 

تأثیر فرهنگ وآداب ورسوم بر ادراک: هرکس ساخته  .5
وپرداختۀ محیط فرهنگی واجتماعی خویش است که به 
صورت عادت به زندگی او شکل می دهد. دلیل 

س، وسایل اختصاصی برخورداری افراد از نوع غذا، لبا
ونشست وبرخاست با دیگران از آن جمله است, که بیانگر 

 ادراک آنان از فرهنگ وآداب ورسوم آنان است.
تأثیر هیجان بر ادراک: وقتی کسی دستخوش ترس وخشم  .6

وکینه ونفرت یاعشق ومحبت شدید می شود ممکن است در 
 ،ادراک وارزیابی های خود دچار لغزش وکجروی گردد

یجان در ادراک واقعیت های اختالل به وجود می ه زیرا
کاهی راکوهی وکوهی را »آورد وبه اصطالح معروف

جلوه میدهد. در بسیاری موارد، عشق نوعی « کاهی
 ادراک هیجانی است.

تأثیر تلقین به ادراک: بر اثر تلقین، ممکن است ذهن به  .5
سویی رهنمون شود که به او القا شده است وفرد در ادراک 

از واقعیت محرک منصرف گردد. برای مثال، معلمی خود 
بطری پراز مایعی را در صنف به شاگردان نشان داد 

دراین بطری مایع خوشبویی وجود دارد. من درآن »وگفت
را باز می کنم هر کس بوی آن را احساس کرد دستش را 

وقتی در بطری باز شد بعضی از شاگردان «. بلند کند
ستن بوی خوش بلندکردند، در دست خود را به عالمت دان

صورتی که در بطری جز آب مقطر چیزی نبود. تلقین 
پذیری با سن، تحصیالت، تجربه واعتقادات مذهبی رابطۀ 
معکوس دارد. یعنی، هرچه تجربه وتحصیالت بیشتر باشد 

 از میزان تلقین پذیری کاسته می شود.
 تأثیر استدالل در ادراک: گاهی، ادراک به سادگی رخ نمی .2

دهد و به توضیح وتفسیر وصرف وقت بیشتری نیاز دارد. 
دراین رابطه، معموالً از زمینه سازی با مقدمه چینی وراه 
یابی از معلوم به مجهول بهره می گیرد تا بینش الزم برای 

 ادراک پدید آید.
تأثیر توجه برادراک: هرچه میزان توجه یادقت بیشتر باشد  .9

. توجه کمتر، ممکن ادراک بهتر وروشن تر خواهد بود
سبب ادراک نادرست وپیامدهای زیان بار  است که گاهی

 (.599-592: 5شود)
 

 حافظه
برای ما زیاد اتفادق می افتد که مطلب آموخته شده ای را به 
موقع به یاد نمی آوریم. راستی چگونه ممکن است مطلبی به یاد 

حفظ آید ویا فراموش شود. یادآوری، توان به یاد آوردن مطالب 
شدۀ قبلی است وفراموشی، یعنی ناتوانی در به یادآوردن ویا از 
دست دادن آنچه در گذشته یادگرفته ایم. به این ترتیب، اگر 

(، آنچه راکه ازآن Aمجموع آموخته ها از یک موضوع را )
( C( و مطالب فراموش شده را )B) موضوع به یاد داریم

 (.95: 3بنامیم؛رابطۀ زیر برقرار خواهد بود)
= مطالب آموخته  + مطالب به یاد مانده مطالب فراموش شده

 می باشد. A= B+Cشده ویا 
 

 اهمیت حافظه: 
حافظه، موجب استفادۀ به موقع از آموخته ها وتوفیق در امور 
می شود. اگر ارزش هزینه های آموزش و وقت صرف شده را 
محاسبه کنیم، مالحظه می شود که آموخته ها چقدر بسختی 

می شوند وچقدر گران بها هستند. وقتی این سرمایه،  حاصل
پیوسته در معرض استفاده باشد، نعمت بسیار بزرگی خواهد 
بود. زحمات آموزشی والدین، مکاتب، دانشگاه ها در صورتی 
سودمند خواهند بود که دانش آموختگان بتوانند، آموخته های 

ستفاده قرار خود را به یاد داشته باشند وبه هنگام لزوم، مورد ا
 دهند.

