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  پیشگفتار 
  

آموزان زیادي هستند که در یادگیري و تحصیل مشکل دارند و تعداد زیادي از آنها دچار دانش
- تمرکز و راهبرهاي شناختی رنج می عدماز و یا  هستندضعف در حافظه  و یا هاي یادگیريناتوانایی

دهند ي پیشرفت خود را از دست میانگیزه بیند،برند و اعتماد به نفس آنها در زمینه یادگیري لطمه می
را  تأثیر مطلوب خودزمانی شوند. تعلیم و تربیت از آنها دچار درمانگی آموخته شده می برخیو یا 

ها و استعدادهاي دانش آموزان هماهنگ شود، در غیر این صورت گذارد که با نیازها، توانمندي می
یی که به کودکان در زمینه تقویت حافظه، باال بردن د. یکی از راههایابمیمحقق ناهداف آن آن 

 ،کندمشکالت ناتواناییهاي یادگیري کمک میاي از تمرکز و آموزش راهبردهاي شناختی و رفع پاره
 بخش انگیزه ذاتاَ نتیجه در و بخشلذت فعالیتی بازي ،)1993( اعتقاد شاوفر بازي درمانی است. به

 آن غرق اغلب و آن پایانی ينتیجه تا دارد توجه بازي خود به بیشتر کودك بازي، اثناي در. است
 تا است طبیعی راهی کودکان براي بازي. کندمی آرامش احساس بازي هنگام به کودك. شودمی

 یک. یابد افزایش آنها نفس به اعتماد و کنند امنیت احساس دهند، بروز دارند دوست که را چیزهایی
 به بزرگترها که قضاوتی و ارزشیابی از صحبت دیگر بازي در که است آن بازي دیگر مهم ویژگی

 و سونتام(شود  مرتکب را اشتباهی یا خطا که نیست نگران کودك و آیدنمی میان به آورندمی عمل
دهد در پرورش هایی که کودك به عنوان بازي انجام میفعالیت همچنین).  1384/ 1996 لینداب،
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ي او پرورش نوایی و المسهو از این طریق حواس بینایی، شد تأثیر زیادي دارنیروي بدنی و حواس او 
  د. یابمی

که راهکارهاي تقویت حافظه، تمرکز و هوش را به شده است از این رو در کتاب حاضر تالش 
حرکتی در  -حسیهاي مداد کاغذي و فعالیتهاي هایی به صورت بازيشکل کاربردي، با تمرین

هاي آمده در کتاب تا با استفاده از دستور العمل گیرداختیار درمانگران، مربیان و والدین گرامی قرار 
ساله، به صورت انفرادي یا گروهی (بسته به نوع تمرین) کار شود تا پس از  12تا  7با دانش آموزان 

آموز بتواند آن تمرین را در شدان ،ایجاد مهارت در یک تمرین و ایجاد توانایی در حد تسلط
هاي آموزشی که نیازمند به مهارت ذهنی و یا حرکتی هستند تعمیم ها و فعالیتیادگیري سایر زمینه

  دهد. 
سید علی محمد میرحسینی، مدیر انتشارات آواي نور  حاج آقايي شائبهبیدر پایان از زحمات 

  .شودبراي چاپ این کتاب تشکر و قدردانی می
  

   مؤلفان                                                                                                              
  94زمستان                                                                                                               
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  مقدمه
  
  

  تعریف حافظه 
باشد. در واقع  حافظه عبارت از توانایی یادگیري، یادداري، یادآوري مطالب و رویدادهاي فراگرفته شده می

 بدون حافظه یادگیري مفهومی نخواهد داشت. ست.و تفکرمان ا دهنده ما به ادراك حافظه نیروي پیوند
ي آنها وجود دارد. یکی از نظریات درباره اي هستند و نظریات زیاديهاي پیچیدهیادگیري و حافظه مقوله

  .ي پردازش اطالعات استغالب امروزي نظریه
  

  نظریه پردازش اطالعات
پردازد. باید توجه داشت که ي پردازش اطالعات به توصیف چند مرکز در نظام یادگیري یا حافظه مینظریه

مجزایی در مغز ندارند.  بر اساس این کار این مراکز با یکدیگر هماهنگ است و موجودیت جداگانه یا 
شوند. اگر هیچ نظریه، اطالعات جدید از طریق یکی از حواس (مانند چشم، گوش) وارد ثبت حسی می

- روند. اگر به آنها توجه شود، به حافظه کوتاه مدت منتقل میاتفاقی روي این اطالعات نیافتد، از بین می

