


 اهمٌة دراسه الذاكره 



اذ انها تهتم بشكل , الذاكره مفهوم تصعب دراسته والبحث فٌه _

اساس بعملٌات الداخلٌه التً تتصل بأختزان المعلومات واستعادتها 

 فٌما بعد 

اذا عرفنا السلوك نشاط كلً مركب فالذاكره هً الركٌزه االساسٌه _

 .الممٌزه لهذا النشاط بأبعاده المعرفٌه والوجدانٌه والحركٌه 

ان الكائن الحً بدون ذاكره سٌرتبط بالواقع من خالل عملٌة االدراك _

 الحسً المباشر فقط
هً    Neisser( 1965نٌسر )الذاكره عند العالم النفسً المعاصر _

 .المحور االساسً ذو االهمٌه الكبٌره لكل العملٌات العقلٌه 

ٌرد الفضل الى ارسطو فً االهتمام بهذه الظاهره من خالل قوانٌن _

التً طرحها كالترابط والتشابه والتضاد  فً خزن الحقائق وفً 

 استردادها واستعادتها 



 طبٌعة دراسة الذاكره 



 :هناك اتجاهٌن فً تفسٌر الذاكره 



النظرٌات الفسٌولوجٌه فً تفسٌر _1

 طبٌعة الذاكره 

ان تغٌر الفسٌولوجً بكل ابعاده 

لتفسٌر الذاكره " وصوره ٌعنً اتجاها

باعتبارها متغٌر وسٌط وظاهره عقلٌه 

 معرفٌه معقده



ان كثرة تنبٌه مناطق معٌنه من : النظرٌه  التشرٌحٌه 

القشره المخٌه ٌؤدي الى زٌادة سمكها وٌحصل العكس عند قلة او 

كما ٌحصل مثال فً منطقة البصرٌه االولٌه , عدم  تنبٌه مناطق المخ 

 .عند فاقدي البصر 

وجد كذلك ان عدد النهاٌات العصبٌه والعقد االشتباكٌه فً القشره 

المخٌه ٌزداد  بتقدم السن ونمو الخبره وهذه المالحظات  ادت الى 

االعتقاد بأن تثبٌت الذكرٌات فً المخ ٌؤدي الى بعض التغٌرات 

التشرٌحٌه والتركٌبٌه فً النهاٌات االعصاب او فً تشابكات الجهاز 

العصبً  وقد ٌكون ذلك اما بزٌادة العقد االشتباكٌه او حجمها او 

بتغٌر تركٌبها الكٌمٌائً وقد تؤدي كذلك الى زٌادة قابلٌتها على التبٌه  

مماٌؤدي  الى تسهٌل مرور االشارات العصبٌه وٌؤدي هذا الى 

سهولة تنبٌه فعالٌة الطرق العصبٌه الخاصه التً تنقل اشارات 

 .الذاكره لتلك االفكار التً تنقل خاللها 



 ان ٌرى من هناك : العصبٌه الدارات نظرٌة

 النبضات من "نمطا تولد للمخ  الوارده الحسٌه تأثٌرات

 وكلما , عصٌبات عدة من مكونه عصبٌه دوائر فً العصبٌه

 المخزونه الفكره مع ٌرتبط بمنبه العصبٌه الدارات هذه نبهت

 مناطق الى ٌوصلها لحد فعالٌتها تزاٌدت , وظٌفً برباط

 فٌتذكرها الوعً لدرجة فتصل ,االخرى المخٌه القشره
 الشخص



 : الكٌمٌاوٌه النظرٌه



 النظرٌات  المعاصره فً تفسٌر طبٌعة الذاكره_ 2
تكوٌن )استطاع علماء النفس  بأعتبار الذاكره 

من وضع االستنتاجات عن طبٌعة الذاكره ( فرضً

بالرغم من ان علماء النفس الٌستطٌعون معرفة 

او مشاهدة  ماٌجري فً الدماغ واكتشاف 

حجرٌات االمور فً الخالٌا العصبٌه التً تختزن 

اي بأعتبارها  متغٌر متوسط كما )فٌها المعلومات 

فالعالم النفس مثل العالم ( فً تفسٌر الفسٌولوجً 

الفسٌولوجً ٌستنتج من البٌانات المختبرٌه التً 
 تجمع بعناٌه لهذا الغرض 



وجهات النظر المعاصره التً فسرت الذاكره 

 :وفق مفهوم التكوٌن الفرضً 



( :  Cognitive view)وجهة النظر المعرفٌه  

تفسر هذه النظرٌه الذاكره على انها سرٌان 

 معلومات وفق جوانب رئٌسٌه ثالث هً

 

 

