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چکیده
حافظه موضوعی است که انسان از دیرباز به آن پرداخته و سعی در کشف ماهیّت و چگونگی فعالیّت آن داشته است .حافظه از
ی ادگیری جدا نیست و در یادگیری و آموزش زبان دوم نیز حافظه و عملکرد آن نقش اساسی دارد؛ چون یادگیریِ بخشی از یک
زبان خارجی ،فرآیندی است که محور اصلی آن به یادسپاریِ فهرستی از کلمات ،قوانین دستوری و برقراری روابط واژگانی در
ذهن میباشد .به نظر میرسد شناخت اندکی از علم روان شناسی برای همة معلمان زبان امری ضروری است .دانستن این
مطالب که در هنگام آموزش زبان خارجی ،در حافظة زبانآموز چه فعل و انفعاالتی صورت میپذیرد ،ارائة زیاد اطالعات در زمان
کوتاه ،چه مشکالتی میتواند در فرایند بهیادسپاری ایجاد کند ،اطالع از فراخنای حافظه ،ساختار حافظة کوتاهمدت ،حافظة
کاری ،حافظة بلندمدت ،حافظة معنایی و برتری ثبت شنیداری اطالعات ،میتواند برای مدرسان و طراحان کتب آموزشی در
تسهیل و تسریع فرایند آموزش و یادگیری زبان خارجی بسیار کمکرسان باشد؛ از اینرو در این نوشتار ،پس از بررسی انواع
حافظه و نقش آن در فرایند زبانآموزی ،چند راهکار شناختی مانند تأثیر بازخوانی ،تأثیر جداسازی ،تأثیر موقعیت زمانی ،تأثیر
چندوجهی ،تاثیر رمزگذاری بافت موقعیت ،تأثیر خودارجاعی و تأثیر فاصلهگذاری به منظور افزایش حافظه در امر آموزش زبان
خارجی ،معرفی شده است.
کلیدواژهها :حافظه ،یادگیری زبان خارجی ،آموزش زبان خارجی.
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مقدمه
علوم شناختی ،یکی از دانشهای نوپاست؛ این رشته از زیرمجموعههای علم اعصاب ،روانشناسی ،هوش مصنوعی و فلسفة ذهن
تشکیل شده و کاربرد وسیعی در رشتههای مختلف پیدا کرده است .مؤسسات زبانشناسی تحقیقاتی و دانشگاههای بسیاری به
تحقیق در زمینة علوم شناختی اشتغال دارند و برای کشف راز بزرگترین سرمایة آدمی یعنی مغز و ذهن و شناخت کارکردهای
آن به عنوان عالیترین و پیچیدهترین ودیعة الهی در تالشند.
در سالهای اخیر ،دانشمندان حوزههای متنوعی چون علم اعصاب ،زبانشناسی ،روانشناسی ،هوش مصنوعی و فلسففه متوجفه
شدند که همگی سرگرم حل مسائل مشترکی در مورد کارکرد ذهن هستند و رهیافتهفای متففاوت آنفان در جهفت حفل ایفن
مسائل ،میتواند مکمل یکدیگر باشد .این اندیشمندان ،معتقد بودند میتوان با روشهای غیرمستقیم ،به بررسی و تحقیق دربارة
فرایندهای ناپیدای ذهن پرداخت و محدود کردن روانشناسی ،به بررسی رفتارهای قابل مشاهده ،آنطور که رفتارگرایان معتقد
بودند ،عملی نادرست است .در واقع نگاه این محققان به ذهن ،مبتنیبر بررسی بازنمودهفای ذهفن و نحفوة پفردازش آنفان بفود.
همکاری و همفکری آنها نهایتاً به پدید آمدن دانشی میانرشفتهای منتهفی شفد کفه امفروزه آن را علفوم شفناختی مینامنفد.
روان شناسی شناختی ،مکتبی است که به بررسی فرایندهای درونی ذهن از قبیل :حل مسئله ،حافظه ،ادراك ،شفناخت ،زبفان و
تصمیمگیری میپردازد؛ موضوعاتی مانند اینکه انسان چگون ه و با چه ساختاری به درك ،تشخیص و حفل مسفئله میپفردازد و
این که ذهن ،چگونه اطالعات دریافتی از حواس (مانند بینایی یا شنوایی) را درك میکند یا اینکه حافظة انسان چگونفه عمفل
می کند و چه ساختاری دارد ،از عمده مسائل قابل توجه دانشمندان این رشته است .اندیشمندان روانشناسی شناختی ،به ذهن
همچون دستگاه پردازشگر اطالعات مینگرند و رویکرد آنان به مطالعة مغز و ذهن بر پایة تشفابه عملکفرد مغفز بفا رایانفه اسفت.
مکانیزم اصلی سیستم شناختی انسان ،یعنی حافظه ،یکی از موضوعات مورد عالقة روانشناسان شناختی است.
در امر آموزش زبان نیز ،مهارت افزایش حافظة زبانآموزان ،مسأله ای است که در آن جای بحث و کنکاش وجود دارد .امروزه در
تصمیمگیریهای آموزشی ،به مسائل شناختی حافظه ،تفکر و حل مسأله توجه چندانی نمیشود ()Brunning,1999؛ در صورتی
که در پی تحقیقات فراوان ،بخشهای مختلف مغز و حافظه ،مانند حافظة کوتاهمدت ،حافظة کاری ،حافظة بلندمفدت و حافظفة
معنایی که ارتباط تنگاتنگی با فرایند یادگیری زبان خارجی دارند ،شناسایی شدهاند .بنابر این حافظه از یادگیری جفدا نیسفت و
شناخت زوایای مختلف آن به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه روانشناسی زبان ،میتواند در درك فرایند یادگیری و تدوین
و اجرای روش تدریس صحیح و مناسب در کالس زبان خارجی ،بسیار مفید و راهگشا باشد؛ از همینرو در این نوشتار نویسفنده
تالش می کند با نگاهی شفناختی ،نقفش حافظفه و راهکارهفای تقویفت آن را در فراینفد آمفوزش زبفان خفارجی بفا اسفتفاده از
پژوهشهایی که تا کنون به انجام رسیده است ،معرفی کند ،تا زمینه برای مباحث علمی بیشتر و اقدام عملی در آن جهت آمفاده
شود .طرح این موضوع میتواند مورد توجه یا نقد معلمان زبان خارجی ،مؤلفان کتاب و فرهنگهای آموزش زبان دوم ،طراحفان
برنامههای آموزشی و حتی خود زبانآموزان قرار گیرد.
1ـ انواع حافظه و نقش آن در فرايند آموزش زبان خارجی
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اندیشه و مفاهیمی که در ذهن داریم ،محصول کار حافظه است و ادراك ،افکار و حرکات ما نیز از حافظه سرچشمه میگیرد.
حافظه ،به قابلیت مغز در اندوزش ،نگهداری و یادآوری اطالعات اطالق میشود و سه مرحله دارد:
 )1رمزگردانی= پردازش و ادغام اطالعات دریافتی1
 )2ذخیرهسازی= ثبت پایدار اطالعات رمزگردانی

