
دیدیــم  کــه  شــد  شــروع  آن جایــی  از  داســتان 
گله منــد  یــک ســری از دوســتان مان همیشــه 
کــه »چــرا بــا وجــود درس خوانــدن در  هســتند 
طــول تــرم و تــالش زیــاد نمــرۀ آن هــا در قیــاس بــا 
کــه شــب امتحــان درس خوانــده اســت،  کســی 
ــل  ــن قبی ــواالتی از ای ــا س ــت؟« ی ــده اس ــر ش کمت
گذشــت مــدت  کــه »چگونــه یــک شــخص بعــد از 
روابــط  کان  کمــا دبیرســتان  دوران  از  زیــادی 

مثلثاتــی را بــه یــاد مــی آورد؟«
 شــاید بخشــی از پاســخ را بتــوان بــه اســتعداد 
عــدم  کــه  معتقدیــم  مــا  امــا  داد  نســبت  فــرد 
وجــود درک درســت از مکانیســم های حافظــه 
در  موثــری  بســیار  نقــش  اطالعــات  تثبیــت  و 

دارد. درســی  بازدهــی  کاهــش 
بــا  کــه  می کنیــم  تــالش  مــا  قســمت  ایــن  در 
درک  آن،  تقویــت  راه هــای  و  حافظــه  بررســی 
شــما را نســبت بــه حافظــه و یادگیــری بهبــود 

. ببخشــیم
حافظه

تغییــر  حافظــه  فیزیولوژیــک،  دیــدگاه  از 
نورونی)مثــل  پایانه هــای  در  حساســیت 
اثــر  در  شــیمایی(  و  ســاختمانی  تغییــرات 
نوعــی  حافظــه  اســت.  نورونــی  فعالیت هــای 
ــا  ــود ی ــب بهب ــه موج ک ــت  ــک اس ــد بیولوژی فرآین

تغییــر رفتــار بــرای بقــا و زندگــی بهتــر می شــود 
و در تمــام ســطوح سیســتم عصبــی، از جملــه 
نخــاع، بصــل انخــاع و ... می توانــد ایجــاد شــود.

اقسامحافظه
متفاوتــی  دســته بندی های  حافظــه  بــرای 
وجــود دارد. مثــال در یــک نــوع تقســیم بندی، 
بــه حفــظ  انســان  میــل  اســاس  بــر  را  حافظــه 
اطالعــات بــه دو نــوع مثبــت و منفــی تقســیم 

. می کننــد
اســاس  بــر  کــه  رایج تــر  بنــدی  تقســیم  در 
مــدت مانــدگاری و حجــم اطالعــات واردشــده 
حســی،  قســمت   ۳ بــه  را  حافظــه  می باشــد، 
می کننــد. تقســیم  بلندمــدت  و  کوتاه مــدت 

حافظۀحسی
ایــن  می گوینــد.  نیــز  حســی  مخــزن  آن  بــه 
گیرنده هــای  برانگیخته شــدن  اثــر  در  حافظــه 
حســی )بینایی:مخروطی و اســتوانه ای و ...( و 
در نتیجــه ایجــاد جریــان الکتریکــی در مدارهــای 
مــدت  می شــود.  ایجــاد  وابســته  نورونــی 
ثانیــه  ایــن حافظــه ٣  نگهــداری اطالعــات در 
اســت. حــواس دیــداری و شــنیداری بــرای مــا 
کــی را ایجــاد می کننــد. مخــزن تصویــری و پژوا

