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 في التعلم ( وأثرهما) الثواب والعقاب 

 

. ومن  ة والتعليملتربيالثواب و العقاب من اهم وافع تحقيق التعلم , ومازال امر استخدامها من االمور المهمة في جال ا

د فيه ان ي يؤكاهم من تصدى لدراستها بشكل علمي هو العالم االمريكي )ثورندايك( عندما صاغ قانون )االثر ( الذ

ن . ولم السجووعضوية ميالة الى ان تكرار السلوك التي تحصل من بعد الثواب والعقاب في المدارس واالصالحيات ال

 يكن االعتمام بالدوافع الوفا في ذلك العهد .

قليل من لى التيقصد بالثواب كل مايحصل عليه الفرد ويؤدي الى شعوره بالراحة  وهو كل مايؤدي ا -معنى الثواب :

 الة التوتر عند الفرد .القلق واز

ية ما حو غانوالثواب يعتبر من البواعث والباعث ماهو اال موقف خارجي مادي او اجتماعي ويثير السلوك وبحركة 

عها باعث مرتبط ي,عندما  يقترن مع مثيرات معينة . فنحن نتوقع من الطالب ان يظهروا اهتماما اكبر بمادة دراسية 

 لفرد بسلوكيام اقخرى ال يرتبط معها مثل ذلك الباعث ان هناك نتائج معينة ترتبط مع اكبر او ثواب اكبر من مادة ا

 -معين فسلوك الفرد ممكن ان يتبع الحاالت التالية :

 حصول الفرد على شي مرغوب فيه بعد قيامه بالسلوك . (أ

 انتهاء وضع غير مرغوب فيه نتيجة قيام الفرد بالسلوك . (ب

التعزيز  اب اوة . تعمل على تقوية السلوك الذي بحدث قبلها مباشرة , فالثوان هذه الحاالت هي حالة باعثي

 يميل الى ب بهاااليجابي المتمثل بانها شيء مرغوب فيه هما نوعان من انواع البواعث ,الن السلوك الذي ارت

 ان يتكرر بشكل اكبر .

لعب مكافئات تل فاليها شكل مباشر وفعاان انواع البواعث في التعلم الصفي كثيرة , ويستطيع المعلم ان يتحكم ف

واضح  بشكل دورا حاسما واساسيا في عملية التعلم سواء في المدرسة او في خارجها , لقد اشارت الدراسات

 اة يجب انلمكافاان الدفع عن طريق االثابة افضل من الدفع عن طريق العقاب او التهديد باستعماله . كما ان 

 م الصفي والموقف التعليمي , والمكافئات انواع هي :تكون على صلة وثيقة بالتعل

 لفظية على شكل تشجيع . .1

 غير لفظية على شكل ابتسام وتعبيرات الوجه . .2

 مادية كإعطاء الجوائز . .3

عد ت مباشرة بما اتولكن في كل االحوال يجب الحرص على ان ال تتأخر المكافاة كثيرا , وبعد قيام الفرد بالسلوك فكل

 رها اقوى وافضل . كما يجب ان توجه لمكافاة الى انجاز المتعلم وليس الى شخصيته .السلوكان تأثي
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رت د اشاوتعتبر المعلومات التي يضعها المدرس على الورقة نوع من انواع البواعث , وكذلك المالحظات , وق

 الدراسات الى ان المالحظات العامة والمتخصصة على ورقة االمتحان بدونها .

في تعلم  مفيدا والتعاون نوع من انواع البواعث في التعلم الصفي, فالتنافس كدفاع اجتماعي قد يكونوان التنافس 

دل وزع بدون عافس يالمهارات والمعلومات, ولكنه غير مفيد في العمل االبداعي الذي يحتاج الى خيال واسع . وفي التن

لشديد ان التنافس اوجد  نافس غير مرغوب بها اجتماعيا ,فقدومساومة , ألنه يعطى للمتفوقين فقط . ان االثار البعيدة للت

درسة . ان ي المعلى عالقة بحوادث الغش عند الطالب , ومع القلق ومشاكل التكييف المدرسي, ومع حوادث االنتحار ف

 احسن ريقة الستغالل التنافس هي التنافس مع الذات .