شده2

 )3بازیابی :فراخوانی و یادآوری اطالعات اندوخته

شده3

اگر بخواهیم تعریف روشنتری از حافظه بیان کنیم ،میتوانیم آن را با رایانه مقایسه کنیم؛ در این حالت ،حافظة کوتفاهمفدت ماننفد
 Ramو حافظة بلندمدت نیز مانند  Hard discعمل میکند؛ در این تشابه ،حافظة کاری را میتفوان ماننفد پنجرههفای روی صففحة
نمایشگر رایانه نیز تصور کرد .براساس همین مثال شاید بتوان تعریف دیگری نیز از حافظه بیان کرد:
«حافظه مجموعهای از فرایند زیستی (مانند سختافزار یا اجزاء تشکیلدهندة رایانه) و روانشناختی (مانند نرماففزار یفا
برنامه) است که وظیفة کلی آن رمزگذاری اطالعات ،ذخیرهسازی و یادآوری آنهاست (گشمردی».)1384،
1ـ1ـ حافظة

حسی4

 :نخستین مرحلة پردازش اطالعات است؛ اطالعات دریافتی بهوسیلة حفواس در ایفن حافظفه ذخیفره

میشود .دو نوع حافظة حسی وجود دارد ،حافظة تصویری 5و حافظة شنیداری. 6اغلب حافظة حسی به جای حافظة کوتفاهمفدت
به کار برده می شود؛ اما تفاوت آشکاری بین این دو حافظه وجود دارد .مدت زمان نگفهداری اطالعفات در ایفن حافظفه از چنفد
میلیثانیه تا چند ثانیه متغیر است؛ درحالیکه مدت زمان اطالعات نگهداریشده در حافظة کوتاهمدت تقریباً برابفر بفا 20-30
ثانیه است
(.)Patrick, 2011

1ـ2ـ حافظة کوتاهمدت :7با توجه و دقت کردن ،اطالعات از حافظة حسی به حافظة کوتاهمدت انتقال مییابد .حافظة کوتاه-
مدت همانگونه که از نامش نیز پیداست ،اطالعات را به طور موقت نگهداری میکند .در زندگی روزمره دائماً از حافظفة کوتفاه-
مدت کمک میگیریم .مانند زمانی که شماره تلفنی را برای چند لحظفه بفه خفاطر میسفپاریم و بعفد از شفمارهگیری فرامفوش
میکنیم .براساس نظر برخی از کارشناسان ( ،)Clark & Clark, 1977نقش حافظة کوتاهمدت در درك گفتار تعیینکننده است.
برای درك جمالت ،باید آنها را به طور موقت در حافظة کوتاهمدت برای رمزگشایی دستوری نگهداری کرد .برخی این فرضفیه
را رد و اظهار کردند که درك گفتار ،ارتباطی با توانایی حافظة کوتاهمدت ندارد و آن چیزی که مورد تأیید است ،این اسفت کفه
حافظة کوتاهمدت ،براساس اصولی کار میکند که مبتنیبر گفتار است؛ این نظریه نیز بعدها بفه ایفن صفورت مفورد تأییفد قفرار
گرفت که حافظة کوتاه مدت با بسامد و تکرار ذهنفی ،تقویفت و بفا تفداخل و شفباهت در تلففن و معنفا ،دچفار ضفعف میشفود
(گشمردی .)1384 ،سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که :حافظة کوتاهمدت ،چند عنصر را میتوانفد در ایفن مفدت
زمان کوتاه در خود نگهداری کند؟
در اواسط قرن بیستم ،ژرژ میلر ( «)Miller, 1956روانشناس آمریکایی ،در مقالة مشهور خود با عنوان« :عدد سفحرآمیز هففت،
دو تا بیشتر یا کمتر ( »)7±2این مبحث را در چارچوب نظریة فناوری اطالعات مطرح کرد .وی در این مقالفه ،نتیجفه میگیفرد
1

