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 المحاضرة السادسة

 التذكر والنسٌان

 -تعرٌف التذكر 

فً سبك له وا  تعلمها او خبرة  على استدعاء مادة نسا لدرة االٌعرف التذكر بانه 

 ولت سابك. 

 -اهمٌة التذكر والنسٌان 

ٌتم االحتفاظ بالخبرات التً سبك ٌرتبط التعلم ارتباطا شدٌدا بالتذكر ذلن انه اذا لم 

كما اننا بدو  التذكر سنفمد لدرتنا على التعرف وا  تعلمناها فل  نتعلم شٌئا جدٌدا 

على العالم المحٌط بنا وٌصعب علٌنا التعامل معه الننا فً هذه الحالة سنحتاج فً 

  جدٌد على ما ٌحٌط بنا وا  عملٌة التذكر ترتبط بالعملٌات كل مرة على التعرف م

العملٌة االخرى وفمدا  المدرة على التذكر ٌجعل عملٌات االدران والفهم واتخاذ 

 المرار وغٌرها م  العملٌات معطلة .

 - انواع الذاكرة 

 هنان ثالثة أنواع م  الذاكرة 

الخمسة حٌث ٌعتمد بوجود :وهً الذاكرة المرتبطة بالحواس  الذاكرة الحسٌة-1

مخز  للمعلومات فً كل حاسة م  هذه الحواس ٌتم فٌه حفظ وخز  المعلومات فً 

كل حاسة فهنان ذاكرة بصرٌة ٌتم فٌها خز  صور المرئٌات او المرئٌات التً تراها 

العٌ  وهنان ذاكرة سمعٌة ٌتم فٌها خز  األصوات او الذبذبات الصوتٌة التً 



ذاكرة لمس ٌتم فٌها خز  إحساسات مثل الحرارة والبرودة  تسمعها االذ  وهنان

وا  مدة بماء المعلومات فً  والوز  والضغط وهنان ذاكرة شمٌة وذاكرة ذولٌة

الذاكرة الحسٌة هً ثوانً معدودة فاذا لم ٌتم معالجة هذه المعلومات فانها تضمحل 

 . وتنسى

وفرزها المعلومات عالجة م: وهً الذاكرة المسؤولة ع  الذاكرة قصٌرة المدى -2

واالحتفاظ بالمهم منها وهذه الذاكرة تحتفظ بالمعلومات لمدة تدوم لنصف ساعة 

تمرٌبا فاذا لم ٌتم معالجة المعلومات خالل هذه الفترة بحٌث تصبح ذات معنى ولٌمة 

للفرد فانها تضمحل وتنسى. وبذلن فا  لهذه الذاكرة وظٌفتٌ  اساسٌتٌ  هما التخزٌ  

للمعلومات وادارة ومعالجة المعلومات ، والمعلومات التً ٌتم معالجتها المؤلت 

وربطها بالخبرات السابمة للفرد وتنظٌمها وترتٌبها ٌتم تحوٌلها الى الذاكرة طوٌلة 

المدى اما المعلومات التً ال ٌتم تنظٌمها او معالجتها بشكل صحٌح فانها تضمحل 

 وتنسى  

وهً الذاكرة المسؤولة سمى الذاكرة طوٌلة المدى او ما ت: الذاكرة بعٌدة المدى-3

لمدة التً تم معالجتها وترتٌبها فً مجامٌع افتراضٌة معٌنة ع  حفظ المعلومات 

طوٌلة ٌمك  ا  تمتد طوال عمر االنسا  وبفضل هذا المخز  ٌتمك  االنسا  م  

 مواصلة حٌاته والتعلم والتعامل مع العالم المحٌط به.

رة هو تقسٌم افتراضً ٌٌسر دراستها وتطوٌرها وتنمٌتها كما انه هذا التقسٌم للذاك

ٌمكن للمعلومات ان ٌستدعٌها الفرد من الذاكرة طوٌلة المدى الى الذاكرة قصٌرة 

المدى وذلك لتفحص نقاط التشابه واالختالف بٌن المعلومات الجدٌدة والمعلومات 

بالمعلومات الموجودة بنفس  الموجودة اصال مما ٌؤدي فً النهاٌة اما الى االحتفاظ

شكلها مع اضافة معلومات جدٌدة علٌها او تعدٌل شكل المعلومات االصلٌة الى 

 شكل جدٌد او غٌر ذلك.

 وٌمك  التمٌٌز بٌ  الذاكرة الطوٌلة المدى ولصٌرة المدى فً االتً 



ـ مدة االحتفاظ بالمعلومات فً الذاكرة الطوٌلة اكبر م  تلن التً ٌحتفظ بها فً 1

 الذاكرة فً الذاكرة المصٌرة .

ـكمٌة المعلومات التً ٌحتفظ بها فً الذاكرة طوٌلة المدى اكبر م  احتفاظها 2

 بالذاكرة المصٌرة .

