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مهندسی معکوس آزمون وكالت
مهندسی معکوس روشی است بسیار خاص و حرفه ای که با استفاده از آن شما میتوانید سواالت تستی را به به کار گیری فرمولهای خاص به راحتی
پاسخ دهید بی آنکه مطالعه ای در آن زمینه کرده باشید
فرمول اول  :وجود دو گزینه متناقض در یک تست ) اگر در تستی دو گزینه کامال متناقض وجود داشته باشند به احتمال  %80جواب یکی از این دو
گزینه است و نیاز نیست که روی دو گزینه دیگر وقت بگذرانید.
فرمول دوم  :وجود دو گزینه مشابه در یک تست ) اگر دو گزینه در یک تست کامال مشابه هم باشند و یا هردو یک معنا را برسانند به احتمال
 %100هیچ کدام جواب تست نخواهد بود چرا که یک تست یک جواب بیشتر ندارد.

نقش حافظه و تقویت حافظه در قبولی آزمون وکالت
حافظه به نگهداری و یادآوری یاد گرفته ها اطالق می شود .زمانی که ما می گوییم یادگیری صورت گرفته است در واقع به این معنی است که
مطالب و موضوعاتی در حافظه گنجانیده شده است ؛ شما دقیقا زمانی می توانید سر جلسه ی آزمون از یادگرفته های خود استفاده کنید که حافظه با
شما یاری کند .پس بهتر است انواع حافظه را بشناسید و بدانید که چه موقع از هر کدام می توانید بهترین استفاده را داشته باشید و چگونه میتوانید به
بلندترین نوع حافظه دسترسی پیدا کنید.
حافظه را متضمن چهار فرایند می دانند:

ثبت ،ضبط ،یادآوری و بازسازی

ثبت
به فرآیند حک و درج مطالب و موضوعات در ذهن اشاره دارد و تحت تاثیر عواملی است که بر ادراک حاکم است .هر چه ادراک روشن تر باشد،
ثبت بهتر انجام میگیرد .بنا بر این ثبت مطالب ،موضوعات و تجربه ها ،تحت تاثیر توجه و دقت است و چیزهایی بهتر از همه ادراک می شود
که در کانون دقت قرار گیرد .دقت ممکن است در اثر خستگی و اضطراب و اشتغال خاطر مختل شود .تمرکز ،دقت و توجه تحت تاثیر عالیق،
انگیزه ها ،آمادگی ذهنی و غیره است.
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ضبط
به حفظ و نگهداری مطالب و موضوعات و تجارب حک شده در ذهن اشاره دارد .تفاوت فردی در قدرت ضبط افراد نمایان است .افرادی هستند
که قدرت ضبط در آن ها بهتر است و مطالب حک شده در ذهن را بیشتر نگه می دارند و بر عکس افرادی نیز هستند که قدرت ضبط آن ها کم
است و مطالب حک شده در ذهن خود را زودتر فراموش می کنند.
اگر فردی روی اطالعاتی که میخواهد یاد بگیرد ،تمرکز ،عالقه و انگیزه داشته باشد و بعدا به تمرین و همچنین بازگویی مطالب ،موضوعات و
تجارب ضبط شده در حافظه بپردازد ،ضبط او قدرت و دوام بیشتری پیدا می کند.

یادآوری
فرایند یادآوری نیز به یادآوری اطالعات حک و ضبط شده در ذهن اشاره دارد.
یعنی فرایند به یادآوری اطالعات که در گذشته خوب حک و ضبط شده  ،با ترتیب تازه ای ،به یاد آورده می شود .اگر مطالب در گذشته  ،خوب
حک و ضبط شده باشد ،فرایند یادآوری نیز به صورت خوب و صحیح خواهد بود  ،در غیر این صورت ،در یادآوری اشکال به وجود خواهد آمد.

بازسازی
فرایند یادآوری نیز به یادآوری اطالعات حک و ضبط شده در ذهن اشاره دارد.
یعنی فرایند به یادآوری اطالعات که در گذشته خوب حک و ضبط شده  ،با ترتیب تازه ای ،به یاد آورده می شود .اگر مطالب در گذشته  ،خوب
حک و ضبط شده باشد ،فرایند یادآوری نیز به صورت خوب و صحیح خواهد بود  ،در غیر این صورت ،در یادآوری اشکال به وجود خواهد آمد.