حافظۀکوتاهمدت
گاه(، بــه علــت  بــه آن حافظــۀ هوشــیار )خــودآ

و  آن  در  موجــود  اطالعــات  تمــام  از  گاهــی  آ
همچنیــن حافظــۀ فعــال، بــه علــت اســتفاده از 
ایــن حافظــه در حیــن فعالیــت، نیــز می گوینــد. 
حافظــه  ایــن  در  اطالعــات  نگهــداری  مــدت 
بــه مــدت چنــد ثانیــه تــا چنــد دقیقــه اســت. 
علــت ایجــاد ایــن حافظــه تغییــرات شــیمایی 
در غشــای سیناپســی مثــل آزاد شــدن بیشــتر 
ناقل هــا بــه صــورت موضعــی بــه مــدت بیشــتر 
ایــن  در  باشــد.  می توانــد  قبــل  بــه  نســبت 
حافظــه، اطالعــات عمدتــا بــه صــورت صوتــی 
کــه مــدت  یــا شــنیداری هســتند. از آن جایــی 
و  حســی  حافظــۀ  در  اطالعــات  نگهــداری 
ســریع تر  هرچــه  بایــد  اســت،  کــم  کوتاه مــدت 
حافظــۀ  وارد  داریــم  نیــاز  کــه  را  اطالعاتــی 
ســعی  ادامــه  در  کــه  کنیــم  خــود  بلندمــدت 
کنیــم. کار را بیــان  ــم ترفندهــای الزم ایــن  کردی

حافظۀبلندمدت
حافظــۀ بلندمــدت، تمــام عمــر مــا را تشــکیل 
رمزگردانی)تغییــر شــکل دادن  از  کــه  می دهــد 
اطالعــات بــه صورتــی غیــر از صــورت اولیــه آنهــا( 
در  می آیــد.  دســت  بــه   کوتاه مــدت  حافظــۀ 
طــی ایجــاد ایــن حافظــه، تغییــرات ســاختمانی 
تعــداد  افزایــش  مثــل  نورون هــا  مســیر  در 
پس سیناپســی  نورون هــای  دندریت هــای 

فرزامدشتیعلیرضااسعدی
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خ  ر کســونی  آ پایانه هــای  تعــداد  افزایــش  و 
می دهــد. فراموشــی در ایــن حافظــه عمدتــا بــه 
عــدم توانایــی مــا در بازیابــی صحیــح اطالعــات 
دیگــر  برخــالف  حافظــه  ایــن  برمی گــردد. 
ــرای  گنجایــش نامحــدود داشــته و ب حافظه هــا 
ورود اطالعــات بــه آن نیازمنــد تــالش هســتیم.

کــه شــناخت آن هــا   ایــن حافظــه انواعــی دارد 
کلیــدی  نقــش  یادگیــری  مســیر  در  می توانــد 
داشــته باشــد. حافظــۀ بلندمــدت بــه دو نــوع 

بیانــی وغیــر بیانــی تقســیم می شــود.
حافظۀبلندمدتبیانی

بیانی)دانــش  دانــش  کــه  اســت  حافظــه ای 
کتبــی( را در خــود ذخیــره می کنــدو به  شــفاهی و 
دو نــوع معنایــی و رویــدادی تقســیم می شــود. 
کــه از وقــوع  حافظــۀ رویــدادی حافظــه ای اســت 
تجــارب شــخصی و اتفاقــات زندگــی بــه دســت 
می آیــد، و حافظــۀ معنایــی حافظــه ای اســت 
خــود  در  واقعــی  صــورت  بــه  را  اطالعــات  کــه 
ذخیــره می کنــد و ســعی در دریافــت معانــی و 

دارد. پدیده هــا  مفهــوم 
حافظۀبلندمدتغیربیانی

بــه آن حافظــۀ رونــدی، غیــر آشــکار و ضمنــی 
اســت  نــوع  چندیــن  شــامل  و  می گوینــد  نیــز 
کســب  ــه مهم تریــن آن هــا عبارتنــد از حافظــۀ  ک
مهارت هــای مختلــف مثــل موســیقی و حافظــۀ 
کنش هــای هیجانی)حافظــۀ پاســخ دادن بــه  وا

گرســنگی و ... ( محرک هــای محیطــی مثــل 

Memory Consolidation
و  تجربیــات  آن  طــی  کــه  اســت  فرآینــدی 
ــا تغییــرات  ــوام ب ــازه یادگرفته شــده ت اطالعــات ت
سیناپســی بــه حافظــۀ بلندمــدت مــی رود. ایــن 
تغییــرات وابســته بــه مولکول هــا و مســیرهای 
بــه  اینجــا  در  کــه  اســت  متفاوتــی  بیولوژیکــی 

کرده ایــم. ذکــر  مختصــر  صــورت 
مولکول هــای  ترتیــب  بــه  حافظــه  ایجــاد  در   
پیامبــر اولیه)یــون، هورمــون یــا نوروترنســمیتر(، 
ــای  ــه)cAmp و cGmp(، مولکول ه ــر ثانوی پیامب
بــر  شــده  اعمــال  تغییــرات  نهایتــا،  و  هــدف 

