
  :الذاكرة والنسيان

النسبي   الدوام  الى  يشير  الذاكرة  في    ألثارمصطلح  االهمية  بالغ  دورًا  الذاكرة  تلعب  حيث  الخبرة 
الذاكرة والتعلم يفترض كل منها وجود اآلخر فبدون  التحصيل الدراسي والعملية التعليمية ، وذلك ان  

يكون هناك شيء للتذكر إذ ان التعلم   فانه الهناك تعلم وبدون التعلم  يمكن ان يكون    ال  االحتفاظ
لهذه   النسبي  الدوام  الى  تشير  والذاكرة  الخبرة  الناتجة عن  السلوك  على  تعديالت  حدوث  الى  يشير 

  .التعديالت 

  .عملية عقلية يتم فيها تسجيل وحفظ واسترجاع الخبرات الماضية   وتعرف الذاكرة: بانها

رى الكثير من علماء النفس لكل العمليات العقلية األخرى وفي  والذاكرة تمثل المحور األساسي كما ي
الحي  والكائن  الذاكرة,  على  يعتمد  الناس  يفعله  ما  ان كل  يعني  وهذا  العقلية,  والقدرات  الذكاء  بنية 
بدون ذاكرة سيرتبط بالواقع من خالل عملية األدراك الحسي المباشر فقط وبالتالي فهو خاضع لمبدأ 

واالن( المحور    الستجابةااي    )هنا  هي  والذاكرة  فقط,  معين  زمن  وفي  معين  ذو    األساسيلموقف 
الكبيرة لكل العمليات العقلية وهي القوة التي تكمن وراء كل نشاط نفسي وعقلي إذ بدونها يرى    األهمية

يمكن ان نجد الماضي ونستفيد منه في المستقبل   د تكرار الحياة وال يستطيع تعلمها. وبدونها الالفر 
بالحاضر,  م وحل    فاألدراكرورا  والوعي  والتحدث  على  المشكالت والتعلم  القدرة  يستلزم  ذلك  كل   ,

والتفاعل   معلومات,  اكتساب  يتطلب  فالتعلم  المعلومات,  الكلمات   االجتماعي تخزين  تذكر  يتطلب 
القوانين التي طرحها ارسطو كالترابط والتشابه والتضاد    خاللوقليل من قواعد اللغة وهذه كلها تتم من  

  .في خزن الحقائق والمعلومات وفي استردادها واستعادتها

    :انواع الذاكرة 

الحياة   جوانب  كل  في  الذاكرة  تتعدد    اإلنسانيةتدخل  لذلك  مركب  عقلي  نشاط  فالذاكرة  المختلفة 
ات العقلية المكونة للذاكرة وقدرة كل جهاز او  التي تظهر بها وبناء على الخصائص والعملي  األشكال

ا النشاط  لطبيعة  وفقا  والمعلومات  الحقائق  حفظ  على  ثالمخزن  الى  الذاكرة  تقسيم  يمكن  ثة  لنفسي 
 -هي:ثة األنواع الثال انواع, وهذه 

 ضخم من المعلومات وبشكل مستمر اال ان الفرد ال : تتعرض حواسنا لعدد  الذاكرة الحسية -1
يستطيع ان يتلقى كل هذه المعلومات مجتمعة وينتبه اليها فمثال, انك جالس في الغرفة تقرأ  

فعيناك   كتاب  المكتوبة  تستقبالن في  الكلمات  من  بصرية  من    وتالحظ ,معلومات  يبدو  ما 



المذياع جهاز  من  سمعية  معلومات  اذناك  الى  وتدخل  حرارة   ,النافذة,  درجة  بذلك  ويسجل 
تستطيع    األخرى, وعلى الرغم من انك العر بضغط الساقين الواحدة على  الغرفة ,او قد تش

