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ناتوانی انسان در بخاطر آوردن  قرارھای م�قات و کارھای روزانه خود در دھه ی گذشته باعث ساخته شدن پام 
اين دستگاه ھا قادر ھستند صدا و متن وارد شده در آن را در . تاپ ھا به عنوان دستگاه ھای يادآوری شده است 

يادآوری ھمراه با صدا و متن خاصی بود توجه انسان را به  از آنجا که اين نوع. تاريخ و زمان ثبت شده پخش کند 
  .خود جلب می کرد 

ھا و در اين فصل ارتباط اين نوع دستگاه را با انسان ، تاثير روانی آن بروی انسان ، چگونگی کارکرد اين دستگاه 
 .يک آزمايش در رابطه با شناخت پايه ای اين دستگاه ھا را بيان می کند 

  وديت ھای پام تاپ ھامزيت ھا و محد

کارھايی که انسان قصد انجام آنھا را دارد معموC دارای يک فاصله زمانی معين و در زمان مشخصی انجام می 
ھای روزانه فقط نياز است تا به صورت کامل انجام شود و زمان دقيقی احتياج ندارد در صورتی که کار. گيرد 

افرادی که مشغله ی کاری زيادی دارند ھر دو مورد باC . اجرا دارند قرار م�قات ھا نياز به زمان دقيقی برای 
  .اھميت دارد چرا که امکان فراموشی ھر دو مورد وجود دارد 

ھا می در اين فصل به نحوه کار اين دستگاه .در دھه ی گذشته دستگاه ھای يادآوری به ھمين خاطر ايجاد شده است 
اه ھا بھتر است يا اينکه انسان به کمک يادداشت کردن در تقويم به ياد آيا يادآوری توسط اين دستگ. پردازيم 

  کارھای خود بافتد ؟

در ابتدا نگاھی به يادآوری انسان بدون استفاده از اين دستگاه ھا می پردازيم سپس به تاثير روانی پس از استفاده 
گی ھای تکنولوژی يادآوری و توصيه در انتھا به برخی از ويژ .اين دستگاه ھا بروی انسان بحث خواھيم کرد 

  .ھايی در اين رابطه اشاره خواھيم کرد 

  

  تئوری يادآوری 

  

  : دو نوع يادآوری وجود دارد 

  يادآوری ناخودآگاه -1

  ياد آوری مرتب شده -2 

انجام آن را  تا زماناز يک عمل  پی در پی يادآوری به صورت ناگھانی را يادآوری ناخودآگاه می گويند و يادآوری
تشکيل شده است  و در آن ھمه حاCت حافظه ھا از ادغام دو حالت آگاه و نا آگاه .يادآوری مرتب شده می نامند 

اگر انسان نتواند به حافظه خود اعتماد کند مجبور به استفاده از . يادآوری يک برنامه در نظر گرفته می شود 
  .خودکار ، کاغذ و تقويم می باشد 



  

  ورد نياز برای برنامه ريزی يک کار وسايل م 

  :يک کار برنامه ريزی شده شامل موارد زير می باشد 

 .کاری که بايد انجام شود  -1
 .زمان انجام کار  -2
 .به کاری که بايد انجام شود اتمام کارھای وابسته  -3
 آگاه شدن از زمان انجام کار  -4
 انگيزه انجام کار  -5

زمان  تعيين شده انجام گيرد و در بعضی ديگر زمان انجام کار اھميت در بعضی مواقع کار ، بايد به موقع و در 
  .کمتری پيدا می کند و فقط Cزم است انجام شود 

  

  سيگنال ھای خبردھنده

يک راه برای مطلع شدن از زمان فرارسيدن برنامه ، تنظيم کردن يک ع�مت مشخص و اجرای آن به ھنگام 
  .صدا يا نور باشد ع�مت می تواند .رسيدن زمان مشخص می باشد 

بايد دقت داشت در کارھايی که در فواصل طوCنی برنامه ريزی می شوند نمی توان فقط از اين روش استفاده کرد 
به ھمين دليل بايد ھر سيگنال شرحی از کار برنامه ريزی . ممکن است کاربر متوجه کار مورد نظر نشود  چرا که

تا . شده بدھد مانند يک متن مشخص که کار را شرح دھد و يا اينکه سيگنال ع�متی مرتبط با کار مورد نظر باشد 
  .کاربر کام� متوجه کار مورد نظر شود 

  

   سيستم ھای يادآوری شخصی

  

از آنجا که انسان ھا معموC . در گذشته تقويم ھا ، دفتر يادداشت ھا و غيره وسايل يادآوری برای انسان ھا بودند 
فراموش کار ھستند پس بايد تقويم ھا و دفتريادداشت ھا را مدام چک کنند تا کارھايی را که مشخص کرده اند را 

