




 الذاكره الحسٌه 

 اوال





 بتحلٌل ٌسمح المخزن هذا ان من الرغم على : الصدوٌه الذاكره-2

 المخزن هذا وجود لكن , البصرٌه االحاسات او للمعلومات االدراكً

 طرٌق عن ٌتم الموسٌقى تذوق وان السمع فً اهمٌه اكثر ٌكون قد
 زمنٌه لفتره تستمر صدوٌه ذاكره

:استخدام مخزنٌن للذاكره  الحسٌه هما  1967وضع نٌسر   

 بقائها فً تعتمد, تطبٌقها فً بصرٌه:االٌقونٌه الذاكره -1

 المعلومات لخزن متاحه والتكون الرؤٌه شروط على واستمرارها

 .جدٌده او الحقه بصرٌه بمثٌرات محوها وٌمكن واحده ثانٌه من الكثر





 شاشة على البجدٌه حروف من سطور بصفة سبرلنج ٌعرض-

 عدد كان ومهما , ماٌرونه ٌذكروا ان االفراد من وٌطلب

 فأن العرض زمن اختلف ومهما المعروضه الحروف

 او اربعه على صحٌحه بطرٌقه تعرفوا البحث فً المشتركٌن

   فقط حروف خمسه



 انها على حروف مجموعة المشتركٌن على العرض تم -

 وكل عمودٌه او افقٌه صفوف من مرتبه ارقام او حروف

 من  1/20 لمدة وعرضت حروف اربعة من مكون صف

 ان المشتركٌن من ٌطلب وكان (الثانٌه من .,.5) الثانٌه

 .االسفل او االوسط او االعلى الصف فً ماٌرونه ٌعٌدوا

 مما ادق نتائج اعطت جزء كل عن الباحثٌن مالحظات وان

  بكاملها الحروف مجموعة عن منهم طلب لو



 الكثٌر ٌسمع او ٌقرأ المتعلم ان سبرلنج دراسة اثبتت-

 اال الحسٌه ذاكرته فً وٌخزن ٌحتفظ ان الٌستطٌع لكنه

 اثناء الماده اعادة اهمٌه هذا على ٌترتب مما  القلٌل

 تحقٌق الجل متكرره مرات تدرٌسها او لها التحضٌر

 الذاكره فً المعلومات بترمٌز االهتمام من اكبر نسبه

 الذاكره فً لتستقر ومعالجتها انتقاؤها ثم ومن  الحسٌه

 المدى القصٌره



 ذاكره 

 المدى القصٌر

 ثانٌا





 االحداث من بالمهم وٌحتفظ ٌفرز المدى القصٌر الذاكره مخزن-
 
   االخر بعضها وٌنسى بعضها حول الالزمه االجراءات ٌتخذ-
 
 تعالج القصٌره الذاكره ان الفسٌولوجٌه  التجارب بعض اثبتت-

 ”تقرٌبا ساعه نصف لمدة بالمعلومات
 
 التً والخبرات والمعلومات االفكار كل على تحتوي التً الذاكره انها-

 االوقات من وقت اي فً بالفرد مرت
 



 التخزٌن هما اساسٌتٌن وظٌفتٌن الذاكره لهذه ان-

 الشامله واالداره للمعلومات المؤقت
 
   االنسانٌه الذاكره مدى متوسط ان مٌللر ٌقول-

 علمٌه حقائق سبع  تستوعب  الذاكره ان اي (2- +7)

 الماده لطبٌعه "تبعا حقٌقتان الٌها ٌضاف ان ٌجوز

 (صعبه او سهله) العلمً ومستواها



 ذاكره المدى البعٌد

 ثالثا



 الى  المعلومات انتقال عملٌة تعتبر

 "امرا المدى البعٌده الذاكره جهاز

 انتقال كٌفٌة مشكله ان غٌر طبٌعٌا

 تربوٌه مشكله تعد انتقالٌه وتسهٌل

   هامه وعلمٌه



 الماده هً االمد الطوٌله الذاكره خزٌن ماده ان-

 اٌام او ساعات تستمر والتً المدى ذات المفهومه

 .كله العمر او سنٌن او اشهر او
 او الحقٌقٌه للماده مماثله فٌها المعلومات خزن ٌتم-

  لها مصغر بشكل
 بالمعانً لالحتفاظ متعدده وسائل الى االنسان ٌلجأ-

 .استرجاعها وسهولة والمفاهٌم
 المعلومات من هائله كمٌه لخزن مؤهل نظام انها-

 "وعٌا الحٌاةه لنا ٌمهد بشكل والمعانً والحقائق

 ."وادراكا



 عنها تمخضت  التً  العلمٌه  الظواهر

 بشكل  بعٌدة للذاكرة العلمٌه الدراسات
 : صورها بكافة والذاكره خاص



 لدراسه   "وفقا   Criak  كراٌك ٌرى•

 خطأ استخدام عدم ضرورة مستودعاتها

 اجراء وهو  التربوي المجال فً شائع

 من التأكد الجل الدرس نهاٌة للطلبه امتحان

   الدرس مادة واتقان فهم



 التً المواءمه و التمثٌل ظاهرتً بترجمة الوعً-•

 معرفٌه عملٌه فالتمثٌل (بٌاجٌه) السوٌدي العالم قدمها

 المقروءه المواضٌع المتعلم بواسطتها ٌحول

  تمثلها من اقرب وهً مخططات الى والمسموعه

 المواءمه اما واثنائه  الدرس قبل االنتباه و  بالقراءه

  مخططات تحوٌر او جدٌده مخططات خلق عملٌة فهً

 بعد والمناقشه بالتحضٌر تمثٌلها فً اقرب وهً قدٌمه
 (مرتده تغذٌه تحقٌق) الدرس



 اٌمان خالل من التعلم فً  التعبد  ظاهرة-•

 عنها ٌسأل ان ٌتوقع  الحقائق هذه بأن الطالب
 العملٌه حٌاته فً ٌواجهها او

 مٌللر جورج تعلٌق فً اللسان طرف ظاهرة-•

 ٌمكن االنسانٌه الذاكره مدى متوسط ان
 (2_+7) ب عنه التعبٌر



حاجة المدرس والطالب الى ثراء لغوي ادبً -•

متوصل ٌتحقق من خالل  قراءة القصه والرواٌه 

والشعر واالدب الجل تكوٌن استعاده للحقائق على 

 شكل مفردات لغوٌه سهله واضحه
 