-Encoding
-Storage
3 -Retrieval
4-Sensory Memory
5 iconic
6 -Echoiec
7 -Short- term memory
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که حافظة کوتاهمدت ،توانایی محدودی دارد و از نظر کمّی به حدود هفت مورد میرسد؛ به عبارت دیگر فراخنای حافظه 1یعنی
تعداد اقالمی که امکان دارد بالفاصله بعد از ارائة شفاهی یا دیداری به یاد آورده شود ،معموالً برای ارقام  7،ماده ،بفرای حفرو ،
 6ماده و برای واژهها 5 ،ماده است .موارد استثنائی نیز وجود دارد .الکساندر رومانوویچ لوریا ،2استاد روانشناسی دانشگاه مسکو
یکی از برجستهترین روانشناسان محسوب میشد .وی در طول  40سال فعالیت علمی و پژوهشی خود ،دربارة ضایعات موضعی
مغز و کارکردهای روانی آن مانند یادگیری و فراموشی ،تحقیقات گستردهای انجام داده است .نتیجفة تحقیقفات  30سفالة او در
مورد فردی به نام شراشوسکی 3این بود کفه گنجفایش حافظفة کوتفاهمفدت شراشوسفکی ،هفیچ مفرز مشخصفی را نمیشناسفد
(لوریا.)1372،
هنگام یادگیری زبان خارجی ،فراخنای حافظه محدود است؛ این ضعف از آنجا ناشی میشفود کفه فراگیفران زبفان خفارجی ،پایفة
شناختی و اطالعات مفهومی را که بتواند نگهداری واژههای زبان خارجی را در حافظة کوتاهمدت سهولت بخشد ،در اختیفار ندارنفد؛
از اینرو قادر به انجام فعالیتهای ذهنی الزم ،در آنِ واحد نیستند؛ اینگونه فعالیتهای ذهنی عبارتند از :رمزگشایی آوایی ،صفرفی،
نحوی و مفهومی .البته ،ذهن در هنگام یادگیری زبان مادری نیز همین فرایند را به اجرا میگذارد ،اما با سرعتی بسیار بیشتر.
در همین زمینه میتفوان به پفدیدة تأخر 4و پفدیدة تقدم 5نیز اشاره کفرد .در یفادآوری زنجیفرهای آنفی ،اففراد عناصفر ابتفدای
فهرست (پدیدة تقدم) و آخرینهای آن را (پدیدة تأخر) بهتر بفه خفاطر میآورنفد ( .)Garman, 1990زمفانِ تلففن کلمفات نیفز
میتواند باعث سهولت یا دشواری در یادآوری کلمات شود؛ از ایفنرو فراگیفران زبفان خفارجی ،واژههفای یفکهجفایی را خیلفی
راحتتر از کلمات چندهجایی میتوانند به خاطر بسپارند .در هنگام یادگیری زبان خفارجی ،اصفل دیگفری در عملکفرد حافظفة
کوتاه مدت دخالت دارد و آن پدیدة اُنس با کلمات است .هرگاه فراگیر بزرگسال شروع به یادگیری زبان خارجی میکند ،شاید به
علت مأنوس نبودن با زبان خارجی است که با یک بار نمایش قادر به یادآوری بیشتر از چهار یا شفش کلمفه ،عبفارت یفا جملفه
نیست؛ به عبارت دیگر یادآوری تعداد عناصر در هنگام یادگیری زبان خارجی ،کامالً با میزان اُنس بفا کلمفات در ارتبفاط اسفت.
منظور از انس ،صرفاً آشنایی نیست ،بلک ه بعد از آشنایی با یک واژة خارجی ،در اثر تکرار و استفادة مکرر آن ،میتوان گفت که با
آن واژه مأنوس شدهایم .هرگاه فراگیر با واژههای یک زبان خارجی مأنوس شود ،جملة چندکلمهای نیز میتواند بفه عنفوان یفک
عنصر تلقی شود ،همچنین در حافظة کوتاهمدت ،رمزگذاری آوایی 6بر رمزگذاری دیداری  7برتری دارد؛ بدین معنا که نگهداری
موقت اطالعات ،در حافظة کوتاه مدت اساساً به صورت شنیداری است و ارائة شنیداری فضای بیشتری از فراخنای حافظة کوتاه-
مدت را به خود اختصاص میدهد تا ارائة دیداری .همانطور که اشاره شد حافظة کوتاهمدت ،اطالعات شنیداری را بیشتر جذب
میکند؛ از اینرو در ابتدای یادگیری ،باید تالش کرد واژههای زبان خارجی از طریق حس شنیداری وارد حافظة زبانآموز شفود.
دقت در ارائة آموزش شفاهی زبان خارجی در ابتدای فرایند یادگیری ،پایة شناختی مناسفب و قابفل اتکفایی بفرای زبفانآموزان
ایجاد میکند؛ در واقع حس شنوایی ،اولین مرحلة آشنایی زبانآموز با زبان خارجی است .هر اندازه این شناخت عمیفقتر باشفد،
به همان اندازه پیشرفت و استحکام بیشتری در فرایند یادگیری ایجاد میشود .هنگامی که زبانآموز به شناخت آوایی مناسب از
زبان خارجی دست مییابد ،تلفن بهتری نیز خواهد داشت.
1ـ3ـ حافظة کاری :8حافظة کاری (فعال) یک اصطالح جدید است .حافظة کاری را میتوان بفهعنفوان «بفهکفارگیری حافظفة
کوتاهمدت با هد ویژه» تعریف کرد .با وجود اتفاق نظر عمومی مبنیبر اینکه حافظة کاری بخشی از حافظة کوتاهمدت اسفت،
1