  .فراموش نکنند 

در سيستم ھای يادآوری ديگر نيازی به چک کردن پی در پی نيست چرا که سيگنالی در زمان مشخص ظاھر می 
دستگاه ھای يادآوری .فراموش شدن برنامه مورد نظر نباشد شود و به کاربر کمک می کند تا ديگر نگران 

اين  .ک ماشين حساب مھندسی امروزی از قطعات الکترونيکی پيچيده ای ساخته و طراحی شده است به اندازه ي



دستگاه ھا شامل قسمت ھای مختلفی از جمله تلفن ھمراه،ماشين حساب ، ساعت ، حافظه ھای با قابليت جستجو ، 
  .ھشدار روزانه و نرم افزار يادآوری می باشند 

  

  تفاوت ھا در سيستم ھای يادآوری

  

برای مثال بيشتر مردم دوست دارند .آنھا می باشد  نکته قابل توجه در دستگاه ھای يادآوری مرتبط به نحوه نمايش
ھر يک از دستگاه ھا نمايش مخصوص به خود را دارد مث� .قبل از شروع کار برنامه ھای خود را چک کنند 

می دھند و برخی ديگر برنامه ھای مربوط به يک ھفته يا يک ماه را نمايش برخی برنامه ھای يک روز را نمايش 
اين دستگاه ھا قادرند تا سيگنال مورد ع�قه کاربر را مانند يک صدای بيپ و يا ھر آھنگ و بيشتر .می دھند 

کاربر می تواند اين سيگنال ھا را برای ھمه برنامه ھا و يا برنامه ھای مورد . سيگنال مورد نظر کاربر پخش کنند 
  .نظر انتخاب کند 

  :واسط ھای اين دستگاه 

  .ختار دکمه ھا و خوانايی از موارد مھم در استفاده آسان از اين دستگاه ھا می باشد صفحه کليد ، اندازه آنھا ، سا

ھر چه دستگاه کوچکتر . سايز آنھا می باشد ويژگی ھای ديگر مھم اين دستگاه استقامت ، بدنه مقاوم و ھمچنين 
 .باشد قابل حمل و از طرفی امکان گم شدن دستگاه وجود دارد 

  

  ر حافظهنظارت بر برنامه ھا د

  

  . آگاه شدن از زمان اجرای برنامه ھا توسط سيگنال ھا و اجرای آنھا را از نظر تئوری نظارت گويند 

  .چک کردن ساعت به صورت مداوم برای آگاه شدن از زمان اجرای برنامه را نظارت فعال گويند : نظارت فعال 

برنامه آگاھی دارد و شخص از فراموش کردن آن فرد از زمان اجرای در اين حالت از نظارت : نظارت غير فعال 
  .آشفته نيست 

در نظارت فعال ، شخص برای اجرای برنامه خود بايد منتظر رسيدن زمان آن باشد ، پس از اينکه زمان مورد 
ان کاربر بايد از برنامه ای که بايد اجرا شود اگاھی داشته باشد تا بتواند برنامه مورد نظر را در زمنظر فرا رسيد 

  .در صورتی که نظارت غير فعال مجموعه ای از اگاھی از برنامه و نظارت فعال می باشد . خود به انجام برساند 

يکی از راه ھای مطلع کردن کاربر اين است که به ھنگام وقوع سيگنال ، اشاره کننده ای ھم وجود داشته باشد تا به 
اشاره کننده ھا بايد در زمان مناسب اين . ود  ، اشاره شود برنامه ی مورد نظر که در زمان مشخصی بايد  اجرا ش



کاربر ممکن است بودن زود و يا دير مطلع کردن ارزشی ندارد چرا که در صورت زود  .کار را انجام دھند 
  .فراموش کند و يا در صورت دير شدن فايده ای نداشته باشد 

اربر به آنھا توجه نمی کند و در صورت وقوع نسبت به آنھا اشاره کننده ھای که ک: دو نوع اشاره کننده وجود دارد 
به صورت لمسی و يا بو کاربر را متوجه می نور و يا بی توجه است و حالت دوم اشاره کننده ھايی که به وسيله 

  .کنند به گونه ای که گريزناپذير است 

  

  قرار گرفتن بين پردازش ھای فعال و غير فعال

  

سيگنال . زيادی که دارند زمانی اجرا می شوند که برنامه ذخيره شده در حافظه فرارسيده باشد سيگنال ھا با تاثير 
ھا در واقع تبديل کننده يک نظارت فعال به يک نظارت غير فعال می باشد و کاربر را به انجام کار مشخص شده 

  .وا می دارد 

د دارد و در مورد آنھا تحقيق شده است با مثال دو فرضيه متفاوت که برای به يادآوردن کار ھا و برنامه ھا وجو
اگر بخواھيم در زمان مشخصی کاری را انجام دھيم مث� تھيه دارو ، در ھمان روز . زير توضيح داده می شود 