هســتند. دخیــل  هــدف  مولکول هــای 
کــه  اســت  شــده  اثبــات  حاضــر  حــال  در   
ــزان  ــش می ــا افزای ــدت ب ــۀ بلندم ــکیل حافظ تش
نورون هــای  در  پروتئین هــا  ســنتز  و   mRNA

اســت. همــراه  حافظــه  ایجــاد  در  دخیــل 
کــه نشــان می دهــد   دالیــل زیــادی وجــود دارد 
نقــش  حافظــه  و  یادگیــری  در   micro RNAs

ــد. دارن
کــه در ســال ١٩٨٦ صــورت   طبــق تحقیقــی 
از  هســیتامین  کــه  داده  شــد  نشــان  گرفــت، 
تشــخیص  در   H۳,H۲,H۱ گیرنــدۀ  طریــق 
ایجــاد حافظــه  )Object Recognition(و  اشــیا 
از طریــق  در قســمت خلفــِی هایپوکامپــوس و 
اجتماعــی  مســائل  تشــخیص  در   H۲ گیرنــدۀ 
در  حافظــه   ایجــاد  و   )Social Recognition(
هایپوکامپــوس  خلفــی  قســمت  و  آمیگــدال 

می کنــد. ایفــا  مهمــی  نقــش 
حافظــه،  اصلــی  تنظیم کننــدگان  از  یکــی   
ــه اســم »N- متیــل دی آســپارتات  ــده ای ب گیرن
مشــخصۀ  کــه  اســت    »)NMDAR( رســپتور 
کــه  کلســیمی اســت  اصلــی آن، نفوذپذیــری بــه 
ذکــر  )از  می شــود.  پس سیناپســی  ســلول  وارد 
مکانیســم عملکــرد آن صــرف نظــر می کنیــم.(
مکانســیمســیراطاعاتدراقســامحافظهو

روشهــایتثبیــتاطاعــاتدرحیــنمطالعه

اطالعــات  ســیر  مســیر  بیانگــر  بــاال  نمــودار 
بایــد  ابتــدا  اطالعــات  ورود  بــرای  می باشــد. 
حافظــۀ حســی توســط محرک هــای محیطــی 
کار  بــه  حســی  گیرنده هــای  شــدن  فعــال  و 

. فتــد بیا
بــه  حســی  حافظــۀ  از  اطالعــات  ورود  بــرای 
کوتاه مــدت بایــد آنچــه را می خواهیــم،  حافظــۀ 
آن  درک  بــه  ســعی  ســپس  و  کــرده  انتخــاب 

کنیــم.
کوتاه مــدت  حافظــۀ  از  اطالعــات  ورود  بــرای 
رمزگردانــِی  و  تکــرار  بــه  نیــاز  بلندمــدت  بــه 
هســتند  تدابیــری  این هــا  داریــم.  اطالعــات 
بــا  مطالعاتــی  بهبــود  و  مدیریــت  علــم  در  کــه 
کلــی راهبردهــای شــناختی و فراشــناختی  نــام 
شــناختی،  راهبردهــای  می شــوند.  شــناخته 
کــه فــرد بــا توجــه بــه آن هــا  راهبردهایــی هســتند 
کلــی  بــه یادگیــری، یــادآوری، تفکــر و بــه طــور 
دانســتن می پــردازد و راهبردهــای فراشــناختی 
نحــوۀ  ارزیابــی  بــه  کــه  هســتند  راهبردهایــی 
یادگیــری می پردازنــد. در اینجــا مــا بــرای بهبــود 
کــه بــرای  مطالعــه، بــه راهبردهــای شــناختی 
کوتاه مــدت بــه بلندمــدت الزم  تثبیــت حافظــه 

کــرد. کوچــک خواهیــم  اشــاره ای  اســت، 
 تکراریامرور: بیان دوباره

بــرای تکــرار موضوعــات ســاده می تــوان از تکــرار 
بــا  تکــرار  کــردن،  بــا بخش بخــش حفــظ  تــوام 
ــی  کنــده در چندیــن نوبــت و روخوان تمریــن پرا

