
الذاكرة  

البشرية



األنشطة يحتل موضوع الذاكرة البشرية مكانة هامة لدى المختصين بالدراسات النفسية إلرتباطها بمعظم

.النفسية التي يقوم بها األفراد 

ها تمثل الذاكرة ذلك النظام النشط  الذي يقوم على استقبال المعلومات وترميزها وتنظيمها وتخزين

.واسترجاعها 

لوك تمتاز الذاكرة من حيث تنوع العمليات التي تتضمنها وتلعب دوراً هاماً في مختلف مجاالت الس

.اإلنساني و األكاديمي و اإلجتماعي والحركي واإلنفعالي و اللغوي 

هي بمثابة أحد األعمدة األساسية في عمليات التعلم واإلدراك والتفاعل مع البيئة المادية 

.إذ أن الخلل فيها يسبب ضعفاً في مثل هذه العمليات , واإلجتماعية 

مقدمة 



دراسة الذاكرة



ابحاث ابنجهاوس من أشهر المحاوالت األولى التي اهتمت بدراسة الذاكرة على النحو العلمي تعد

هم تمثلت األساليب بتعريض المفحوصين إلى مجموعة من القوائم التي تحتوي كلمات معينة بحيث يطلب من

.حفظها ثم اسدعائها بنفس التسلسل 

.قياس السرعة التي يستطيعون فيها اكتساب هذه المفردات والزمن الالزم الستدعائها : والهدف من هذا 

: المقاطع عديمة المعنى

.مقطعاً ( 16)حيث كانت تعرض على المفحوصين مجموعات من المقاطع تتألف كل منها من 

أحرف تشكل كلمة غير مألوفة للمفحوص وذلك لتجنب انتقال أثر ( 3)ويتألف المقطع الواحد منها على 

.التعلم السابق على األداء في اكتساب واالستدعاء

:استخدم ابنجهاوس ما يعرف بـ 

.القوائم المتسلسلة -1

. المقاطع عديمة المعنى-2

:القوائم المتسلسلة لقياس أداء األفراد على اإلكتساب والتذكر 



ر طلب وبعد فترة من الزمن يكر, كان ابنجهاوس يقيس الزمن الذي يحتاجه المفحوص في اكتساب وحفظ المقاطع 

فوجد أن الزمن الالزم , إعادة حفظ هذه المقاطع مرة أخرى بهدف تحديد الزمن الذي يحتاجه المفحوص لحفظها 

.في المرة الثانية كان يقل عنه في المرة األولى المقاطع لحفظ 

:توصل إلى معادلة يمكن من خاللها قياس نسبة اإلقتصاد في الزمن الالزم إلعادة التعلم 

الزمن الالزم إلعادة حفظ المقاطع -الزمن الالزم لتعلم المقاطع في المرة األولى  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  نسبة اإلقتصاد 

الزمن الالزم لتعلم المقاطع في المرة األولى 

:أبرز إسهامات ابنجهاوس في مجال دراسة الذاكرة 

. ابتكار القوائم المتسلسلة لقياس قدرة األفراد على الحفظ والتذكر-1

. استخدام طرق منهجية تخضع لعامل الزمن في قياس قدرتي االكتساب والتذكر-2

ادخال متغيرات أخرى في دراسة هذه العمليات مثل الطول والمادة والقائمة المراد حفظها ودرجة التمكن من-3

.  إدراك المعنى وأسلوب تقديم المادة للمتعلم 



: المدرسة السلوكية 

ن فهي تنظر إلى الذاكرة  عبارة عن مجموعة ارتباطات تشكلت بي,  لم تبتعد نظرتها عن نظرة ابنجهاوس 

لبيئة التي تزداد هذه االرتباطات عدداً وتعقيداً نتيجة لتفاعل األفراد المستمر مع ا, مثيرات واستجابات معينة 

يعيشون فيها 

تباه اختلفت النظرة الى الذاكرة وأصبحت تدرس من منظور معرفي حيث ازداد االهتمام بالعمليات المعرفية كاالن

واإلحساس واإلدراك والترميز والتنظيم والتخزين وغيرها 

:لقد بقيت مثل هذه التفسيرات للذاكرة سائدة حتى الستينات من القرن العشرين 



تذكر ظهرت أبحاث في مجال الذاكرة اهتمت بدراسة الدماغ البشري وعالقته بعملية التعلم واالكتساب وال❖

من اهتمت العديد من األبحاث التي أجراها روجر سبري وروبرت اونستاين إلى إن الدماغ البشري يتألف

:فصين 

:كل منهما يؤدي وظائف مختلفة حيث

يل من الدماغ وظائف تتعلق في قدرات المنطق واللغة والتخليل والرياضات والتخالجانب االيسر يؤثر 