سه مرحله حافظه
فرض کنید عکس هواپیمایی را در مجله می بینید و میخوانید که اسم این هواپیما  C-130است .چند روز بعد منزل یکی از دوستانتان تصویر
همان هواپیما را می بینید و به دوست خود می گویید فکر میکنم این هواپیمای  C-130باشد ،یعنی نام آن را یادآوری کرده اید ،حال ببینیم مغز ما
دقیقا چه میکند!
تلفن تماس 021-284296 :
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ابتــدا ضمــن مشــاهده تصویــر هواپیمــا ،اســم آن را میخوانیــد و بــه صــورت صوتــی در ذهــن
خــود تکــرار مــی کنیــد ،ایــن امــواج صوتــی بــه صــورت رمــز خاصــی کــه بــرای حافظــه مــورد
پذیــرش باشــد و بتوانــد بوســیله آن اســم هواپیمــا را بازیابــی کنــد ثبــت مــی شــود .ایــن مرحلــه
اول کار حافظــه مــی باشــد کــه بــه کدگــذاری یــا رمــز گردانــی معــروف اســت .در مرحلــه بعــد
شــما توانســته ایــد آن نــام را بــرای مدتــی یعنــی از زمــان یادگیــری تــا زمــان یــادآوری در
حافظــه خــود اندوختــه و نگهــداری کنیــد کــه مرحلــه انــدوزش نامیــده مــی شــود و در آخریــن
مرحلــه ،کــه مرحلــه بازیابــی و یــادآوری نامیــده مــی شــود شــما مــی توانیــد بــا دیــدن تصویــر،
اســم هواپیمــا را بیــاد آوریــد.
انواع حافظه
حافظه را معموال به چهار نوع تقسیم میکنند:

انواع حافظه
حافظــه حســی ،بــه معنــی توانایــی حفــظ تکانــه هــای حســی در نواحــی حســی مغــز ،بــرای مــدت زمــان بســیار کوتــاه،
متعاقــب یــک تجربــه حســی اســت ،در طــی مــدت کوتاهــی کــه اطالعــات حســی در مغــز باقــی اســت ،نمــی تواننــد بــرای
تنظیــم بیشــتر و از همــه مهــم تــر بــرای انتخــاب نــکات مهــم آن مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .بــه ایــن ترتیــب ایــن عمــل
مرحلــه ابتدایــی رونــد حافظــه را تشــکیل میدهــد .گنجایــش حافظــه حســی نــا محــدود اســت .در ایــن حافظــه ،نتیجــه
دقیقــی از اطالعــات حســی ذخیــره مــی شــود .امــا مــدت ایــن ذخیــره ســازی بســیار کوتــاه و از چنــد ثانیــه تجــاوز نمــی
کنــد .بعــد از انکــه محرکــی وارد حافظــه مــی شــود ،اگــر مــورد توجــه و دقــت قــرار گیــرد ،خبــر یــا اطالعــی کــه معــرف آن
محــرک اســت بــه حافظــه کوتــاه مــدت انتقــال مــی یابــد.