-Memory span
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برخی حافظة کاری را از حافظة کوتاهمدت و بلندمدت جدا و آن را به عنوان بخش مستقلی از حافظه تلقفی میکننفد .بفه طفور
کلی میتوان گفت که حافظة کاری ،در واقع تلفیقی از حافظة کوتاهمدت و عنصر توجه ،برای انجام تکالیف ذهنی خفاص اسفت.
حافظة کاری یک سیستم فعال و پویاست و در فعالیتهای شناختی مانند :یادگیری ،استدالل و درك مطلب ،تفکّفر و اطالعفات
را به طور موقت نگهداری میکند.
اطالعات موجود در حافظة کاری ،از طریق فرایندهای تکرار و ارتباط معنفادار بفه حافظفة بلندمفدت منتقفل میشفود و ارتبفاط
تنگاتنگی بین حافظة کاری و حافظة بلندمدت وجود دارد (.)Goldstein, 2010
تأثیر نظریة حافظة کاری بر یادگیری زبانهای خارجی ،بسیار اساسی است .فرایندی که حافظة کاری در زبان مفادری براسفاس
آن عمل می کند ،با زبان خارجی متفاوت است .در واقع ،هنگامی که از زبفان مفادری صفحبت مفیکنیم ،عفادات زبفانی قفوی و
شناختی مستحکم و پایهای از آن داریم و حافظة کاری نیز براساس منطق و استدالل از محیط اطرافمان عمل میکند؛ اما کامالً
منطقی به نظر می آید که حافظة کاری در زبان خارجی مانند زبان مادری عمل نکند .ساختار زبان خفارجی همیشفه در حافظفه
نسبت به زبان مادری جایگاه ثانوی دارد؛ بنابر این کمتر قابل دسترسی است .اگفر بخفواهیم بفه زبفان خفارجی صفحبت کنفیم،
بنویسیم یا بخوانیم ،به فرایندی با سرعت زیاد نیاز داریم تا بتوانیم به واژگان مورد نیاز دسترسی یفابیم و عملیفات نحفوی را بفه
سرعت انجام دهیم؛ بنابر این موفقیت در یادگیری زبان خارجی تا حدودی به کارایی حافظة کفاری وابسفته اسفت کفه مسفئول
ذخیرهسازی موقت اطالعات مفید در فرایند یادگیری است؛ از اینرو حافظة کاری دو وظیفه دارد :یکی بررسی دادهها و دیگفری
نگهداری موقت نتیجة عملیات انجامگرفته بر روی این دادهها (.)Tamara, 2005
1ـ4ـ حافظة بلندمدت
تمام شناخت ما از دنیای اطرا و همة تجارب ما در حافظة بلندمدت ،رمزگذاری و ذخیره میشود و پایة علوم و دانش علمی ما
را شکل می دهد .حافظة بلندمدت ،براساس ساز و کارهای بسیار پیچیدهای عمل میکند و با مکث ،مرور در زمانهای مناسب،
استفادة مکرر و محیط مطلوب تقویت میشود؛ همچنین با تکرارهای مشابه ،اضطراب ،استرس و محیط مخاطرهانگیز تضعیف
می شود .مدت نگهداری اطالعات نیز از چند روز تا چند سال و گاهی اوقات تا آخر عمر (با تمرین و تکرار به موقع) متغیر است.
حافظة درازمدت خود به حافظة روندی1و حافظة بیانگر 2تقسیم میشود .حافظة روندی ،بخشی از حافظه است که اطالعات
ناآگاهانة شخص را در برمیگیرد؛ اطالعاتی که در انجام برخی مهارتها از آن استفاده میکنیم (مثل حر زدن و راندن
اتومبیل) و حافظة بیانگر نیز حاوی حافظة رویدادی 3و حافظة معنایی 4است.
حافظة رویدادی مربوط به رویدادهای خاص است و اطالعات کمی در معرض این حافظه قرار میگیرد؛ اما تمفام اطالعفات را بفا
جزئیات ثبت میکند .اتفاقاتی که کثرت ندارد ،معموالً به حافظة رویدادی میرود؛ البته تجربههای فردی هفم در آن تفأثیر دارد.
در حافظة رویدادی ،حشو وجود ندارد (.)John field, 2003
1ـ5ـ حافظة معنايی
نقش حافظة معنایی در مجموعة عملکردهای حافظة انسان ،بسیار مهم و تعیینکننده است .واژگان ذهنی یا حافظة واژگانی
اصطالحاتی است که به حافظة معنایی اطالق میشود .فردی به نام کوئیلیان 5برای اولین بار ،مفهوم حافظة معنایی را مطرح
کرد (.)Collins & Quillian, 1972
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باوجود نظریة سوسور مبنیبر ناگسستنی بودن صورت و معنی (صفوی ،)1382 ،به نظر میآید محتوا و شکل ظاهری کلمفه بفه