.والموسيقى ويلعب دورا هاما في معالجة المثيرات الصوتية والسمعية 

.دورا هاما في معالجة المعلومات البصرية والمادية والمكانية الجانب األيمن 



العمليات العق لية في الذاكرة



: الذاكرة عملية عقلية مركبة يمكن أن نميز فيها أربع عمليات أساسية هي 

. ترسيخ االنطباعات)1

.االستبقاء( 2

.االستدعاء( 3

.التعرف ( 4



ي شكل تعني هذه العملية  نشاط اكتساب أو تعلم المعلومات  والخبرات  وتكوين انطباعات عنها ف

.تصورات ذهنية تعرف بآثار الذاكرة 

هو عملية خزن واستبقاء االنطباعات في الذاكرة بتكوين االرتباطات بينها لتشكل وحدات من 

.المعاني 

. سجة المخ ويحدث الفاقد في عملية االستبقاء في حاالت المرض العقلي خاصة حينما يحدث تحلل في ان

: ترسيخ االنطباعات)1

:االستبقاء( 2

:االستدعاء( 3

.هي عملية استرجاع ما استبقاه الفرد في ذاكرته من انطباعات وصور وآثار 

. الالحقة هو عملية استعادة الفرد لالستجابات النتعلمة تحت ظروف االستثارة المالئمة في الموقف:بمعنى آخر 

: التعرف( 4

هو العملية التي تتحقق بها استجابة األلفة باألشياء أو الموضوعات التي عرفها الفرد وخبرها من قبل

.بالتالي يتعرف عليها مرة أخرى في مواقف أخرى ارتباطاً بإشارات أو عالمات أو إمارات معينة دالة عليها , 



:الذاكرة تتعرض عملية التعرف لنوعين من اضطرابات 

.وهو نوع من النسيان. الشعور بالغرابة حينما تكون األشياء أو األشخاص مألوفة بالفعل -أ

التعرف الكاذب حينما تبدو أشياء جديدة أو أشخاص غير مألوفين بالفعل أو مواقف جديدة تماما -ب

.وتبدو كما لو أن الفرد قد خبرها من قبل , على أنها مألوفة 

ظاهرة التي تؤلف نشاط الذاكرة ك( التعرف , واالستدعاء , واالستبقاء , الترسيخ ) تلك العمليات األربعة 

.عقلية مركبة 

.  ل بينها وتتكامل مع بعضها بحيث يتعذر الفص, وتؤلف كل عملية من هذه العمليات جزءاً ضروريا من الذاكرة 

.  ويؤكد هذه الحقيقة اضطرابات الذاكرة في الحاالت المرضية المختلفة 



وظائف الذاكرة البشرية  



وظائف الذاكرة البشرية 

ي كافة تؤدي الذاكرة البشرية ثالث وظائف رئيسة ولها دور فعال ف

حيث أن هذه الوظائف لها دور أساسي في , األنشطة السلوكية 

عا ومن وربطها مبالمعلوماتاالحتفاظ,التعلم, االكتسابعمليات 
.  ثم استرجاعها لتنظيم األداء والسلوك البشري



:.وتتمثل هذه الوظائف في 

ز عمليات الترمي
.والتشفير

ن عمليات التخزي
.واالحتفاظ

عمليات 
.االسترجاع



عمليات الترميز والتشفير  : أوالً 

ال يتم إن االنطباعات الحسية التي نستقبلها عن العالم الخارجي من خالل الحواس

لى  شكل ترجمتها مباشرة , ألنها جميعاً يتم نقلها إلى األجهزة العصبية الخاصة ع

أو التشفير فيريالتشنبضات كهروعصبية , وبالتالي عملية الترميز بمثابة التحويل 

ة إلى آثار األولي للمعلومات , فيتم تحويل االنطباعات الحسية من حالتها الطبيعي

لها مدلول معين عند الفرد ,وتلعب ( صور أو رموز أو معاني)في الذاكرة , 

.واالهتمام دور مهم وبارز في تفسيرها , الخبرات السابقة ودرجة االنتباه



يها عملية ترميز المعلومات لها دور أساسي في أشكال السلوك التي يقوم ف
:لمعلومات التاليتين في معالجة ااالستراتيجيتنالفرد , ويستخدم الفرد أحد 

:.استراتيجية المعالجة المتسلسلة-أ

ذه يتم معالجة المثيرات واحداً تلو اآلخر اعتماداً على درجة انتباه  الفرد التي يوليها له