کاربر دکمه ای از دستگاه را بزند و برنامه را ثبت کند و در صورتی که برنامه در روز ھای قبل ثبت شده در 
  .مراجعه شود چراکه ممکن است در ھنگام اجرا به آن توجه نشود ھمان روز به آن 

در تحقيقات بعدی ھريس و ويلکين موضوعی را مطرح کردند که کاربر به ھنگام تماشای تلويزيون متوجه برنامه 
  ثبت شده می شود آيا برنامه را اجرا می کند يا خير ؟

نوجوان ھا دو کار را انجام دادند ، تھيه بيسکوييت و . ادند سی و برونفن اين آزمايش را بر روی نوجوان ھا انجام د
در فواصل اين کار ھا می شود کارھای ديگری از جمله تماشای فيلم را انجام داد اين کارھا . شارژ کردن باطری  

  .ظاھرا بدون بی توجھی انجام گرفت 

وقتی که کاربر قبل از . نتيجه آزمايش ھا نشان می دھد مشک�تی به علت کارھای انجام شده ی قبلی وجود دارد 
پس زمانی نظارت غير فعال رخ . رسيدن برنامه کاری را انجام دھد به اجرای برنامه اصلی بی توجھی می کند 

از نظارت به اين صورت می باشد که فرد ابتدا  اين نوع. مطلع نشود می دھد که کاربر از زمان فرارسيدن برنامه 
  .از زمان برنامه آگاھی ندارد و به ھنگام فرا رسيدن برنامه ، مطلع می شود 

يک مثال واضح برای درک بھتر نظارت غيرفعال اين است که کاربر بدون شروع سيگنال خود از زمان برنامه 
است که کاربر در حالت آماده ای قرار دارد و آماده انجام اين حالتی  .اگاه می شود و برنامه را اجرا می کند 

در واقع می توان . کارھای خود می باشد و به کارھا دقت می کند و منتظر فرارسيدن زمان مورد نظر می باشد 
گفت نظارت فعال باعث مضطرب شدن کاربر و فراموش کردن کارھای ديگر می شود به نوعی به علت چک 

نظارت غيرفعال انرژی کمتری از کاربر . ظارت فعال از نظارت غيرفعال دقيق تر می باشد کردن مداوم زمان ن
  .می گيرد و کاربر احساس بھتری دارد 



در نظارت غير فعال وقتی که زمان برنامه برای اجرا آغاز می شود و فرد ،کار خود را انجام می دھد در واقع می 
اگرچه در نظارت فعال اجرای برنامه تضمين شده است ديل می شود توان گفت نظارت غيرفعال به نظارت فعال تب

. 

  مدلی از نظارت توسط حافظه

  

اين حافظه ھا به گونه ای طراحی شده . اين مدل ھای حافظه برپايه نظارت ھای فعال و غيرفعال بنانھاده شده است 
حافظه را روی حالت فعال می گذارد زمانی که کاربر . است که کاربر بتواند نوع نظارت خود را انتخاب کند

برنامه پس از فرارسيدن زمان اجرا می شود ولی در حالت غير فعال کاربر بايد قبل از اجرای حافظه عملی را 
اين تغيير حالت می تواند يک ريسک .کاربر می تواند از حالت فعال به حالت غيرفعال تغيير حالت دھد  .انجام دھد 

وش کردن کاربر برای انجام يک عمل وجود دارد ، و اجرای سيگنال به صورت خودکار باشد چرا که امکان فرام
  .توسط دستگاه تنھا در حالت فعال رخ می دھد 

ھمانطور که در قسمت اول مقاله بحث شد پاسخگويی به سيگنال ھا بستگی به شرايط خاصی دارد برای مثال 
مث� نظارت غيرفعالی که به  .ويی ھای قبلی بستگی دارد پاسخگويی به يک نظارت که بايد انجام شود به پاسخگ

در . و ممکن است نظارت فعال زودتر يا ديرتر از موعد مقرر انجام شود . يک نظارت فعال بستگی داشته باشد 
ع�وه بر اينکه ھرکدام از . نتيجه اين اتفاق باعث می شود که سيگنال نظارت فعال و غيرفعال اشتباه شود 

سيگنالھا ھم ممکن است با فواصل نزديک يا دور اتفاق بيافتد و از . ھا بايد در زمان خود انجام شود پاسخگويی 
  .دقت کمتری برخوردار باشد و موجب شود زمان کافی برای پاسخگويی نباشد 

  

  

  تحقيقات به نحوه پاسخگويی به سيگنال ھا 

ھا شامل صفحه ای برای نمايش MPD. حضور دارند  MPDکاربر در مطالعات مورد نظر با دستگاه ھای  4
اين دستگاه ھا امکان جستجو براساس تاريخ و م�قات ھا را  .زمان قرارھا و توضيح کمی از اين زمان ھا دارند 