صورت مستقل در حافظه ذخیره میشود .عبارت «نوك زبانم است» را در مواردی استفاده میکنیم که همة اطالعات و مففاهیم
مربوط به کلمة مورد نظر را کامالً به خاطر میآوریم ،ولی خود کلمه را فرامفوش کفردهایم .ایفن موضفوع بیفانگر وجفود دو نفوع
ذخیرهسازی در حافظه است .حافظة معنایی براساس دو فرایند عمل میکند :شناختی و کاربردی .در فراینفد شفناختی ،صفورت
واجشناسی کلمه ،ویژگی های صرفی و نحوی و معنی کلمه و احتماالً شرایط استفاده از آن براساس موقعیت باید مهیفا باشفد تفا
حافظة معنایی بتواند به طور مناسب یک مدخل واژگانی را ثبت کند .فرایند کاربردی یا بازیافت اطالعفات در صفورتی شایسفته
عمل میکند که هر عنصری را که یاد میگیریم در نزدیکی عنصری قرار دهیم که پیش از آن در ذهن ذخیفره شفده اسفت؛ در
این صورت یادآوری و کاربرد اطالعات ،آسانتر میشود .در واقع اگر کلمهای به واسطة کلمة دیگری به صفورت معنفایی تفداعی
شود ،دسترسی به آن در حافظة معنایی تسهیل میشود (گشمردی.)1384،
اغلب نظریه های مرتبط با زبان ،بر وجود واژگان ذهنی در حافظه اتفاق نظر دارند؛ این واژگان ذهنی بخشی از حافظة معنایی
است .در زبان مادری ،این واژگان در طول ایام و به مرور زمان شکل میگیرد و کامل میشود و در طی سالیان متمادی ،در اثر
استفادة مکرر و روزانه ،کامالً استواری و قوام مییابد ،بهطوری که شناسایی واجهای یک گفته و جستجوی کلمات الزم ،با
آهنگی بسیار سریع صورت میگیرد .در مقابل عناصر شناختی و همچنین بخش زیادی از واژگان ذهنیِ فراگیر زبان دوم ناپایدار
است .هنگام شنیدن یا خواندن یک کلمة زبان خارجی ،باید تصویر کلمه را در حافظة معنایی جستجو کرد تا بتوان به مفاهیم
آن دسترسی یافت .موفقیت و سرعت این عملیات به کارایی رمزگذاری و ذخیرهسازی واژة موردنظر بستگی دارد .به نظر
می رسد نوع کلمه براساس معنی آن قابل تشخیص است و بسامد یا فراوانی کلمه نیز فرایند دسترسی به حافظة معنایی را
تسریع می کند .رمزگذاری کلمه نزد همة افراد به صورت یکسان صورت میگیرد؛ اما فرایند جستجوی اطالعات ،نزد شنونده،
گو ینده و خواننده یکسان نیست .هر کدام از این افراد ،راهبردهای ویژهای را برای دسترسی به حافظة معنایی اختیار میکنند:
شنونده ،باید اطالعات را براساس تلفن کلمه بازیابی کند ،گوینده بر معنی کلمه تکیه و خواننده نیز از امالی کلمه استفاده کند.
2ـ راهکارهای شناختی افزايش حافظه در آموزش زبان
اهمیت ویژة حافظه در یادگیری و آموزش یک زبان خارجی از اینجا ناشی میشود که فعالیت حافظه نیز با کمک یک زبان
صورت می گیرد؛ این زبان ،همان زبان مادری است .فرایند دریافت و ارسال اطالعات ،از طریق رمزهایی صورت میگیرد که هم
برای حافظة گیرنده و هم ارسالکننده قابل شناسایی باشد .از آنجایی که فراگیر زبان خارجی ،گونههای کاربردی قابل شناسایی
برای حافظة خود در اختیار ندارد ،مجبور میشود کدهایی را یاد بگیرد که بهیادسپاری اطالعات جدید زبان خارجی را امکانپذیر
کند .هنگامی که رمزها برای حافظه آشنا نیستند ،حافظه خیلی ضعیف عمل میکند ،عملکرد آن کند میشود ،ورودیهای حافظه
اشباع و بیان دچار مشکل و نگهداری در حافظه تضعیف میشود .هرچند یادگیری زبان خارجی ،نخست در حافظة کوتاهمدت
صورت میگیرد و تالش برای بهیادسپاری بخشی از کلمات خارجی ،مربوط به حافظة کوتاهمدت است امّا درواقع از راهبرد حافظة
بلندمدت برای انجام آن استفاده میشود؛ به عبارت دیگر حافظة کوتاهمدت ،امکان فهم گفتهها و حافظة بلندمدت امکان
یادگیری و پیشرفت را به ما میدهد؛ بنابر این ،با توجه به نقش حافظه ،چند راهکار شناختی افزایش حافظه را در مورد آموزش
زبان خارجی ،بررسی میکنیم.
2ـ1ـ تأثیر