.المثيرات وأهميتها له 

:.استراتيجية المعالجة المتوازية _ ب

يتم فيها معالجة مجموعة مثيرات في وقت متزامن , بحيث يتم االستجابة للمثير المرغوب 

.واالحتفاظ به وإهمال المثيرات األخرى 



:.يميز الباحثون عدة أشكال من التشفير 

أشكال , )يتم تمثيل المعلومات في الذاكرة على نحو بصري  : التشفير البصري-1

(.أو صور 

ألصداء ا)الذاكرة على نحو سمعي قييتم تمثيل المعلومات : التشفير السمعي -2

(.الصوتية 

.لمسييتم تمثيل المعلومات في الذاكرة على نحو : التشفير اللمسي-3

معنى الذي يتم تمثيل المعلومات في الذاكرة بواسطة ال:التشفير الداللي اللفظي -4
.يدل عليه 



 ً :.عملية التخزين أو االحتفاظ :. ثانيا

وتبقى إلى وقت الحاجة , المرمزةتعمل الذاكرة على االحتفاظ بالمعلومات 
ي ويستدل على وجودها من خالل عملية االسترجاع والتعرف , وتكون الذاكرة ف

ومات أقوى أشكالها بعد عملية التعلم مباشرة , وتعتمد عملية االحتفاظ بالمعل
ة على عوامل منها الزمن والجهد الذي يبذله الفرد أثناء عملية االكتساب ودرج

.االنتباه واالهتمام أثناء عملية ترميز المعلومات 

ة أو سمعية , بصرية , لمسية , ذوقي) تخزن المعلومات على شكل آثار او صور
(.معاني ودالالت 

:تأخذ أشكال ثالثة حسب نوعية المعلومة 

.األحداث والمعاني واإلجراءات



:عملية االسترجاع :. ثالثا  

هي قدرة الفرد على تحديد موقع المعلومات المراد تذكرها وتنظيمها ,

ات وتعتبر من أكثر الصعوبات التي تواجه نظام الذاكرة لتنوع المعلوم

ي المخزنة فيها وسعتها , ولكن هناك العديد من الخبرات او المعلومات ال

تمراربإسيتم استرجاعها بسهولة والسيما تلك المألوفة أو يمارسها الفرد 

:., وتمر عملية االسترجاع في ثالث مراحل 

مرحلة األداء 
الذاكري  

مرحلة تجميع
وتنظيم 
المعلومات

مرحلة البحث
عن 

المعلومات 



:مرحلة البحث عن المعلومات -1

ᴥاذ قرار يتم في هذه المرحلة تفحص سريع لمحتويات الذاكرة إلصدار حكم أو اتخ

.حول ما إذا كانت المعلومات موجود أو ال 

ᴥ وتتفاوت مدة البحث تبعاً لنوع المعلومات المطلوبة.

ᴥؤال كم عدد فتكون االستجابة سريعة عندما ال تتوفر لدى الفرد أية معلومات , كس

عندما النجوم , فنجد الفرد يرد سريعاً بـ أن عددها كثير وال يعرف كم عددها أو

.يكون السؤال عن شيء مألوف أو خبرة كسؤال كم عدد إخوانك 

ᴥة وقد تأخذ وقتاً من الزمن عندما تكون هناك مؤشرات تدل على وجود المعلوم
.لكنها ليست بالمتناول كالسؤال, عن تعريف مفهوم معين 



:.مرحلة تجميع وتنظيم المعلومات -2

ᴥ قرار حول وجود معلومات ذات العالقة غير كافية لحدوث عملية أصدارإن عملية

..قدةاالسترجاع , فربما تكون المعلومات غامضة او ناقصة أو تتطلب استجابة مع

:تتم عملية تجميع واستدعاء المعلومات وفق

ᴥ مبدأ انتشار أثر التنشيط للخبرة المخزنة:

 ً لهذا حيث أن المعلومات تخزن بالذاكرة على شكل شبكات متداخلة ووفقا

إلى إثارةالمبدأ فإن إثارة أي شبكة  خالل التفكير أو وجود منبه يثيرها يؤدي

بطة مثل جميع الشبكات المرتبطة كالتفكير في المدرسة يثير جميع الشبكات المرت

...األصدقاء والنظام <-المعلم والكتب <-التعلم والتعليم <-كالمدرسة 



عض الحاالت ويكاد يكون مبدأ انتشار أثر التنشيط فعاالً, لكنه يفشل في ب

:فيتم اللجوء إلى

:.مبدأ إعادة بناء الخبرة 

ᴥ والذي يتمثل في استخدام مبدأ العصف الذهني أو الدماغي في محاولة أداء

.ن استجابة التذكر من خالل استخدام أجزاء صغيرة من المعلومات وبعض القرائ

ᴥملة وتلعب الذاكرة قصيرة المدى دور بارز في عملية التذكر , فهي الذاكرة العا

ها إلى التي تقوم على استقبال منبهات التذكر وإرسال إشارات مناسبة من بشأن
.الذاكرة طويلة المدى من أجل الحصول على المعلومات 