  . کاربران فارغ التحصي�ن و ھم دانشجويان رشته روان شناسی از دانشگاه ايالت اينديانا بودند .دارد 

ھای نامرتبی قرار گرفته و ھر يک از کاربران به ھنگام وقوع سيگنال بايد با شماره شخصی ھا برنامه MPDدر 
فواصل زمانی اين . برنامه ھا در زمان ھای متفاوت از روز اتفاق می افتد . از دانشکده روانشناسی تماس بگيرند 

و و سه و ده و بيست دقيقه در مطالعات از صفر دقيقه در آزمايش ھای شماره يک و دو و ده دقيقه در آزمايش د
پس از پايان آزمايش از کاربران به نحوه ی پاسخگويی آنھا و ترتيب برنامه ھا . ازمايش ھای سه و چھار می باشد 

  .دقيقه پاسخگوی سيگنال ھا بوده است  -1و + 1و می توان گفت ھر کاربری پس از . سوال شد 

به سواCت و خط زمانی تماس ھا بود که مورد تحليل و بحث  پس از آزمايش ، نتيجه شامل پاسخ ھای کاربران
  .قرار گرفت و در اخر صدای سيگنال ھا مورد تحليل قرار خواھد گرفت 



  

  :نتايج آزمايش 

  :مطالعه اول 

  : سواCت زير از کاربران پرسيده می شود  

 چه کمکی به شما در يادآوری برنامه ھا می کند ؟ MPD دستگاه ھای  -1
 ھا برای شما راحت است ؟ MPD آيا استفاده از  -2
 برای شما ارزشی دارد ؟ MPD آيا آموزش استفاده از  -3
 در آينده از اين نوع دستگاه ھا استفاده می کنند ؟ -4

کاربر استفاده از اين دستگاه ھا را راحت می دانند و دستگاه به آنھا کمک کرد تا زمانبندی کارھای خود را به  18
ين کاربران با ذکر اين که بيشتر کارھا در صبح بود بھتر انجام دادند ولی اگر در عصر بود به علت ا.ياد آورند 

  .خسته بودن و مشغول به کار بودن سيگنال را فراموش می کردند 

کاربر ديگر استفاده از اين دستگاه ھا را به علت وارد کردن برنامه مشکل دانسته و نوشتن برنامه برروی  15
  .چرا که وارد کردن اط�عات را وقتگير می دانند .راحتتر دانسته اند کاغذ را 

  

  :مطالعه دوم 

کاربران معتقد بودند از آنجا که برنامه ھای . کاربران برای ھر کدام از برنامه ھايی که عقب می افتاد دليلی داشتند 
آنھا  در طول روز تقسيم شده بود و در ھنگام صبح کارھای خود را بھتر انجام می دادند ولی در ھنگام عصر به 

  . علت خسته بودن به سيگنال ھا توجه نمی کردند

  

  :  العه سوم مط

در اين مطالعه ھمچون مطالعه قبلی سواCت مخصوص برای برنامه ھا طراحی شده است کاربران معتقد بودند که 
سيگنال ھای دنباله دار نشانه گر چندين برنامه می باشد و اين باعث می .سيگنال ھا توجه آنھا را جلب نکرده است 

سيگنالھا بايد تاثير زيادی داشته باشند وبرای کارھای . نگيرند مورد توجه قرار شود که برنامه به صورت کامل 
در مجموع ھمه ی آنھا به ھنگام صدا در آمدن سيگنال ، احساس . سيگنال ھايی با تاثير بيشتری استفاده شود 

  .استرس به آنھا دست می دھد 

 

 



  :مطالعه چھارم 

آنھا در گروھی بودند که به سيگنال ھا . سواCت را داشتند در آزمايش ھای باC کاربران حق انتخاب پاسخگويی به 
و در . کاربران در صبح برنامه ھای مدرسه را در ذھن نگه می داشتند . يا دير پاسخ می دادند . پاسخ نمی دادند 

درصبح به علت اينکه سيگنال ھا مرتبط به کار مدرسه . عصر ھا چون در خانه بودند به مدرسه فکر نمی کردند 
بود کاربران به آنھا دقت می کردند و پاسخگو بودند و در عصر ھا که سيگنال ھا مرتبط به کارھای مدرسه نبود به 

  .آن توجه کمتری می کردند 

فواصل کاربران به اين نتيجه رسيدن که فواصل زمانی متفاوت ، پاسخگويی متفاوت دارند به اين صورت که اگر 
دقيقه  20اگر فواصل زمانی . م می شود و کاربران فرصت پاسخگويی ندارند زمانی يک دقيقه باشد پاسخگويی ک

