راههاي مقابله با فراموشي و بهسازي حافظه
تراي تْسازي حافظِ ٍ كاستي از هيساى فراهَضي تايذ هطالة يادگيري را تِ صَرت هعٌي دار آهَخت ٍ هحتَاي
حافظِ خَد را سازهاى داد.
 -1سازهاًذّي :يكي از هطكالت عوذُ در راُ يادگيري از عَاهل فراهَضي ،جاتجايي اطالعات ٍ لاطي ضذى اطالعات در
يكذيگر است .در صَرت تٌظين ٍسازهاًذّي اطالعات،ايي عاهل هخرب از تيي رفتِ ٍحافظِ اًسجام كافي پيذا هي كٌذ

.

درضوي هي تَاى تا تالش اًذكي ،هيساى تسيار زيادي اطالعات را از حافظِ تذست آٍرد.
-2استفادُ ازٍاسطِ ّا:يك راُ تراي هعٌاتخطيذى تِ هطالة ظاّرا"تي هعٌا استفادُ ازٍاسطِ ّايا هياًجي ّا است.
 -3ساخت سلسلِ هراتثي هطالة  :عٌاصر يا تكاليف يادگيري را هي تَاى تِ صَرت يك سلسلِ هراتة از سادُ تِ دضَار
هرتة كرد تِ ًحَي كِ يادگيري ّر عٌصر يا تكليف تِ يادگيري تكاليف ديگر هرتَط تاضذ فايذُ ايي عول ايي است كِ
يادگيرًذُ،يادگيري خَدرا تاهطالة سادُ آغاز هيكٌذٍ تايادگيري ّر هطلة پيص ًيازتراي يادگيري هطالة تعذي آهادگي
كسة هي كٌذ.
ٍجَدپيصًيازيادگيري تراي ّرهطلة تازُآى هطلةراتِحالتآضٌاٍهعٌيدارتراي يادگيرًذُ درهي آٍرد.
 -4الگَي يادگيري فعال :تا استفادُ از ايي الگَ مي تَاى ياد داري هطالة آهَختِ ضذُ را طَالًي تر كرد .چٌيي فعاليتي
تاعث خَاّذ ضذ كِ ارتثاطْاي تيطتري ها تيي هطالة آهَختٌي تر لرار ضَد كِ تذيي طريك آًْا تْتر رهس گرداًي خَاٌّذ
ضذ.
الف ) يادگيري تخص تخص  :هٌظَر از ايي رٍش ايي است كِ هطالة زياد تِ تخطْاي كَچكتري تمسين ضَد چرا كِ تا
ايي رٍش لسوتْاي لثلي هطالة در تسلط آهَختِ هي ضًَذ ٍ يادگيرًذُ پس از يادگيري ّر لسوت تِ سراغ لسوت
تعذي خَاّذ رفت.
ب) پر آهَزي :تراي هماتلِ تا هطكل فراهَضي از فرد خَاستِ هي ضَد كِ هطالة آهَختِ ضذُ را تكرار كٌذ  .تذيي طريك
يت خَاٌّذ ضذ .
اطالعات تيطتر تثة
ج)توريي ٍ هرٍر رٌّي :هرٍررٌّي تِ تكرارتخص كَچكي ازاطالعات گفتِ هي ضَدكِ تالفاصلِ تعذ از رسيذىآى تِ حافظِ
كَتاُ هذت صَرت هيگيردٍ تاعثتاليهاًذى اطالعات درحافظِكَتاُ هذتهيطَد.
 -5تسط اطالعات :در تسط دادى هطالة ،تِ اطالعات تازُ ٍ ًَ ،از طريق رتط دادى آًْا تِ اطالعات
حافظِ دراز هذت،هعٌي هي تخطين ،تراي ايي كارالزم است تِ رٍاتط هٌطمي هاتيي هَاد ٍ هطالة تَجِ كٌيذ ٍهَادٍهحتَاي
هطالة راتِ تجرتيات خَدرتط دّيذاطالعات ٍ ايذُ ّاي كلي رادررّي خَد ترسين كٌيذٍايذُ ّاي جذيذراتِ هطالة ازلثل
داًستِ خَدرتط دّيذ ٍٍلايع رادررٌّتاى تثيٌيذ ٍ تطٌَيذ.
 -6تذاتيرياديار:تكٌيكْايي كِ تِ ها،درتِ ياد آٍردى آًچِ حفظ كردُ اين كوك هي كٌذتذاتير يا ٍسايل ياديارًاهيذُ هي
ضًَذ.درتكٌيك ّاي تذاتير ياديار ازتصَيرسازي رٌّي استفادُ فراٍاًي تِ عول هيآيذ.
الف ) تصَير سازي رٌّي  :در ٌّگام خَاًذى هطالة سعي كٌيذ تصَير رٌّي از آى تراي خَد تسازيذ ٍ در صَرت اهكاى
عوال" آى را اًجام دّيذ اگر تتَاًيذ تصاٍير هطالة خَاًذُ ضذُ را در رّي ايجاد كٌيذ خيلي راحت تر هي تَاًيذ آًْا را
تخاطر تسپاريذ.
ب ) رٍش لافيِ سازي:در ايي ضيَُ تايذ تِ طَر آٌّگيي ٍ تا استفادُ از هَاد ٍ هطالة آهَزضيٍ ،زى ٍ
آٌّگ خاصي تِ آًْا تثخطيذ ٍ تذيي طريك يادگيري ٍ يادآٍري آًْا را آساًتر سازيذ.
ج) رٍش هكاى ياتي :در ايي ضيَُ تايذ تِ ٌّگام يادآٍري هطالة ،هكاى اضياء را در رّي هجسن ًوائيذ  .هكاًْاي اًتخاب
ضذُ تايذ ترايتاى كاهال" آضٌا تاضٌذ تا ياد آٍري آًْا تِ سَْلت اًجام گيرد.

