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 المبحث الرابع: التذكر والنسيان:

عممية عقمية مف عمميات العقؿ تتعمؽ بالماضي، اي تتعمؽ بخبرة عاشيا ىو التذكر  
ـ حسية حركية. والتذكر يعرؼ بانو القدرة أي، سواء كانت تمؾ عقمية اـ انفعالية، الفرد في الماض

  عمى استرجاع المعمومات والخبرات التي عاشيا الفرد في الماضي.

ىو عجز طبيعي جزئي أو كمي، دائـ أو مؤقت عف تذكر ما يكتسبو المتعمـ ما النسياف  أ
 سترجاع المعمومات أو التعرؼ عمييا.مف معمومات وميارات حركية، بمعنى الفشؿ في ا

ف الذاكرة والتعمـ يفترض كؿ منيما وجود االخر فبدوف االحتفاظ فانو ال يكوف ىناؾ تعمـ، وبدوف إ
 التعمـ فانو ال يكوف ىناؾ شيء لمتذكر.

اف عالـ النفس االلماني  ابنجيارسم كاف أوؿ مف قاـ بدراسة النسياف بشكؿ  -االحتفاظ والنسياف 
ما انو أوؿ مف رسـ منحني لالحتفاظ أو التذكر، وىذا المنحني يوضح اف النسياف يحدث ك، كمي

بالتباطؤ مع الزمف. واذا كاف منحني االحتفاظ  يأخذبسرعة كبيرة في اعقاب التدريب مباشرة، ثـ 
بالتباطؤ مع مرور الزمف، فيؿ  يأخذمتسارع سمبيا حيث يكوف فيو النسياف في البداية سريعا ثـ 

ىذا المنحني بشكؿ خط مستقيـ قبؿ اف تصبح كمية االحتفاظ صفرا  بعبارة اخر . ىؿ  ذيأخ
 تاما والدليؿ عمى ذلؾ إذا حفظ الفرد مف مادة ما ال يكوفالنسياف  الجواب  النسياف تاما  صبحي

اف يستذكر اي شيء منيا ولكف  ال يستطيعنجده  فإنناقبؿ فترة مف الزمف واراد استرجاعيا االف 
وقتا  تأخذفاف استعادة الحفظ ىذه  نفسو باستعادة حفظ ىذه المادة إلى المستو  السابؽ ما قاـ إذا

صرؼ عمى الحفظ في المرة االولى، وبعبارة أخر  فاف بعض االحتفاظ  الوقت الذياقؿ مف 
 .الحفظ إلى نفس المستو  السابؽ إلعادةعف طريؽ التوفير في الزمف الالـز و يمكف الكشؼ عمي

 ميات األساسية في الذاكرة:العم
 إف سرياف المعمومات في الذاكرة يكوف وفؽ جوانب ثالثة ىي 

إعطاء المعاني لممثيرات الحسية الجديدة وتكوف عف طريؽ  مEncoding  الترميز -2
 التسميع والتكرار.

  نظاـ لمتخزيف المؤقت في الذاكرة قصيرة المد  وآخر مStorage  التخزين أو االحتفاظ -1
 الذاكرة طويمة المد  تجعؿ المعمومات جاىزة ومنظمة لالستخداـ وقت الحاجة. دائـ في

وتتمثؿ في استدعاء أو استرجاع المعمومات  مRetrieval  االستعادة أو االسترداد -3
 والخبرات السابقة التي تـ ترميزىا وتخزينيا في الذاكرة طويمة المد .

الجانبيف بادة أو االسترداد أكثر مف اىتماميا والحقيقة كثيرا ما اىتمت الدراسات بجانب االستع
 عف طريؽ  سبل استعادة المعموماتوحددت الدراسات  ،خريفاآل
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االسترجاع االستدعاء  انو استحضار الماضي في صورة الفاظ أو معاني أو حركات أو  -2
 .صور ذىنية، كاسترجاع بيت مف قصيدة أو حادثة

وسمعيا أو قراىا مف قبؿ والتي  رآىاف ا  سبؽ و التعرؼ  وىنا يتطمب اختيار االجابة التي  -1
 .تبدو مألوفة. ويمثؿ بأسئمة االختيار مف متعدد

عادة التنظيـ  انو مقياس لمد  التذكر أو الخزف أو االحتفاظ يستخدـ عادة المواقؼ إ -3
. اً ف يحفظ شيئا جديدأ والً أالمدرسية والختيار مد  تأثير التعمـ، اذ يطمب مف الفرد 