دقيقه باشد ھم از  10اگر فواصل زمانی .باشد پاسخگويی مناسب است ولی برنامه بعدی معموC فراموش می شود 
ر از آن در تمام مطالعات کاربران بی توجه ت. لحاظ پاسخگويی و ھم از لحاظ فراموش نکردن بسيار مناسب است 

  .ھستند که در عمل انجام می دادند 

در اين چھار آزمايش تاثير سيگنال ھم به عنوان فرارسيدن زمان اجرای برنامه و ھم به عنوان نزديک بودن زمان 
کاربران اين دستگاه ھای يادآوری را يک ماه قبل تر از اين آزمايش . اجرا در کاربران مشاھده کرديد برنامه جھت 

  .داشتند در اختيار 

کارائی حافظه  ،که تحقيقات قبلی نشان داده  از آنجا .دارد سيگنال انتظار پاسخ مناسب را به دنبال  آگاه شدن توسط
، Folkard ؛Folkard ،1980و  Eysenk .افتد ارتباط دارد ھايی که در طول روز اتفاق می به تعداد راھنمايی

 ؛Rutenfranz ،J. et al, ،1988 ، وHarma ،Illmarinen ،Knauth ؛Monk ،1980 وFolkard ؛1979
Humphreys و Revelle ،1984 ؛Revelle ،Humphreys Simon و Gilliland،1980    ( تحقيق ارائه

و ھا  فاصله ميان سيگنال. ردکه يک سيگنال ھشدار صوتی در اوايل روز بيشترين تاثير را دا می دھدشده، نشان 
ھای  نسبت پاسخ شماره يک جدول. ندارد برنامه بودن پاسخ و بياد آوردن به موقعانی روی زمان انجام تاثير چند

  . دھد ھای اتفاق افتاده در شبانه روز را نشان می ھای از دست رفته در زمان کند و پاسخ

نتايج چھار آزمايش انجام شده يک ديدگاھی در خصوص اينکه چطور افراد بوسيله سيگنالھای ھشدار که به قصد 
ھمانطور که گفته شده . ايجاد می کندگذارد،  يادآوری قرارھای م�قات قريب الوقوع روی کارائی ذھن آنھا تاثير می

 .(Gorayska and Mey, 1996) دھند یدستگاھھای کامپيوتری کار ذھن را به صورت خارجی انجام م ،
تحقيقات . دھد که قب�ً توسط اشخاص نگھداشته شده است اط�عاتی را نشان می  MPD بنابراين صفحه نمايش

از نظر موثر کار ذھن را انجام می دھند ،ذھن  از خارجاعمالی که در خصوص  فوقکه موارد است نشان داده 
موقت بين سيگنال ی رابطه  -2می شود ؟  ر چه زمانی از روز سيگنال ايجاد د -1: بودن، بستگی به دو عامل دارد

 ؟ چه بوده است شوندو اقداماتی که بايد انجام 

 

  

  



  

  در برابر شنيدن يک سيگنال  پاسخگويیاحتمال 

  

دھد  مناسب به زمان بروز سيگنال در شبانه روز ارتباط دارد، نتايح بدست آمده نشان می ازآنجا که يک پاسخگويی
شوند تا قرار  گيرد بيشتر باعث مشکل می که قرارھای م�قات مرتبط با مدارس که در تعطي�ت پايان ھفته قرار می

 تداوم. قرار گرفت تاييد  مورد ده ،اع�م ش گزارشات ، طبقباC ردامو. اتفاق می افتدم�قاتھايی که در طول ھفته 
در مواقعی که رويداد مورد نظر ) .  1977ميچان و سينگر ( باشد روی کارائی تاثير گذار می رويدادھای روزانه

 1991آندره جوسکی (می شوند  فراموش معموC ھارويداد اين نوع،بياد آورند بی اختيار ويا اينکهناخوشايند است، 
بگذارد، يا در ميز جا مث�ً آنرا در کت خود (در مواردی که کاربر وسيله مورد نظر را جايی جا بگذاردطبيعتا . )

  .آيد پايين میکارايی ) تحرير خود رھا کند

  

 بحث عمومی

  

 مفاھيم اصلی تحقيق

 
فرآيند بيادآوری برای اگرچه .  شناخت ارائه شده است  تئوری پايه ين تحقيق به آن اشاره شده برھايی که در ا تحليل

به دليل آنکه، بيادآوری بخشی از ،  باشد يادآوری يکی از فرآيندھای اصلی شناخت میه باشد، ب تحقيق سخت می
کارائی .  ريزی و اجرای مقاصد شايستگی بررسی دارد زندگی روزانه است، نيازمنديھای شناخت برای برنامه

اين تنوع بر اساس اينکه چطور اين ابزار روی فرآيند مانيتور کردن  تواند بسيار متنوع باشد، ابزار بيادآوری می
فرآيند اين دو نوع مانيتور کردن، در موارد   .تواند مختلف باشد ويژگيھای فعال و غير فعال تاثير داشته باشد، می

