
 نظرٌة تغٌر االثر 

 ثانيا



 جملة من  للنسٌان كتفسٌر النظرٌه نشأت

 ان اكدت التً االبحاث وهً  االدراك فً ابحاث

 رأه ان ماسبق تغٌر ان الى تمٌل الفرد ذاكرة

 اوسجود  بها اهتم وقد  معٌنه السالٌب الفرد

(C.Osgood 1953 ) 



 من مبدأ على ٌعتمد رأه ان سبق بما الفرد به ٌقوم تغٌر كل ان-

 : ومنها (الجشتالت نظرٌه درستها ان سبق التً  االتٌه المبادئ

 

  مفتوح شكل اغالق الى المٌل اي :االغالق

 

   الشكل اكمال الى المٌل : الحسن الشكل

 

   الشكل توازن الى المٌل :التناسب

 

 انها باعتبار فسٌولوجٌه كعملٌات الٌها ٌنظر الثالثه المبادئ هذه

 . المخ نسٌج لوظائف بنائٌه مظاهر



 بشكل التناسق عدم من ٌعانً االثر كان  اذا-

 شٌئا منه  ٌجعل قد  النهائً التشكٌل فأن خاص

 المباشره والنتٌجه  االصلٌه بالماده الصله بعٌد

   النسٌان من كبٌر قدر حدوث هوه



 نظرٌة فشل االسترجاع 

 ثالثا



  اقرب هو وانما ما شًء ضٌاع او فقدان ٌشبه ال النسٌان  ان

  الشًء ذلك على العثور  على القدره عدم الً

 المٌكانزمات على ٌطرأ قد معٌن  فشل بسبب النسٌان ٌظهر-

 المٌكانزمات هذه تفشل ما وغالبا , التذكر عملٌة عن المسؤوله

 لنجاحها الالزمه المؤشرات  توفر عدم بسبب



 

 لك ورق من قطع لالفراد اعطت تجربه  1966 وبٌرلستون تولفنك اجرى-

 المشاركٌن وقسم كلمات من ٌتذكروه انت ٌمكن ما كل  علٌها ٌكتبوا

   : مجموعتٌن

  شًء كل من "تماما خالٌه اوراق: االولى المجموعه-1

   االنواع اسماء جمٌع اوراقهم على كتبت: الثانٌه المجموعه -2

 االنواع اسماء ب زودت التً الثانٌه المجموعه ان النتائج اظهرت

 لم الذٌن من اكثر كلمات ٌسترجعوا ان استطاعوا مؤشرات بأعتبارها

 اسماء ب "اٌضا االولى المجموعه زودت وعندما االسماء بهذه ٌزودوا

   اكثر اسماء ٌسترجعوا ان استطاع كمؤشرات االنواع

 االستنتاج 
 الواقع فً موجوده الواقع فً هً نسٌت انها ٌبدو  المواد من الكثٌر ان

 الفرد تزوٌد فأن ولذلك وقتٌه بصفه ممكن غٌر  الٌها الوصول كان وان

   كبٌر حد الى  االسترجاع عملٌة تسهل موالئمه استرجاعٌه بمؤشرات



 نظرٌة النسٌان عن رافع 

 رابعا



 

استنتج كثٌر من علماء النفس ان الكثٌر من النسٌان  قد ٌكون 

الى محددات دافعٌه فالذكرٌات التً تسبب االلم النفسً " راجعا

 والمعانات عند استرجاعها نحاول دائما ان ننساها  

 

تعتبر هذه النظرٌه الكبت اكثر الموضاعات تأثٌرا على دافعٌة -

 انخفاض التذكر 

 التداعً منها النفسٌون المعالجون ٌستخدمها اسالٌب هناك -

 الماده ٌجعل طرٌقها عن والتً  المغناطٌسً التنوٌم و  الحر

  اللسان وزالت الفرد احالم  وكذلك  السطح الى تطفو المكتوبه



 تعلم حول دراسه (Bjork 1970) بجورك  اثبت-

 االزواج بأن للمتعلمٌن قٌل فاذا الكلمات ازواج

 كل  ٌقرأون فأنهم تعلمها منهم مطلوبه غٌر المؤشره

 فالمعلومات المؤشره االزواج ٌتعلمون وال  االزواج

 تنقل لم ولكنها المدى قصٌرة الذاكره جهاز دخلت  هنا

  الٌوجد الحاله هذه فً المدى بعٌدة الذاكره جهاز الى

 فأن وبذلك التعلم ٌحدث لم ولذلك  التعلم فً قصد

 مقصد وجود عدم هو اخر دافع بسبب ٌحدث النسٌان

  التعلم فً



 لها انتقائٌه عملٌه (الكبت نظرٌة) الكبت مفهومه حسب النسٌان 

 من وحماٌته وٌؤلمه ٌنقصه مما الفرد حماٌة هً حٌوٌه وظٌفه

 اهم هو لما ٌتفرغ ان  له ٌتاح لك قٌمه لها لٌش تافه ذكرٌات

  واجدى

 