بازخوانی1
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زبانآموزان ،مطالبی را که به روشهای گوناگونی بازخوانی میکنند ،بهتر از آنهایی که فقط میخوانند یا حفن میکنند ،بهخاطر
میآورند( .)Kinjo & Snodgrass, 2000بازخوانی کلمه ،بهوسیلة روشهایی مانند :روابط معنایی ،روابط مقولهای ،تراد و تضاد یا
حتی آهنگی معادل با آهنگ کلمة موردنظر ،بهتر از خواندن صر  ،در بهیادآوری کمک میکند؛ همچنین بازخوانی در به
یادآوری جمالت و متنها نیز نقش مفیدی ایفا میکند ( .)Einstein et al, 1984برای مثال ،بازخوانی چند کلمة موجود در
متن ،به عنوان نشانه که توسط خود زبان آموز در حین یادگیری انجام شود ،یادآوری محتوای متن را تسهیل میکند.
برنامهریزان آموزشی و معلمان زبان نیز در طرحریزی مواد درسی و ارائة محتوای درسی میتوانند از این تأثیر حافظه استفاده
کنند.
2ـ2ـ تأثیر

جداسازی1

این تأثیر به « »The von Restorff effectنیز معرو است و به زمانی داللت میکند که یک مقولة اطالعاتی جدید ،در میان
گروهی از مقوالت متشابه که از لحاظ بار معنایی متجانس هستند ،قرار گیرد؛ در این حالت آن مقولة جدید که از لحاظ معنایی
کامالً با آن گروه تفاوت دارد ،به نوعی برجسته میشود و در بهیادسپاری و یادآوری آن ،نقش مؤثری ایفا میکند  .برای مثال
اگر واژة ماشین در فهرستی از واژگان مربوط به صبحانه (کره ،پنیر ،مربا ،عسل ،شیر) قرار گیرد ،در حافظه بهتر ثبت و عمل
بهیادآوری نیز تسریع میشود؛ با این روش میتوا ن برای تدریس موضوعاتی مانند :رنگ ،اندازه ،شکل ،صدا ،مرزها و  ...استفاده
کرد و معلمان و برنامهریزان آموزشی زبان برای تحقق فعالیتهای زبانی میتوانند این روش را برای تقویت حافظة زبانآموزان
بهکار بندند(.)Dunlosky,Hunt,Clark,2000
2ـ3ـ تأثیر موقعیت

زمانی2

ت حقیقات نشان داده است که بعضی از تغییراتی که در بازدهی و عملکرد فرایندهای شناختی به وجود میآید ،ناشی از موقعیت
زمانی ای است که فرایندها در آن شکل گرفته است .درك و عملکرد حافظه در ساعتهای مختلف روز مفتفاوت است .به طور
معمول ،بهیادآوری و درك جمالت و متون و صورت سطحی زبانی که بدون شرح و توضیح هستند (اطالعاتی که در حافظة
کوتاهمدت ذخیره میشوند) در زمان صبح بهتر بازیابی میشوند؛ درحالیکه ساختهای زبانی مفصل و توضیح داده شده که در
حافظة درازمدت ذخیره شده اند ،انسجام دارند ،و در بعدازظهر به یاد آورده میشوند؛ به عبارت دیگر با بررسی نتایج آزمونهایی
از نوع سؤال و جواب ،این نتیجه به دست آمده است که اطالعات سطحی زبانی در یک متن در آزمونهای صبح ،و اطالعات
استداللی و درکی زبان در آزمونهای بعدازظهر مؤثر بوده است (.)Oakhill, 1986
2ـ4ـ تأثیر متوالی

جايگاه3

این تأثیر از دو بخش آغازین و پایانی تشکیل شده و بیانگر این مطلب است که در بهیادسپاری و بهیادآوری مقولهها یا وقایع
زبانی ،مطالب آغازین و پایانی بهتر به یاد میماند و زودتر هم به خاطر آورده میشود .در یادآوری نخستین لغات ارائهشده ،نقش
تمرین و تمرکز مؤثر است؛ چون در شروع پردازش ،توجه و تمرکز بیشتر است و در پایان هم از لحاظ تقدم و تأخر زمانی ،چون
پردازش جدیدتر است و به عبارتی هنوز در حافظة کوتاهمدت قرار دارد ،واژههای آخرین بهتر به خاطر میآیند .دلیل دیگری که
باعث به خاطر آمدن قسمت انتهایی مطالب میشود ،عالوهبر تأ ثیر پایانی ،ناشی از اکوی حافظة شنیداری است؛ بنابر این در
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تهیة مطالب درسی ،بهتر است مطالب مهم آن در ابتدا یا انتهای مکالمه یا متن نوشتاری و غیره بهکار برده شود ،و پیام با
عبارات کلیدی در پایان دوباره تکرار شود(.)Healy, Havas, Parker, 2000

2ـ 5ـ تأثیر

فاصلهگذاری1

در حین تدریس و مطالعه بهتر است بهجای تدریس و تکرار متداوم مطالب ،بین آنها فاصلهای ایجاد شود؛ چون یکی از
علتهای عمدة فراموشی در حافظة کوتاه مدت ،جایگزینی اطالعات جدید با اطالعات قدیم است .این نکته که اطالعات جدید
جایگزین اطالعات قدیم میشود ،متناسب با ظرفیت ثابت حافظة کوتاهمدت است .وقتی اطالعات در حافظة کوتاهمدت قرار
دارد ،یعنی فعال است .هر چه تعداد اطالعاتی که میخواهیم فعال نگه داریم ،بیشتر باشد ،نیرویی که صر فعالسازی هر یک
می شود ،کمتر خواهد بود؛ به عبارت دیگر هر چه تعداد اطالعات موجود در حافظة کوتاهمدت بیشتر باشد ،بازیابی آن کندتر
است( .)Dempster, 1990احتماالً فقط حدود ( )7±2قلم اطالعات را میتوان همزمان چنان فعَال نگه داشت که همگی قابل
یادآوری باشد؛ بنابر این سهولت یادگیری ،تابع زمان است و ارائة حجم وسیعی از مطالب در زمان کوتاه و بدون وقفه ،نتیجة
منفی دربر خواهد داشت .معلمان آموزش زبان نیز باید در تصمیمگیری شیوههای تدریس خود این تأثیر را لحاظ کنند
(.(Sharifian, 2002
2ـ6ـ تأثیر رمزگذاری