حافظه کوتاه مدت
حافظــه کوتــاه مــدت ،بــه معنــی خاطــر ســپاری چنــد حقیقــت ،کلمــه ،عــدد ،حــروف الفبــا یــا ســایر اطالعــات بــرای چنــد
ثانیــه تــا چنــد دقیقــه و ســاعت اســت .مثــا مــا هــر روز ممکــن اســت چندیــن بــار بــه ســاعت خــود نــگاه کنیــم و یــا بــه
جاهــای مختلــف زنــگ بزنیــم  ،مــا فقــط هنگامــی زمــان را دقیقــا بــه یــاد داریــم ،کــه در همــان لحظــه بــه ســاعت نــگاه
مــی کنیــم و یــا فقــط در همــان لحظــه ای کــه بــه دفترچــه تلفــن نــگاه مــی کنیــم ،شــماره تلفــن در یادمــان مــی مانــد
و چنــد لحظــه بعــد کــه بــرای یافتــن شــماره جدیــدی بــه دفترچــه تلفــن مراجعــه مــی کنیــم ،آن شــماره اولــی از یادمــان
رفتــه اســت.
گنجایــش حافظــه کوتــاه مــدت بســیار محــدود اســت و معمــوال بــه  7±1جــز خبــری محــدود مــی شــود .یعنــی بعضــی
از افــراد مــی تواننــد  5جــز خبــری را در حافظــه کوتــاه مــدت خــود حفــظ کننــد و بعضــی دیگــر تــا  9جــز خبــری .امــا
گفتــه مــی شــود بــا روشــی کــه تقطیــع نــام دارد مــی تــوان ظرفیــت ایــن نــوع حافظــه را افزایــش داد .تقطیــع عبارتســت
از دســته بنــدی اطالعــات بــه واحدهــا یــا قطعــه هــای کوچکتــر .بــرای ایــن کار بایــد از اطالعــات موجــود در حافظــه دراز
مــدت اســتفاده کــرد یعنــی مــی توانیــم بــا توجــه بــه آنچــه قبــا آموختــه و بــه حافظــه دراز مــدت ســپرده ایــم ،بســیاری از
اطالعاتــی را کــه فراتــر از حــد گنجایــش حافظــه کوتــاه مــدت مــا هســتند ،بســته بنــدی کنیــم و بــه یــاد بســپاریم.
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حافظه کوتاه مدت
مثــا اگــر مــا بخواهیــم حــرف هــای «ح»« ،ا»« ،ف»« ،ظ»« ،ه»« ،د»« ،ر»« ،ا»« ،ز»« ،م»« ،د»« ،ت» را حفــظ کنیــم
بــا یــک بــار خوانــدن یــاد نخواهیــم گرفــت ،چــون تعــداد آن هــا  12حــرف اســت و از گنجایــش حافظــه کوتــاه مــدت مــا
خــارج مــی باشــند .ولــی اگــر مــا آن حــروف را بــه صــورت «حافظــه دراز مــدت» درآوریــم ،میتوانیــم آن هــا را راحــت تــر
حفــظ کنیــم و گنجایــش حافظــه کوتــاه مــدت خــود را بــاال مــی بریــم.
هنگامــی کــه اجــزای خبــری تــازه وارد اخبــار حافظــه کوتــاه مــدت مــی شــوند ،برخــی از خبرهــای قدیمــی تــر از بیــن مــی
رونــد .یکــی از صفــات مهــم حافظــه کوتــاه مــدت آن اســت کــه اطالعــات موجــود در ایــن انبــار ،هــر لحظــه در دســترس
قــرار دارنــد .بنابرایــن افــراد مجبــور نیســتند بــرای پیــدا کــردن آن بــه جســتجو در ذهــن بپردازنــد.
بــرای اینکــه اطالعاتــی در حافظــه کوتــاه مــدت حــک شــود بایــد توجــه شــخص بــه آن اطالعــات متمرکــز گــردد و چــون
تمرکــز توجــه امــری انتخابــی اســت ،تنهــا آنچــه در تمرکــز انتخــاب مــی شــود ،در حافظــه کوتــاه مــدت حــک و حفــظ مــی
شــود و در بازاریابــی بعــدی بــه یــادآورده خواهــد شــد .یــک مســئله مهــم دیگــر ایــن اســت کــه هــر چیــزی کــه در معــرض
حــواس مــا قــرار گیــرد ،اگــر بــه آن توجــه نکنیــم در حافظــه حــک نمــی شــود و بــه همیــن جهــت در بازیابــی و یــادآوری
بعــدی نیــز بــه خاطــر مــا نمــی آیــد .مثــا مــا هــر روز وقتــی بــه محــل کار خــود میرویــم ،حــواس مــا در معــرض هــزاران
محــرک حســی قــرار مــی گیــرد ولــی چــون توجــه مــا معطــوف هیــج یــک از انهــا نیســت ،هیــچ کــدام درخاطــر مــا حــک
و ضبــط نمــی شــوند.
بــر خــاف حافظــه حســی کــه در آن اطالعــات دقیقــا مطابــق بــا محــرکات جنســی ذخیــره مــی شــوند ،در حافظــه کوتــاه
مــدت ،اطالعــات بــه صــورت رمــز (کــد) در مــی آیــد و دخیــره مــی شــوند .ایــن رمــز هــا یــا دیــداری هســتند یــا شــنیداری
و یــا معنایــی .رمــز دیــداری ،مبتنــی بــر نــوع تصویــر ذهنــی از محــرک اســت (یعنــی نوعــی تداعــی میــان آن محــرک و
محــرکات دیگــر) .پژوهــش هــا نشــان مــی دهنــد کــه هــر ســه نــوع رمــز مــورد اســتفاده انســان قــرار مــی گیرنــد .امــا
ظاهــرا رمــز شــنیداری (یعنــی مــرور یــا تمریــن و تکــرار ذهنــی مطالــب ضبــط شــده در حافظــه) ،از رمزهــای دیگــر غالبتــر
اســت .عــاوه بــر ایــن ،رمزهــای مربــوط بــه ســایر حــواس ،چــون المســه و بویایــی نیــز در حافظــه کوتــاه مــدت ذخیــره
مــی شــوند.