تتل  االان  المنبهات  هذه  واحدة كل  الحسية    قى مرة  الذاكرة  الى مخزن  تدخل  المعلومات  ان 
اعضاء الحس   خاللالمتجمعة عن الطبيعة والحياة من    باالنطباعات فالذاكرة الحسية تتعلق  

بالتالي   الشكل  هذا  السمعية    أشكالويتضمن  والذاكرة  البصرية  الذاكرة  مثل  اخرى  فرعية 
   .ذوقيةتوالواللمسية والشمية 

النفس   الذاكرة الحسية هي نتيجة اي منبه حسي يترك انطباعًا حسيًا ويطلق علماء  اي ان 
بالذاكرة الحسية والمعلومات في الذاكرة الحسية تفقد بعد ربع ثانية ويمكن    االنطباععلى هذا  

المعلو  الى  حفظ  انتقالها  الى  يؤدي  مما  معناها  فهم  وحاول  اليها  الفرد  انتبه  إذ  مؤقتا  مات 
  .مخزن الذاكرة قصيرة المدى

المدى:   -2 قصيرة  الذاكرة  الذاكرة  من  النوع  هذا  فيبقى    األحداث وفرز    بمالحظةيهتم  اليومية 
اليومية   حداث األ, ولو راجع الفرد  اآلخرلنسيان البعض    الالزمة  اإلجراءات المهم فيها وتتخذ  

لو    ألنهينساها  التي مر بها نرى ان هناك امور كثيرة يتذكرها الفرد لفترة قصيرة وسرعان ما  
عديمة  لبقيت    بمعلومات  الذاكرة  لمعالجة الفائدة.  ملئت  جهاز  هو  المدى  قصيرة  فالذاكرة 

والخبرات التي يعيها الفرد في اي وقت   واألفكاربالمعلومات    واالحتفاظظروف الحياة اليومية  
يمكن استرجاع المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى   ثانية( وال   15)   خاللمحدد بصفة مؤقته  

اذا تم معالجتها او نقلها الى الذاكرة بعيدة المدى, وللذاكرة القصيرة    ثانية , اال   20-15بعد  
     :المدى وظيفتين هما

 . باختيار المادة التي تبقى مؤقتاالتخزين المؤقت للمعلومات  -1
نقل المعلومات والخبرات الى الذاكرة طويلة المدى, وسحب المعلومات من اجهزة الذاكرة  -2

 . المختلفة

تنتقل بشكل آلي الى جهاز الذاكرة طويلة    التي تنقلها الذاكرة قصيرة المدى  ان المعلومات ال
سي بفرز المعلومات المفيدة التي يرغب  المدى بل يقوم جهاز الذاكرة قصيرة المدى بشكل رئي

وان   انتقائية  عملية  انها  اي  منها  يتخلص  ان  يريد  التي  والمعلومات  الفرد  بها  يحتفظ  ان 
في   المهم  المستقبل  االنتقال العنصر  في  استخدامها  مدى  تحديد  قصيرة   .هو  الذاكرة  وان 

وال بالتربية,  وال  بالعمر,  تتأثر  ال  فهي    المدى  القدرات    لالحتفاظ بدائي    ميكانزيمبمستوى 
 .بالمعلومات لفترة قصيرة من الزمن



نظام مؤهل لتخزين كمية هائلة من المعلومات والحقائق والمعاني  الذاكرة طويلة المدى :   -3
الحياة بأوسع معانيها وعيا وادراكا لنا  بانه مجموعة من   .يمهد  فهو نظام يمكن وصفه 

 .تسم باحتوائه على المفاهيم التي تحمل معنىالمواقع المعرفية التي تم ارتباطها بشكل ي
والمعلومات  الحقائق  خزن  فيها  يتم  المدى  طويلة  الذاكرة  تختزنها  التي  المادة  ان  إذ 
والمعاني والمفاهيم بصورة مماثلة للمادة الحقيقية او بشكل مصغر لها. وكثيرا ما يلجأ 