موقعیت2

بافت و محیطی که یادگیری در آن صورت میگیرد بر روند بهیادآوری مؤثر است .نتایج آزمایشهای حافظه با مواد کالمی و
غیرکالمی نشان میدهند که زبانآموز نهتنها در مورد موضوع یاد گرفتهشده ،فرایند نقشپذیری انجام میدهد بلکه مجموع
محیط و موقعیت یادگیری نیز بهطور غیرارادی در حافظه نقش می بندد .رمزگردانی اطالعات در حافظة درازمدت و بازیابی آن،
به موقعیت یادگیری بستگی دارد.
بازیابی وقتی موفقیتآمیز است که موقعیت یا بخش عمده ای از آن بتواند به طور واقعی یا تصوری ،رمزگذاری و بازسازی شود.
هر قدر نقش پذیری از موقعیتی بیشتر و موقعیت متنوع باشد (بهطور مثال تحریک چند حس در مقابل یک حس) عمل بازیابی
اطالعات نیز تسهیل می شود.زمانی که عمل یادگیری و آزمون مربوط به آن ،در محیطی مشابه اتفاق افتد ،عملکرد حافظه
افزایش می یابد .حتی دیدن مکان آزمون در حین یادگیری باعث افزایش به یادآوری میشود .به نظر میرسد اطالعات بافتی در
ت مربوط به عناصر بافتی ،به فعالسازی حافظه کمک میکند؛ این تأثیر هم ناشی از بافت
حافظه ذخیره میشود و این اطالعا ِ
عاطفی و هم بافت فیزیکی است؛ به عبارت دیگر زمانی که حالتهای احساسی و عاطفی در زمان آزمون با حالتها و احساسات
زمان یادگیری مطابقت داشته باشد ،امر بهیادآوری تسریع میشود؛ چون انسان بیشتر پدیدههایی را میآموزد که با حالتهای
روحی وی همپوشانی داشته باشد؛ این تأثیر در مباحث نظری و عملی آزمون باید لحاظ شود.)Jerbak & standing, 1992( .
2ـ7ـ تأثیر

وجهی3

در طی تحقیقات انجامگرفته ،معلوم شده است که حس بینایی  80درصد و حس شنوایی فقط در حدود  12درصد از حواس
ویژة ما را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که نکتة مهم این است که اگر حس بینایی از بین برود 30 ،درصد از درك
1
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کلی ما کاهش می یابد ،ولی اگر حس شنوایی آسیب ببیند یا بهطور کلی از بین برود ،میتواند تا  70درصد از درك کلی ما را
نسبت به محیط کاهش دهد .عالوهبر این میتوان گفت منحصربهفردترین راه آموختن هر آنچه یک انسان باید بیاموزد ،حس
شنوایی است .بخش عمدة آموختههای انسان ،از طریق زبان به او منتقل میشود و زبان هم بهواسطة گوش آموخته میشود و
شکل میگیرد .برتری حس شنیداری ،نسبت به دیداری در آموزش زبان نیز کامالً ملموس است.
 (1989) Frankishمعتقد است برتری تأثیر حافظه در مطالب شنیداری نسبت به دیداری ،مدیون ویژگیهای زبرزنجیری زبان
گفتاری است که ذخیره و بازیابی اطالعات را تسهیل میکند؛ هم چنین ارائة چندوجهی مطالب (برای مثال ارائة متن شنیداری
و تصویر دیداری همزمان با هم) نسبت به یکوجهی بودن آموزش ،تأثیر یادگیری را چندین برابر میکند
(.)Kalyuga & Sweller, 2000

2ـ8ـ تأثیر

خودارجاعی1

در امر یادگیری و به یادآوری مقوالت زبانی ،ارجاع مقوالت زبانی به «خود» تأثیر بسزایی دارد؛ چون «خود» بهعنوان یک نمونة
شناختی قوی ظاهر میشود .تأثیر خودارجاعی ،باعث ایجاد تصور ذهنی میشود و این موضوع پدیده ی به یادآوری را تقویت
میکند .معلمان زبان میتوانند از این تأثیر در امر آموزش صفتها ،ویژگیها ،مکانها و زمانها و اشیاء  ...استفاده کنند؛ بهعبارت
دیگر معلم بین موضوعات تدریسشده با ویژگیهای خود زبانآموز ،ارتباطی برقرار میکند؛ برای مثال از زبانآموز بخواهد در مورد
ویژگیهای خود ،کارهای روزانة خود ،توصیف محل کار خود ،اشیای کالس خود و  ...بهطور شفاهی یا نوشتاری مطالبی را بیان
کند ).(Sharifian,2001
2ـ9ـ تأثیر دشواری

