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گی حافظه، يک مفهوم شناختی است که نقش اساسی در يادگیری شخص از دوران نوباو

مطالعات بسریاری بره خرود     تاريخی خود،        در سیر تا سنین بزرگسالی دارد. اين اصطالح، 

توسط بدلی مطرح گرديرد، مروجی    ۲000                               اما مدل جديد  حافظه، که در سال ديده است،

را به سوی خود جلب کرد ترا جرايی کره برخری از متخصصران      ها  و پژوهشها  از حمايت

دند که نقش حافظرۀ فعرال   حوزۀ روانشناسی يادگیری بر طبق پژوهش هايشان اعالم کر

دربراره   فراوانیهای  پژوهشاز هوش است. در حال حاضر نیز تر  تحصیلی مهم موفقیتدر 

فعرالی و اخرتالل طیر      بریش  توجره/  نارسرايی  يرادگیری، اخرتالل   حافظۀ فعال، اختالالت

 اوتیستیک موجود است. 

   ت  نفرر از مشرکال   1، آمروز  دانرش  10پژوهشرگران از هرر   های  از سويی بر طبق يافته

مشرکالت يرادگیری،   برروز  مداخلرۀ بره هنگرام، موجرب      برد که عدم می حافظۀ فعال رنج

                                          شود. مؤلفان  مجموعۀ حاضر نیز همیشه در اين  می هیجانی، رفتاری و روانی برای شخص

 شرناختی و  د و پرر طرفردار در حروزۀ روانشناسری    جدير های  فکر بودند که چگونه تئوری

                                   بیرت  معرروف فردوسری  برزر  را      يادگیری را به وادی عمل درآورنرد ترا آن  های  ناتوانی

 تصديق کنند که:  

             بزرگی سراسر به گفتار نیست

 دوصد گفته چون نیم کردار نیست

 آنهرای   مؤلفره و تبیرین حافظرۀ فعرال و     معرفری فصل اول اين کتاب، بره  بر اين اساس، 

هرای   آزمون وها  از طريق ابزار فعال پردازد. فصل دوم نیز چگونگی تشخیص نقايص حافظۀ می

بررسی اخرتالالت خوانردن،    ترتیب به کشد. فصل سوم تا فصل هفتم به می معتبر را به تصوير

اختالالت طیر   فعالی و  ه/بیشتوج نارسايی رياضی، اختالل تاختالالاختالالت زبان نوشتاری، 

و راهبردهرای ويرژۀ   ها  تاصول مداخله، حمايفصل آخر، در  پردازد. و در نهايت می اوتیستیک

 شود. می ارائهبر محور بهبود حافظۀ فعال درمانی 



ک در جهرت                                                                            امید  آن داريم که با تألی  اين کتاب توانسته باشیم، گرامی هرر چنرد کوچر    

 ذهنری هرای   کرارکرد و بهبرود آن و هرم چنرین تقويرت مهرارت       شناخت حافظۀ فعال، نحروۀ 

گرامری تقاضرا    کلیۀ صاحب نظران و همکراران ان میهن عزيزمان برداشته باشیم. از آموز دانش

موجود را به ديدۀ اغماض بنگرند و نکات اصالحی و پیشنهادات خرود را در  های  کاستی داريم،

 بعدی برای ما ارسال نمايند.های                                     جهت  کیفیت بخشی بیشتر مجموعه در چاپ

 

 نواب کاظمی 

 وحید رسول زاده

 0096 زمستان
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 سیری در تاریخچه
شايد بتوان گفت که در سه دهۀ اخیر، يکری از غنری تررين مطالعرات مربروط بره علروم        

ينردهای  نسان بروده اسرت. حافظره، يکری از فرآ    شناختی، مطالعات مربوط به حافظه در ا

عالی شناختی انسان است که از طرفی با ادراک و توجه در ارتباط است و از طرف ديگرر  

 (.13۸9                  باشد )ک رمی نوری، کر در ارتباط میرربا حل مسأله و تف

 موجرب                                                                      کنجکاوی  همیشگی انسان در طول تاريخ، نسبت بره حافظره و عملکررد آن،    

                                                                      فراوانی در اين حوزه شده است. شايد خود  ما هم از اين کنجکاوی بی بهرره  های  پژوهش

 نبوده ايم و همیشه درباره اينکه حافظه چیست، کارکرد آن چگونه است، چگونره بهبرود  

 و ابهاماتی داشته ايم. االتؤکند، س می يابد و چگونه افت می

 بری شرک،   از سويی اگر سوار ماشین زمان شويم و در جرادۀ حافظره حرکرت کنریم،    

د. وی از اولرین محققران   خواهد برو « 1 ابینگهاوس هرمان»اولین و قديمی ترين ايستگاه، 