 
 انواع حافظه

حافظۀ حسی: اساس حفظ مطالب، همان آثار حس یا حافظۀ  .1
حسی است. بطور مثال، با دقت به تصویر گربه ای نگاه 
کنید. سپس چشمان خود را ببندید، تصور می شود که 
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هنوزهم گربه را می بینید وحتی می توانید تعداد حلقه های 
 می گویند.« حافظه حسی»ر، دم او را بشمارید. به این اث

حافظۀ کوتاه مدت: وقتی اثر های حسی با اطالعات قبلی  .5
بر قرار  پیوند یابند وبین آن ها نشانه هایی )رمزهایی(

تبدیل می « حافظۀ موقت»یا« حافظه کوتاه مدت»شود، به 
شود. به عبارت دیگر، معنی دادن به یک اثر حسی، 

انند نشان دادن حافظه کوتاه مدت را ایجاد می کند. م
میکروسکوپ که شاگرد بین شکل وعمل آن رابطه برقرار 

 می کند.
حافظۀ بلند مدت: اگر مطالب موجود در حافظۀ کوتاه مدت  .3

با مطالب حافظه حسی ارتباط پیدا کند وسازمان داده شود 
ومورد توجه وتکرار بیشترقرار گیرد، وارد حافظۀ بلند 

 (.93 -95: 3مدت می شود)
 

 :فظ بهترروشهای ح
برای تقویت حافظه در زندگی روزمره ومطالعۀ درسها، رعایت 

 اصول زیر توصیه می شود:
 داشتن هدف معلوم و مشخص. .1
 انگیزۀ الزم را برای یادگیری در خود ایجاد کنید. .5
مطالب آموختنی را به نوعی درزندگی به کار ببرید ویا  .3

 مثال های کاربردی برای آن ها پیدا کنید.
کافی به موضوع داشته باشید وتوجه همه دقت وتوجه  .2

 جانبه به یادگیری را از دست ندهید.
از مطالبی که می خوانید، برای خود تصویر ذهنی درست  .5

کنید. مفاهیم وکلمات را دوبارۀ از ذهن خود، )همانند 
 تصاویر سینمایی( مرور دهید.

آنچه را که می آموزید با موضوعات دیگر به طور منطقی  .6
ید. دومطلب وابسته به هم، یکدیگر را به یاد می ارتباط بده

 آورند.
فاصله واستراحت الزم را بین دفعات تمرین ویادگیری  .5

ایجاد کنید. به طور نمونه یادگرفتن حجم زیادی از درس 
ها، در شب امتحان وباعجله، فقط باری دوش حافظه است 

 وبزودی فراموش خواهند شد.
حفظ نکنید وبه آموختن تامطلبی را به خوبی نفهمیده اید  .2

مطالب بعدی نپردازید. از پرسیدن عار نداشته باشید وبه 
هر وسیلۀ ممکن، رفع اشکال کنید؛ سپس به یادگیری 

 وحفظ مطالب ادامه دهید.
ازمطالب، خالصه تهیه کنید. مطالب موزون وبامعنی  .9

زودتر یادگرفته می شود. تهیۀ کلمۀ رمز)سرواژه( ازلغات 
 حفظ آنها کمک می کند.اصلی یک مطلب،به 

در هر فرصتی ، مطالب آموخته را باخود تکرار کنید  .14
 واصول آن را مورد بررسی مجدد قرار دهید.

قبل از یادگیری، کل مجموعه واجزای تشکیل دهندۀ آن را  .11
از نظر بگذرانید وبا چارچوب موضوع آموختنی آشنا 

 شوید.
وبه  سعی کنید از موضوع یادگیرفته شده سؤال تهیه کنید .15

 آن ها پاسخ بگویید.
هنگام یادگیری دروضع مطلوب بدنی وروانی باشید، با  .13

حالت گرفته وخسته ویا با گرفتاری های ذهنی وفکری 
 (.96 -93: 3نمی توان به حفظ مطالب پرداخت)

 
 عوامل مؤثر در فراموشی:

توجه داشته باشید مطالب که خوب یادگرفته نشده اند ویا بی 

وم کامل آنها برای شما روشن نیست، زودتر معنی هستند وبامفه
راه های تقویت حافظه نیز  گرفتنفراموش می شوند. به کار 

فراموشی را تشدید می کند. برخی از عوامل مؤثر در فراموشی 
 عبارت اند از:

به کار نگرفتن آموختنی ها، سبب سرعت در فراموشی آن  .1
 ها می شود.

