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اطالعات علمى

سريعـ  اين كلمات را به زبان سواحلي حفظ كنيد:   wingu  به 
معناي ابر،  lulu  به معناي مرواريد،  zabibu  به معناي انگور

دانشمندان در مجله دانش اعالم كردند: در يادگيري كلمات، پنهان 
كردن آنها و آزمون خود نسبت به خواندن مكرر آنها روش بهتري 
مي باشد. خودآزمايي حافظه را با ايجاد كلمات كليدي، مثل سرنخهايي 
كه باعث مي شود عبارتهاي دو كلمه اي را باكمي تاخير بياد آورد، تقويت 

مي كند.
محققين سالهاست كه به ارزش خودآزمايي پي برده اند: ارستو بيش 
از 2000  سال پيش نوشته است: «تمرين مكرر در بيان يك چيز حافظه 

را تقويت مي كند». اما روانشناسان دليل آنرا نمي دانند.
دو محقق در دانشگاه دولتي كنت در اوهايو اين فرضيه را مطرح 
كردند كه زمان مطالعه ( منظور مطالعه زبان خارجه است)  دانش آموزان 
كلماتي كليدي مي سازند كه به آنها كمك مي كند تا به كلمه اصلي 
دست يابند. در زبان سواحلي   wingu  به معناي ابراست، براي مثال 
wing  كه به معناي  بال مي باشد  ممكن است دانش آموزي از كلمه   
جهت فكر كردن به پرنده اي كه در حال پرواز در ابرهاست، استفاده 

كند. 
اين دو محقق از 118  دانشجو كالج خواستند 48 جفت كلمه 
انگليسي وسواحلي را مطالعه كنند. نيمي از دانشجويان كلمه ها را به 
صورت دو كلمه اي حفظ كردند، ونيمي بوسيله آزمون نشان دادن 
يك كلمه، كلمه دوم را به ياد مي آوردند. محققين در هر دو گروه، از 
دانشجويان پرسيدند: براي مرتبط كردن كلمات چه كلمه، عبارت يا 

مفهوم ميانجي را بكار برديد.

وقتي دانشجويان يك هفته بعد امتحان شدند، آنهايي كه تمرين آزمون 
را انجام داده بودند موفقتر از دسته دوم بودند. اگر محققين از دانشجويان 
مي خواستند درست قبل از امتحان ميانجي ها را بياد بياورند،  امتيازهاي 
بسيار متفاوتي حاصل مي شد. در آن مورد دانشجوياني كه تمرين آزمون را 
انجام داده بودند 51درصد ميانجي ها را بيادآوردند. دانشجويان كه تمرين 

آزمون را انجام نداده بودند 34درصد ميانجي ها را بياد آوردند.
نات كورنلـ  روانشناسي از كالج «ويليامز» در «ويليام ستون» مس كه در 
اين تحقيق مشاركت نداشته 
«ميانجي ها  مي گويد:  است 
دارند  نقشي  فرايند  اين  در 
از اهميت  كه ما در گذشته 
آن آگاه نبوديم». «زماني كه 
ما آزمون ها و ميانجي ها را در 
كنار هم قرار دهيم، آنها بيشتر 
دونفره  پوياي  آواز  به  شبيه 

هستند».
زماني  واي سي  پي  مري 
كه اين تحقيق را در دانشگاه 
دولتي كنت استيت انجام داد 
از رشته روانشناسي شناختي فارغ التحصيل شده بود، وي گفت: اغلب 
دانشجويان با نگاه كردن به اطالعات دچار يك خطاي حسي از دانستني ها 
مي شوند. «خطا از آنجا شكل مي گيرد كه شما چيزي را مي خوانيد وفكرمي 
كنيد كه آنرا بياد مي آوريد، اما اگر در بازيابي آن هيچگونه تالشي نكنيد، 

حتي اگر آنرا ياد گرفته باشيد، از يادتان مي رود».
اند،  داده  را تشخيص  ارزش خودآزمايي  روانشناسان  آنكه  با وجود 
مي گويند: دانشجويان اغلب زمان آماده شدن جهت امتحان از انجام آن 
فروگذاري مي كنند. هنري روديجراز دانشگاه واشينگتون در ايالت لويز 
زماني كه از دانشجويان مشغول تحصيل مي پرسيد كه چگونه مطالعه 
مي كنند، اينگونه دريافت كه دانشجويان نكته هايي راكه فكر مي كنند مهم 
است پررنگ مي كنند يا زير آنها خط مي كشند، ولي قبل از زمان امتحان 

آنها فقط اطالعات عالمت گذاري شده را دوباره خواني مي كنند.
        اين محقق مي گويد:آنها فكر مي كنند آنرا ياد گرفته اند زيرا بارها 
آنرا خوانده اند، ولي مهارت مورد نياز امتحان كه همان فراخواني مي باشد 

را تمرين نمي كنند.
        روديجر مي گويد: افرادي كه كاري تجاري انجام مي دهند مي توانند 
از ميانجي ها جهت تطبيق چهره هاي جديد با نام ها بوسيله ارتباط دادن نام 
به چهره يك فرد مشخص، استفاده كنند. او از ميانجي ها جهت يادگرفتن 

اسامي دانش آموزانش در روز اول مدرسه استفاده مي كند.
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