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 املعرفية العقلية العمليات
Cognitive mental processes)) 

 اعداد 

 ا.م.د. صايف عمال صاحل

 التذكر، النسيان، التفكير: العمليات العقلية المعرفية

   :ويوجد طريقتان للتذكر ،التذكر بمعناه العام هو استحياء ما سبق ان تعلمناه  واحتفظنا به: التذكر
الماضي في صورة الفاظ او معان او حركات او : هو استحضار Recall))االسترجاع  .1

 صور ذهنية.
السابقة،   ان ما يدركه االن جزء من خبراته  : هو شعور الفرد((Recognitionالتعرف  .2

 وانه معروف مألوف لديه وليس شيئًا غريبًا عنه او جديدًا عليه.
 هل يحدث االسترجاع دون تعرف وبالعكس؟

ترجع االسم الذي ابحث عنه لكني اشعر انه ليس االسم يحدث االسترجاع دون تعرف فقد اس
وقد ينتحل الكاتب او الشاعر فكرة او بيتًا دون ان يشعر انها من صنع غيره. وقد يتم  ، الصحيح

التعرف دون استرجاع فقد اعجز عن ذكر تاريخ او قصيدة لكني استطيع ان اتعرف هذه االشياء 
 متى عرضت امامي.

سترجاع هو تذكر شيء غير ماثل امام الحواس في حين ان التعرف هو وخالصة القول: ان اال
 تذكر شيء ماثل امام الحواس.

تعد )الذاكرة( من االجزاء االساسية والضرورية في عملية : الفرق بين الذاكرة والتذكر؟  ما
خالل التعلم، حيث انها الجزء الذي يحتفظ فيه الفرد بالمعلومات او الخبرات التي يكتسبها من 

تفاعله مع البيئة المحيطة كي يوظفها في حياته اليومية او المدرسية وكي تتفاعل مع الخبرات 
 السابقة التي تم تخزينها مع الخبرات الحالية التي ترغب في تعلمها.

المعلومات المخزونة في الذاكرة.. والتذكر هو  الستدعاءاما )التذكر( فهو العملية التي نستخدمها 
استدعاء او اعادة مادة سبق تعلمها واالحتفاظ بها في الذاكرة، او قدرة المرء على  القدرة على

 التعرف على حدث او شيء سبق له ان تعلمه او عرفه وتمييزه عن غيره.



 يتفق علماء النفس ان للذاكرة ثالث مراحل تمر بها هي: :مراحل الذاكرة وخطواتها
 ((Encodingالتسجيل او الترميز  -
 ((Storageن او االحتفاظ التخزي -
 (Recall)االسترجاع   -
يتضمن الترميز تحويل المعلومات الحسية كالصوت او  :مرحلة التسجيل او الترميز .اولا  

الصورة الى نوع من الشيفرة او الرمز الذي تقبله الذاكرة فتسجيل المعلومات الواردة الينا ال يعني 
الفوتوغرافية(، فكثيرًا ما يتضمن الترميز تجمياًل للمادة، او ربطًا لها تسجيلها كما هي )كالصورة 

بمتغيراتنا السابقة على شكل بطاقة او صورة او أي شيء اخر وذلك حتى يمكن ان نجد 
 .والترميز عملية الزمة إلعداد المعلومات للتخزين،،، المعلومات فيما بعد

ترميزها في الذاكرة أي تخزينها ويمكن ان تخزن  وهي حفظ المعلومات التي تم:  لتخزينا.ثانياا 
 المعلومات في الذاكرة فترات زمنية مختلفة تتراوح بين بضع ثوان وطول العمر.

وهي مرحلة سحب المعلومات من المخزن عند الحاجة اليها.. ويمكن :  مرحلة السترجاع .ثالثاا 
 ان نوضح المراحل السابقة بالشكل التالي:

 

   
   

 استرد المعلومة من الذاكرة        احتفظ بالمعلومة في الذاكرة          ضع المعلومة في الذاكرة      
 

 الذاكرة عملية عقلية مركبة يمكن ان نميز فيها اربع عمليات هي:: العمليات العقلية في الذاكرة
ونعني بها نشاط اكتساب او تعليم المعلومات والخبرات (: (Fixationترسيخ النطباعات  .اوالً 

 ((Memory Tracesوتكوين انطباعات عنها في شكل تصورات ذهنية تعرف بآثار الذاكرة 
وتقوم هذه العملية على تكوين روابط عصبية في لحاء المخ لما يدركه الفرد في عملية استقبال 

 ت كلما تكررت هذه العملية.المثيرات واالستجابة لها وتدعيم هذه االرتباطا
وهي عملية خزن واستبقاء االنطباعات في الذاكرة بتكوين  (:(Retentionالستبقاء  .ثانياا 

االرتباطات بينها لتشكل وحدات من المعاني ويحدث الفاقد من عملية االستبقاء في حاالت 

 االسترجاع التخزين الترميز



، كما يحدث المرض العقلي خاصة حينما يحدث تحلل في انسجة المخ، مثل ذهان الشيخوخة
 الفاقد في حاالت اصابة الدماغ او في حاالت اضطراب بعض مراكز المخ.