ف يعيد أ سم المقاطع الصماء وبعد فترة راحة يطمب مف المتعمـ أو الفرد  وليكف قائمة
ف النقص في الوقت المطموب لحفظ القائمة مرة ثانية أو النقص في  حفظ ىذه المادة، وا 
عدد األخطاء أو النقص في عدد المحاوالت الالزمة لحفظ المعمومة، عالمة عمى 

 استمرار االحتفاظ.
 :اءجمفورد ومنحني االستبق

ف أذ ، إمنحنى االستبقاء الذي يتحدث فيو عف نسبة استبقاء ذات المعنى 2972قدـ جمفورد 
معنى. المعمومات ذات المعنى يكوف االحتفاظ بيا أفضؿ مما ىو بالنسبة لممادة غير ذات 

طع امق –شعر  –ىذا المنحني عمى ثالث منحنيات لثالثة أنواع مف المواد المتعمقة  نثر  ويحتوي
  فأة المعنىم ويظير مف ىذه الدراسات عديم

 ثار في الذاكرة.نما تبقى بعض اآلا  تاما و  ال يكوفالنسياف  .1

 بالتباطؤ بعد ذلؾ. يأخذ ـالنسياف يكوف سريعا في البداية ث .2

 المادة المترابطة بالمعاني تبقى في الذاكرة أكثر مف المواد المفككة. .3
 :أنواع الذاكرة )أنماط الذاكرة(

 جيزة لمتخزيف وىي أعضاء الحس تحفظ بسيولة في أالمعمومات التي نتمقاىا مف ف إ

تتعرض حواسنا إلى كميات   مSensory Memory  الذاكرة الحسية أو التخزيف الحسي م أ
 عموماتوىذه المىائمة مف المعمومات المتعمقة بالصوت والصورة والممس والشـ والذوؽ وغيرىا، 

شبو الصورة التي تظؿ في مخيمتؾ بعد النظر الييا، فيذه المادة أو ي بما تحفظ في الذاكرة الحسية
 بم.خر لمذاكرة ىو  آال إذا تـ نقميا فورا إلى جياز إقؿ مف الثانية أىذه المعمومات تختفي في 

وليا مسميات كثيرة مثؿ  الذاكرة   مShort Term Memoryة المد   الذاكرة قصير  م ب
حيث يتـ خزف المعمومات في ىذا المخزف ية، اإلجرائية، العاممة،...الخم، المحظية، األولية، الفور 

 ما يصوروىذا الجياز كثيرا  ،عادة ارساؿ المعمومات إلى المخزف ذي المد  القصيرإ مف خالؿ
فكار والمعمومات والخبرات التي يعييا الفرد ف ىذه الذاكرة تختزف كؿ األا  و  نو مركز الوعي.أعمى 
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بالحفاظ عمى كمية محددة مف المعمومات بصفة  ىذا يقوـ مخزف الذاكرةو ، في اي وقت محدد
فيي  التي تؤدييا ىذه الذاكرة وظيفة التخزيف . وباإلضافة إلىثانيةم 28-25مؤقتو  عادة لمدة 

تعمؿ ايضا كمركز تنفيذي مف خالؿ دخوؿ المعمومات الييا مف الذاكرة الحسية وخروجيا إلى 
، وليذا السبب سميت بالذاكرة العاممة بسبب طبيعة عمميا فيي تقـو الذاكرة البعيدة المد 

بمعالجات معرفية مستمرة مف ترميز وتحميؿ وتفسير حتى تصبح المعمومات بقالب يسمح 
 بتخزينيا في الذاكرة طويمة المد .

لبعيدة إذا لـ يتـ نقؿ أو خزف المادة مف الذاكرة القصيرة إلى الذاكرة ا ة المد  جم الذاكرة طويم
المد  ينتيي بيا االمر إلى النسياف. أما إذا تـ تحريكيا إلى المخزف ذي المد  الطويؿ فيجب اف 

فيـ المادة واضفاء  جيدة،عمقا وذلؾ مف خالؿ استخدامنا وسائؿ حفظ بطريقة أكثر معيا  ؿنتعام
بد اف نعرؼ المعنى عمييا وربطيا بمعمومات وافكار موجودة فعال في المخزف طويؿ االمد، وال 

واف المخزف القصير المد   المد ،اف ىناؾ اتصاال دائما بيف جيازي الذاكرة القصيرة والطويمة 
 القصيرة المد . –ىو المسؤوؿ عف استرجاع كال مف الذكريات طويمة المد  