نتقال هذه المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى الى الذاكرة  الى وسائل متعددة ال  األنسان
الحقائق   لتخزين  محسنة  وسائل  اكتساب  يتطلب  هذا  ان  إذ  المدى  ,  فاالنتباه طويلة 

والتنظيم, والمشاركة الجدية, ووجود فسحة من الوقت بين جلسات التعلم واستخدام عوامل 
بد ان نعرف ان هناك  وال  .النتقالاوغيرها تعد جوانب اساسية لحدوث    اإليجابيالتشجيع  

دائما بين جهازي الذاكرة قصيرة المدى والطويلة المدى, وان المادة المخزونة في   اتصال
لمعالجة  المدى  قصيرة  الذاكرة  الى  واسترجاعها  تنشيطها  يمكن  المدى  طويلة  الذاكرة 

  .ظروف الحياة اليومية

 :العوامل المساعدة على التذكر

 ( الداخلية)  العوامل الذاتية: اوالً   

ال -1 النفسي  والضغط  التوتر  ان  التذكر    االسترجاع:  زيادة  الى  فإعطاء  ,واالسترجاع  يؤدي 
 الفكر فرصة لكي يعمل بهدوء يكون فيه ضمان لحصول التذكر بصورة ادق 

التهيؤ الذهني: إن معرفة الفرد واستعداده لما سيقوم به من عمل وما يتعلق بهذا العمل او  -2
يملك مثل هذا   النشاط بصورة جيدة مقارنة بمن ال  لنشاط من اهداف يؤدي الى تذكر سيرا

 . التهيؤ
حاجات الفرد وميوله ورغباته: ان المواقف المرتبطة بحاجات الفرد يسهل على الفرد استرجاع   -3

 . المواقف وتذكر جوانبها
ان    انفعاالت  -4 تترك    انفعاالت الفرد:  قد  والمواقف  الحوادث  اثناء  نفسية الالفرد  ينساها    آثار 

 .الفرد بسهولة

  (:الخارجيةثانيا: العوامل الموضوعية )

 .التكرار: ان الخبرات التي تكرر على الفرد يتذكرها بسهولة اكثر من تكرارها مرة واحدة -1



الخبرات او   -2 الفرد حد   األشخاص الحداثة: ان  بها  يمر  التي  المواقف  تذكرها  او  يكون  يثا قد 
 .التي مر بها في الماضي مثيالتهااسهل من تذكر 

تتالحم مع  العنيفة او المواقف المتطرفة يتذكرها الفرد اكثر من غيرها نفسية    األحداث الشدة:   -3
   .نها تترك آثاراً غيرها ال

الخبرات  األولىالخبرات   -4 تعد  اللقاء    األولى:  واليوم    األولكساعة  لذي  ا  األولبين صديقين 
 األيام يدخل فيه الطالب الى الجامعة يتذكره اكثر من سائر 

 :النظريات التي فسرت الذاكرة 

  :: النظرية السلوكيةاولا 

  :اآلتيةوجهة النظر السلوكية تؤيد الذاكرة على انها عملية ناتجة او تابعة للتعلم وفق المفاهيم 

 المدخالت لمثيرات او ا -1
 التخزين:   -2
 .  او المخرجات االستجابات  -3

من   المعلومات  تخزين  في  بالزمن  واهتموا  التخزين  بعملية  السلوكية  النظر  وجه  هذه   خاللوتهتم 
التلقائي. واكد ايضا   االسترجاععملية    خاللعمليتي التآكل والتداخل. وتؤكد على سلوك المتعلم من  

  )االستجابة -المثير ) بين االرتباطعلى مفهوم 

  :: نظرية الكشتالتاا انيث

النظرية في تفسيرها للذاكرة على انها عملية ادراكية تهتم باستقبال المعلومات قبل تخزينها  كدت هذه  
 : ( وهيالحسي األدراكيضمها مصطلح ) كدة على عمليات مؤ 