وهي عملية استرجاع ما استبقاء الفرد في ذاكرته من انطباعات  (:Recall)الستدعاء . ثالثا 
وصورة وآثار او بمعنى اخر هو عملية استعادة الفرد لالستجابات المتعلمة تحت ظروف 

 في المواقف الالحقة.االستثارة المالئمة 
او  باألشياءوهي العملية التي تتحقق بها استجابة االلفة  (:(Recognitionالتعرف . رابعاا 

الموضوعات التي عرفها الفرد وخبرها من قبل، وبالتالي يتعرف عليها مرة اخرى في مواقف 
نوعين من وتتعرض عملية التعرف ل ،اخرى ارتباطًا بإشارات او عالمات معينة دالة عليها

 اضطرابات الذاكرة هما:
: حينما تكون االشياء مألوفة بالفعل وهو نوع من النسيان قد ينتج عن الشعور بالغرابة  .أ

 االعاقة االنفعالية التي تقترن بموضوع التذكر.
: حينما تبدو اشياء جديدة او اشخاص غير مألوفين بالفعل او مواقف التعرف الكاذب  .ب

مألوفة. وتبدو كما لو ان الفرد قد خبرها من قبل وقد يحدث ذلك جديدة تمامًا على انها 
 نتيجة لتشابه عناصر في الموقف الجديد مع عناصر موجودة في موقف سابق.

 
 :التالية الرئيسية االنواع الى الذاكرة تقسيم يمكن: الذاكرة انواع

 باالنطباعات تتعلق التي الذاكرة وهي  :((Concrete memory العيانية الحسية الذاكرة. 1
 : ويتضمن الحس، اعضاء خالل من والحياة الطبيعة عن المتجمعة

 .البصرية الذاكرة -
 .السمعية الذاكرة -
 .اللمسية الذاكرة -
 الشمية الذاكرة -
 .الذوقية الذاكرة -
 يخزن  او يستبقي الذاكرة من النوع وهذا: (Short- Tern memory) المدى القصيرة الذاكرة. 2

 هذه واحدة، لمرة له يتعرض والذي لها المستقر غير الفرد ادراك بعد وجيزة لفترة المعلومات
 هذه آثار ارساء ان اال وبدوافعه، وبأهدافه الفرد بنشاط قليال ترتبط كانت وان المعلومات



 وبدون  اهدافه مع واتفاقها له بالنسبة مغزاها على الوقوف الفرد من يتطلب وتوثيقها المعلومات
 . المدى البعيدة الذاكرة اثار الى تتحول فال جدوى، بال المعلومات هذه ادراك تكرار يكون  ذلك

 اللحظية، الذاكرة: مثل عديدة تسميات المدى القصيرة الذاكرة من النوع هذا على تطلق ان ويمكن
 .الخ.. العملية الذاكرة الفورية، الذاكرة االولية، الذاكرة

 باالستبقاء الذاكرة من النوع هذا يتصف: (Long- term memory) المدى البعيدة الذاكرة. 3
 المدى البعيدة الذاكرة اثار تكون  وال عديدة، لمرات تكرارها بعد للمعلومات اآلجل الطويل والتخزين

 فترة طول ال الذاكرة في االثار هذه تبقى الحالة هذه وفي التعلم، لقوانين وفقاً  تدعمت اذا اال فعالة
 .االنطفاء مقاومة الى اكثر وتميل ممكنة،

        من كال ان اال الذاكرة، نماذج من عدداً  النفس علماء وضع فقد تقدم ما ضوء وفي
 علماء من العديد قبل من مقبوالً  عد   نموذجاً  صاغاً ( Atkinson & Shiffrin) وشيفرين اتكنسون 

 للعملية سريعاً  ملخصاً ( Atkinson & Shiffrin) وشيفرين اتكنسون  نموذج يعطي، اذ النفس
 :يأتي وكما الذاكرة من الثالث االنواع هديها على تسير التي

 والصور واالضواء االصوات فتسجل وداخله، خارجه من تأتيه شتى لمنبهات االنسان يتعرض -
 الذاكرة في تحفظ التي الصورة وتشبه الحسية، الذاكرة في مختصرة بصورة المنبهات من وغيرها
 ثانية، من اقل في المادة هذه وتختفي اليها، النظر بعد مخيلتك في تظل التي الصورة الحسية

