
سمیة النجاشي١

مصطفى نعیم الیاسري:الدكتور التفكیرالتذكر و 
:التذكر 

:تعریف التذكر

.ھو عملیة اكتساب المعلومات وتخزینھا ثم استدعائھا عند الحاجة إلیھا

:مراحل التذكر 

الترمیز –١

التخزین –٢

)التعرف –ب –االسترجاع –أ (االستدعاء –٣

:الترمیز 

.ثم تذكرھا ھو تنظیم وتصنیف المعلومات بشكل یساعد على تخزینھا ومن 

:الترمیز قد یكون عن طریق تحویل المدخالت إلى 

o صور ذھنیة

o معاني

:التخزین 

.)١٤٢٣:نجاتي(ین المعلومات قلیلة اتنا عن الطریقة التي یتم بھا تخزال زالت معلوم

:اءعداالست

:ویتضمن 

:االسترجاع

.وھو استرجاع شيء غیر ماثل أمام الذھن 

:التعرف 

).١٤٢١:راجح(قد مر في خبراتنا في لحظة ما وھو الشعور بأن ما نشاھده 

:عوامل تساعد على التذكر 

التكرار –١

التنظیم والتحزیم –٢

توزیع التعلم على فترات - ٣

تنمیة المیل لموضوع التعلم- ٤

تقویة الدافع للتعلم –٥

)١٤٢٣:نجاتي (التھیؤ العقلي - ٦



سمیة النجاشي٢

:أنواع الذاكرة 

:الذاكرة قصیرة المدى 

oالذاكرة ال یزید عن عشرین ثانیة إن االحتفاظ بالمعلومات في ھذه.

o نوع الترمیز الذي یحدث فیھا ھو في األغلب سمعي أو بصري.

o سعة ھذه الذاكرة سبع وحدات غیر مترابطة ،لكن إذا وجدت روابط بین الوحدات المدخلة

.فیمكن زیادة سعتھا 

:مدى الذاكرة طویلة ال

o مدى الحیاة –أیام سنوات (فیھا یتم االحتفاظ بالمعلومات لفترات طویلة.(

o الترمیز المستخدم فیھا ھو في األغلب ذو معنى وداللة ،وغالبا ما یتم ذلك عن طریق

).١٤٢٣:نجاتي(ة بخبرات سابقة موجودة في المخ ربط الخبرات الجدید

:تعریف النسیان 

.مؤقت أو دائم لما اكتسبناه من معلومات ومھارات حركیة ھو فقدان طبیعي جزئي أو كلي

.ھناك فرق بین النسیان الطبیعي والنسیان المرضي الذي یحصل بعد حادث أو صدمة انفعالیة * 

:نظریات النسیان 

:نظریة الترك والضمور –١

.وترى أن الخبرات السابقة تضمر في حال عدم استعمالھا لفترات طویلة 

: نظریة التداخل والتعطیل –٢

:التعطیل الرجعي 

.ھو تداخل التعلم الالحق في التعلم السابق مما یؤدي إلى نسیان بعض ما تم تعلمھ 

:دي طیل البعالتع

.ویعني أن التعلم السابق قد یعطل التعلم الالحق  

:ومن المالحظ في التعطیل 

.أنھ یزداد كلما كانت الخبرات متشابھة -١

.أنھ یقل إذا تم تعلم الخبرات وفق شروط التعلم المثمر - ٢

:نظریة الكبت –٣

یرى فروید أننا ننسى عن طریق الكبت ما ال نھتم بھ ،وما ال نرید تذكره ،وما ھو مصطبغ 

.بصبغة وجدانیة مؤلمة أو منفرة 

فھم أسباب النسیان ال بد من معرفة ھذه سر حاالت معینة من النسیان ،وكي نكل نظریة تف* 

.)١٤٢١:راجح(النظریات جمیعا 



سمیة النجاشي٣

:التفكیر 

: التفكیر بمعناه العام 

.ھو كل نشاط ذھني تستخدم فیھ الرموز 

:التفكیر بمعناه الخاص 

).١٤٢١:راجح(. یقتصر على حل المشكالت عن طریق الرموز 

الفرق بین التفكیر االستداللي والتفكیر االجتراري 

التفكیر االجتراريالتفكیر االستدالليمن حیث
ال یخضع لتحكم اإلنسان یتحكم فیھ اإلنسان التسلسل