:.مرحلة األداء الذاكري -3

ᴥشكالً تمثل في االستجابة النهائية لعملية االسترجاع والتي تأخذ

.ظاهرياً أو غير ظاهري 

ᴥ دة أو تتراوح بين أداء حركة بسيطة أو مهارة معقحركيةفربما تكون

 او بسيطة كاإلجابة بنعم أو اللفظيةإعادة أداء معين , أو قد تكون 

.معقدة مثل الحديث أو تقديم نص لغوي معقد لفظاً أو كتابة 



العوامل المؤثرة في التذكر  



العوامل المؤثرة في التذكر 

ᴥ مؤثرة في لذا تعتبر العوامل ال. الذاكرة الفعالة هي إلى حد كبير نتاج تعلم فعال

اتج لسبب واضح مؤداه أن عائد أو ن, التذكر هي مبادئ التعلم اإلنساني أساسا 

فرد بسرعة ويسترجعه ال,عملية التعلم هو ما يتبقى في الذاكرة ألطول فترة ممكنة 

.  وبدقة وفقا لمثيرات الموقف

العوامل 
المؤثرة 
رفي التذك

م طرق تعل
مادة 
التذكر

مدى 
الذاكرة

نوع مادة 
التذكر

ى المستو
العمري

ى المستو
العقلي

الجنس 
(ذكر,أنثى)

مستوى
ةالدافعي



:مدى التذكر.1

ᴥ-5-4من يستطيع الشخص الراشد العادي إن يتذكر على األقل لمدة دقيقة رقم تليفون يتكون
قد ,أرقام 

ᴥ ولكن إذا كان يتكون من أكثر من ذلك فأنه من المحتمل أيجاد صعوبة في,سمعه لمرة واحده
تذكره 

ᴥ حتى لو سمعناه لمرتين.

ᴥ بة لكل فرد ويمكن تحديد هذا المدى بالنس.يفترض مدى الذاكرة تحديدا واقعيا لقدرتنا على التعلم
سة بتكرار سلسلة من األرقام الفردية أو الحروف أو الكلمات لكي نرى مقدار األرقام في السل

التي يستطيع تذكرها فورا بعد سماعها مباشرة 

ᴥ ولقد لوحظ بصفة ,(246صفحه )فقد وضع جيلفورد قائمه بهذه السالسل من األرقام الفردية
دى كما يعتبر م,عامة انه كلما كانت قائمة األرقام في الصف الواحد طويلة ازدادت نسبة الخطأ 

ا كما يختلف مدى الذاكرة وفق,الذاكرة بالنسبة للحروف والكلمات أقل إلى حد ما من األرقام 
.لمتغير العمر

:نوع مادة التذكر.2

ᴥالشعر وتوضح بعض الدراسات جيلفورد أن,نخبر صعوبة في تذكر بعض المواد أكثر من غيرها
ان و, والنثر أسهل من قوائم الكلمات غير المترابطة , أسهل في تذكره بصفة عامة من النثر 

.هذه األخيرة أسهل في تذكرها من المادة عديمة المعنى 



:وقد كان متوسط عدد المحاوالت لحفظ هذه المواد األربع وتذكرها على النحو التالي 

ᴥمادة توضح هذي النتائج أننا نميل إلى تذكر المادة ذات المعنى بسهولة بينما يصعب علينا تذكر ال

.ر نواتجهأي إن التعلم المنطقي والغني يكون أكثر فعالية في تذك.الفقيرة للمعنى أو الغير مترابطة 

:طرق تعلم مادة التأثر. 3

ᴥاإلنساني, فبقدر تتحقق فاعلية العمليات العقلية المكونة لنشاط الذاكرة استنادا إلى مبادئ وقوانين التعليم
.ما تعتمد هذه العمليات على طرق فعالة في التعليم 

المحاوالت األزمة للتذكر متوسط عددنوع المادة

9.3المقاطع عديمة المعنى 

5.7الكلمات المترابطة

3.9الكلمات المترابطة

1.6الكلمات في جمل 



طرق تعلم مادة التذكر

.زئيةالطريقة الكلية والطريقة الج-1

.طريقة التسميع-2

طريقة التعلم الموزع على -3
.فترات



:الطريقة الكلية والجزئية. 1

ᴥشخاص يميلون في علم النفس هناك طريقتين لتعلم المادة أما على الطريقة الكلية أو الجزئية فبعض األ

علم نفسه والشخص المت,إلى الطريقة الجزئية وبعضهم للكلية ولكن يتوقف ذلك على حسب مقدر المادة 
.وغير ذلك من العوامل ولكل طريقه مزايا وعيوب 

ᴥتتابع منطقي الطريقة الكلية ال تكون مجدية عندما تكون المادة طويلة للغاية وتتصف بوحدة طبيعية أو

.يعمالن كإطار يمكن في سياقه تناول األجزاء 

ᴥ أ ما الطريقة الجزئية تكون مجدية أكثر حينما تكون المادة طويلة أو صعبة.