ـتموم الذاكرة طوٌلة المدى بمعالجات كثٌرة جدا للمعلومات المرمزة او المخزونة 3

الحتفاظ بها بشكل اولً فتحولها وتطورها وتنظمها بحٌث تأخذ اشكاال تمك  م  ا

 لفترة زمنٌة طوٌلة .

ـالمعلومات المخزونة فً الذاكرة طوٌلة المدى الل عرضة للتأثر بالمعلومات او 4

 المدخالت الجدٌدة م  المعلومات المخزونة فً الذاكرة لصٌرة المدى.

 -)تفسٌر النسٌا  )اسبابه 

ات واألفكار ٌعرف النسٌا  بانه عجز الفرد او فشله فً استعادة واسترجاع المعلوم

او هو الفمدا  التدرٌجً لما 0والخبرات التً سبك تعلمها فً ولت سابك م  حٌاته 

 0سبك ا  اكتسبه الفرد م  معلومات وخبرات

 -والنسٌا  العوامل المؤثرة فً عملٌتً التذكر  

ال  المادة السهلة تكو  اكثر سهلة ام صعبة هل هً طبٌعة المادة التً ٌتم تعلمها  -1

  تذكرسهولة فً ال

 طرٌمة تنظٌم المادة المتعلمة )ترتٌب الموضوع فً المادة بحٌث تكو  ذات معنى -2

  0(فكلما كانت المعلومات ذات معنى بالنسبة للفرد تكو  اكثر تذكرا 

 ( المادة التً نتعلمها بشكل جٌد ومتم  نتذكرها بسهولة اكبرب )ٌدرجة التعلم والتدر -3

  0اجة الطالب اهمٌة المادة التعلٌمٌة وارتباطها بح -4

  0رغبة الفرد فً تعلم المادة التعلٌمٌة  -5

ٌكو  افضل عندما ٌكو  المستوى العمري لد توصلت الدراسات ا  مستوى التذكر  -6

  45سنة  س   بعدولد ٌتدهور سنة  20-10م  عمر االنسا  



 اكثر االعلى  المستوى العملً الجٌد والدافعٌه ويالفروق الفردٌه فأ  الطالب ذ -7

  ذوي المستوى العملً المنخفض والدافعٌة االوطأم  المتعلمٌ  لمعلومات تذكرا ل

 تذكرا للمعلوماتاكثر  الذكوروفً تذكر المعلومات اللغوٌة الجنس االناث ٌتفول   -8

 الرٌاضٌه والمٌكانٌكٌه 

 - سبل تحسٌن عملٌة التذكر 

كً ٌتذكروا ا  دور المعلم االٌجابً ٌظهر فً تهٌئة الظروف المناسبة للمتعلمٌ  ل  

 تتمثل فٌما ٌأتً : ًول ع  توفٌر هذه الظروف والتؤه فهو مسوما تعلم

معنى ومرتبطة بحاجات المتعلمٌ  الحاضرة والمستمبلٌة ال  ذات تعلٌم جعل مادة ال -1

مثل هذه المادة تثٌر دوافعهم وتشولهم للدراسة وبالتالً ٌكونو  اكثر لدرة على 

جهاوس على ا  المادة ذات المعنى أسهل حفظ حفظها وتذكرها ولد دلت دراسات انب

 0وأسهل تذكرا م  المماطع عدٌمة المعنى 

التعلم االتمانً : ا  إتما  مادة التعلم والمهارات المرتبطة بها تساعد المتعلم على  -2

 االحتفاظ بها وتذكرها اكثر م  المادة التً لم ٌتمنوا تعلمها أصال

ود فترة م  الراحة بٌ  كل نشاط والنشاط تنظٌم البرامج للمتعلمٌ  على اساس وج -3

 تعلم الطالب ،فالطالب الذٌ  ٌدرسو  مادةلش ٌشوحتى ال ٌحدث تالذي ٌلٌه 

المحاسبة دو  وجود فترة م  الراحة ٌواجهو  الرٌاضٌات وبعدها مباشرة مادة 

صعوبة فً حفظ مادة الرٌاضٌات ال  مادة المحاسبة تداخلت مع مادة الرٌاضٌات 

ولذلن فانه م  الواجب تنظٌم البرامج للمتعلمٌ   (كفا رجعٌاوٌشا او ) تشوأحدثت 

 على اساس وجود فترة م  الراحة بٌ  كل نشاط والنشاط الذي ٌلٌه 

استخدام تمنٌات فنٌة فً الدراسة والتدرٌس كالمراجعة والتسمٌع والتعزٌز وم   -4

  0ه فً ولت الحك الثابت ا  التعزٌز ٌساعد المتعلم على حفظ ما ٌتعلمه واسترجاع

استخدام حٌل الذاكره ٌعنً استخدام او اٌجاد عملٌات بسٌطه تساعد على ترمٌز  -5

  والمعلومات  الحمائك



 احترام زم  التعلم للماده التً تؤخذ فً شهور الٌمك  دراستها فً ٌوم او ساعات -6

  ال  ذلن سٌؤدي الى تعلم ولتً وتذكر ولتً للمعلومات

 