حافظه میان مدت
حافظــه ای اســت کــه بــا شــدت ضعیــف یــا متوســط ذخیــره مــی کنــد .بــه همیــن دلیــل ،فرامــوش کــردن آن آســان و
بــه یــاد آوردنــش گاهــی مشــکل اســت .بــه عــاوه زمــان مــورد نیــاز بــرای جســتجوی آن در فکــر نســبتا طوالنــی اســت.
اگــر خاطــرات مــا آن قــدر ضعیــف باشــند کــه فقــط بــرای چنــد روز یــا چنــد هفتــه باقــی بماننــد ،غالبــا جــزو حافظــه میــان
مــدت مــی باشــند.

تلفن تماس 021-284296 :

www.resana.com

حافظه دراز مدت
حافظــه تمامــی عمــر مــا حافظــه دراز مــدت نــام دارد .ایــن حافظــه همــه آنچــه را کــه مــا در طــول زندگــی یــاد میگیریــم
در خــود جــای مــی دهــد.
چنــان کــه پیــش تــر گفتیــم ،اطالعــات رســیده بــه حافظــه حســی ،اگــر مــورد توجــه قــرار گیرنــد ،بــه حافظــه کوتــاه مــدت
انتقــال مــی یابنــد .اطالعــات رســیده بــه حافظــه کوتــاه مــدت نیــز بــه نوبــه خــود اگــر بــه رمــز درآینــد و بــا اطالعــات قبــا
آموختــه شــده ،پیونــد برقــرار نماینــد ،وارد حافظــه دراز مــدت مــی شــوند .در ایــن حالــت مــی گوییــم آن اطالعــات را یــاد
گرفتــه ایــم .پــس الزمــه یادگیــری رمــز گردانــی «بــه رمــز در آوردن» اســت.
منظور از رمز گردانی تغییر شکل دادن اطالعات به صورتی به غیر از صورت اولیه آن هاست.
بــه همــان قیاســی کــه بعضــی از روانشناســان بــه وجــود حافظــه کوتــاه مــدت فعــال اعتقــاد دارنــد .برخــی نیــز حافظــه دراز
مــدت فعــال را مطــرح ســاخته انــد .منظــور آن بخــش از حافظــه دراز مــدت اســت کــه بــه عــوض ذخیــره ســازی اطالعــات
بــا پــردازش اطالعــات ســروکار دارد.

شکوه ها از حافظه
بســیاری از متقاضیــان آزمــون هــای وکالــت از حافظــه خــود مــی نالنــد و از آن شــکوه دارنــد .مثــا مــی گوینــد :کتــاب قانــون مدنــی دکتــر
کاتوزیــان را  ،بــا اینکــه ده بــار خوانــده ام ،چیــزی نمیدانــم و یــا از موضوعــی کــه شــب مطالعــه کــرده ام ،اکنــون چیــزی بــه خاطــر نــدارم.
اغلــب گمــان دارنــد کــه حافظــه بــا گذشــت زمــان و بــاال رفتــن ســن بتدریــج ضعیــف مــی شــود و از قــدرت ضبــط و کشــش آن کاســته
مــی گــردد و یــا فکــر میکننــد ذهــن آن هــا پــر شــده و دیگــری جایــی بــرای مطلــب و مســئله جدیــدی را نــدارد.
امــروزه نــزد بســیاری از دانشــمندان ثابــت شــده اســت کــه افــراد بالــغ در صــورت تمرکــز حــواس ،موضوعــات را بــه مراتــب ســریع تــر از
کــودکان فراگرفتــه و زودتــر آن را بــه خاطــر مــی ســپارند .دلیلشــان در ایــن ادعــا ایــن اســت کــه حافظــه نیــز چــون دیگــر اســتعدادهای
انســانی قابــل پــرورش اســت و مــی توانــد دائمــا بــه ســوی کمــال رود .بــا ایــن حســاب عــدم امــکان فراگیــری و یــا ضبــط مطالــب را در
ذهــن بایــد مربــوط بــه مســائل دیگــری چــون عــدم دقــت و یــا عــدم رعایــت اصــول و قواعــد مطالعــه دانســت
نویسنده :شیوا ترابی
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