ᴥراد تذكرها ومع هذا فان كال الطريقتين يرتبطان ببعضهما ويكون األسلوب األمثل في تعلم  المادة الم

ان كانت ألن الطريقة الكلية وحدها و,(الكل -الجزء-الكل)بفعالية هو الجمع هو الجمع بين الطريقتين 

د كثيرا ال تساع,تساعد على تكوين المعنى عام أو في إطار  مرجعي عام للمادة المتعلمة المراد تذكرها 

رد الطريقة الجزئية تجعل الفالمكونةإماعلى التعميق في إغواء المادة وألحاطه بالمادة وعناصرها 

.علم مادة التذكر يتشتت بالتفاصيل ويجد صعوبة في الربط بين األجزاء لذا كان الجمع هو األفضل في ت



:طريقة التسميع . 2

أن نقرأها مرة أخرى أو نحاول استرجاع المادة مع ,بعد قراءة المادة لمرة أو مرتين ,هل من األفضل 

.ل هي الطريقة األفض( التسميع)التركيز على النقاط الضعيفة ؟ ال شك إن الطريقة األخيرة 

.بوضع جدول يوضح هذه الدراسة( آرثر حيتس )و قد قام 

ى ما يقرب فقد اتضح من دراسته أن زيادة الوقت المخصص للتسميع بالنسبة للمقاطع عديمة المعنى إل

%  40والقصص القصيرة لم تتطلب أكثر من, من فترة التعلم قد أدى إلى زيادة تعلمها % 80من 

.وقد كان التسميع الفوري أفضل من التسميع المرجأ ,لفترة التعليم لعملية التسميع 

:طوي عليها تتضح فاعلية طريقة التسميع من القوانين النفسية التي تن

بل , حيث ال يقتصر عمل العقل على مجرد القراءة,فهي تتضمن فاعلية أكثر من جانب المتعلم -1

.يعتمد الفرد على نشاطه وإحساسه وتفكيره وعلى شحذ قواه العقلية 

د من حيث يدرك الفرد النقاط التي تحتاج إلى مزي,وهي ضمن استمرار الحالة الدفاعية وتقويتها -2

.التدريب ويقف على ما يحققه من تقدم



:طريقة التعلم الموزع على فترات . 3

ᴥ أن التعلم والتدريب ( 1927ستارشدراسة )تؤكد بعض الدراسات مثل
احدة الموزع على فترات أفضل من التعلم المركز الذي يتكدس دفعه و

في حين ,وذلك لكونه أكثر فاعلية ألنه يرتبط بعوامل التعب والتشتت,
للمادة أن التعلم الموزع ينطوي على تجدد النشاط وعلى تمثل تدريجي

.المتعلمة بدال من تناولها دفعة واحدة 

ᴥعلم ومع ذلك ليس التعلم الموزع هو الطريقة األمثل في كل مواقف الت
مركز هو ففي التعلم القائم على حل المشكالت عادة ما يكون التدريب ال,

ن صورة ألنه يقوم في هذه الحالة على البصيرة وتكوي,الطريقة األفضل 
.كلية متكاملة قد يصعب تكوينها بالتعلم الموزع على فترات 

ᴥلتعلم وبذلك يكون التدريب الموزع أفضل إلى حد ما بالنسبة ألنماط ا
.اآللي



:المستوى العمري . 4

ᴥعند أي : اءل تتأثر فعالية عمليات التذكير بعمر الفرد ارتباطا بقدرته على التعلم وهذا يمكن أن نتس
وفي أي سن تبدأ في التدهور ؟,مستوى تصل القدرة على التعلم إلى  أقصى مستواها 

م ألن الناس تختلف عن بعضها األخر في معدل نموه,ولكن اإلجابة على هذا السؤال ليس واحدة 
.  وتدهورهم

ᴥ د وعمر الفر(صورة متحركة )وهناك عالقة توضح بين القدرة على تذكر أحداث لوحظت بصريا.