عداء له . انافسة على الغير. ولكن كثيرا مايرى المتنافس في موالتنافس ما هو اال صراع يستهدف االنتصار والتفوق 

 : وفي بعض الحاالت يكون التنافس باعثا على الحسد والبغضاء وثبوت الهمة خاصة في المواقف التالية

 ينهم .اعي بحين يكون من الشدة والعنف بحيث يؤدي الى اضطراب انفعالي لدى المتنافسين وسوء توافق اجتم .1

 ين افراد متباعدين القوى واالمكانيات .حين يقوم ب .2

 اذا ترتب على االخفاق في المنافسة ضياع احترام الفرد في اعين زمالئه او غيرهم من الناس. .3

ذهب عي ويحين يكون على التوكيد على الفوز واحتالل مركز الصدارة عنيفا بحيث يحول دون اي تعاون جما .4

 بالقيمة الذاتية للتعلم.

نتائج  ن علىالبواعث وهو مايسمى ) التغذية الراجعة ( والمقصود بذلك تعريف المتعلمي وهناك نوع اخر من

 لقد اشارتوئة , اختباراتهم بحيث تعاد للطلبة اوراق االختبارات لكي يتعرفوا على االجابات الصحيحة والخاط

 نتائج الدراسات في هذا لمجال الى :

 ت الالحقةختباراق  اقصر كلما كانت النتائج الطلبة في االكلما كانت المدة بين االمتحان واعادة االورا .1

 افضل , كما ان ارجاع االوراق افضل من عدم ارجاعها حتى ولو بعد مدة من الزمن .

دة انواع المرت المالحظات المرافقة للدرجة لها تأثيرا من مجرد وضع العالمة بدون اي مالحظات والتغذية .2

 منها :

صل عليها التي يح الخارجية : ويقصد بالتغذية المرتدة الداخلية : المعلومات –ة التغذية المرتدة الداخلي .1

 . المتعلم خالل استجابة لما يتعلمه . وتصبح معلوماته تلك عونا لتعلم ادارة مهارة الحقة

تظهر تي جي والاما التغذية المرتدة الخارجية : وتعني المعلومات التي يحصل عليها الفرد المتعلم من مصدر خار

متاز , م د( وكتابة جي ,’ ! × بشكل تعزيز يقدمه المدرس . وهناك اشكاال للتغذية المرتدة يستخدمها المدرسون منها ) , 

لخير , تمنى لك االب ,ااحسنت االجابة اسوا االجابة او كتابة تعليقات لطيفة وعلمية وابوية منها احسنت ويذكر اسم الط

 نت افضل عملك يفرحني , عهدي فيك هكذا ,ك
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ة قديم تقويتحيحة اي صالسلبية : فعنما يخبر ويعرف المتعلم ان اجابته عن سؤال كانت  –التغذية المرتدة االيجابية  .2

لم ان بار المتعاو اخ مرتدة ايجابية فإنها تزيد وتسل من كمية وكيفية استرجاع المعلومة في موقف تالي . لكن اعالم

حث عن حو البلبية ربما يؤدي الى دراسي اسرع وافضل اضافة الى السعي ناجابته غير صحيحة او تقديم تغذية س

 االجابة الصحيحة مما يخلق مقاومة  للنسيان .

 اللفظية . –التغذية المرتدة المكتوبة  .3

 النهائية . –التغذية المرتدة التالمزمية .4

 المتاخرة .–التغذية المرتدة المتقدمة  .5

شجيع ول التالتعلم المدرسي , ويمكن تلخيص نتائج الدراسات ح ان التشجيع هو اهم انواع المكافاة في

 واللوم كما يلي :

 التشجيع المتابع يرتد مع ااداء واللوم المتتابع ينقصه . .1

 التشجيع احسن اثرا من اللوم الن نتائجه اكثر استدامة . .2

وكانت  ,ابية ومن التجارب بهذا الصدد , كلفت ثالث مجموعات من االطفال تعلم بعض المسائل الحس

خبر ة فكانت تلثالثاالولى تتعلم  دون نقد او تشجيع , والثانية كانت تخبر بمدى تقدمهم وتحسنهم , اما ا

موعتين المج اثناء تعلمها انهم كسالى واغبياء وكانت النتيجة ان المجموعة االولى كان تعلمها دون

درجة علم بخرى فقد ارتفع مستوى التاالخريين , اما المجموعتان اللتان اثيبت احداهما عوقبت اال

ملحوظة اول االمر لكن سرعان ماانحط مستوى المجموعة التي عوقبت , وفي حين ظل تقدم 

 لمجموعة التي اثيبت مستمرا موصال , وهذا مايشير الى ان العقاب مؤقت ال يدوم اثره .

