
 النسٌان



 ماهٌة النسٌان 



 ٌعنً النسٌان الفشل فً اي عملٌه من عملٌات منظومة الذاكره •

 

 ترمٌز او تشفٌر غٌر مالئم او غٌر صحٌح •

 

 المعلومات قد تشوهه  اثناء  التخزٌن  •

 

وضع التخزٌن فً اي مخزن حسً او قصٌر او بعٌد المدى قد •

 ٌكون محددا الٌحافظ على جمٌع المعلومات المراد خزنها 

 

 فشل او خٌبة فً استرجاع او التعرف او اعادة التعلم •

 

النسٌان عملٌه او ظاهره فً معظم االحٌان مؤقته او طارئه اكثر •

 منها ظاهره دائمه 



 اسباب النسٌان 



اثر الزمن فً اضمحالل وضمور تخزٌن الذاكره  الحسٌه -

 والقصٌرة او فوضى الخزن فً الذاكره البعٌده

ضعف االستظهار او عدم استخدام التمرٌن العقلً المتواصل بعد -

 الدرس او عدم القرأه قبل الدرس 

القصور واالهمال فً التحصٌل الٌومً والمراجعه والتحضٌر -

 والمناقشه بعد الدرس 

 عدم تطبٌق التغذٌه المرتده فً الدرس التالً -

حضور المتعلم الً الصف وهوه خالً الوفاق من اي حضور -

 عقلً وعدم االهتمام بدفتر المالحظات 

تردد المتلعم او احجامه عن اي مشكله او سؤال صعب فً ماده -

 الدرس 

 عدم تعرف المتعلم او ادراكه استراتٌجٌات الدرس المهمه -



 فوائد واضرار النسٌان 



 

فٌوصف النسٌان باالفه والنقمه  والخزي  عندما الٌستطٌع  -

الفردان ٌستعٌد او ٌتعرف الً حقٌقه او اجابه مطلوبه ٌتوقف 

 علٌها  مصٌره ومستقبله 

عندما تنطوي فً ردائها مواقف " وقد نعدها نعمه وبركه واٌمانا-

الحزن واالسئ وال تستثٌر فٌه لواعج الهم او ادران النفس او 

 ضحالة الفكر 

قد ٌعد من عالمات الذاكره الجٌده قدرة المتلعم على استبعاد -

الذكرٌات والتفاصٌل التً العالقه لها بلموقف او التً تعطل الفرد 

 عن اٌداء عمله 

لعملٌة التعلم الن المتعلم " ضرورٌا" ٌمكن اعتبار النسٌان شرطا-

ٌجب ان ٌنسى االستجابات الخاطئه كً ٌقوم بااالستجابت 

ماٌكون " الصحٌحه لذا الٌكون النسٌان دائما نقٌض التذكر بل كثٌرا

 على التعلم " مساعدا



 منحنى النسٌان



 من اول ٌعتبر الذي ومساعدٌه (1885 ابنجهاوس) لجهود وقفه من البد

 مطلع فً حاول الذي االلمانً النفسً العالم والنسٌان التذكر دراسة تناول

 علم تارٌخ فً "علمٌا عرف والذي النسٌان معدل ٌحدد ان العشرٌن القرن

 على المنقضٌه االٌام ٌتضمن والذي (النسٌان فً ابنجهاوس بمنحنى) النفس

   التعلم اعادة بعد تذكره ٌتم لما المئوٌه والنسبه التعلم

 "مٌدانا افرادها كان التً المجموعه تعلم من المنحنى هذا الى توصل حٌث

 عدٌمة) مقاطع من "مقطعا عشر ثالث من لقوائم تعلمهم واعادة لدراسة

 طرٌقة "احٌانا علٌها ٌطلق اوكما (التوفٌر طرٌقة) ماٌعرف بواسطة (المعنى
 ان الى وتوصل (Learning _Relearning Method) التعلم اعادة_ التعلم

 فرد كل ان الذاكره فً التعٌش  المعانً الً تفتقر  التً او مترابطه غٌر الماده

 منه ٌطلب التً للمقاطع بلنسبه "تماما الصفر من ٌبدأ للتجربه مٌدان هم ممن

 تذكر للتجربه الخاضع استعادة  امكان هوه التعلم مقٌاس وكان  حفظها

 المعادله وتتلخص "اضافٌا "وقتا منه تطلب وان حتى كامله المفردات

 : االتً للتذكر الالزم الزمن استخالص ب المستخدمه



 100×  زمن اعادة التعلم   –زمن التعلم االصلً =   زمن التذكر             

 الزمن المستغرق فً التعلم االصلً                                   

 عنه "معبرا التعلم العادة الالزم الزمن فً الوفر مقدار ٌمثل الناتج ان•

 لمنحنى المقابل الوجه وهو) االحتفاظ منحنى ٌمثل ما او مئوٌه بنسبه

  ( النسٌان

 