کــرد. و رونویســی اســتفاده 
بایــد  پیچیــده  موضوعــات  تکــرار  بــرای 
و  شــده   Highlight مهــم  نــکات  و  اندیشــه ها 

حــــافظه اســـرار
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وارد  نوبــت  غالــب آن هــا در چندیــن  مفاهیــم 
شــوند. ذهــن 

ــت  ــردی اس گســترشمعنایــی:راهب بســطو
قبــل  از  اطالعــات  بــا  جدیــد  اطالعــات  کــه 
ایــن  بــه  و  می گردنــد  تلفیــق  آموخته شــده 

یافــت. خواهــد  بهبــود  آنهــا  تثبیــت  طریــق 
در بســط اطالعــات ســاده می تــوان بــه اســتفاده 
بیــن  معنایــی  ارتبــاط  )ایجــاد  واســطه ها  از 
تصویرســازی  مرتبــط(،  غیــر  مــوارد  و  مطالــب 
ذهنــی )ارتبــاط بیــن مطلــب و تصویــر(، روش 
بــا  مطالــب  ســری  یــك  )یادگیــری  مکان هــا 
یــك  مثــال  آن هــا؛  مــکان  تجســم  از  اســتفاده 
کــه زیــر مجموعــۀ عنوانــی بزرگتــر اســت(،  عنــوان 
کلیــد و سرواژه ســازی اشــاره  کلمــۀ  اســتفاده از 

کــرد.
می تــوان  پیچیــده  اطالعـــــــــــــــــــــــات  بســط  در 
خالصه نویســی،  یادداشـــــــــــــــــــت برداری،  بــه 
عالمت گــذاری و حاشیه نویســی )کــه بــه نوعــی 
قیاس گــری  همچنیــن  هســتند(و  نیــز  تکــرار 

کــرد. اشــاره 
نــوع  کامل تریــن  و  :بهتریــن  ســازماندهی  
معنــا  بــرای  یادگیرنــده  آن  طــی  کــه  یادگیــری 
اطالعــات  بــه  بهتــر،  فهــم  و  اطالعــات  کــردن 
نوعــی چهارچــوب و ســاختار ســازمانی تحمیــل 
دســته بندی  آن  شــکل  ســاده ترین  می کنــد. 
بــه  می تــوان  آن  دیگــر  راهبردهــای  از  اســت. 
کتــاب، فهرســت عنوان هــا،  تهیــۀ ســرفصل یــك 
ــرد.  ک نمــودار درختــی و نقشــۀ مفهومــی اشــاره 
بــرای  خالصه گونــه  روشــی  مفهومــی:  )نقشــۀ 
کلمــات  کــه در آن از خطــوط،  ربــط اطالعــات، 
بــه  را  روابــط  و  می شــود  اســتفاده  نمادهــا  و 

می دهــد.( نمایــش  دیــداری  صــورت 

عواملمحیطیمؤثربرحافظه
حافظــۀ مــا ماننــد بــدن مــا تحــت تأثیــر اطــراف 
محیطــی  مختلــف  شــرایط  و  دارد  قــرار  خــود 
حافظــۀ  روی  بــر  متفاوتــی  اثــرات  می توانــد 
حافظــه  ســالمت  میــزان  باشــند.  داشــته  مــا 

ماســت. مغــز  ســالمت  بــه  وابســته 
ســفید،  آرد  فســت فود،  خــوردن  1-تغذیــه: 
خ کردنی،  کی هــای صنعتــی، غذاهــای ســر خورا
و  شــده  فــرآوری  گوشــت های  و  پنیــر 
نوشــیدنی های الکلــی قــدرت حافظــه راپاییــن 

نــد. ور می آ
بــا  مغــزی  فعالیت هــای  کــه  جایــی  آن  از   
دســت دادن  از  و  کلســیم  نمك هــای  تولیــد 

کلســیم  فسفریك اســید همــراه اســت، در نتیجــه 
می شــود،  ج  خــار ســلول  دســترس  از  فســفر  و 
مصــرف  نیازمنــد  مــا  بــدن  لحــاظ  بدیــن  کــه 
کلســیم دار، فســفردار و منیزیــم دار )بــه  غذاهــای 