هم آموخته شوند،  اگر مطالب گوناگون با فاصله اندکی از .5
مطلب دومی آموخته های مطلب اول را کم رنگ تر می 

 کند؛ یعنی بین مطالب تداخل ایجاد می گردد.
بی توجهی به موضوع یادگیری ودوست نداشتن آن،  .3

 موجب می شود که مطلب زودتر فراموش می شود.
هرچه زمان بیش تری از یادگیری مطلبی بگذرد وتمرینی  .2

 طلب بیشتر فراموش می شود.نیز در کار نباشد، م
ترس، اضطراب وعجله سبب فراموشی موقت آموخته ها  .5

 می شود.
بسیاری از آموخته ها را در محیط اصلی یادگیری بهتر به  .6

یاد می آوریم. گاه تغییر محیط وموقعیت، ایجاد نگرانی می 
 (.533-255: 5کند وسبب فراموشی موقت می شود)

 
 یادآوری

مجدد تجربه های)ادراک شده( قبلی  یادآوری، به خاطرآوردن
است. مطالب آموختنی هنگامی آسانتر به یاد می آیند که از راه 
تکرار یا پیوندهای حسی، با یکدیگر مرتبط شوند. بیشتر تجربه 
ها، آموخته ها وخاطرات یکدیگر را به یاد میآورند. این رابطه 

ا می نامند، همخوانی، یادآوری ر« تداعی»یا « همخوانی»را
ت هم بوده ورساده تر می نماید. مطالبی که به گونه ای در مجا

اند، یا باهم مشابهت داشته اند ویا با هم درتضاد بوده اند، بهتر 
به یاد آورده می شوند. همخوانی مطالب، بیشتر به دلیل 
مجاروت یا مشابهت ویا تضاد آن ها با هم صورت می گیرد. 

وترکیب آن ها با هم حاصل  اندیشه در نتیجۀ یادآوری ادراک ها
  (.343-593: 5می شود)

 
تفکر عبارت از یک عمل ذهنی است که در آن با تفکر: 

سازمان دادن معلومات، قادر به کشف مجهول ها می شویم. به 
عبارت دیگر تفکر عبارت است از رهبری و توجیه فعالیتهای 
ذهن به حل مسأله یا مشکلی که شخص با آن برخورد می کند، 

 (.95: 3ی باشد)م
تفکر شامل یادآوری، خیالبافی یا تخیل و رویا، همخوانی اندیشه 
ها، استدالل و تعقل است، ولی در بحث تفکر اغلب به تعقل 
توجه میشود. از نظر روانشناسی تعقل، تفکر خاصی را گویند 
که در آن فکر در جهت معین و مشخصی سیر میکند و آماده 

م می سازد که ذهن از محفوظات گی خاصی را برای ذهن فراه
و یادگیری های قبلی، تنها به آگاهی های مربوطه اجازه ورود 
می دهد. همچنان تعقل تابع واقعیات است و با آگاهی های غیر 

 واقعی سروکار ندارد.
 

تخیل تالش برای ترکیب تجربه ها وآموخته ها جهت  تخیل:
تخیل غیر  ادراک متفاوت است. تخیل، نوعی اندیشه است. اگر

می نامند. خیال بافی ها با « خیال بافی»منطقی باشد، آن را 
واقعیات، زندگی سروکار ندارند. فرد خیال باف، افکار 
وتصوراتی را دنبال می کند که در جهان حقیقی وعملی مفهومی 

خیال »،کندمی ندارد. اگر تخیل منطقی باشد واصولی را دنبال 
ردازی تالش ذهن برای نامیده می شود. خیال پ« پردازی
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تخیل »دارد که آن را  ادراک منطقی تر است وجنبۀ مثبت
نیز نامیده اند. ادراک مقدماتی، ناشی از تخیل « اختراعی

اختراعی، اغلب منجر به نوآوری وافزایش سطح رضایت 
 (.322-339: 5)خاطر می شود

 
توجه یا دقت در تعلیم وتربیت اهمیت زیادی دارد. دو  دقت:

 ز عوامل، در میزان توجه مؤثر هستند؛دسته ا
دسته اول، عوامل مربوط به فرد، مانند: انگیزه ها، انتطارها، 
نیازها وتجربه های فردی که سبب می شوند سطح به کارگیری 
اندام های حسی وسوابق ذهنی برای اثر پذیری از محرک 