  .اإلحساسعملية  -1
 االنتباه عملية  -2
 الوعي -3

بدأ    الذاكرة  النظرية  هذه  اإلحساستفسر  البيئة    بعملية  من  الواردة  بالمعلومات  تتمثل  والتي 
  واالختيار  االنتقاءعملية    خاللفتتمثل بتخزين المعلومات من    االنتباه اما   .واالجتماعيةالطبيعية  



وتحليلها وتصنيفها  المعلومات  استقبال  على   .في  المعنى  بإضفاء  فتتمثل  الوعي  عملية  اما 
  -واكدت على عمليتين اساسيتين هما:ا كم .المعلومات والتنظيم في عملية الخزن 

 الترميز: اي تفسير المعلومات واستقبالها كي يسمح بتشكيلها ومن ثم تخزينها  -1
لتنظيم: للتنظيم دور اساسي في تسهيل عملية خزن المعلومات او الحقائق ومن ثم سهولة  ا -2

    .استعادتها

    :: النظرية المعرفيةاا ثالثا

  :ث هين المعلومات وفق جوانب رئيسية ثالالذاكرة على انها سريا تفسر هذه النظرية 

 .الترميز -1
 .  التخزين -2
 االستعادة.  -3

بجانب   للذاكرة  بدراستها  للمعلومات    االستعادة. ولقد حددت سبل  االسترداد او    االستعادةوقد اهتمت 
 .واعادة التعلم –والتعرف  – االسترجاع عملية  :خاللمن 

  :النسيان 
  مالئم الفشل في اي عملية من عمليات منظومة الذاكرة, وهو ترميز او تشغيل قد يكون غير    يعني  

او غير صحيح او ان المعلومات قد تشوهت في اثناء التخزين. او ان وضع التخزين في اي مخزن  
يحافظ على جميع المعلومات المراد خزنها, او    يكون محدودا الحسي او قصير او بعيد المدى قد  

في  انه   ملف    االسترجاعفشل  من  المطلوبة  المعلومات  من  نوع  استرداد  في  خطا  او  التعرف,  او 
مؤقتة او طارئة اكثر منها    األحيانالتخزين, لذا يمكن القول ان النسيان عملية او ظاهرة في معظم  

ه  م ان النسيان ظاهرة نفسية شائعة بين الطلبة خاصة والناس عامة إذ ان كل ما يتعل .ظاهرة دائمة
المادة   األنسانأحد يستطيع ان يحدد مدى السرعة التي يفقد بها    الطالب هو عرضه للنسيان ولكن ال

عن   .المتعلمة الفرد  عجز  بانه  النسيان  من    االسترجاعويعرف  حفظه  تم  ما  تذكر  او  التعرف  او 
الى حد    دائم او مؤقت وقد يصل النسيان  د يكون كلي او جزئي،  معلومات او مهارات وهذا العجز ق

  .المعتادة في الحياة اليومية األشياءفقدان القدرة على تذكر ابسط 

  :لنظريات التي فسرت النسيانا



وهي من اكثر النظريات شيوعا واولها في تفسير سبب النسيان. وتذهب  :واإلهمال : نظرية التآكل اولا 
  االحتفاظ فترات  خالل. بينما النسيان هو عملية تحدث االستعمالالى ان التعلم هو نتاج الممارسة او 
موضع   المعلومات  تكون  فأن    االهتمامعندما  هذا  وعلى  مستعملة.  غير  يسبب    اإلهمالمهملة 

يحدث  .النسيان الذاكرة   والتآكل  الى  الواردة  فالمعلومات  المدى.  قصيرة  والذاكرة  الحسية  الذاكرة  في 
  ثواني إذا لم ينتبه اليها او يتعامل معها. والمعلومات تختفي ايضا خاللالحسية تختفي 