می باشــد. آنزیمــی(  کتــور  کوفا عنــوان 
 مصــرف ماهی هــا بــه ویــژه ســالمون و ســاردین 
کــه نقــش محــوری در تثبیــت  )بــه علــت امــگا ٣ 
ماننــد  میوه هایــی  دارد(،  نــورون  عملکــرد 
زیتــون،  روغــن  پیــاز،  انبــه، ســبزیجاتی ماننــد 
غ و خشــکبار اثــرات مثبتــی روی  بوقلمــون، مــر

دارد. حافظــه 
کمــک  عصبــی  سیســتم  بــه  آب  نوشــیدن   
ــا از مــواد مغــذی خــود بهتــر اســتفاده  می کنــد ت
دهیدراتاســیون  کــم  میزان هــای  حتــی  کنــد. 
می توانــد اثــرات جبران ناپذیــری داشــته باشــد.
داده انــد  نشــان  اخیــر  تحقیقــات  کافئیــن:   
ــان  ــب و در زم ــزان مناس ــه می ــن ب کافئی ــر  گ ــه ا ک
اثــرات  می توانــد  شــود،  اســتفاده  مناســب 
گــر  مثبتــی روی حافظــه داشــته باشــد. البتــه ا
گــردد  اســتفاده  متفــاوت  شــرایط  در  کافئیــن 

داشــت. خواهــد  به همــراه  عکــس  نتایــج 
بهتــر عبــارت بــه یــا هیجانــات 2-کنتــرل
هیجانــی: هــوش ارتقــاء و مثبــت بهــرهوری
هیجانــی  هــوش  »گلمــن«  نظریــۀ  طبــق 

گاهــی،  خودآ زمینــۀ  پنــج  از  اســت  عبــارت 
گاهــی  آ خــود،  برانگیختــن  خودمدیریتــی، 
و  دیگــران(  هیجانــات  اجتماعی)شــناخت 
برخــالف   )EQ(هــوش ایــن  روابــط.  مدیریــت 
تــالش  بــا  کــه  فــردی  و  ارتقاســت  قابــل    IQ
خــود، خــود را در ایــن زمینــه ارتقــا می دهــد، بــا 
و مشــکالت  کنــار می آیــد  راحت تــر  اســترس ها 
ــا عملکــرد بهتــر و موفقیــت بیشــتری  زندگــی را ب

می کنــد. طــی 
ــهرابطــۀهــوش ک  حــالپرســشایــناســت

ــاحافظــهچیســت؟ ــیب هیجان
می توانیــم  هیجانــی  هــوش  از  اســتفاده  بــا    
کنیــم.  هیجانــات مثبــت و منفــی را از خــود دور 
ــادل،  ــزان غیرمتع ــه می ــان ب ــه هیج گون ــر   ــرا ه زی
ــاد، غــم طوالنی مــدت و  مثــل شــادی خیلــی زی
کاهــش پــردازش ذهنــی و در نتیجــه  ... باعــث 
حافظــه می شــوند. داشــتن تفکــر شــاد و مثبــت 
ــر  ــت ب ــر مثب ــاد اث ــث ایج ــادل باع ــزان متع ــه می ب
می شــود.  ذهنــی  فرآیند هــای  و  حافظــه  روی 
کنیــد خاطــرات خــوش زندگــی را دائمــا  ســعی 
بــه  خــود  پرانــرژی  دوســتان  بــا  و  کنیــد  بازگــو 
تــا عملکــرد مثبــت  تعامــل و شــادی بپردازیــد 

داشــته باشــید.
کــه حواشــی دوســتی ها و غــم و  کنیــد   توجــه 
ــر از  گ ــه ا ک غصه هــای آن هــا از مســائلی هســتند 
ج شــوند، چیــزى جــز ضــرر و زیــان  حــد خــود خــار

بــرای حافظــه نخواهنــد داشــت.
اســترس  بــه  منفــی  هیجانــات  دیگــر  از   
نشــان  اخیــر  کــرد. تحقیقــات  اشــاره  می تــوان 
کــه اســترس بــه صــورت حــاد، امــا  داده  اســت 
بــا شــدت خفیــف نــه تنهــا بــرای تثبیــت حافظــه 
ــا افزایــش قــدرت حافظــه  مضــر نیســت، بلکــه ب
همــراه اســت. امــا اســترس روزانــه و بــه صــورت 
بیــن می بــرد. از  را  مزمــن، ســلول های مغــزی 