 ب .ازاء اداء الطالكال من التشجيع واللوم يؤثران ايجابيا افضل من مجرد الوقوف حياديا  .3

 التشجيع ال يساعد المتخلفين جدا في التحصيل . .4

 اللوم ال يعيق اداء المتفوقين جدا . .5

 () العقاب  

و دم اعطاء اضمن عويقصد بالعقاب كل مايؤدي الى الشعور بااللم او عدم الرضا كل مايؤدي الى القلق والتوتر وهو يت

 على السلوك الصادر من الفرد والعقاب على انواع :سحب شيء مكافاة للداللة على عدم الموافقة 

 بدني . .1

 -معنوي : ويتضح في المدرسة بعدة اساليب هي : .2

 لحجز اثناء الفرصة .  -حرمان الطالب من المشاركة بعض الفعاليات . ب -أ

 التوبيخ -االخراج في الصف .      د -جـ 

 لفي . .3
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 غير لفضي . .4

الستجابة اختالف ب منه . ان اثر العقاب واسلوب العقاب المتبع يختلف باوالعقاب مؤثر سلبي يسعى الفرد الى التهر

 المتعاقبة . ومن اهم نتائج الدراسات التي جرت حول العقوبة مايلي :

 .يعتمد اثر العقاب على شدته وخاصة اذا كانت االستجابة المتعاقبة سبق وان اثيبت من قبل .1

 با او حدثا معا في نفس الوقت.العقاب يقوي السلوك خاصة اذا لحق العقاب ثوا .2

 يعتبر العقاب مؤثرا وفعاال اذا اتبع السلوك المعاقب بسلوك بديل يمكن ان يثاب . .3

 .تجابة يجب اقتران العقاب بالسلوك الذي ادى اليه مباشرة حتى يكون العقاب فعاال في زوال االس .4

ظهور هما اللذا ان اران ال نريد العقاب الشديد قد يؤدي الى الخوف المرضي الهروبي من المدرسة , وه .5

 في المدرسة , ومن هذه الناحية يجب ممارسة اقصى انواع الحذر. 

--------------------------------------------------------------------------- 

 ) التذكر والنسيان (

ك اء كانت تل, سو شها الفرد في الماضيالتذكر : عملية عقلية من عمليات العقل تتعلق بالماضي , اي تتعلق بخبرة عا

لفرد تي عاشها اات العقلية ام انفعالية , ام حسية حركية . والتذكر يعرف بانه القدرة على استرجاع المعلومات والخبر

 في الماضي . 

 .اما النسيان : فيعرف بانه في استرجاع الخبرات السابقة عندما يحتاج اليها او عندما يسال عنها 

 يكون علم فانه الن التكرة والتعلم يفترض كل منهما وجود االخر فبدون االحتفاظ فانه ال يكون هناك تعلم , وبدوان الذا

 هناك شيء للتذكر .

اول  ي ,كما انهشكل كمان عالم النفس االلماني ) ابنجهارس ( كان اول من قام بدراسة النسيان ب  -االحتفاظ والنسيان :

ب مباشرة لتدرياالتذكر , وهذا المنحني يوضح ان النسيان يحدث بسرعة كبيرة في اعقاب  من رسم منحني لالحتفاظ او

ثم ياخذ  داية سريعاي الب, ثم ياخذ بالتباطؤ مع الزمن . واذا كان منحني االحتفاظ متسارع سلبيا حيث يكون فيه النسيان ف

 عبارة اخرىبرا ؟ ل ان تصبح كمية االحتفاظ صفبالتباطؤ مع مرور الزمن , فهل ياخذ هذا المنحني بشكل خط مستقيم قب

من واراد ترة من الزقبل ف. هل يستطيع النسيان تاما ؟ النسيان اليكون تاما والدليل على ذلك اذا ماحفظ الفرد من مادة ما

نفس الى  لمادةااسترجاعها االن فاننا نجده اليستطيع ان يستذكر اي شيء منها ولكن اذا ماقام باستعادة حفظ هذه 

وبعبارة  ,ولى المستوى السابق فان استعادة الحفظ هذه تاخذ وقتا اقل من الوقتالذي صرف على الحفظ في المرة اال

 اخرى فان بعض االحتفاظ يمكن الكشف عليه 

 عن طريق التوفير في الزمن الالزم العادة الحفظ الى نفس المستوى السابق.