يعرف بالتآكل نتيجة لمرور ( ثانية وهذا االختفاء  20  –  15) خاللمن جهاز الذاكرة قصيرة المدى  
   .الى الذاكرة طويلة المدى  االنتقالالزمن إذا لم يتعامل معها الفرد. اي انها تفقد فرصة 

أكدت على ان ذاكرة الفرد تميل الى تغيير ما سبق ان رآه الفرد بأساليب   :األثر: نظرية تغيير  ثانياا 
 اآلتية:معتمدًا على المبادئ  .معينة

 . ق الشكل المفتوحالميل الى اغال األغالق: اي  -1
 .الشكل الحسن: اي الميل الى اكمال الشكل  -2
التغيير في    -3 هذا  ان  الشكل  توازن  الى  الميل  اي  الشكل   األثرالتناسب:  نسيان  يتسبب في 

يعاني من عدم التناسق بشكل خاص فإن الشكل النهائي    األثر. وهذا يظهر إذا كان  األصلي
والنتيجة المباشرة لذلك حدوث قدر كبير    األصليةالصلة بالمادة  له قد يجعل منه شيئا بعيد  

  .من النسيان

 ( :  الفسيولوجية)ثالثا: نظرية العوامل العضوية  

ة التغيرات العضوية التي  ان النسيان سببه الوحيد هو ما يحدث نتيج  األوقات كان يعتقد في وقت من  
يا الجسم تظل في عملية هدم وبناء مستمرة فأنه يبدو من المنطقي  تصيب خاليا الجسم. وبما ان خال

تحدث في   التي  العضوية  التغيرات  تلك  بان  الهدم في    األعمارالقول  لعمليات  نتيجة  يا خالالكبرى 
تم   التي  والمعلومات  المهارات  وفقدان  والتذكر  التعلم  القدرة على  في  نقصان  الى  يؤدي  مما  الدماغ 

    .نقلها سابقا

قد يحدث النسيان نتيجة وجود تداخل انشطة الفرد المتعددة    :عا: نظرية عوامل التداخل والتعطيلراب
الكف )أ: التعطيل القبلي    :والتعطيل على نوعين  اآلخرالتي يقوم بها مما يسبب ان يلغي احدهما  

دث تداخل اي تداخل تعلم جديد وتأثيره على استدعاء تعلم سابق ففي مثل هذه الحالة يح(  الرجعي



باعثة على   القديمة  المعلومات  اذا كانت  اثرها  يقل  القديمة, ولكن  الجديدة على    االرتياح للمعلومات 
    .ومدعمة بقوة

هو تداخل تعلم سابق وتأثيره على استدعاء تعلم الحق ويظهر  (  الكف التقدمي)ب: التعطيل البعدي   
 . هينهذا التأثير عندما تكون المادتين المراد تعلمها متشاب

هذه النظرية تفسر ان بعض النسيان يكون مدفوعا دون     ( :نظرية الكبت) : النسيان المتعمد   خامساا 
ال العامة وراء  الفكرة  وهذه  النسيان  في  او رغبة  دافع  يوجد  انه  اي  منا  الخبرات  وعي  ان  كبت هي 

انه ال او  تذكرها وذلك بسبب    تنسى  يتم    بالمشاكل  عالقتهايتم  الذكريات ال  او ان  للفرد  الشخصية 
غير مقبولة لدى الفرد فقد تكون من النوع المؤذي او المهين فهي تعمل على اثارة    ألنهااستدعاؤها  

    .الشعور بالذنب او اثارة القلق وفي مثل هذه الحالة يكون النسيان انتقائي

   :العوامل المؤثرة في عمليتي التذكر والنسيان

التذكر بجملة كبيرة من العوامل المؤثرة على التذكر والنسيان اما بشكل ايجابي وفي مثل    تتأثر عملية 
هذه الحالة يجب ضبط هذه العوامل والسيطرة عليها لغرض تنشيط الذاكرة او بشكل سلبي في حالة 