:المستوى العقلي . 5

ᴥ ول تكون فالقدرة على التعلم والتذكر لدى األطفال ضعاف العق, يتأثر التذكر بمستوى ذكاء الفرد

غالبا ما ,وعلى العكس من ذلك ,ويتضح ذلك في كل العمليات العقلية المكونة لنشاط الذاكرة ,ضعيفة 
.يتصف األطفال األذكياء بذاكرة قوية 

:الجنس . 6

ᴥي التعلم يبدى البنات غالبا تفوقا على البنين من نفس مستواهم العمري في اختبارات الذاكرة وف
.ولكن نتائج البحوث في هذا الصدد متضاربة وغير مطلقة , المدرسي 



:مستوى الدافعية. 7

ᴥقدر ما يقوي فبقدر ما تزداد الدافعية ب, تلعب الدافعية واالنفعالية دورا حاسما في التعلم والتذكر
.نشاط العقل والتذكر 

ᴥميهوكون مادة التعلم تستثير اهتمامات الشخص وارتباطها بخبرته السابقة و بأهدافه ومرا  .
.االحقهفذلك يزيد من تثبتها في الذاكرة وتكون أميل إلى االستدعاء بسرعة ودقة في المواقف

ᴥه في سياق ومما يستثير حالة الدافعية لدى الفرد إلى التعلم معرفته لتقدمه ولنجاحه الذي يحقق
.  بقدر ما يتعلم بسرعة أكبر, فبقدر ما يعرف الفرد تقدمه, عمليه التعلم 

ᴥ وتتضح هذه الحقيقة من بعض الدراسات التي أجريت على مجموعتين من الطالب بإحدى
ره الكليات ,  خضعوا لفترات  من التدريب وفي كل فترة تحسب درجاتهم وقسم يتم إخبا

.بالدراجات بينما القسم اآلخر ال , ثم تم عكس العملية

ᴥي التعلم فكانت نتيجة التجربة أن االحتفاظ بحالة االستثارة الدافعية يؤدي إلى فاعلية أكبر ف
.والتذكر







طرق قياس 
أداء الذاكرة

االستدعاء التعرف 

:االستدعاء❖

هو استحضار الخبرات والذكريات التي مر بها الفرد سابقا على هيئه ألفاظ أو معاني أو حركات

.أو صور ذهنيه , وغالبا تكون االستدعاء استجابة لمؤثر أو منبه معين

ولقياس قدرة الذاكرة يطلب من الفرد تعلم خبرات ومعلومات ثم بعد مرور زمن 

.“تجربة االسترجاع الحر”يطلب استرجاعها ويقاس فيها االسترجاع وتسمى 

:التعرف❖

هو قدرة الفرد على التعرف وتمييز المثيرات والخبرات التي سبق له أن خبرها بالسابق

.تمييز الوجوه: ومن االمثلة عليها 



نظم الذاكرة



:نظم الذاكرة❖

ᴥات من نتيجة لتطور الحاسوب االلكتروني في مطلع الستيني
القرن الماضي ظهرت اتجاهات معرفية حديثة في مجال علم 

فكير االدراك والت: النفس ركزت على دراسات عملية عقلية مثل 
والتنظيم والتذكر والنسيان وغيرها وكان من ابرزها نموذج

واتكنسون : معالجة المعلومات ومن ابرز رواد هذا االتجاه هما 
…شيفرن

ᴥ ن من أوائل علماء النفس الذيوشيفرناتكنسونيعد كل من
أسهموا في صقل وصياغة نموذج معالجة المعلومات وقد قاما 
بوضع نموذج لمكونات نموذج المعلومات من خالل اقتراح 

ل تناول نموذج ثالثي األبعاد للذاكرة البشرية مبرزين فيه مراح
.  المعلومات ومعالجتها



الثة يتألف نظام معالجة المعلومات لدى اإلنسان من ث

:رئيسية تتمثل في ( أنظمة)مكونات 

:أقسام الذاكرة 

الذاكرة الحسية

الذاكرة قصيرة المدى
الذاكرة طويلة المدى



:الذاكرة الحسية. 1

ᴥل تعرف هذه الذاكرة باسم المسجالت الحسية وهي التي تستقب
ت الحسية المعلومات البيئية بصورتها األولية وذلك عبر المستقبال

, (يةالتذوق, والشمية, واللمسية, والسمعية, البصرية)المختلفة 
ى ثالث ثانية إلوتحتفظ بها لفترة قصيرة من الزمن تتراوح بين 

صيرة ومثل هذه المعلومات ربما تزول أو تنتقل إلى الذاكرة قثواني 
ذه المدى اعتماداً على درجة االنتباه التي يوليها األفراد لمثل ه

.المعلومات ومدى أهميتها لهم

ᴥنتقل إلى فالمعلومات التي يتم تركيز االنتباه عليها هي وحدها التي ت
سية في الذاكرة قصيرة المدى وتختلف مدة االحتفاظ بالمعلومات الح

ر هذه الذاكرة تبعاً الختالف المصدر الذي جاءت من خالله وتشي
قبالت الدالئل العلمية إلى أن الذاكرة الحسية تتألف من مجموعة مست

ر ومن الجدي. كل منها يختص باستقبال نوع خاص من المعلومات
إال أن ذكره أن المسجالت الحسية تستقبل كماً هائالً من المعلومات
ليل منها الكثير منها سرعان ما تتالشى وال يتم االحتفاظ إال بجزء ق