 -جلفورد ومنحني االستبقاء :
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عنى يكون ت ذات الممنحنى االستبقاء الذي يتحدث فيه عن نسبة استبقاء ذات المعنى ,اذ ان المعلوما 1971قدم جلفورد 

ن مثة انواع لثال  االحتفاظ بها افضل مما هو بالنسبة للمادة غير ذات معنى .ويحتوي هذا المنحني على ثالث منحنيات

 -من هذه الدراسات ان : مقطع عديمة المعنى ( ويظهر –شعر  –المواد المتعلقة ) نثر 

 النسيان اليكون تاما وانما تبقى بعض االثار في الذاكرة . .1

 النسيان يكون سريعا في البداية ث ياخذ بالتباطؤ بعد ذلك . .2

 المادة المترابطة بالمعاني تبقى في الذاكرة اكثر من المواد المفككة . .3

 

  -شفرين للذاكرة : –نموذج اثنوكسون

 ي :لقاها من اعضاء الحس , يبدو وانها تحفظ بسهولة في اجهزة للتخزين وهان المعلومات التي نت

 تي تظل فيرة الوهذه المادة تحفظ في الذاكرة الحسية تشبه الصو -الذاكرة الحسية او التخزين الحسي : (أ

فورا  اا تم نقلهال اذمخيلتك بعد النظر اليها , فهذه المادة او هذه المعلومات تختفي في اقل من الثانية ا

 الى جهاز اخر للذاكرة هو ) ب (.

ذا هت في حيث يتم خزن المعلوما -جهاز الذاكرة ذي المدى القصير او المخزون ذو المدى القصير : (ب

لى انتبه المخزن من خالل اعادة ارسال المعلومات الى المخزن ذي المدى القصير فعلى الفرد ان ي

مات لمعلوة المعلومات الى كلمات , وحينئذ تمر االمعلومات لوقت قصير , ان تحويل ترميز او شفر

 الى الذاكرة ذات المدى القصير وهذا الجهاز كثيرا مايصور على انه مركز الوعي .

, يقوم  محدد وان هذه الذاكرة تختزن كل االفكار والمعلومات والخبرات التي يعيها الفرد في اي وقت

مدة ادة لعية محددة من المعلومات بصفة مؤقته ) مخزن الذاكرة ذات المدى القصير بالحفاظ على كم

 ثانية ( وقد يحدد زمن الخزن في الذاكرة القصيرة المدى بنصف ساعة . 15

التكرار  فظ اوان االحتفاظ بالمعلومات لمدة اطول ) بالدقائق فقط ( في هذا الجهاز يتم من خالل الح

خول الل دتعمل ايضا كمركز تنفيذي من خ وان الذاكرة ذات المدى القصير تؤدي وظيفة التخزين فهي

 المعلومات اليها من الذاكرة الحسية وخروجها الى الذاكرة البعيدة المدى .

ة لى الذاكراصيرة اذا لم يتم نقل او خزن المادة من الذاكرة الق -ج( جهاز الذاكرة ذات المدى الطويل :

ب لطويل فيجمدى ام تحريكها الى المخزن ذي الالبعيدة المدى ينتهي بها االمر الى النسيان . اما اذا ت

فاء ة واضان نتعام معها بطريقةاكثر عمقا وذلك من خالل استخدامنا بوسائل حفظ جيدة, فهم الماد

ف ان ن نعرالمعنى عليها وربطها بمعلومات وافكار موجودة فعال في المخزن طويل االمد , وال بد ا

و هلمدى لقصيرة والطويلة المدى, وان المخزن القصير اهناك اتصاال دائما بين جهازي الذاكرة ا

 القصيرة المدى . –المسؤول عن استرجاع كال من الذكريات طويلة المدى 
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اكرة بة في الذاالجا ان المخزن ذا المدى الويل يخزن المعاني  واالفكار اليام واشهر وسنين بل العمر كله والبحث عن

معلومات عن ال اصة اذا استعملت , اما اذا اهملت ولم تستعملقبل فان البحثالطويلة يكون سريعا ودون اي جهد وخ

 يكون مضيعة للوقت وعملية شاقة .