ھمچنين   .نياز دارندھای شناختی را  مقادير مختلفی از ت�ش اين فرايندھا. ھم فرق داشته باشدمختلفی ممکن است با 
ی حافظه در حال ، درخواستھای مختلفی روی ظرفيت آگاھی و رو مانيتور کردن فعال و غير فعال ممکن است

 تواند در درک کردن بيادآوری مفيد باشد سازی اتوماتيک و فرآيند پرت�ش می ، مفھومبر اين ع�وه. کار داشته باشد
 باشد، به احتمال زياد بوسيله برنامه ريزی مھم رفتارھای ھوشمندانه میاز آنجائيکه بيادآوری يکی از بخشھای . 

تواند در  می ،زمانبندی و بيادآوری  يک تحليل دقيق از مراحل)  1986استرن برگ ( پذيرد تاثير میمتا شناختی 
روی حافظه ھمچنين تاثيرات چند بعدی . مفيد باشدبرنامه ھای روزانه می تواند ق زمانبندی باسازماندھی و تط

اگرچه ابزار بيادآوری يک قابليت مھم برای . دارد تواند نقش مھمی در بيادآوری اقداماتی که بايد انجام شود،  می
  . باشد، بطور يقين عاملھای ديگری روی استفاده بھينه از اين وسايل وجود دارد کارابران می

  

 



 ويژگيھای شخصی کاربران موفق

 
دھد کاربران مستعد بايستی  نشان می ، از تحقيقات نتايج بدست آمدهبدون توجه به طبيعت ابزار بيادآوری، 

  :کاربران موفق. داشته باشند را آميز از اين ابزار ويژگيھای خاصی برای استفاده موفقيت

شود و به وسيله  میبايد توانايی پذيرش اين حقيقت که اين بخش از کار ذھنشان به صورت خارجی انجام  -1
   ) 1996گوريسکا و می ( شود، را داشته باشند يک ابزار به آنھا کمک می

 .بايستی در خصوص استفاده از اين ابزار احساس راحتی نمايند -2

ھای زندگی خاصی  ھا و شيوه برای سليقه ھااستفاده مناسبی نمايد، اين ابزار ھاتواند از اين ابزار اگرچه ھرکسی می 
بايستی از يادگيری نحوه استفاده از دستگاه لذت ببرند؛ اگر کاربر ، ، کاربران بالقوه  است بديھی.  اند طراحی شده

ھمچنين اين ابزار برای کاربرانی که تنھا چند برنامه کاری  ؛ تواند کاربر مناسبی باشد ضد تکنولوژی باشد، او نمی
 توانايی اين راروز زياد نباشد، اکثر افراد ھای کاری در  وقتی تعداد برنامه .  باشد در طی روز دارند مناسب نمی

(  باشد ھای م�قات زياد می از مواقعی است که تعداد قرار راحت تر، اين حالت  آنھا را بخاطر بياورندکه دارند 
ھای  نی دارد که تعداد قرار، يک ابزار يادآوری کننده بيشترين کاربرد را زما بنابراين . ) 1991آندرز جواسکی 

ھايی که روی آنھا  نمونه . م�قات يا اقداماتی که بايد انجام شود زياد باشد که بيادآوری اين رويدادھا مشکل باشد
آزمايش شده، گزارش کردند تنظيم قرار م�قاتھای تکرار شونده به دليل آنکه زمانھا را بخاطر داشتند سر وقت 

کردند به اين دليل بوده که بعضی اوقات آنھا را فراموش  اردی را که حضور پيدا نمیکردند و مو حضور پيدا می
برای اينکه اين نيت به حافظه شخص ديکته شود، کاربران بالقوه بايستی اين ديدگاه را در درون خود . کردند می

خص، کاربر بايد بطور مش) .  1990روزبرگ  ( پرورش دھند تا به صورت يکی از عادات ويژه شخص در بيايد
کاربر بالقوه ھمچنين بايد ياد بگيرد که   .بگيرد که چه اقداماتی حساس است که بايد برای آن سيگنال توليد شود ياد

ھا و بی توجھی شود به حدی باشد که منجر به عادت کردن به سيگنال ھايی که در روز به او يادآوری می تعداد قرار
شود با  ايی که به او برای قرار يادآوری اع�م می بگيرد که جمله کاربر بايستی ياد ،بر اين  ع�وه. او به آنھا نشود

در مقابل افرادی که روی کاغذ و بصورت دستی . توجه به محدوديت صفحه نمايش طوری بنويسد که قابل فھم باشد
ھا  نالی ھم به آنھا برای برنامهکنند نياز نيست ھيچ کدام از اين موارد را در نظر بگيرند، البته سيگ برنامه ريزی می