 
 Recallعملٌة االسترجاع  -1

 Recognitionالتعرف     -2

 Re learningاعادة التعلم   -3



 المعرفٌه النظر وجهة ضمت لقد

 المعاصره نماذج من الكثٌر

 : منها الذاكره لتفسٌر



  R.Atkinson &R.Shiffrenشفرٌن   –نموذج  اتكنسون 

تبدو انها , ان المعلومات التً تنقلها من اعضاء الحس 

 :تحفظ فً اجهزه للتخزٌن وهً 

 , Store Sensoryالذاكره الحسٌه او المخزون الحسً -أ

وهذه الماده التً تحفظ فً الذاكره الحسٌه تشبه الصوره 

التً تضل فً مخٌلتك بعد النظر الٌها فهذه الماده او هذه 

" المعلومات تختفً فً اقل من الثانٌه اال اذا تم نقلها فورا

 .الى جهاز اخر للذاكره 



جهاز الذاكره ذو المدى القصٌر او المخزون ذو  -ب

  Short Term Storeالمدى القصٌر 
ٌتم خزن المعلومات فً هذا المخزن من خالل اعادة 

ارسال المعلومات الحسٌه الى مخزن ذي المدى 

فعلى الفرد ان ٌنتبه الى معلومات لوقت , القصٌر 

قصٌر اي تحوٌل الترمٌز او شفره المعلومات الى 

كلمات وحٌنئذ تمر المعلومات الى الذاكره ذات 

ماٌصور على " المدى القصٌر وهذا الجهاز  كثٌرا

 انه مركز الوعً 



جهاز الذاكره ذات المدى الطوٌل او المخزون ذو -ج

 Long Term Storeالمدى الطوٌل   
اذا لم ٌتم نقل او خزن الماده من القصٌره الى البعٌده فسوف ٌنتهً بها 

االمر الى نسٌان اما اذا تم تحرٌكها الى مخزون ذي المدى الطوٌل فٌجب 

وذلك من خالل استخدامنا بوسائل , "ان نتعامل معها بطرٌقه اكثر عمقا

الجل فهم الماده واضفاء المعنى  المعنى علٌها وربطها ,حفظ جٌده 

وان هناك , فً مخزون طوٌل االمد " بمعلومات وافكار موجوده فعال

اتصال دائم بٌن جهازي الذاكره القصٌر و الطوٌل المدى اي ان الماده 

المخزونه فً مخزن المدى  الطوٌل  ٌمكن تنشٌطها  ونقلها الى  المخزن  

القصٌر  المدى وان المخزن القصٌر المدى هو مسؤول عن استرجاع كال 

من الذكرٌات طوٌلة المدى و القصٌرة المدى وان المخزن طوٌل المدى 

 ٌخزن معانً واالفكار الٌام واشهر وسنٌن بل العمر كله



  : Behavioristic Viewوجهة النظر السلوكٌه     
  Ebbinghose 1885بدأت وجهة النظر بدراسة ابنجها وس 

 اذ  ٌعد اول من درس الذاكره دراسه علمٌه 
اول بحث مٌدانً ( 1909-1850)اعتبر  بحث ابنجها وس  

ان العقل ) على مسلمات  منها " عن الذاكره البشرٌه معتمدا

ٌعتقد كذلك ان ( حول الخبرات الحسٌه الماضٌه " ٌختزن افكارا

االحداث التً تتوالى وراء بعضها فً اوقات متقاربه او فً 
 .اماكن متجاوره ٌرتبط بعضها ببعض 



تؤكد وجهة النظر السلوكٌه  على تفسٌر 

الذاكره على انها عملٌه ناتجه او تابعه 

 :للتعلم وتفسر وفق المفهومات االتٌه 

المتغٌرات او المثٌرات او المدخالت •
Stimuli –Inputs  

 Storageالتخزٌن •

او  Responses االستجابات •

  Out putsالمخرجات 



   التخزٌن بعملٌة تهتم-

 تخزٌن فً للزمن اهمٌه منظرٌها اغلب اعطى-

   والتداخل التاكل عملٌتً خالل من المعلومات

 من المتعلم بالسلوك العوده السلوكٌه النظرٌه تفسر-

  التلقائً االسترجاع عملٌة خالل

 هو  السلوكٌه النظر وجهة من الذاكره نموذج ان-
 ٌختلف  االرتباط  وان S-R بٌن ارتباط حدوث

 ارتباط على ٌؤكد ثورنداٌك النظرٌات بأختالف

 فأنه بافلوف عند اما العصبٌه الوصله فً فسٌولوجً

   الدماغٌه القشره فً اقتران

  Gestall View الجشتالت النظر وجهة



 تفسٌرها ٌمكن الذاكره  ان  Tulving 1972 تولفنك ٌرى

 تلك   Perception الحسً االدراك عملٌة خالل من

 المعرفه التقاء نقطه تعد التً المعرفٌه العقلٌه الظاهره
   بالواقع
 عملٌه بأعتبارها الذاكره لتفسٌر المعاصر المعرفً التفسٌر

 االدراك) مصطلح ٌضمنها عملٌات على مؤكده ادراكٌه
 : وهً ( الحسً

 Sensation االحساس عملٌة-
 Attention االنتباه عملٌة-
 Cognition  الوعً-



اقتصرت الجشتالت فً تفسٌر الذاكره على عملٌة االحساس من خالل 

 :عملتٌن اساسٌتٌن هما 

فسرت عملٌة الترمٌز بأنها عملٌة فسٌولوجٌه او ان جمٌع :الترمٌز _ 1

االنظمه الحسٌه تعمل على تغٌر المعلومات البٌئٌه الى طاقه عصبٌه ثم 
وبالتالً تكون عملٌة الترمٌز المعلومات   Neval Codeتحوٌلها الى 

 ماتتضمن تحمٌل او ربط الماده بالمعرفه او الخبره السابقه " وكثٌرا

طرح التنظٌم قبل قرنٌن  من الزمن من قبل الفٌلسوف :التنظٌم -2

الذي اكد بأن تنظٌم المعلومات شرطا ضروري ( هربارت)االلمانً 

 لحفظها مقارنه بالماده غٌر المنظمه

وان المبدأ الرئٌس فً  التنظٌم ٌتخلص فً تقدٌم فكره اولٌه تبنى 

 .للمعرفه الجدٌده مثل تقدٌم الماده المتعلقه بها " نظاما
 