 

 -تفسر الذاكرة على انها سريان المعلومات وفق جوانب رئيسية ثالثة هي :

 الترميز  .1

 التخزين .2

 االستعادة واالسترخاء .3

دت خرين وحدين االاالسترداد اكثر ن اهتمامها من الجانب والحقيقة كثيرا مااهتمت الدراسات بجانب االستعادة او

 الدراسات سبل استعادة المعلومات من خالل .
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 المعلومات

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لحسيةاجهزة الذاكرة ا

هل ينبه 

الشخص الى 

 المعلومات 

تنسى المعلومات بعد جزء 

 من الثانية

 تذكر ذو مدى قصير

تحفظ المعلومات في الذاكرة 

ذات المدى القصير لوقت 

 طويل

( 15تنسى المعلومات بعد )

 دقيقة

 تذكر ذو مدى طويل

لذاكرة ذات المدى اذا احتجنا فإنها تحول الى ا

 للمعلومات فيما بعد القصير

كيف نتعامل 

مع 

 المعلومات

 كال

 ال تعامل

 تعامل عميق

 تعامل خفيف
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نية , عملية  االسترجاع االستدعاء : انه استحضار الماضي في صورة الفاظ او معاني او حركات او صور ذه .1

 -بيت من قصيدة او حادثة وهي على انواع :جاع كاستر

 

 االستدعاء المتسلسل : وفيه تذكر المادة في ترتيب معين . -أ

 االستدعاء الحر : ويطلب هنا استرجاع المعلومات في اي ترتيب كان . -ب

 

 ةويمثل بأسئل .ألوفة التعريف : وهنا يتطلب اختيار االجابة التي سبق وان راها وسمعها او قراها من قبل والتي تبدو م .2

 االختيار من متعدد .

ير التعلم ر مدى تأثالختيااعادة التنظيم : انه مقياس لمدى التذكر او الحزن او االحتفاظ يستخدم عادة المواقف المدرسية و .3

وان ثراوح بين قد تت الفرد اوال ان يحفظ شيئا جديد . وليكن قائمة )س( المقاطع الصماء وبعد فترة راحة , اذ يطلب من

 قليلة وسنوات يطلب من المتعلم او الفرد ان يعيد حفظ هذه المادة.

ة ت الالزملمحاوالاان النقص في الوقت المطلوب لحفظ القائمة مرة ثانية او النقص في عدد االخطاء او النقص في عدد 

 لحفظ المعلومة , عالمة على استمرار االحتفاظ .

لتعريف اترجاع او تمثل باستتأثر عملية التذكر باعتبارها عامال او متغيرا تابعا ي -العوامل المؤثرة على عملية التذكر : 

 -بعوامل دخيلة مؤثرة متعددة , ومن بين هذه العوامل :

 

  -المستوى العمري : .1

هو مخزون ويرة , يعتبر مؤشرا اساسيا في تحقيق تعلم فعال وهذا بدوره يحفظ مخزون الذاكرة القص ان العمر الزمني 

لسريع النمو ابكلمات ومعلومات لم يستطع متعلم السنين االولى وقد الحظت الدراسات التي اجريت بهذا الصدد ان 

ياخ  , ثم ي العشرين من عمر االنسانلقدرة التذكر بين سن عشرة الى عشرين سنة وان قيمة هذه القدرة تكون ف

 لفرد.ابالتدهور ببطئ حتى سن الخامسة واالربعين رغم ان هذا يتعلق بنوع المهمة او العمل الذي يمارسه 

 -مستوى التعلم االصلي : .2

, بعد فترة  راالستذكا ن اجلاذا كان النسيان يبدا حالما ينتهي لتعلم وانه يكو سريعا في البداية و فانه ينتج عن ذلك انه م

ائد . وان الز ائد (من الزمن . فان التعلم يجب ان يتعدى المستوى االدنى المطلوب لحصول عملية التذكر ) التعلم الز

 مرتبط مع مبدا التعلم المكثف والموزع .
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 -التدريب الموزع مقابل التدريب المكثف : .3

ت رت الدراساد اظهاثيره على مستوى التعلم االولى , وقان توزيع مرات القراءة يؤثر على مستوى االحتفاظ اكثر من ت

اءة راسات , قرت الدان التدريب الموزع افضل من التدريب او القراءة المكثفة في حالة االسترجاع المباشر . فقد اظهر

متتالية , ( مرات 5( اضعاف مااعطاه قراءتها )3المادة مرة واحدة في اليوم على خمسة ايام قد اعطى احتفاظا يساوي )

 ( اسابيع من االنتهاء من عملية التعلم .4وذلك بعد )

 

 -درجة المعنى في المادة : .4

 كرة البعيدةدليل واضح على ان المعلومات ذات المعنى هي التي يتم خزنها في الذا 1971يظهر من دراسة جلفورد 

ن م والنثر اسهل ,اسهل تذكره من النثر المدى وهي اسهل استعادة واسترجاع من خزن الذاكرة القصيرة المدى, فالشعر 

 قوائم كلمات غير مترابطة والقوائم تلك اسهل من مادة عديمة المعنى .