شخصيتی مردم را طبق تفاوتھايی که در رويکردھايی که نسبت به حافظه خود دارند،  تفاوت ھای. شود داده نمی
برای مثال، افرادی که بسيار منظم ھستند از افرادی که نامنظم ھستند اقداماتی که بايستی به   .کند بندی می دسته

، شيوه زندگی در استفاده از ابزار  بع�وه)  1996سيرلمن و گيردوزک  ( آورند بھتر بياد میموقع انجام بدھند را 
ريزی  خواھند ھر چه سريعتر يک برنامه ، کسانی که می به عنوان نمونه)  1988ريسون ( بيادآوری موثر است

ه به موقع يا با دقت آنرا م�حظه ، به دليل آنک کنند ، اغلب اقدامات مورد نياز را فراموش می ه باشندشتروزانه دا
تواند به دليل عادت داشتن مردم به سيگنال و يا بی توجھی متناوب آنھا به  نقصھای حافظه ھمچنين می.  کنند نمی

و وفق اين ابزارھا يادگيری .  شود ھا می يادآوریافزايش سن بعضی اوقات باعث کاھش ،  ب�خره.  سيگنالھا باشد
ھای  اگر يک کاربر بالقوه به درستی پيچيدگی.  باشد موفقيت آميز از يک زمانبند Cزم میبرای استفاده  دادن 

شود و قبل از زمان Cزم برای يادگيری آنرا رھا  ابزارھای بيادآوری را درک نکند، او احتماCً دچار دلسردی می
آوری کتاب راھنمای استفاده ھمانند ويدئو و بسياری از دستگاھھای الکترونيکی، ابزارھای بياد. خواھد کرد

  .ايی دارند که نياز است به دقت مطالعه شود تا در کاربری آن به درجه استادی برسيم پيچيده

  

 



 پروفايل ابزارھای بيادآوری موفق

 
ابزارھای بيادآوری بايستی ويژگيھای خاصی برای جذب و ، تی ارائه شده و منابع ديگر در گزارشات تحقيقا

. دھند ، ابزارھای موثر به کاربر امکان ورود اط�عات با سرعت باC را می ابتدا  .داشته باشندنگھداری کاربر 
برای اکثر افراد بازبينی . دھند ايی را می دوم، ابزارھای موثر امکان بازنگری سريع و آسان به صورت دوره

به صورت روزانه بازديدھايی ه دھند ک کثر افراد ترجيح میقرارھای م�قات به صورت يکی يکی مناسب نيست؛ ا
 به عنوان نمونه اين امکان در ويزارد. و ھمچنين به صورت ھفتگی از تمامی قرارھای م�قات خود داشته باشند

Sharp ،Newton و BOSS بايستی ابزارھای بيادآوری موفق سيگنالھايی را بکار  سوم .) فراھم شده است ،
اجتماعی سيگنال حساسی  ظ، اما خيلی سريع، مشخص و از لحا کند می گيرند که توجه اشخاص را به خود جمع می
، اينگونه  نمايند؛ اگرچه ، بايستی ابزارھايی که سخنگو ھستند بيشترين تاثير و ھدايت را فراھم می چھارم. باشد می

قرارم�قات آگاه ابزارھا اين ويژگی را دارند که تمامی کسانی که در حوزه شنوايی دستگاه قرار دارند را از 
. سازد و شخص ممکن است ترجيح بدھد که اين موارد را بخواھد بصورت خصوصی برای خود حفظ نمايد می

  .ھای ذاتی داشته باشند که باعث شود آنھا کم و بيش در جلب توجه تاثير داشته باشد رسد سيگنالھا خاصيت بنظر می
بع�وه، سيگنالھا از . يک صدای بيپ توجه افراد را جلب نمايد، بيشتر از  رسد يک لرزش به عنوان مثال، بنظر می

مانند، ميزان دلنشينی صدای سخنگو، . توانند مختلف باشند نظر ميزان تاثير به دليل ويژگيھايی که دارند می
، ابزارھای بيادآوری ھمچنين بر اساس تفاوتھايی که در ساختار زمانی  پنجم.  برجستگی ادراکی و ارتباط شخصی

، زمان را به  بدين صورت که ابزارھای مختلف.  باشند اين ابزارھا وجود دارد از نظر موثر بودن مختلف می
ايی که در  نمايش خطی زمان وقوع تمامی قرارھای م�قات يا کارھای روزمره. دھند صورتھای مختلف نمايش می

دھد که با  �قات را در روزھا قرار مینمايش سلسله مراتبی زمان قرارھای م.  يک زمان خاص بايد انجام شود
  عموماً، يک سازماندھی سلسله. شود ھا ماھھا تشکيل می بندی ھفته شود؛ با دسته بندی روزھا ھفته تشکيل می دسته