 

 نسبة عن فٌه ٌتحدث الذي االستبقاء منحنى (1971 جٌلفورد)قدم•

 االحتفاظ ٌكون المعنى ذات المعلومات ان اذ (المعنى ذات) الماده استبقاء

   المعنى ذات غٌر للماده بالنسبه هوه مما افضل بها



 نظرٌات تفسٌر النسٌان 



 نظرٌة التأكل 

 اوال



 اكثر وهً االضمحالل او االعفاء او االهمال نظرٌة عرفت

 النسٌان اسباب تفسٌر فً واولها "شٌوعا النظرٌات

  النسٌان فً ابنجهاوس منحنى) علمً تمثٌل اصدق وتمثٌلها

   المعلومات تأكل على تفسٌره  ٌرد الذي (

 1959 بترسون و بترسوٌن دراسة منها علمٌه دراسات اكدت-

 ظاهرة وتلك) تأكل هوه النسٌان سبب ان 1958 براون ودراسه
   ( المدى قصٌرة وذاكرة الحسٌه الذاكره خزن فً تحدث

 أثر )فً تدهور عن ٌنتج اذ فسٌولوجً اساس النظرٌه لهذه -

 فان هذا وعلى الزمن مرور بسبب العصبً الجهاز فً ( الذاكره

 بصوره التدرٌجً الللون لفقدان ( البهت )ٌشبه النسٌان

  الزمن مرور مع فوتغرافٌه



 (الحسٌه الذاكره) االٌقونٌه المعلومات من "كبٌرا "جزءا ان-

 الى المتعلم انتبه اذا ولكن ( ثانٌه\ ملً 250 ) بعد ٌختفً

 االنتقال الى بها ٌؤدي معناها فهم وحاول المعلومات

  القصٌر المدى مخزن الى "اوتوماتٌكٌا

 فأن القدٌمه الصوره تتأكل ان قبل جدٌده صوره عرضت اذا-

 النوع هذا ان , القدٌمه فوق "اثرا تترك الحدٌثه اي الثانٌه
 Masking ( أخفاء) ٌسمى  بما البعض ٌفسره

  االٌقونٌه الذاكره فً التأكل



 المدى قصٌرة الذاكره فً التأكل

(  1959بٌترسون و بٌترسون )دلت االبحاث العلمٌه التً قام بها -

على ان الماده تختفً عادة من الجهاز قصٌر المدى فً حوالً 

ثانٌه وهذا أختفاء ٌعرف بلتأكل نتٌجة مرور الزمن ( 20 – 15)

واظهرت نتائج التجربه زٌادة نسبة االجابات الصحٌحه كلما 

 قصرت فترة االستدعاء 

لكً نقلل من التأكل فً الذاكره قصٌرة المدى البد من اعادة -

فعندما ٌنصت الطالب , المعلومات بصوت غٌر مسموع او واطئ 

الى محاضره وهو حالم الٌستطٌع التذكر ماقٌل فً الدرس اال 

 القلٌل 



 وٌناقش المحاظره عن المالحظات ٌكتب الذي الطالب ان -

 المعلومات استعاده ان ٌكون فعال بشكل ذهنه فً ماجاء

 االجراءات واتخذ المدى قصٌره الذاكره فً مرات عدة

   المدى البعٌدة الذاكره فً منها قسم بوضع

 18 خالل المدى قصٌرة الذاكره فً تتأكل المعلومات ان-

   المدى بعٌدة الذاكره الى االنتقال فرصة تفقد ثانٌه



 هذه ماٌؤكد العلمً المجال فً ودراسات الشواهد من هناك-

 كٌف, منها صالحها غٌر فً شواهد هناك ان اال النظرٌه

 او السباحه الٌنسون الناس ان السبب التأكل نظرٌة تفسر

  السنوات ممارسة او تدرٌب بدون ظلوا وان  حتى السٌاقه

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 

 ٌسبب قد الزمن مرور من بالرغم انه هنا االساسٌه النقطة-

 بحد الزمن فان كما النسٌان الى تؤدي التً التغٌرات بعض

 ذاته فً الوقت اذا  النسٌان عن ماٌعرف كل الٌفسر ذات

 بناء تأكل فً ٌتسبب مما اكثر النسٌان فً ٌتسبب ان الٌمكن

  الخشب من

  