 يعاد ولكي المدى، القصيرة الذاكرة جهاز وهو للذاكرة آخر جهاز الى فوراً  نقلها تم اذا اال اللهم
 ان الشخص على يتعين المدى القصيرة الذاكرة الى الحسية الذاكرة من  الحسية المعلومات ارسال

 تنقل المادة او المعلومات كل ليس انه نالحظ ان يجب ولكن قصيرًا، وقتاً  المعلومات الى ينتبه
 يتحول وال سريعاً  يفقد بعضها فإن القصير المدى ذات الذاكرة الى الحسية الذاكرة من تحول او

 .الحال في ينسى ثم ومن التالية المرحلة الى
 والمعلومات للخبرات والدائم الكبير المستودع الى المدى قصيرة الذاكرة من المعلومات تنقل ثم -

 .اليها الحاجة عند المطلوبة المعلومات استدعاء ويجري  فيها ليخزن  المدى، بعيدة الذاكرة وهو
 

 :  النسيان
 عن مؤقت او دائم كلي، او جزئي طبيعي، عجز بأنه النسيان تعريف يمكن: النسيان تعريف

 عمل او التعرف او االسترجاع عن عجز فهو.. حركية ومهارات معلومات من كسبناه ما ذكر



 والجهد واالهتمام الحاجة وهي عادة التذكر فيها يحدث التي الظروف جميع توافرت متى شيء
 نسيان وهنالك خبرات، من به واحتفظنا كسبناه ان سبق ما عن ويحول المالبسات، واكتمال

 .وعي ونسيان تعرف، ونسيان استرجاع،
 .واحدة لعملة مختلفان وجهان والنسيان فالتذكر.. للحفظ السالبة الصورة هو فالنسيان
 هناك ان الى النسيان على اجريت التي العديدة الدراسات تشير :النسيان في المؤثرة العوامل
 :العوامل هذه ابرز ومن النسيان، ظاهرة حدوث وراء تكمن عديدة عوامل

 وغير المعاني في الفقيرة والمادة التذكر سهلة ايضاً  هي تكون  التعلم سهلة المادة: المادة نوع .1
 .للنسيان عرضة اكثر تكون  المترابطة

 االنطباعات تقوية الى للمادة الزائد االتقان حد يتجاوز الذي الزائد التعلم يؤدي اذ: الزائد التعلم .2
 العمل خبرة بالفرد، المحيطين االشخاص اسماء تعلم الضرب، جدول استخدام مثل الذاكرة في

 .ومهاراته
 شيء أي فإن الدماغ، عمل على يعتمد وتخزينها المعلومات استبقاء كان لما: الصدمة نسيان .3

 الدماغ في شديدة ضربة او لصدمة شخص تعرض فإذا. العملية هذه في يؤثر قد له يحدث
 مما شيئاً  يذكر ال المصاب فإن المخ، في ارتجاج عليها يترتب اللعب اثناء في او حادثة نتيجة
 .وعيه اليه يعود ان بعد اليوم ذلك في له حدث

 حداثة االكثر لالنطباعات بالنسبة وخاصة الذاكرة انطباعات في انطفاء يحدث وقد: العقاقير .4
 التعاطي يؤدي وقد. بالعقاقير تسممه او والمخدرات بالكحوليات للدماغ الزائد التشبع حاالت في

 .وتدهورها الذاكرة ضعف الى يؤدي قد مما المخ خاليا اتالف الى العقاقير لهذه المستمر
 تعلم يعقب جديد عقلي نشاط وجود نتيجة النسيان بعض يحدث قد: الرجعي الكف .5

 قبل من المتعلمة االنطباعات على الجديد النشاط تأثير على يطلق حيث الجديدة االنطباعات
 تداخل يحدث الحالة هذه في السابق التعلم على تأثيره يباشر الذي الرجعي الكف مصطلح

 .القديمة مع صراع في الجديدة االنطباعات وتدخل القديمة االنطباعات مع الجديدة لالنطباعات
 التي فالمادة التذكر، عمليات فاعلية في مهماً  عامالً  تمثل وهي: واالنفعالية الدافعية العوامل .6
 عرضة اكثر تكون  للفرد نفسياً  ايالماً  تسبب التي الصادمة المادة او المتعلم اهتمامات تستثير ال

 فتشير السلوكية المدرسة اما( النفسي التحليل مدرسة) نظر وجهة هي وهذه. والنسيان لالنطفاء



 الفرد فيستدعيها الذاكرة في تحيا ان الى تميل االرتياح على باعث اثر يتبعها التي المادة ان الى
 .الالحقة التعلم مواقف في
 من يحصلون  ما ينسون  انهم من يشكو الطالب من قليل غير عدداً  ان: الذاكرة تقوية يمكن هل