 -تاثير العزم عند المتعلك على االحتفاظ : .5

ة لطالب قائمعاد ااان مستوى العزم عند المتعلم يؤثر على مستوى االحتفاظ وكذلك على معدل التعلم االصلي , فعندما 

 د ان الفرققد وجمات بحيث كان عند بعضهم عزيمة للتعلم ولم يكن مثل هذا االمر موجودا عند البعض االخر فمن الكل

 في مستوى االحتفاظ كان في صالح الذين لديهم مثل هذه العزيمة.

 -اختبار الفرد لنفسه : .6

د رة اخرى وقمبعد  كرار قراءتهاان قراءة المادة التعليمية ومحاولة المتعلم تسميعها في اعقاب ذلك اكثر جدوى من ت

 -يعود السبب الى :

 وجود العزم عند المتعلمين  -أ

 التدريب على الشيء الذي يراد به عندما ينتهي التعلم -ب

ة نشاط ويقظبقراها يفعندما يقرا المتعلم مادة ويعرف ان عليه ان يستذكرفي اعقاب القراءة مباشرة فان ذلك يجعله 

 ضل مما لو انه اكتفى باعادة قراءتها عددا من المرات .وبالتالي يؤدي الى احتفاظ اف

 

 -انثى ( : –الجنس ) ذكر  .7

عروف ان ن المتضاربت نتائج البحوث والدراسات بشان اثر ودور الجنس في فعالية التخزين وتذكر الحقائق , لكن م

ية لرياضان المعلومات البنات يتفوقن في عملية خزن المعلومات اللغوية واستعادتها , ويتفوق البنون في خز

 والميكانيكية الدقيقة على البنات .
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 ) سبل تحسين عملية التذكر ( 

 هناك عدة سبل لتحسين عملية التذكر منها :

قال بمعان مها ونان من االفضل للمتعلم في ان يقضي وقته في االستظهار واعادة المادة وفه  -اتباع استظهار جيد : .1

 صفحة .ياب الغعيدة المدى اي عليه ان يتبع نهج )التمرين العقلي( المتواصل في ومفاهيم الى مخزن الذاكرة الب

هر تنظيمها يظعتني بان محاولة المتعلم ضم وحشد المعلومات في الذاكرة البعيدة المدى دون ان ي  -تحقيق تنظيم جيد : .2

ا مابين حقق ربطيبتنظيم المادة بالتالي صعوبة ومشقة وعناء في استرجاعها والتعرف عليها من بعد , ان االهتمام 

فق لتنظيم تتة من االمعلومات الجديدة والمعلومات التي يتم اكتسابها سابقا , اذن على المتعلم ان يتبع صيغ متعدد

بة عريف الطلدرس بتومستوى المادة الجل التدرج فيها من السل الى الصعب ومن الجزيئات الى الكليات , وقد يقوم الم

ضروري ان من ال جيد من خالل الموجز السبوري , او من خالل اهتمام المدرس بدفتر المالحظات الذينهج التنظيم ال

ن دفتر له, ال يعتني به كل متعلم , وعلى المعلم ان يضع عالمات االثابة والتشجيع في االعداد والتنظيم الجيد

 ستعادة جيدة .المالحظات يشكل عالمات واشارات يستطيع ان يهتدي بها المعلم لتحقيق ا

ق حفظ تعلم لتحقيها المانها سبل او تكنيكات او معينات او ) تقنيات معينات التذكر ( يستخدم  -استخدام حيل المذاكرة : .3

 تيح له انالتي تواو خزن جيد وقد عرفت بانها وسيلة يلجا اليها المتعلم من اجل تنظيم المعلومات التي يستظهرها 

لى عمتعلم ابطة ليحصل على مجموعة معلومات مترابطة ذات معنى . ان استثارة اليحقق ربطا بين مواد غير متر

ضعها ال وات او استخدام هذه الحيل او التكنيكات يعني ايجاد عمليات وسيطة تساعده على ترميز الحقائق والمعلوم

ن محيل( )القواعد حيلة او مخططات تسير للمتعلم حفظ المادة العلمية وسهولة استرجاعها . وهذه المخططات و

تجميع  رع وماالضروري ان يعتاد المتعلم على استخدامها لحفظ المادة العلمية فما . حروف )انيت( للفعل المضا

 الحروف االبجدية اال سبل وحيل تسهل حفظ المادة العلمية .