وعدم   العوامل  هذه  العوامل    االلتزاماهمال  هذه  تصنيف  هنا  وسنحاول  النسيان  الى  يؤدي  مما  بها 
 اآلتي: المؤثرة وعلى الشكل 

التعلم     :الستقبالعوامل  اولا:   على  الطالب  قدرة  تنمية  يستهدف  الذي  هو  الجيد  التعلم  ان 
الحقائق بنفسه والسؤال المهم هنا كيف يمكن تحسين القدرة على    واستخالص واكتساب الخبرات  

الكثير من   تعتمد على  الحالة  هذه  بشكل جيد وفي مثل  بالمادة  تحتفظ  ان  بحيث يمكن  التذكر 
  العوامل وتبدأ بـ

النجاح الى  الوصول  دافع  ال :أ:  الدافع  الطالب اليمثل  تدفع  التي  الكامنة  يسلك سلوكا  طاقة  ن 
ال التعلم ال  بيئةمعينا في  الجهد ولحدوث عملية  بذل  نحو  الطالب  يدفع  دافع  يكون هناك  ان  بد 

يصبح   فبدونه  الجيد  التعلم  لحدوث  اساسيا  يعد شرطا  للتعلم  الدافع  وجود  ان  إذ  للتعلم  والطاقة 
شيئا   التذكر    ثقيالً التعلم  فأن  الحالة  هذه  مثل  وفي  الطالب  من  وبالتالي سيتطلب جهدا مضنيا 
فا, على العكس من ذلك الطالب الذي يضع دافع النجاح والتفوق كهدف امامه فإن سيكون ضعي

لدى   الدافعية  زادت  كلما  النجاح   تحقيق  في  دافعة  كقوة  يعمل  الهدف  كلما زادت   األنسانهذا 
 .  القدرة على التذكر والتعلم



بد ان يوجه  االنتباه فال  في التعلم والتذكر ولكي يتم   األساسية من العوامل    االنتباهيعد   :االنتباهب:  
اهتمامه   بؤرة  في  الموضوع  هذا  يصبح  بحيث  الدرس  موضوع  نحو  وشعوره  احساسه  الطالب 
هذه  خزن  يمكن  وبالتالي  الموضوع  لذلك  واستيعاب  إدراك  يحصل  ان  اجل  من  واحساسه 

 . المعلومات في الذاكرة طويلة المدى

ة عملية التذكر بالمادة الدراسية المراد تعلمها  تتأثر فاعلي :ثانيا: عوامل تتعلق بالمادة الدراسية 
وما بهذه المادة من درجة الفهم والمعنى وبدرجة إتقان الطالب للمادة ونوع النشاط الذي يمارسه 

    :الطالب ومن بين العوامل المتعلق بالمادة الدراسية التي لها تأثير على عملية التذكر هي

المادة   في  المعنى  درجة  المعنى هي   :الدراسيةأ:  ذات  المعلومات  ان  والبحوث  الدراسات  دلت 
التي يتم خزنها في الذاكرة طويلة المدى وهي اسهل استعادة, ووجود المعنى في المادة يعد اساس  

بها فكلما كانت درجة المعنى للمادة عالية كلما زاد ثبات اثرها في الذاكرة وزادت   االحتفاظفي  
لت احدى التجارب ان المادة ذات المعنى يتم تذكرها بسهولة بينما المادة القدرة على التذكر. ود 

   .معنى فنجد صعوبة في تذكرها األقل

الدراسية المادة  تنظيم  وحدة   :ب:  تكون  بحيث  ومترابط  منظم  بشكل  تعرض  التي  المادة  ان 
المعلومات    متكاملة يكون فهمها ايسر وتذكرها اسهل. إذ ان محاولة المتعلم فهم, وجمع, وحشر

في  وعناء  ومشقة,  صعوبة,  سيجد  فأنه  بتنظيمها  يعتني  ان  دون  المدى  طويلة  الذاكرة  في 
هنا انه ليس المهم محاولة تنظيم المادة    اإلشارةبد من  اعها والتعرف عليها فيما بعد. وال استرج