 

 بلتداخل نسٌان اعتباره ٌمكن بلكبت النسٌان ان  ٌؤكد من هنالك-

 اللسان فلتات  فً تظهر والتً  شعورٌه وال شعورٌه رغبتٌن بٌن

   القلم وزالت



 نظرٌة التداخل 

 خامسا



 واكثرها تفسٌر واقدمها اهمٌه النسٌان نظرٌات اكثر تعتبر

  علمٌه ودراسه "ابحاثا واوسعها "شٌوعا

 

   واالشتراطٌه االرتباطٌه النظر وجهة جوانب احد تشمل-

 

  هً التداخل ظاهرة ان تؤكد  العلمٌه االدله من الكثٌر ان-

 .المدى البعٌده الذاكره فً للنسٌان العلمً التفسٌر



 ان على دالئل هناك ان (1970  برودبنت) ٌؤكد-

  المدى القصٌره الذاكره فً ٌحدث قد  التداخل

 وطلبنا تلفون رقم  "فردا اعطٌنا لو والدلٌل "اٌضا

 اخر "رقما اعطٌنا  ذلك ٌفعل ان وقبل ٌدٌره ان منه

 اما االول الرقم ٌتذكر لن سوف االحٌان اغلب فً

 الحروف من "عددا علٌه قرأنا ثم الرقم اعطٌناه اذا

 . اقل ستكون النسٌان كمٌة فأن



 : فرعٌتٌن نظرٌتٌن من  ٌتكون التداخل نظرٌة  تفسٌر ان

 ( الرجعً الكف) القبلً التداخل:أ

  السابقه الماده استرجاع على القدره ٌعوق ان ٌمكن الجدٌد التعلم ان

 ٌكف او ٌعوق ان ٌمكن (ب) الماده الدرس ان اي . التعلم ذلك على

 . التعلم ذلك على (أ) السابقه الماده استرجاع على القدره

  Retroactive Inhibition  علٌه اصطلح وقد

 

 ( التقدمً الكف) البعدي التداخل_ب
 قامت فاذا الحق تعلم استدعاء على وتأثٌره سابق تعلم تداخل

 القائمه تكون كأن الكلمات من مجموعه بتعلم االفراد من مجموعه

  (ب) للقائمه المباشر االستدعاء فأن (ب) القائمه بتعلم قاموا ثم (أ)

 (أ) القائمه  تأثٌر اي  (أ) القائمه ٌتعلموا لم انهم لوا بما اقل ٌكون

  Proactive Inhibition علٌه واصطلح (ب) القائمه على



 نظرٌة اساس على النسٌان تحلٌل ٌحوي-

 فقط الذاكره من تفقد الماده  بأن التداخل

   اخرى ماده محلها تحل عندما

 مره اول التعلم بٌن الوقت مرور  مجرد ان-

 علماء كرس النسٌان الٌسبب االسترجاع و

 و مره اول التعلم بٌن "وقتا النفس

   االسترجاع



 علم فً تجربه اشهر وهً( 1924 جنكزودالبناخ) تجربة

   النسٌان مجال فً التربوي النفس

 المقاطع قوائم من عدد تعلم  (ب , أ) الطالبٌن من ٌطلب-

 (ب) اما الحفظ بعد مباشره لٌنام (أ) احدهم ذهب ثم  الصماء

   الٌومً نشاطه فً استمر فقد



 تحسٌن فً النوم فاعلٌه تعزى ان فً التجربه على 1979 ترٌفرز علق

 : لسببٌن االستبقاء

 

 الذاكره من المدى البعٌدة الذاكره الى المعلومات انتقال النوم ٌسهل قد-1

  المدى القصٌره

 

 المعلومات مع تتداخل جدٌده معلومات النوم اثناء الفرد الٌواجه-2

   ضٌاعها الى تؤدي قد "سابقا المتعلمه

 

 



 ٌعمل الفكر فأن الٌقظه حاله فً انه  البٌانات تؤكد

 المدخالت وتكثر النشاط من االقصى المستوى على

 عند النشاط فٌكون النوم حالة فً اما فٌه المؤثر

 . المؤثره المدخالت تنعدم وتكاد االدنى المستوى