وسنيف بؿ العمر كمو والبحث  وأشير ألياـويؿ يخزف المعاني واالفكار طاف المخزف ذا المد  ال
جابة في الذاكرة الطويمة يكوف سريعا ودوف اي جيد وخاصة إذا استعممت، أما إذا اىممت عف اال
 فاف البحث عف المعمومات يكوف مضيعة لموقت وعممية شاقة. تستعمؿ قبؿولـ 

 :العوامل التي تؤثر في الذاكرة

ذاكرة  ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر في 000حسب الدراسات الطبية والنفسية والعصبية 
  اإلنساف وفي عممية النسياف، مف أىميا

العوامؿ الصحية والعضوية والنفسية التي تؤثر في حياة اإلنساف وفي قدرتو عمى التعمـ  -2
صابات الحواس، واألمراض النفسية  واالنتباه والفيـ والحفظ، مثؿ إصابات الدماغ وا 

 .كالقمؽ والتوتر واالكتئاب، والمخاوؼ بأنواعيا
ـ واإلتقاف لممادة التي يتعمميا اإلنساف ومستو  التدريب العممي إلى جانب مستو  التعم -1

. يتخمميا المكثؼمالتعمـ   مقابؿالتعمـ النظري، وكذلؾ التعمـ عمى مراحؿ منتظمة 
استراحة عقمية ونفسية مناسبة، مع وجود اىتماـ ودافعية لعممية التعمـ أو الكتساب 

 غيرىا.تثبت في ذاكرتو أكثر مف  الخبرات، فاألمور التي تيـ اإلنساف
حياة اإلنساف، فقد ثبت بأنو كمما استعمؿ اإلنساف خبراتو  فيمد  استعماؿ الخبرات  -3

 .عمى فترات زمنية غير متباعدة كمما أد  ذلؾ إلى مستو  احتفاظ مرتفع وذاكرة قوية
رابطة في ، فقد ثبت أف الخبرة ذات المعنى والمتفدرجة المعنى أو الفيـ لخبرات اإلنسا -4

 كرة.عناصرىا والمفيومة بشكؿ واضح تسيؿ عممية االحتفاظ في الذا
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أو الالحقة عمى المعمومات  المكتسبة حيث تؤثر المعمومات الجديدة ،عامؿ الكؼ -5
المتعممة والخبرات السابقة لد  الفرد، ويحدث بينيما تداخؿ وتفاعؿ يؤدي إلى ترؾ أو 

 .نساف في حياتونسياف المعمومات التي لـ تعد تفيد اإل
ىؿ المعمومات التي يتذكرىا اإلنساف،  أو الصور واالنطباعات الفكريةم يتذكرىا كما كانت عميو 

 أـ تتعرض إلى ت يير وتحوير  000في السابؽ قبؿ أشير أو سنوات 

إف الذاكرة تضعؼ تدريجيًا مع مرور الزمف وتقدـ العمر، مما يعرض المرء إلى بطء عممية 
ستدعاء، وقد ثبت بأف الخبرات والمعمومات التي يتذكرىا اإلنساف بعد فترة مف الزمف التذكر أو اال

لى  distortionال تبقى عمى حاليا كما كانت عميو في السابؽ، بؿ تتعرض إلى التشويو  وا 
التحميؿ العاـ، وىذه الذكريات قد تتعرض إلى عمميات الحذؼ واإلضافة، أي إضافة صفات لـ 

 صؿ أو اختزاؿ صفات كانت موجودة في أصؿ الخبرات.تكف موجودة في األ
 أنواع النسيان:

 ىناؾ نوعاف مف النسياف وىما 

تشير إلى فشؿ الفرد في استدعاء   مRetrieval Failure  فشل االسترجاع -2
 معمومات مف الذاكرة طويمة المد  تـ تعمميا سابقًا، مثؿ نسياف كممة السر.

ضعؼ أو يشير أف سبب النسياف يعود إلى   مEncoding Failureفشل الترميز ) -1
غياب في ترميز معمومات استقبميا الفرد في السابؽ، أي أف المعمومات لـ تصؿ إلى 

 الذاكرة طويمة المد  بسبب ذلؾ الخمؿ.
 

 :نظريات التعمم: المبحث الخامس

 :مالتعم المعايير النظرية في

 ىي ىناؾ عدة معايير يتـ تقييـ نظريات التعمـ وفقيا، و  

 مد  اتفاؽ النظرية مع الحقائؽ التجريبية. -2
 إمكانية اختبار النظرية تجريبيًا. -1
 االتساؽ المنطقي. -3
 العمومية. -4
 االقتصاد. -5
 القيمة التفسيرية. -6