منتقل کند و یا از دست بدهد آنها را براي کسري از ثانیه نگه  شوند. ثبت حسی قبل از اینکه اطالعات را
  ي فراموشی در ثبت حسی، عدم توجه است.دارد. دلیل عمدهمی
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  انواع حافظه:
   ي کوتاه مدتحافظه

اي دارد و هشیارانهست و فرد نسبت به اطالعات آگاهی یک سیستم اندوزش موقت اي کوتاه مدت حافظه
ي کوتاه حافظهگیرند، وارد حسی مورد توجه و دقت قرار میي حافظهتنها آن بخشی از اطالعات که در 

- در واقع یک مخزن نگهدارنده است که در آن اطالعات تکرار می ي کوتاه مدتحافظهشوند. میمدت 

یا قطعه مشخص  اطالعاتی ماده 7±2 با گنجایش این حافظه محدود است وشوند. شوند ولی پردازش نمی
اي از اعداد یا توان با درخواست از فرد براي تکرار مجموعهرا می ي کوتاه مدتحافظه ظرفیت .شده است

اطالعات را  ي کوتاه مدتحافظه ) ارزیابی کرد.7، 5، 3، 1؛ 5، 3،1شوند (مانند: حروفی که هر بار بیشتر می
شود وقتی که این گنجایش پر میکند. گر حسی خارج میثبتبندي و سپس آنها را از جهت پردازش طبقه
ي جانشین یک ماده مدت شود کهي کوتاهوارد حافظه تواندتنها زمانی می جدیدت یک ماده یا اطالعا

  شوند. مانند و بعد از آن فراموش میباقی می ثانیه 30شود. اطالعات وارد شده حداکثرپیشین 
  

  کاريي حافظه
دهد، اطالعات دریافتی را فعاالنه مغز در حالی که وظیفه شناختی دیگري را انجام می ،کاري يحافظهدر 

- کاري ممکن است اطالعات جدید را به اطالعاتی که از قبل در ذخیرهي حافظه کند. براي مثالپردازش می

ي از راهبردها)، یا راهبرد معنادار کردن اطالعاتمدت وجود دارند، ارتباط دهد ( ي درازي حافظه
 ياطالعات به واحدها(شکستن تقطیع استفاده کند استفاده کند؛ مانند دیگري براي سازماندهی اطالعات 

: به سه واحد تقسیم کردآن را  توان می، 123441830رقمی 9براي به خاطر سپردن عدد  مثالَ ؛تر وچکک
آوري فهرستی از نام غذاهاي مختلف ، بندي اطالعات؛ مثالَ براي یاد(طبقهبندي خوشه)، 123 - 44 - 1830

ها و سبزیجات، گوشت و غالت سازماندهی کرد) توان آنها را در چند گروه غذایی اساسی لبنیات، میوهمی
(تکرار کمک خواهد کرد تا فرد زمان بیشتري آن را به یاد داشته باشد) انتخاب کند. اطالعات مرور یا 

جایگزینی (ورود اطالعات دیگر و پس زدن اطالعات قبلی)، تداخل ي کاري ممکن است به علت حافظه
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(اطالعات پردازش نشوند) از بین نابود شدن (جایگزین شدن اطالعات جدید به جاي اطالعات قبلی)، یا 
ي بلند مدت ناچیز است؛ بنابراین ي کاري متفاوت است اما نسبت به ظرفیت حافظهبروند. ظرفیت حافظه

  .  شوندهی آنجا نگهداري میاطالعات براي مدت کوتا
  

 ي بلندمدتحافظه

افتد. اطالعات  براي مدت طوالنی در ي بلندمدت اتفاق میسازي اطالعات در حافظهي ذخیرهآخرین مرحله
هاي مختلف ذخیره شوند. در این حافظه اطالعات به روشنامحدود دارد ذخیره می ظرفیت ي بلندمدت کهحافظه

شامل  است کهي رخدادي حافظهبه چند نوع تقسیم میشود؛ یکی از آنها،  بلندمدتي حافظهشوند. می
ي معنایی حافظه شوند. دیگريدهی میتصاویر تجربیات ما است. این خاطرات براساس زمان و مکان سازمان

از آنها؛ و ي استفاده ها و اطالعات عمومی ما؛ مفاهیم، اصول یا قوانین و نحوهاست که در برگیرنده واقعیت
- هایی مرتبط به هم یا شبکهباشد. این خاطرات در مجموعههاي حل مسأله و راهبردهاي یادگیري ما میمهارت

کند تا آموز کمک میلی به دانشـهاي کطرح این شوند.دهی میهایی به نام طرح کلی (طرحواره) سازمان
نام دارد؛ اي ي شیوهحافظهگري از حافظه که دانسته تطبیق دهد. نوع دیدانش جدید را با آنچه قبالَ می