…



:الذاكرة القصيرة المدى. 2

زها تسمى هذه الذاكرة بالذاكرة العاملة كونها تستقبل المعلومات من الذاكرة الحسية وتقوم بترمي•
لتخلي ومعالجتها على  نحو أولي  وتعمل على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من حيث استخدامها أو ا
المراد عنها أو إرسالها إلى الذاكرة طويلة المدى لالحتفاظ بها, كما أنها تعمل على استقبال المعلومات
علومات تذكرها من الذاكرة طويلة المدى وتجري عليها بعض العمليات العقلية , ويتوقف استمرار الم
.وبقاءها في هذه الذاكرة على درجة االنتباه ومستوى تنشيط هذه المعلومة واسلوب معالجتها  

:مميزاتها •

وحدات من المعرفة ويستمر بقاءها لفترة 9-5أن قدرة الذاكرة على االستيعاب محدودة حيث تتراوح بين 
.ثانية30زمنية ال تتجاوز 

:النسيان في الذاكرة قصيرة المدى •

قصر الزمن أن معدل النسيان في هذه الذاكرة كبير جداً نظراً لسعتها المحدودة على التخزين من جهة ونظراً ل
ستها سرعان الذي تستطيع فيه االحتفاظ بالمعلومات من جهة أخرى فالمعلومات التي ال يتم تسميعها أو ممار

.ما تتالشى من هذه الذاكرة

:كيف نعزز االحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة قصيرة المدى •

عين من من خالل عملية التسميع للمعلومات المراد االحتفاظ بها وتذكرها على نحو علني أو صامت يوجد نو
نوع األول عندما تسميع االحتفاظ أو الصيانة وتسميع المكثف أو المفصل, يتم اللجوء عادة إلى ال: التسميع هما

نشطة حتى حيث يعمل الفرد على تسميعها كي يبقى, يكون الهدف هو االستخدام الفوري أو اآلني للمعلومات
.يتسنى له استخدامها ومن األمثلة على هذا النوع حفظ رقم تلفون أو بعض المعلومات مثل األسماء



ᴥفاظ أما النوع الثاني من التسميع فيلجأ اليه الفرد عندما يكون الهدف من االحت
ده على بالمعلومات لمدة طويلة فيحاول ربطها ببعض االشياء المألوفة التي تساع

.تذكرها الحقاً 

ᴥي هذه ففالتجميع أو التحزيم وهناك اسلوب آخر لتعزيز سعة الذاكرة وهو اسلوب

ل كل الطريقة يتم تجميع أجزاء من المعلومات المنفصلة وحزمها في وحدات لتشك

و مجموعة منها وحدة واحدة ويصلح إستخدامها في حفظ االعداد واالرقام للهواتف أ

7يتألف من ( 7982536)الرقم التالي : للموظفين والكلمات فعلى سبيل المثال 

(  2536), (798)وحدات منفصلة ولتسهيل عملية حفظها بتقسيمها الى مجموعتين 

وكما يمكن التعامل مع .…وحدات 7وبهذا النحو  تم  اختصاره الى وحدتين بدالً من 

.…حفظ حروف لغات مختلفة 

ة المدى فعملية التحزيم تسهم في زيادة سعة الذاكرة قصير

ومن قدرتها على معالجة معلومات أكثر 



:المدى الذاكرة طويلة . 3

لجتها تقوم هذه الذاكرة بتخزين المعلومات التي تم ممارستها ومعا•
قلية معينة بشكل منفصل بحيث يتم تخزينها على شكل تمثيالت ع

ديمة ويتم فيها تخزين جميع الخبرات والمعارف والذكريات الق
.منها والحديثة

:ميزتها •

كتبة نظراً تمتاز بسعتها الهائلة على تخزين المعلومات فهي تشبه الم
ا لفترة لطاقتها الكبيرة على تخزين المعلومات والتي يستمر وجوده
طويلة ربما يمتد طول فترة الحياة , وتتأثر مثل هذه الذاكرة 