 افزایش یابد.
که  و ویژگی های آن است دسته دوم، عوامل مربوط به محرک

موجبات اثر پذیری سریع تر وادراک بهتر می شوند.برخی از 
 عوامل مربوط محرک عبارت اند از:

شدت محرک: مانند صدا های قوی تر یا نور و رنگ های 
 تندتر

بیشتر  اندازۀ محرک: هرچه اندازۀ محرک غیر طبیعی باشد، 
مورد سانتی متر بیشتر  554می کند. فردی با قد  توجهجلب 

 ر می گیرد.توجه قرا
حرکت ورنگ: محرکی که جابه جا شود ویا تغییر وضع دهد 

جلب  را به خود ویا دارای رنگ های گوناگون باشد بیشتر توجه
متون متحرک وجالب به نظر  می کند، مانند: تابلوهای رنگی

 می رسند.
تکرار: اگر تکرار خوشایند باشد گیرندۀ حسی را بیشتر  .1

آگهی ها وآهنگ  د بسیاری ازتحت تآثیر قرار می دهد. مانن
ها وبرعکس تکرار های غیر خوشایند ، کم تر مورد توجه 
هستند. مانند، تذکرات تکراری والدین در باره نوشتن 

 ویا رعایت نظافت. کارخانگی
تضاد: محرک بسیار متفاوت با دیگر محرک ها، سریع تر  .5

مورد توجه قرار می گیرد. مانند: این که در یک صنف 
ه همه روپوش سفید پوشیده اند، یک نفر با ک قابلگی

روپوش مشکی نشسته باشد. یا در میان نوشته های معمولی 
 یک صفحه، کلمه ای با رنگ متفاوت وجود داشته باشد.

نوآوری: هر وضع تازه وروش نوینی که با روش های  .3
قبلی اختالف داشته باشد جلب نظر می کند. ضرب المثل 

حکایت از «. نه شود دل آزارکه –نو که آمد به بازار »
ات وتولید کاالها، برای جلب غاین اصل دارد. در تبلی

توجه، از شیوه های فوق استفاده می کنند وپیوسته، 
تغییراتی در شکل، رنگ واندازۀ محصوالت ایجاد می 

 .(142 -144: 3نمایند)
 

 نتیجه گیری
ای ارتباط موجود زنده با جهان بیرون ودرون، به وسیلۀ اندام ه

حسی)دروازه های شناخت( واعصاب گیرنده صورت می گیرد. 
اگر محرک، در حد آستانۀ حسی باشد ودر معرض اندام حسی 
قرار گیرد واثر آن به مغز منتقل شود، موجبات ایجاد احساس 
را فراهم خواهد نمود. این احساس، بالفاصله با تجربه های قبلی 

د که آن را فرد محک زده می شود وتعبیر ومعنا می گرد
می نامیم. مجموعۀ ادراک ها، سازمان وتوان ذهنی « ادراک»

فرد را تشکیل می دهند. ذهن، به هنگام تولد همانند لوح سفیدی 
است وآگاهی ها از خارج به وسیلۀ حواس ، به تدریج ودر طول 

 زندگی، درآن ثبت می شوند.
حس بینایی، ارزنده ترین نعمت های الهی است. امواج نوری 

شیا پس از گذشتن از قرینه، مردمک چشم وعدسی، تصویری ا
روی شبکیه می سازد. شبکیه ومواد شیمیایی آن، تصویر را به 
نکانه عصبی تبدیل وبه وسیلۀ اعصاب بینایی به مغز می 
فرستند که در بخش پسین مغز ثبت می گردد. دیدن مؤثر 

 وپیشرفت در خواندن تابع شرایط ویژه ای است.
نیز با امواج ) صوتی( سروکار دارد. ومانند حس حس شنوایی 

 بینایی از پیچیدگی ومراحل عملیاتی خاصی برخواردار است.
در چگونگی ، تفکر، تعقل، تخیل، تلقین پذیری و دقت یاد آوری

ادراک درست ونادرست نقش دارند. عوامل گوناگونی در میزان 
دت، توجه واثر توجه واثرپذیری از محرک مؤثرند، مانند: ش

 اندازه، رنگ، حرکت، تکرار، تضاد ونوآوری.
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