سواري هستند را ي انجام کارهاي نسبتاَ غیر ارادي مانند راندن ماشین یا دوچرخهاطالعاتی که در ارتباط با نحوه
  شود. پاسخ انجام می - هاي محركهایی از جفتکند؛ این ذخیره سازي در مجموعهمی ذخیره

گیرند، مانند: حافظه نیز مورد توجه متخصصان آموزش و پرورشی قرار می از هاي دیگريبنديطبقه      
  ي شنیداري، دیداري،  بازشناسی، یادآوري، حرکتی و ... . حافظه

 
  ي شنیداريحافظه

ي شنیداري ضعف شنود. فردي که در حافظهسازي و بازیابی چیزهایی است که شخص میتوانایی ذخیره
ها شنوایی سالم، در یادآوري اطالعاتی که شنیده است و در پاسخگویی به پرسشدارد، علی رغم داشتن 

یا آخر حروف اول شود. در دیکته، کلمات و یا راجع به داستان یا متنی که شنیده است دچار مشکل می
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 شود و یاهاي معلم و سایرین دچار مشکل میاندازد. در حفظ و به یادآوردن دستورالعملکلمات را جا می
تواند اصواتی را که قبالَ شنیده درست تشخیص دهد و یا براي یادگیري نام اشیاء، اعمال و مفاهیم نمی

    خورد.    ها یا اعداد به مشکل برمیریاضی و یا تطبیق معانی با لغات، رنگ
   

  ي دیداريحافظه
ینکه فرد از لحاظ بینایی حافظه توانایی یادآوري چیزهایی است که شخص از قبل دیده است. با وجود ااین 

مشکلی ندارد ولی در بازشناسی و یادآوري حروف الفبا، اعداد یا کپی کردن اشکال و محاسبات ریاضی 
ي دیداري دچار ضعف هستند، در نوشتن لغاتی که داراي شود. کودکانی که در حافظهدچار مشکل می

  شوند.صداي یکسان و شکل متفاوت هستند، دچار خطا می
  

  ي بازشناسیحافظه
اي، مثال ي قبلی را بازشناسی گویند. سؤاالت چندگزینهشدهبه خاطر آوردن موضوعی از موضوعات تجربه

  ي بازشناسی است.خوبی براي یک تکلیف حافظه
  

  ي یادآوريحافظه
این حافظه، به خاطر آوردن و بازسازي کردن محرکی است که فرد قبالَ آن را تجربه کرده است. پرکردن 

ها، حفظ کردن لغات و نوشتن آنها، به خاطر آوردن تعداد کل دوستان حاضر در یک مراسم پس چیننقطه
  . هایی از این نوع حافظه استاز پایان مراسم، نمونه

  

  ي حرکتیحافظه
هاي حرکتی است و فرد باید قادر باشد تا اموري سازي، یادآوري و بازسازي الگوها یا زنجیرهشامل ذخیره 

- ي حرکتی مشکل دارند، نمیاي و پیوسته هستند، انجام دهد. کسانی که در حافظهکه به صورت زنجیرهرا 

  توانند کارهایی مانند مسواك زدن، نوشتن، لباس پوشیدن و ... را به صورت پیوسته انجام دهند.
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  تمرینات
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 1تمرین 

 دستورالعمل

  

صورت نقطه چین ترسیم شده به با مداد روي اشکالی که  بخواهید براي شروع این تمرین از کودك
که در قسمت بخواهید  دوم از اوي خط صاف بکشد و آنها را پررنگ و کامل کند. در محله است،

هایی را که در باالي یکی از شکلي سوم در مرحلهنمونه را نگاه کرده و کپی کند و شطرنجی شکل 
در جاي کپی، از روي  ه با دقت ببیند وک بخواهید و از او بدهیدت، به کودك نشان کشیده شده اس صفحه

تا به  بدهیدي بعد کمی به او زمان مرحله و اگر موفق شد درد آن را بکشد همان شکل کپی کند و مانن
  از حفظ بکشد.که آن شکل را  بخواهیداز او و ها را بپوشانید شکلروي  نمونه خوب نگاه کند، سپس

  

  هدف:

ي دیداري، تقویت دقت کپی کردن و بازسازي شکل، تقویت حافظه رکتی،ح - هماهنگی حسیتقویت 
  .دیداري 
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  چین را کامل کنید.هاي نقطهها و مربعمثلث
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  چین را کامل کنید.هاي نقطهها و لوزيدایره
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  چین را کامل کنید.اشکال نقطه
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  چین را کامل کنید.اشکال نقطه
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 به شکل ها با دقت نگاه کنید و مثل همان را در قسمت پایین بکشید.

 

  

  