ســاختار  تمایــل  کــه  باشــید  داشــته  دقــت   
بــه  هایپوکامــپ  یعنــی  حافظــه  اصلــی 
و  احساســات  دارای  کــه  اســت  محرك هایــی 
هیجانــات هســتند نــه محرك هــای خنثــی. پــس 
ــدن و  ــردن از درس خوان ــذت ب ــا ل ــد ب کنی ــعی  س
کاهــش هیجانــات منفــی بهــره وری خــود را بــاال 

ببریــد.
کــردن  3-فعالیــتهــایبدنــیمنظــم:ورزش 
بــه  ویــژه  انجــام حــرکات تنفســی و تمرکــزی  و 
ــته  ــد. توجــه داش ــك می کن کم ــه حافظــه  ــوگا ب ی
اثــر  تــا  باشــد  منظــم  بایــد  ورزش  کــه  باشــید 
خــود را بگــذارد. در ســال ٢٠٠٦ طــی آزمایشــاتی 

حافظــۀ  از  اطالعــات  ورود  بــرای 
کوتاه مــدت بــه بلندمــدت نیــاز بــه تکــرار 
این هــا  داریــم.  اطالعــات  رمزگردانــِی  و 
کــه در علــم مدیریــت و  تدابیــری هســتند 
کلــی راهبردهــای  بهبــود مطالعاتــی بــا نــام 
شــناخته  فراشــناختی  و  شــناختی 
شــناختی،  راهبردهــای  می شــوند. 
کــه فــرد بــا توجــه  راهبردهایــی هســتند 
تفکــر  یــادآوری،  یادگیــری،  بــه  بــه آن هــا 
و  می پــردازد  دانســتن  کلــی  طــور  بــه  و 
راهبردهایــی  فراشــناختی  راهبردهــای 
کــه بــه ارزیابــی نحــوۀ یادگیــری  هســتند 
بهبــود  بــرای  مــا  اینجــا  در  می پردازنــد. 
کــه  شــناختی  راهبردهــای  بــه  مطالعــه، 
بــه  کوتاه مــدت  حافظــه  تثبیــت  بــرای 
کوچــک  بلندمــدت الزم اســت، اشــاره ای 

کــرد. خواهیــم 
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افــراد  در  منظــم  ورزش  کــه  داده  شــد  نشــان 
ســالم  افــراد  آلزایمــر،  پارکینســون،  بــه  مبتــال 
بــاالی ٦٥ ســال و افــراد در معــرض خطــر ابتــال بــه 
آلزایمــر باالتــر از ٥٠ ســال، موجــب بهبــود حافظــه 
و فعالیت هــای ذهنــی شــده  اســت. ورزش بــه 
صــورت مزمــن، دارای تغییــرات قابــل تشــخیص 
بــر  عملکــرد حافظــه اســت امــا ورزش بــه صــورت 
حــاد یــا مقطعــی دارای تغییــرات انــدك در بهبــود 

حافظــه اســت.
کنیــدو کارهــاخــودداری 4-ازانجــامهمزمــان

کنیــد. کارتمرکــز پیوســتهروییــك
5-ذهــنخــودراتحــتهرشــرایطیبــهفعالیت
حــل  تــا  گرفتــه  فکــری  بازی هــای  از  واداریــد. 
کــه ســن باالتــر مــی رود  جــدول و پــازل، هرچــه 
و  متفــاوت  فعالیت هــای  بــا  کنیــد  بایــد ســعی 
تحریــك نقــاط مختلــف مغــز از تخریــب مدارهــای 
کنیــد. ــی از پیــش ایجــاد شــده جلوگیــری  نورون

حــال  در  مغــز  روش  ایــن  در  6-مدیتیشــن:
کوتاهــی  پــردازش نیســت بنابرایــن اســتراحت 
ــی  ــد ذهــن را خال ــا بتوان ــه مغــز داده می شــود ت ب
کنــد. مدیتیشــن بــه تنهایــی بــه معنــای متمرکــز 
کــه در آن شــخص  کــردن ذهــن در بــدن اســت 
ــه  ــا ب ــرد ت ــه آرامــی توجــه را بــه درون خــود می ب ب