اسهل    فقط بل يجب ان يتم ربط المعلومات بالمعارف التي اكتسبها فربط الحقيقة بحقائق اخرى 
    .بها  االحتفاظعلى الذاكرة 

يميل الى اخرى    يل بعض الطلبة الى مواد معينة وال يم  :ج: ارتباط المادة بميول واتجاهات الطلبة
مرتبطة بحاجة من حاجات الفرد النفسية فنجد   األغلب والسبب في ذلك هو ان المواد تكون على  

ف معينة  بموضوعات  ويهتمون  يطالعون  الطلبة  من  اخفاق  الكثير  يتكرر  حين  من    اآلخريني 
يتركه   مما  الرغم  وعلى  اخرى.  موضوعات  في  ال الطلبة  فهم  عليهم  سلبية  آثار  من    اإلخفاق 

 .   يستطيعون حفظ المعلومات التي يتطلبها النجاح

اللفظية  والمهارات  الحركية  المهارات  جوا :د:  تتضمن  ان  البد  حركية  مهارة  اي  فكرية ان  نب 
وعند   لفظية  ان    االحتفاظ  مقارنة واخرى  نجد  الحركية  والمهارات  اللفظية  المواد  في  والتذكر 

وهذا ما توصلت اليه الدراسات التي بينت ان    واالحتفاظفي التذكر    األكثرالمهارات الحركية هي  



يتم    االستجابات  عند    االحتفاظالحركية  جيدا  يستمدها  األنسانبها  التي  المعلومات  ان  إذ   .
اسة اثبت في الذاكرة من المعلومات التي يستمدها باستخدام حاسة واحدة, باستخدام اكثر من ح

فالطالب الذي يقوم بإجراء التجربة ويقرئها بالصورة الضوئية يكون تعلمه افضل وبالتالي تذكره  
   على حاسة واحدة االعتماد يكون احسن من 

  : التدريسثالثاا  بطرائق  المتعلقة  المتعلقة   :العوامل  والبحوث  بالدراسات  غني  النفس  علم  ان 
لدراسة المادة وقد تمخضت عن الوصول الى طرق متعددة يمكن ان تحقق فعالية    األمثل  باألسلوب 

    التذكر وتنشط الذاكرة ومن اهمها

الجزئية والطريقة  الكلية  الطريقة  ان   :أ:  الى  اخرى  بعد  مرة  كلها  المادة  قراءة  تعني  الكلية  الطريقة 
الجزء   .يتحقق حفظها اتمام حفظ  بعد  منها  وقراءة كل جزء  المادة  تجزئة  فهي  الجزئية  الطريقة  اما 

قراءة القصيدة كاملة مرة بعد اخرى    األفضلفمثال عند محاولتنا حفظ قصيدة شعرية فهل من    األخر
يختلف عن   استخدام  لكل طريقة مجال  ان  القصيدة شيئا فشيئا؟  قراءة  ام  يتم حفظها    ألخرى احتى 

نفسه   المادة, والمتعلم  تعلمها, ونوع هذه  المراد  المادة  يتوقف استخدامها على مقدار  الكلية  فالطريقة 
تتابع   او  بوحدة طبيعية  المادة قصيرة وتتصف  تكون  مناسبة حينما  تكون  فهي  العوامل  وغيرها من 

وضوح المعنى وبالتالي    منطقي ففي هذه الحالة تتحقق ارتباطات بين الكلمات والفقرات مما تؤدي الى 
اما الطريقة الجزئية فهي تكون مناسبة اكثر حينما تكون المادة طويلة   .تساعد على الحفظ والتذكر