د ) رٍش كلوِ آٍيس :تذيي هٌظَر فرد تايستي ليستي از كلوات ّن ٍزى ٍ لافيِ را حفظ كٌذ ٍ پس از آى ها تيي كلوات
ليست ٍ هَادي كِ هي خَاّذ آًْا را تِ حافظِ تسپارد .ارتثاط ترلرار كٌذ.
ر ) رٍش كلوِ كليذ :در ايي رٍش تا استفادُ از يك كلوِ آضٌا ،دٍ كلوِ را تِ ّن رتط دادُ ٍ آًاى را تِ طَر هعٌا دار تِ
حافظِ تسپاريذ تراي يادگيري زتاًْاي خارجي ايي ضيٍُ تسيار هفيذ است .
ز ) رٍش تمطيع :تا استفادُ از ايي رٍش هي تَاى اطالعات را تِ ٍاحذّاي كَچك تمسين تٌذي كرد  .هثال " تراي تِ ياد
سپردى يك عذد  12رلوي هي تَاى آى را تِ  3دستِ  4رلوي تمسين كرد.
ٍ ) رٍش اكرًٍين ٍ آكرٍستيك  :اكرًٍين ّا ًطاًِ ّاي حرٍفي ّستٌذ كِ فرد تا استفادُ از آًْا هطالة ًسثتا" پيچيذُ اي
را تِ خاطر هي آٍرد هثل ( يًَسكَ .) unescoدر اكرٍستيك ّا از ٍاشُ گاى يا جوالتي استفادُ تِ عول هي آيذ كِ
حرٍف يا حرف اٍل ّر ٍاشُ ًطاى دٌّذُ آى هادُ اطالعاتي است كِ تايذ تِ خاطر سپردُ ضَد.
ّـ )رٍشداستاى سازي

تراي خَ

د:اگريك ليست ازهَادغيرهرتَط تِ ّن داضتِ تاضيذٍتخَاّيذآًْا را

كردٍُتعذا"تِخاطرتياٍريذهي تَاى تراي پيًَذدادى هاتيي هَادليست ازرٍشداستاى سازياستفادُ كٌيذ.
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