باشد، اما کاربران بايستی برای اينکه بھترين استفاده را از دستگاه ببرند، بايد با  مراتبی برای اکثر مردم بھتر می
ششم، ابزار بيادآوری برای اينکه به صورت موفقيت آميز . زماندھی ابزار بيادآوری احساس راحتی نمايندنحوه سا

ايی باشد  نحوه عمليات دستگاه بايستی به گونه. مورد استفاده قرار گيرد نبايستی نياز به آموزش زيادی داشته باشد
ابزارھای . ر راھنمای استفاده نداشته باشدکه به صورت حسی قابل درک باشد و زياد نياز به بررسی و تفسي

ھای اوليه آنھا  تر از ساعتھای ديجيتالی و نمونه  باشد بسيار پيشرفته بيادآوريی که اکنون در بازار موجود می
شوند که مشک�ت کنونی  ايی ساخته می گيری از امکانات طراحی بگونه ابزارھای بيادآوری آينده با بھره. باشد می

 . مشک�تی که در مکانھای ديگر مطرح شدند را مرتفع نمايند مطرح شده و

  

 آموزش

 
بزرگساCن عادی که به صورت خودبخود به آنھا  کسی يک راه موثر برای آموزش سالمدرحال حاضر ھيچ

ھای  گيرند که از کمک ، شواھدی وجود دارد که مردم خودبخود ياد می اگرچه يادآوری نمايد ارائه ننموده است
 ع�وه . برای آسان کردن بيادآوری کارھای روزمره، تعھدات و قرارھای م�قات خود استفاده نمايند خارجی

ھای  توانند آموزش ببينند تا از کمک دھد افراد با اخت�Cت عصبی می براين، شواھد روشنی وجود دارد که نشان می 
" عضو مصنوعی"، ابزارھای بيادآوری يک  در اين نوع کاربرد . خارجی شامل ابزار بيادآوری استفاده نمايند

ھای خارجی بوسيله افرادی که از ناحيه سر آسيب  برای بازنگری کاربرد آموزشی کمک .شود  ذھنی ناميده می
  .مراجعه شود Herrmann (1996)و  Parente و Wilson (1987) اند به ديده
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شکست . ايی ماست يکی از بخشھای مھم زندگی خصوصی و حرفهايجاد قرارھای م�قات و انجام کارھای روزانه 
ھمچنين، . تواند باعث تاخير يا حتی مانع از انجام يکسری از اعمال ما شود آوری مقاصد می ريزی و بياد در برنامه

شود ديگران بخود اجازه بدھند تا نظرھای منفی خود را در مورد شخصی  شکست در بيادآوری مقاصد باعث می
بدھند و اين باعث شود تا شخص  ، لبی، يا قرار م�قاتی و يا يکی از کارھای روزمره خود را فراموش کردهکه مط

با اينحال، تحقيقات در .  يا شغل خود را از دست بدھد يا يک رابطه عاطفی در زندگی خصوصی او، از بين برود
. اخيراً انجام شده است یھای بيادآوری خارجحوزه وظايف مھم روزانه اخيراً انجام شده است  و تحقيق روی ابزار

اين مطلب روشن است . فصل ارائه شده تحقيقات قابل دسترس روی موثر بودن اين ابزار را بازنگری کرده است
توانند به افراد کارھايی را که بايد در زمانھای خاص انجام دھند را طبق زمان مورد نظر  که ابزار مطرح شده می

توانند در بيادآوری مقاصد افراد تاثير  ، تحقيقات جاری نشان داده که ابزار بيادآوری می اگرچه. نمايد يادآوری می
توانند گارانتی نمايند که با کمک آنھا ھيچ  زيادی داشته باشند، اما اين تحقيقات ھمچنين نشان داد که اين ابزار نمی

مثال، حتی بعد از آنکه اين ابزار سيگنالی را توليد کردند، به عنوان  .افتد ايی از قلم نمی قرار م�قات يا کار روزمره
ايی از اين دستگاھھا نياز به دانش شخصی در مورد  استفاده حرفه. شود بعضی وقتھا اقدام مورد نظر فراموش می

د بنابراين، يک ابزاربيادآوری در صورتيکه به صورت بھينه مور.  ھای فراھم شده توجه شودلاينکه چقدر به سيگنا
اما استراتژيھای ذھنی ھنوز برای . شوند، گردد تواند باعث کاھش مواردی که فراموش می استفاده قرار گيرد، می

ما را "بدون شک، ابزار بيادآوری در ميان ابزاری که  .کمک به افراد برای استفاده از ابزار بيادآوری Cزم است
توانند اين قابليت را داشته باشند که ما نيز از  ط زمانی میاما اين ابزار فق شود طبقه بندی می" کند با ھوشتر می
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