علم ن كمية الت, وا التعليمالدراسات تعتبر دور الزمن مهما وتعدده عنصرا جوهريا في التعلم و  -احترام زمن التعلم : .4

حضور وتعتمد بشكل اساسي على طول الزمن المخصص للمتعلم .ان وعي المتعلم باهمية تنظيم زمن المطالعة 

 (. 1971الدرس بشكل فعال واحترام الزمن ومعرفته,اكدتها نتائج دراسة ) سنة 

ن مداد للدرس فباالعبينة ودراية لتحديد مايعرالبد للمتعلم ان يكون على اطالع و  -استخدام نهج ) كيفية التعلم ( : .5

 خالل حضوره الفاعل والواعي والذكي قبل الدرس.

مادة ن قراءة الة اذ اان التدريب وحده ال يجدي نفعا كبيرا , بل التسميع في حفظ واستعادة المادة العلمي  -التسميع : .6

 ة .االساسيومع التركيز على النقاط المهمة لمرات غير ذي نفع لم يرافقها ويصاحبها محاولة استرجاع المادة 

مانمر بخبرة من النوع الذي نحاول في حالتها استذكار اسم شخص كلمة معينة ولكننا ال  -ظاهرة طرف اللسان :

نستطيع ذلك في تلك اللحظة مع اننا نكون متاكدين اننا نعرف ذلك االسم او تلك الكلمة . ان الفرد يشعر ان االستجابة 

ة هي ) على ظهر اللسان ( ان حقيقة كون الكلمة معروفة هي امكانية تذكرها او التعرف عليها في اوقات الحقة المطلوب



 

 

 

 

 
 

 المثنى جامعة           

  – الصرفة لعلومالتربية لكلية  -

 أحمد عايد الفهد .م م                                                       ألولىالمرحلة ا - علوم الحياةقسم 

علم النفس 

 التربوي

11 

. ان الفشل المؤقت السترجاع شيء معروف ظاهرة اطلق عليها ) ظهر اللسان ( . ان الناس في مثل هذه الحالة 

ة للبحث عن الكلمة المناسبة وعندما يقومون بذلك , يتضايقون بسبب عدم قدرتهم على التفكير , ويظهرون محاولة جديد

 فانهم يخرجون باستجابات غير صحيحة , ويعترفون على عدم استجابتهم وبالتالي يتركونها.

 د بعض طلبةعة عنقام كل من ) براون وماكنيل ( بتجربة حول هذا الظاهرة . فقد قاما بقراءة تعاريف كلمات غير شائ

 لب منهم انان يطكيمكن التعرف عليها ولكن ليس النوع الذي يمكن استذكارها بسهولة . وقد  الجامعة, وكانت الكلمات

تي اعطوها ات اليعطوا اي كلمة استطاعوا ان يتذكروها في طريق محاولتهم لتذكر الكلمة الصحيحة . فقد كانت الكلم

 مشابهة في المعنى . ولكن الغالبية كانت مشابهة في الصوت للكلمة الصحيحة

الرواية ولقصة اوالجل التغلب على هذا , حاجة المدرس والطالب الى ثراء لغوي ادبي متواصل يتحقق من خالل قراءة 

ريس اء تدوالشعر واالدب ألجل تكوين استعادة للحقائق على شكل مفردات لغوية سهلة واضحة تساعد المدرس اثن

 المادة والطالب اثناء تفسيرها في الصف.

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ) التشويه في عملية التذكر (

ر يمكن ان لتغييااذا قرأت مادة ما , او انك رأيت شيئا ما , وطلب اليك استرجاع له في وقت الحق , فان نوعين من 

ن عالمر ينتج ا, وهذا  الدقيقة , وبقاء الشيء االساسي فقطاي ضياع التفاصيل (  التحليل والتفكيك يحدثا اولهما : هو )

وع قربنا من نلذي يكون الشيء او الكلمة او المفهوم يفقد الصفات المميزة له وبذلك يصبح عامل في طبيعته , االمر ا

 الشيء اكثر كونه يقربنا الى افراد ذلك النوع .

 ى صفات غيرضافةالالحتفاظ ببعض المزايا والصفات والبنود باإل( وهذا يعني االختيار وا التجميع وثانيهما عملية ) 

كثر الى فهم ا لتاليموجوة في االصل . ان عمليات االختيار والحذف واالضافة تميل الى نتائج شكل اكثر مالوفية . وبا

 من قبل المتعلم .