کنــد. آرامــش جســمی و ذهنــی دســت پیــدا 
کافــیداشــتهباشــید؛ در طــول روز  7-خــواب
ــا ٩ســاعت بخوابیــد و وســایل الکترونیکــی را  ٧ت
کنــار بگذاریــد تــا  از یــك ســاعت قبــل از خــواب 

ــم شــود ک فعالیــت مغــز 
8-بــهســامتیوســبكزندگــیخــوداهمیــت
دهیــد: شــاید بــه دلیــل یــك بیمــاری و یــا یــك 
کاهــش  کمبودهــا عملکــرد ذهنــی شــما  ســری از 
اختــالالت  مثــال  باشــید.  مراقــب  پــس  یابــد. 
شــناختی  آســیب های  بــا   Cardiovascular
)توقــف  تعــادل هورمونــی  عــدم  اســت.  همــراه 
در  پاییــن  توستســترون  و  زنــان  در  قاعدگــی 

اســت. همــراه  حافظــه  کاهــش  بــا  مــردان( 
مــردم بــا و باشــید 9-اجتماعــی
طبــق  بــر  کنیــد؛  رفتــار مســالمتجویانه
ــی  ــای اجتماع ــر فعالیت ه ــر در اث ــات اخی تحقیق
حافظــۀ  شــناختی،  عملکــرد  مســن  افــراد  در 
ــی  ــا و منطق گرای ــردازش داده ه ــرعت پ کاری، س

اســت. کــرده  پیــدا  افزایــش 
کســیژن: از نیازهــای اساســی مغــز و بــدن  10-ا
کنیــد همیشــه محــل فعالیت  اســت. پــس ســعی 

کافــی برخــوردار باشــد. کســیژن  شــما از ا
فراموشی

اطالعــات  یــادآوری  در  مــا  ناتوانــی  بــه  عمدتــا 
بســیاری  کــه  کنیــد  توجــه  می شــود.  اطــالق 
فرامــوش  می کنیــم  تصــور  کــه  را  اطالعاتــی  از 
شــده اند، در واقــع اصــال وارد حافظــۀ بلندمــدت 
درســتی  بــه  بهتــر  عبــارت  بــه  یــا  نشــده اند 

نشــده اند. آموختــه 
علــت  بــه  حســی،  حافظــۀ  از  فراموشــی 
علــت  بــه  کوتاه مــدت،  از حافظــۀ  بی توجهــی، 
ــه خــودی  جانیشــنی اطالعــات و حــذف خــود ب
و از حافظــۀ بلندمــدت، بــه علــت واپــس زدن) 
ســرکوب اطالعــات ناخوشــایند در درازمــدت(، 
تداخل)مخلــوط شــدن اطالعــات( و مشــکالت 
ســرنخ های  کــردن  پیدا در  )ناتوانــی  بازیابــی 

می دهــد. خ  ر الزم( 
کــه  فراموشــی جزئــی از فیزیولــوژی بــدن اســت 
زائــد  اطالعــات  حــذف  باعــث  کــه  مــواردی  در 
از  فراموشــی  اســت.  کارآمــد  بســیار  می شــود، 
تســهیل  و  بــا شــرایط جدیــد  طریــق ســازگاری 
بــه  اطالعــات جدیــد  تصمیم گیــری جایگزینــی 

می کنــد. کمــک  حافظــه  تقویــت 
مکانیسمهایفراموشیعبارتنداز:

یــک ســری  بــه  واســطۀ   :Active Forgetting 
ســلول و اثــر مولکولــی نوروترنســمیتری بــر روی 

می دهــد. خ  ر پس سیناپســی  نــورون 
 وجود مدارهای فراموشی

شــیمایی  واســطه های  ســری  یــک  وجــود   
کــه بــا  در خــود مدارهــای حافظــه و یادگیــری، 
ایجــاد حافظــه  باعــث خاموشــی  فعــال شــدن 

. ند می شــو
در  کــه  باشــد  پاتوژنیــک  می توانــد  فراموشــی 
افــراد مبتــال بــه آلزایمــر، نقــص در نقــاط مختلــف 
خ  مغــزی بــه ویــژه لــوب تمپــورال و ... می توانــد ر

دهــد.
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