…بالتغيرات الفيزيائية والفسيولوجية 



ومات التي تشير الكثير من الشواهد واألدلة العلمية تفيد بأن المعل❖

إلى تدخل الذاكرة طويلة المدى ال تُفقد منها إنما تبقى موجودة

:األبد 

ي مساعدة باستخدام إجراءات التنويم المغناطيسي يمكن للمعالج النفس: أوالً •

ى فترات األفراد على تذكر خبرات سابقة بكافة تفاصيلها يرجع بعضها إل

.الطفولة المبكرة بحيث ال يستطيعون تذكرها في الظروف العادية

• ً في أفاد العديد من المرضى الذين تعرضوا إلى عمليات جراحية: ثانيا

روها في الدماغ أنهم عاشوا ذكريات سابقة بكافة تفاصيلها لم يكونوا ليتذك

وكان ذلك نتيجة مالمسة مجس الجراح لبعض خاليا , الظروف العادية

.الدماغ

• ً وص إعادة في تجارب االستدعاء المتكرر والتي يطلب فيها من المفح: ثالثا

ادة تذكر ما تم تعلمه سابقاً ,يلحظ أن االفراد في كل مرة يطلب منهم إع

مات في التذكر يستطيعون تذكر معلومة جديدة وهذا ما يدلل على بقاء المعلو

.…الذاكرة



أقسام الذاكرة طويلة املدى

الذاكرة االجرائية

ذاكرة األحداث

ذاكرة املعاني



:ذاكرة المعاني-1

.تخزن المعلومات         شبكات من األفكار تحمل معنى معين

:  تتمثل الشبكات في 

االفتراضات

. تحمل معاٍن معينة يمكن أن تكون صحيحة أو خاطئة, أجزاء من المعارف•

.هي أصغر وحدات المعرفة•

الصور الذهنية

.مرآة تعكس الخصائص الفيزيائية لألشياء التي يصادفها الفرد•

ف وص:مثال . تساعد في العمليات المعرفية المتمثلة في اصدار األحكام•
.حديقة المنزل 

المخططات 
العقلية

تعكس,بني أساسية معرفية يقوم عليها تنظيم المعلومات واألحداث •
.العالقات بين األشياء على أساس التشابه أو االختالف

.تشكل نمط يوجه عملية الفهم للمفاهيم أو االحداث•



:ذاكرة األحداث-2
ᴥ ط بزمان التي ترتبذات الطابع الشخصي تشتمل على المعلومات والذكريات

.  أو مكان معين

ᴥتتخزن تتكون من جميع الخبرات الشخصية التي عاشها الفرد منذ طفولته ف
.معلومات متعلقة بالحوادث الشخصية واألماكن واي امور اخرى

ᴥترتيب ألنها تحتفظ بالذكريات وفق( عللي)تسمى بالذاكرة التسلسلية؟
.  متسلسل

:الذاكرة االجرائية -3

ᴥ ذلك وقتا قد يستغرق, يتم فيها تخزين المعلومات المتعلقة بكيفية عمل ما
.وجهدا من الفرد ولكن سرعان ما يتم تذكر الكيفية عند الحاجة



معينات الذاكرة

ة طريق
ل التخي

ة طريق
الربط

طريقة 
الكلمة 

املفتاح

طريقة 
اتاملختصر

طريقة 
الكلمة 

العالقة

طريقة 
األماكن 
واملواقع



:طريقة األماكن والمواقع. 1

وسسيمند.. الشاعر والخطيب اليوناني : مكتشف الطريقة

خدام وقد شاع است, استخدم الطريقة لحفظ القصائد والخطب

عض هذه الطريقة عند اليونانيين والرومانيين وجرى عليها ب

:تتطلب هذه الطريقة التالي. التطوير

.حفظ سلسلة من المواقع واألماكن-1

.تجزئة المادة المراد حفظها الى اجزاء وربطها باألماكن-2

على الفرد تذكر , عند الحاجة الى استدعاء المعلومات -3

.االماكن ليتذكر المعلومات



:طريقة الكلمة العالقة. 2

يق تتطلب حفظ كلمات مألوفة ولها ايقاع معيت ليتم تعل

هنية يلجأ الفرد الى تشكيل الرابطة الذ. معلومات جديدة بها

.ياليهبناء على تشابه ايقاع الكلمات او على ابتكار صور خ

:طريقة المختصرات . 3

شكيل تقوم على استخدام المقاطع االولى من الجمل والكلمات لت

خدم تست. كلمة او جملة تسهل حفظ وتذكر االسماء واالفكار

.  كثيرا في اللغة االنجليزية



:طريقة الكلمة المفتاح. 4

لمات طريقة لحفظ كلمات أو معاني من لغات اجنبية من خالل ربطها بك
.  اخرى من اللغة االصلية المماثلة لها من حيث االيقاع أو اللفظ

:طريقة الربط . 5

لومات تقوم على أساس تشكيل رابطة تخيلية بين األجزاء ذاتها للمع
فكار وفق فحسب هذه الطريقة يتم تشكيل الروابط بين األ. المراد حفظها
بقة مع تلك إذ يتم تشكيل صورة ذهنية تربط الفكرة السا, تسلسل معين

الفكرة بحيث تشكل الفكرة السابقة مثيراً يسهل, التي تليها وهكذا
.الالحقة

:طريقة التخيل . 6

مراد طريقة تساعد الفرد على استرجاع صور وتخيالت للخبرات ال
.تعلمها



شكراً 