 مطالعرات  دسرتاوردهای هجاهای بی معنی و منحنی فراموشی از حافظه بود که اصطالح 

 است. وی دربارۀ حافظه

 ( دربرارۀ حافظره برر   1901) ۲                                    آيیم، بره ترأریر  مطالعرات جیمرز     می کهتر  کمی نزديک

خوريم. وی حافظه را به دو نوع اولیه و رانويه تقسریم بنردی کررد. حافظرۀ اولیره بره        می

هشیاری دسترسی دارد. در حالی که حافظۀ رانويه به اطالعرات گششرته مربروط اسرت و     

 باشد. می خارج از هشیاری فرد

برا هجاهرای   هرا   ( اما برخالف ابینگهاوس، اعتقاد داشت چون انسران 19۶1) 3بارتلت 

معنی سر و کار ندارند، کراربرد ايرن هجاهرا در مرورد انسران بری معنری اسرت. او بره           بی

کرد. و در فواصل زمانی  می ساختگی با وقايع عجیب و غريب ارائههای                  م راجعانش داستان

                                                             ع داستان را به ياد بیاورند. نتايج  مطالعرات بارتلرت نشران    خواست وقاي می مختل  از آنها

                                                           
1 .Ebbinghaus 
2. James 
3. Bartlett 
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داد که حوادث عاطفی و هیجانی، ترتیب حروادث و حروادث غیرمترقبره، بهترر از بقیره،      

 شوند. می يادآوری

 اتکینسون و شیفرين
                                          تقسیم بندی  معروف خود از حافظه را ارائره   19۶۸نیز در سال 1

انبارۀ کوتاه مدت، انبارۀ بلندمدت و ربت حسی تقسریم  بخش  3حافظه را به ها  دادند. آن

 کردند.

( نیز در تقسیم بندی خود، از حافظرۀ معنرايی و حافظرۀ رويردادی     197۲) ۲تولوينگ

و هرا   معنايی شامل زبان، دانش، خزانۀ لغات، قروانین، فرمرول   سخن به میان آورد. حافظۀ

                                   ضرايی و زمرانی  برین حروادث را                                                       مفاهیم  بین انسان هاست. حافظۀ رويدادی نیز، روابط ف

 شود. می شامل

 فعال را پیشنهاد کرد، شرايد فکرر   مدل حافظۀ 1974بدلی در سال زمانی که آلن اما 

                                                     های آن، نقش محوری در مطالعات  مربوط بره روانشناسری    کرد که اين مدل و مؤلفه نمی

ارۀ آن سرخن  د. اين مدل که در اين فصل و فصول بعد به تفصیل دربنشناختی را ايفا کن

 جلب کرده است. سوی خودرا به ها  و پژوهشها  خواهیم گفت، موجی از حمايت

 4درباره حافظۀ نهران و حافظرۀ آشرکار و کروهن     3بعد تر، گراف و شاخترهای  در سال

 ند.دعملی سخن به میان آورۀ( نیز دربارۀ حافظ19۸1)

                    مطالعات  اخیر مربوط گفته شد، حافظۀ فعال، نقش محوری در تر  همان طور که پیش

جهرت انجرام   تررين ارکران حافظره،     ال يکی از اصرلی به حافظه را داشته است. حافظۀ فع

، محاسربات رياضری،   شناختی است. زبان آمروزی، درک زبران، حرل مسرأله    های  الیتفع

 فعال است. ۀبر پايۀ بهبود حافظذهنی های  ديگر مهارت استدالل، فهم کالمی و

های  بالینی تا حدی است که در آزمونهای  فعال در پژوهش و ارزيابی ت حافظۀاهمی

روان شناسی شناختی و اخرتالالت يرادگیری ماننرد     ۀ                              تشخیصی  به روز و کارآمد در حوز

و  Stanford- Binet Intelligence Scalesنفورد بینرره ا، اسررت(WISC)آزمررون وکسررلر 

تشخیصری اسرت )   های          ت  آزمون، حافظۀ فعال، يک پای رابWJ- Cogوودکاک جانسون 

 بعدی صحبت به میان خواهیم آورد(.های  مقیاس، در بخش 3دربارۀ اين 

                                                           
1. Atkinson & Shiffrin 
2 .Tulving 
3 .Graf & Schacter 
4 .Cohen 
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