 .وصعبة فهي تصل الى حفظ الدافعية لدى المتعلم إذ انه يستطيع ان يقف على حفظه خطوة بخطوة
من   الرغم  االوعلى  المادة  حفظ  في  الطريقتين  كثير   اختالف  ويكون  انهما  ببعضهما  ترتبطان  ما  ا 

     . هو الجمع بين الطريقتين األمثل األسلوب 

تعني الطريقة الموزعة ان يتم التعلم على فترات عمل بينها   :ب: الطريقة الموزعة والطريقة المكثفة
يتطلب  الذي  التعلم  حالة  وفي  الحركي  التعلم  حالة  في  الطريقة  هذه  استخدام  ويفضل  راحة  فترات 

تتطلب    لي اآلالحفظ   التي  المادة  حالة  المدى    االحتفاظوفي  فقد ظهرت  (    4  -2)الطويل  اسبوع, 
احتفاظا    احدى الدراسات ان قراءة المادة مرة واحدة في اليوم على مدى خمسة ايام متتالية قد اعطى 

   . ثة اضعاف ما اعطاه قراءتها خمس مرات متتاليةللمادة يساوي ثال

التعلم على فترة واحدة دون راحة  االستمراراما الطريقة المكثفة فهي   في    االستمراراي   ,في عملية 
يكون طابعها   التي  التعليمية  المادة  فعالة في حالة  الطريقة  تكون هذه  وقد  الحفظ.  يتم  القراءة حتى 



او يستخلص التي تتطلب من الطالب ان يستشف    المشكالت او تكوين المفاهيم او حل    االستكشاف
   .الجواب الصحيح ويفضل استخدامها مع المواد التي تتضمن حل مسائل

ان قراءة المادة التعليمية ومحاولة الطالب تسميعها في اعقاب ذلك يكون اكثر   :ج: طريقة التسميع
في   يستذكرها  ان  عليه  ان  ويعرف  المادة  يقرأ  الذي  فالطالب  مرة  بعد  مرة  قراءتها  تكرار  من  جدوى 

ذلك فان هذا يجعله يقرأها بنشاط ويقظة وبالتالي يؤدي ذلك الى احتفاظ اكثر, ان هذه الطريقة    اعقاب 
تضمن فعالية اكثر من جانب المتعلم. إذ انها تجعل المتعلم يعتمد على نشاط احساسه وتفكيره وليس  

التي تحتاج    على مجرد القراءة فقط إضافة الى انها تضمن استمرار الدافعية لديه في تشخيص النقاط
    الى مزيد من الحفظ وما حققه من تقدم

نفسهرابعاا:   بالمتعلم  تتعلق  مما  :عوامل  نفسه  المتعلم  ضمن  تدخل  ومختلفة  عديدة  عوامل  هناك 
التعلم ناقصة وبالتالي يكون   ادنى  االحتفاظيجعل عملية  يتأثر دون   .والتذكر على مستوى  فالتذكر 

وعلى   تكون ضعيفة  العقول  لدى ضعاف  والتذكر  التعلم  على  فالقدرة  للمتعلم  العقلي  بالمستوى  شك 
يوصفون بذاكرة قوية كما ان الفروق الفردية في القدرة على التعلم    األذكياءالعكس من ذلك فالطلبة  

هي   ظاهرة    األخرى والتذكر  على  فعال  دور  بين    االحتفاظلها  تكون  قد  الفروق  وهذه  بالمعلومات 
الطلبة وقد تكون في الطالب الواحد إذ اننا نجد احد الطلبة يتعلم ويحفظ المعلومات الخاصة باللغة  

واح تعلمه  من  الرياضيات اكثر  بمعلومات  النفسية   .تفاظه  بالعوامل  ايضا  التذكر  عملية  وتتأثر 
المزاجية   العوامل    واالنفعاليةوالخصائص  وكذلك  افراد    كالخالفات   االجتماعيةللمتعلم   اآلسرة بين 

 .والمتاعب المالية التي يعانيها إذ ان لها دور بارز في التأثير على التذكر