ن شكل افضل مبكرها عي للفرد يمكن تذومن خالل ماتقدم سابقا , يمكن القول ان االشياء التي تتطابق مع االطار المرج

اظهرت ان  د فقدتلك التي ال تتطابق . ان احدى الدراسات التي جرت على تذكر اآلراء السياسية التي تخالف المعتق

تقدات لقيم والمعمع ا النسيان يكون كبيرا في حالتها , فالباحث ) ادواردز( قد وجد هذا كما وجد ان االشياء التي تتفق

ذكر تن اعلى من يدة كاالفرد يمكن تذكرها بسهولة اكبر من تلك التي تعتبر محايدة , كما ان تذكر المواد المحاواساليب 

عية راته المرجواطا المواد المخالفة .الن النسيان واالحتفاظ هما مرتبطان بشكل ديناميكي الى عواطف الفرد وتوقعاته

 العامة.
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 اسباب النسيان

 -ا :هناك اسباب للنسيان منه

 اثر الزمن , الشك ان الزمن اثر على النسيان. .1

 ضعف االستظهار وعدم استخدام التمرين الفعلي المتواصل . .2

 عدم القراءة قبل الدرس . .3

 االهمال في التحصيل اليومي والمراجعة والمناقشة قبل الدرس . .4

 عدم تطبيق التغذية المرتدة في الدرس . .5

 عدم حضور المتعلم الى الدرس . .6

 هتمام بدفتر المالحظات .عدم اال .7

 تردد واحجام الطالب عن السؤال الصعب في ذهنه . .8

 نظريات فسرت النسيان  :

 

 ار المادةم استظهوترتبط باثر الزمن وعدم استخدام التمرين العقلي المتواصل وعد -نظرية الترك والضمور : .1

ن اعتقد ييكون ضعيفا . وكان  بصورة مستمرة وبالتالي فان المعلومة تتاكل وتضمر وبالتالي استرجاعها

لجسم تظل االيا النسيان سببه الوحيد هو ما يظهر نتيجة التغيرات العضوية التي تصيب حياة االفراد . الن خ

ل لتداخفي عملية هدم وبناء مستمرة . وقد يكون سبب النسيان تعرض الفرد الذى في الدماغ او بسبب ا

 سيان في الكبر قد يكون نتيجة التدهور العضوي .الجراحي او ازالة اجزاء من دماغه , والن

ان  غير ماسبقتى ان كثير من االبحاث في عملية االدراك , اكدت ان ذاكرة الفرد تميل ال -نظرية تغير االثر : .2

 -: التيةاراه الفرد باساليب معينة . ان تغير به الفرد لما سبق ان راه يعتمد على مبدا من المبادئ 

 ل الى اغالق شكل مفتوح االغالق : اي يمي -أ

 الشكل الحسن : اي الميل الى اكمال الشكل  -ب

 التناسب : اي الميل الى توازن الشكل  -ت

CCCO االغالق 

 

 الشكل الحسن
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 T TTTالتناسب 

ى راجعا ال د يكوناستنتج كثير من علماء النفس ان الكثير من النسيان ق -نظرية النسيان عن دافع ) الكبت ( : .3

ائما ان دحاول نفالذكريات التي تسبب االلم النفسي والمعانات عند استرجاعها او استحضارها  محددات دافعية

و ظاهرة , وه ننساها . وهذه النظرية تعتبر ) الكبت ( اكثر الموضوعات تأثيرا على واقعية انخفاض التذكر

 والتعاسة . تتمثل في عدم القدرة على استرجاع المعلومات التي قد تسبب للفرد االسى والحزن

 

  -نظرية التداخل والتعطيل وتقسم الى : -4

 

 لقدرة علىايعوق  ويقصد به ان التعلم الجديد ) الالحق ( يمكن ان -التداخل القبلي او ) الكف الرجعي ( : -أ

سترجاع على ا استرجاع المادة السابقة على ذلك التعلم , اي ان درس في مادة )ب( يمكن ان يعوق القدرة

ا عطي تأثيرتانها  ابقة )ا( على ذلك التعلم . وهذا يعني ان بعض المعلومات تؤثر فيما قبلها ايالمادة الس

ببها رجعيا لتعرقل او تكف معلومة اخرى ويعتبر هذا الكف احد االسباب الرئيسية التي تضيع بس

 المعلومات .

وكلما كان  لجديد ,على التعلم اويقصد به ان التعلم السابق يؤثر  -التداخل البعدي او ) الكف التقدمي ( : -ب

داول صميم جتالتشابه اكثر بين المواد زاد التداخل وعليه يجب مراعاة ذلك في المدارس والكليات عند 

 الدرس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


