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از ُپرکردن است. شنیده اید؟ همه می گویند که برای رسیدن به موفقیت و نتایج عالی باید  کار نیکوکردن 

هم  یادگیری  مورد  در  موضوع  این  بکشیم.  زحمت  حسابی  و  بدهیم  هم  به  را  پشتکار  و  تالش  دست 

 ۱۸۸۵ سال  در  مثال،  برای  است.  شده  انجام  هم  پژوهش  و  تحقیق  موضوع  این  درباره  می کند.  صدق 

میالدی )حوالی سال ۱۳۰۲ شمسی(، فردی به نام هرمان ابینگهاوس منحنی خاصی طراحی کرده و نامش 

را منحنی فراموشی گذاشته است. این ایده همان تأکید بر اهمیت پشتکار و تمرین چندباره برای یادگیری 

بهتر بود. او برای آزمودن اهمیت تکرار در یادگیری، مجموعه ای از دروس و مواد آموزشی نه چندان مهم 

آموزشی  محتوای  زمانی که  بود؟  چه  نتیجه  چندباره شان کرد.  خواندن  و  تمرین  به  شروع  و  را گردآوری 

دیگر  فراموش کردنشان  هم  و  شد  مسلط  به شدت  آن ها  به  هم  تمرین کرد،  و  تکرار  چندبار  و  چندین  را 

چندان ساده نبود. ابینگهاوس نتیجه گرفت که اگر چیزی را در بازه ای زمانی، زیاد تمرین کنیم، هم به ابعاد 

مختلفش مسلط می شویم و هم امکان اینکه از مغزمان فرار کند، اندک و اندک تر خواهد شد.

شاید فکر کنید که این ایده بسیار واضح است و اصال نیاز به مطالعه و بررسی آن نبوده است؛ اما این طور 

نیست. در زمان ما ارزش تمرین  و تکرار برای یادگیری مشخص است. در آن زمان، ابینگهاوس از نخستین 

کسانی بود که به اهمیت تکرار برای توسعه حافظه واقف شد.

به کم رنگ شدن  او  واقع،  در  بود.  باال  تصویر  مشابه  نموداری  ابینگهاوس  بررسی های  و  مطالعات  نتیجه 

از  پس  اطالعات  فراموش شدن  روند  برای  نموداری  و  داشت  توجه  زمان  به مرور  آموخته شده  اطالعات 

یادگیری طرح کرد. نمودار منحنی فراموشی نشان می دهد که اطالعات به مرور زمان، به شلک تصاعدی از 

ذهن پاک می شوند.

اگر اشکال علمی، نگارشی و یا ... در این کتاب دیدید، خوشحال می شویم که آن را برای ما بفرستید.
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6 خورشید 5 نورون هایی  4 عصبی  3 کانادا  2 مکزیک  1 مهاجرت ها 

8 غیرزنده  7 زنده 
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6 علمی 5 علوم تجربی  4 فسیلی  3 الکل  2 بیشتری  1 کوتاه تر 

12 علوم تجربی 11 برخی  10 همه  9 داروهای جدید  8 صد سال  7 قند 

15 ساختارها 14 مشاهده  13 مشاهده 
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6 نادرست 5 بدی  4 خوبی  3 نمی توانند  2 مشاهده  1 فرایندهایی 

12 نمی توان 11 کلی  10 بسیاری  9 کلی  8 بزرگ  7 به تنهایی 

18 امکان 17  بسیاری  16 زیست شناختی  15 امروزی  14 بیشتر از  13 مانند 

19 ممکن
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5 حقوق جانوران 4 مهندسی ژنتیک   3 صفاتی  2 صفت  1 اثرهای 

10 سوءاستفاده هایی 9 دارویی  8 غذایی  7 داروهای رایج  6 سالح هازی زیستی  

16 گیاهان 15 گیاهان  14 گیاهان  13 افزایش  12 سوءتغذیه  11 گرسنگی 

19 حشرات 18 نور   11  مانند 
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5 تولیدکنندگی 4 اقلیم  3 تولیدکنندگان  2 خدمات بوم سازگان   1 گیاهان 

10 زمین 9 چوب  8 خشک شدن  7 بوم سازگان های   6 ارتقای 

16  فسیلی 15 افزایش  14 فرسایش خاک  13 کاهش  12 سیل  11 سیاره زمین 

20 گرمایش 19 افزایش  18 فسیلی  17 بنزین 
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5 زیستی 4 دانه های روغنی  3 گازوئیل   2 زیستی  1 کاهش 

)DNA( 10 دنای 9 وضعیت بیمار   8 پزشکی شخصی  7 امروزی  6 زیستی 