پردازش2

تحقیقات ،حاکی از این امر است که میان پردازش مطالب سخت و عملکرد بعدی حافظه ،رابطة معکوسی وجود دارد؛ بدین معنا
که وقتی پردازش موضوعی به سختی انجام میگیرد ،همین سختی عمل ،باعث تقویت حافظه میشود؛ زیرا در حین پردازش
مطالب سخت ،تالش شناختی و ذهنی ،برای رمزگذاری کردن و بازیابی آن بیشتر میشود).(Sharifian,2002
بین فهمیدن و حافظه ،ارتباط زیادی وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،هرچه مطلبی را بهتر بفهمیم ،ارتباط بیشتری میفان اجفزای
آن برقرار شفده ،درنفهایت بهیادسپاری و بهیادآوری آن بیشتر میشود.
2ـ10ـ تأثیر

کلیدواژه3

این روش اغلب برای یاد گرفتن واژگان زبان خارجی بهکار می رود .روش کلیدواژه دو مرحله دارد :مرحلة اول ،یافتن بخشی از
واژة جدید است که شبیه یکی از واژههای زبان مادری تلفن می شود و مرحلة دوم ،ساختن تصویری است که این کلیدواژه را به
معادل آن در زبان مادری ربط میدهد؛ این تصویر باید رابطهای معنادار میان دو واژه در هر دو زبان ایجاد کند.
برای تسهیل در امر یادگیری ،زبان آموز بهتر است به هنگام یادگیری شفاهی زبان ،قادر به تشکیل تصویر ذهنی آن نیز باشد؛
چون رمزگذاری شفاهی و تصویری میتواند به یادسپاری و یادآوری اسامی ذات را آسانتر کند؛ همچنین تصور میشود عینیت-
بخشی به اسامی معنی با نوشتن آنها بر روی تابلو ،تصویری ذهنی از این گونه واژهها در ذهن زبانآموز ایجاد و ثبت آنها را در
حافظة معنایی راحتتر میکند .البته ممکن است سرعت ذخیرهسازی این کلمات اندکی کند شود ،اما یادگیری مفهوم آنها
پایداری و ثبات بیشتری خواهد یافت .سرعت ذخیره سازی از این جهت ممکن است کند شود که اطالعات ،هم بهصورت آوایی
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و هم به صورت تصویر ذهنی و هم به شکل امالیی کلمه ،فضای زیادی از حافظة کوتاهمدت را اشغال میکند و درنتیجه اطالعات
با سرعت کندتری به حافظة بلندمدت و حافظة معنایی ،منتقل میشود (گشمردی.)1384،

2ـ11ـ تأثیر PQRST

1

یکی از معرو ترین فنون بهبود حافظه ،روش  PQRSTاست .نام این روش ،از حرو اول مراحل پنجگانة آن گرفته شده است:
مرور اجمالی ،سؤال کردن ،خواندن ،بازخوانی ،آزمون .در این روش ،هد بهبود بخشیدن توانایی زبانآموز در مطالعه و بهخاطر
سپردن مطالب ارائهشده در رئوس درسی است .روش  PQRSTمبتنیبر سه اصل اساسی سازماندهی مطالب ،شرح و بسط
مطالب و تمرین بازیابی است.
در مرحلة بازخوانی یا از برگفتن مطالب ،زبانآموز متوجه میشود که چه چیزهایی را به خاطر نسپرده است .با این کار زبانآموز
اطالعات را در ذهن خود سازماندهی و مطالب را در حافظة خود تثبیت میکند؛ همچنین مطالعات نشان داده است که آزمفون
نقش مؤثری در بهیادآوری موضوعات یاد گرفتهشده دارد.
3ـ نتیجهگیری
ال روشن .هنگام یادگیری
آشکار است که هرگونه یادگیری مبتنیبر حافظه است و نقش حافظه در یادگیری زبان خارجی نیز کام ً
زبان خارجی ،زبانآموزان پایة شناختی و اطالعات مفهومیای که بتواند نگهداری واژههای زبان خارجی را در حافظة کوتاهمدت
سهولت بخشد ،در اختیار ندارند؛ از اینرو تالش اصلی معلمان و همچنین طراحان روشهای آموزشی ،باید مبتنیبر تهیة عناصر
پایهای باشد که زبانآموز مبتدی بتواند براساس آنها شناخت مفیدی از زبان خارجی کسب کند .در اینجا نقش حافظة کوتاهمدت
بسیار مهم است؛ چراکه اطالعات موردنیاز زبانآموز را به طور موقت در خود نگهداری میکند تا با کمک حافظة بلندمدت ،موفق به
رمزگشایی و یادگیری شود .حافظة کوتاهمدت از رمزگذاری آوایی اطالعات استفاده میکند؛ درحالیکه حافظة بلندمدت ،از
رمزگذاری معنایی بهره میجوید .به نظر میرسد ،شناخت اندکی از علم روانشناسی برای همة معلمان ،امری ضروری است.
دانستن این مطالب که در هنگام آموزش زبان خارجی ،در حافظة زبانآموز چه فعل و انفعاالتی صورت میپذیرد ،ارائة زیاد
اطالعات در زمان کوتاه ،چه مشکالتی میتواند در فرایند به یادسپاری اطالعات ایجاد کند ،اطالع از فراخنای حافظه ،ساختار
حافظة کوتاهمدت ،حافظة کاری ،حافظة بلندمدت ،حافظة معنایی و برتری ثبت شنیداری اطالعات ،به مدرسان و طراحان کتب
آموزشی در تسهیل و تسریع فرایند آموزش و یادگیری زبان خارجی ،کمک شایانی میکند.
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