 :االتية االسباب من اكثر او سبب الى يعود وهذا دروس،
 ألخذ ثانوي  انتباه وصرف اوالً  الجيد االصغاء هي الصحيحة الطريقة ان: والتذكر االنتباه .1

 تلخيص على االقتصار مع فترات، على تؤخذ ان يفضل والتي المالحظات او المذكرات
 .المذكرات من واالساسي الجوهري 

 واالهتمام فالرغبة به، يهتم ما ينسى وال به، يهتم ال ما ينسى االنسان ان: واالهتمام الرغبة .2
 او لألسماء الذاكرة ضعف يشكو ممن كثيراً  وان. المعلومات تذكر في االساسي العامل هما

 االهتمام في يأخذون  حين تذكرهم يتحسن ان يلبث ال معينة، دراسية لمواد او المواعيد او للتواريخ
 .موصوالً  جدياً  اهتماماً  بها
 وتنظيم معين لغرض الحفظ مثل الجيد التحصيل شروط مراعاة ان: الجيد التحصيل شروط .3

 واشباع الموزع التكرار الذاتي، والتسميع الذاتي والنشاط منطقية، او طبيعية وحدات في المادة
 .الدروس نسيان دون  تحول التي العوامل اهم من كلها الحفظ

 : هما معنيان للتفكير ان القول يمكن: (Thinking) التفكير
 او االشياء عن يستعيض أي الرموز ادواته عقلي نشاط كل يعني العام المعنى وهو: االول

 . فعلية معالجة معالجتها من بدالً  برموزها واالحداث والمواقف االشخاص
 هو الرموز طريق عن أي ذهنياً  حال المشكالت حل على فيقتصر الخاص المعنى أي: الثاني

 .االستدالل او االستداللي بالتفكير يعرف ما هو وهذا بالفعل، ال بالذهن المشكالت حل
 عن نكف ان يعني ال التفكير ان كما نفكر ال اننا تعني ال لألشياء الفعلية المعالجة ان غير

 متكامل واحد نشاط في والعمل والمالحظة التفكير يندمج ما كثيراً  اذ لألشياء، الفعلية المعالجة
 .الحركي النشاط في مندمجاً  التفكير يكون  وهنا مرض، تشخيص او عملية مشكلة كحل

 
 :التفكير ادوات

 او التصور هو وهذا اللفظية والصور الحسية الصورة وتشمل:  (Images) الذهنية الصورة .1
 اما تبديل، او فيها تعديل غير من ذهنية صور شكل في الماضي استرجاع هو والتصور التخيل،



 قوتها في الذهنية الصور وتختلف. السابقة االدراكية الخبرات من واشياء صور تكوين فهو التخيل
.. التفاصيل غائبة ضعيفة تكون  واحياناً  التفاصيل ودقيقة جداً  واضحة تكون  فأحياناً  ووضوحها

 المفاهيم نستخدم عندما خاصة بغيرها التفكير يتم فقد للتفكير ضرورية ليست الذهنية والصور
 .ذهنية صور بدون 

 العامة الخصائص بعض في المتشابهة االشياء جمع وتعني  : ((Concepts المفاهيم. 2
 في ومنسقة معينة استجابة الفرد لها ويستجيب معيناً  مفهوما تكون  معين نوع او فئة في المشتركة
 الفرد بها مر سابقة خبرة من معرفياً  وتشكيلها تجريدها تم رتبة او فئة والمفهوم المختلفة، المواقف
 :هما اساسيان شرطان وللمفهوم.. مباشرة غير او مباشرة بصورة

 (.للمفهوم االيجابية االمثلة) وتسمى المشتركة الرئيسية الخصائص وتجريد ادراك. أ
 (للمفهوم السلبية االمثلة) االخرى  المفاهيم من وغيره المفهوم بين بوضوح التمييز. ب
 تستطيع فالحيوانات للكلمات اكتسابه يسبق للمفهوم الطفل اكتساب ان: (Language) اللغة. 3
 ان كما. الكلمات هذه الى تشير التي الكلمات لديها ليس انه اال المفاهيم بعض تكتسب ان

 .اللغة استخدامهم عدم من بالرغم والعالقات المفاهيم يتعلموا ان يستطيعون  والبكم الصم االطفال
 -الباطن الكالم من نوع التفكير ان يرى  البعض ان حتى وثيقة عالقة واللغة التفكير بين والعالقة

 فمن للتفكير ضرورياً  شرطاً  ليست اللغة كانت وان التفكير، عملية اثناء نفسك تحدث فأنت
 .اللغة بدون  التفكير عملية تتم ان الممكن

 
 
 
 