لھ ھدف واتجاه محدد یعیھ الھدف
اإلنسان 

أھدافھ ال شعوریة ولیس لھ 
ه محددااتج

بعید عن الواقع في كثیر من واقعي لحد كبیر الواقعیة
األحیان 

غیر منطقي منطقي المنطقیة

:ات التفكیر أدو

.أدوات التفكیر ھي الرموز ،والرمز ھو أي شيء یمثل شیئا آخر أو یشیر إلیھ 

:أنواع الرموز 

:الصور الذھنیة –١

عضلیة بصریة أو سمعیة أو ذوقیة أو شمیة ،أو لمسیة ،أو :الصور الذھنیة قد تكون §

).١٤٢٣:نجاتي(.حركیة

والتصور البصري یكون غالبا في مرحلة الطفولة ،وعموما فالتصورات البصریة والسمعیة §

وألن العناصر الحسیة تندمج في عملیة الصور .أكثر تأثیرا في تفكیر اإلنسان من غیرھا 

).١٤٢١:راجح.(الذھنیة یكون وصفنا للصور بأبرز العناصر 

.في دقة تفاصیلھا ،ووضوحھا تختلف الصور الذھنیة§

من الممكن أن یتم التفكیر دون استخدام الصور الذھنیة ،وذلك باستخدام المعاني المجردة §

.)١٤٢٣:نجاتي(

:)المعاني(المفاھیم –٢

الكثیر من الصور الحسیة معنى ذاتي خاص بالشخص نفسھ مثقل ب: المعنى النفسي §

.والمشاعر

.)١٤٢١:راجح(موضوعي محدد یحاول العلم تحدیده معنى: المعنى المنطقي §



سمیة النجاشي٤

إن اإلنسان ال یستطیع االستجابة لجمیع المفاھیم حولھ استجابة واحدة ،لذلك یصنفھا في §

مجموعات بحیث تكون كل مجموعة مشتركة في خصائص معینة ویستجیب لھا استجابة 

.معینة 

.والتعمیم دتتكون المفاھیم من خالل التجری§

فقط ثم یكتسب الفرد القدرة على تكوین المفاھیم )حسیة(ھیم في البدایة عیانیة تكون المفا§

.المجردة 

لتضم المفاھیم والعالقات بین األشیاء متمركزة حول الذات ثم تتسع الخبرات وتكون المفاھیم §

.األخرى 

.المفاھیم ألنھا تجعل الكلمات رموزا للمعاني تدعم اللغة §

:اللغة –٣

األصم یستطیع  تكوین وفالحیوان ،والطفل قبل تعلمھ اللغة بین المفاھیم واللغة ،ھناك فرق §

.المفاھیم دون لغة 

عن طریق اللغة یزید الطفل مفاھیمھ من خالل القراءة أو المعلومات التي یتلقاھا ممن حولھ §

.وبالتالي تزداد قدرتھ على التفكیر 

ا شرطاللغة وعلى الرغم من ذلك فلیست التفكیر كالم باطن وھو یصاحب حركة في الشفتین§

.)١٤٢٣:نجاتي(للتفكیر

..وتتأثر بھ لغة أي مجتمع تؤثر في تفكیره §

:مزالق اللغة 

).مبھمة،رنانة،ملتویة ،مثیرة للعواطف(بعض األلفاظ تضلل المعاني –١

.تجسیم المعاني المجردة–٢

:مستویات التفكیر 

األشیاء المحسوسة ،ومعالجتھ لھا عملیة عن طریق المحاولة یتعامل مع :المستوى الحسي –١

.األطفال الصغار ،وأیضا عند الحیوان دوالخطأ غالبا ،وینتشر عن

ویتعامل مع الصور الحسیة وھو أكثر شیوعا لدى األطفال من حیث :المستوى التصوري –٢

.مقداره ووضوحھ 

ئ والقواعد ،وال یستخدم الصور الذھنیة ،بل عامل مع المعاني والمبادتی: المستوى المجرد –٣

إن الصور الحسیة أو اللفظیة قد تعیقھ ،ولكن ربما یحتاج إلیھا كمساعد إذا توقف أو تعطل 

.)١٤٢١:راجح(
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:حل المشكالت 

.ول اإلنسان إلى ھدفھ ئق یحول دون وصالمشكلة ھي عا§

.كثیر من سلوكیات اإلنسان الیومیة تمثل حال للمشكالت §

.ھو اكتشاف استجابة جدیدة صحیحة لموقف جدید :المشكلة حل §

عند الحیوان قد یحل المشكالت عن طریق المحاولة والخطأ واالستبصار ،لكن اإلنسان §

م ھذه الطرق یكون استخدامھ لھا منظما ومنطقیا ،ولیس ضروریا أن تكون محاوالتھ ااستخد

..ة بل یستطیع استخدام الرموز عملی

:م خطوات منظمة للتفكیر في حل المشكالت اإلنسان یستخد§

:مشكلة بوجود الشعور –١

وھي تعطي الدافع للحل ،ویتوقف الدافع على طبیعة الموقف ،وعلى مدى اإلحباط الناتج من 

.العائق الذي یحول دون الھدف 

:جمع البیانات حول  موضوع المشكلة –٢

من خالل الخبرات السابقة ومن خالل  التفحص والبحث ،ویتم استبعاد المعلومات غیر ذات 

العالقة بالمشكلة ،أما المعلومات المرتبطة بالمشكلة فتساعد على توضیحھا وتمھد لوضع 

.الفروض 

:وضع الفروض –٣

.ھي حلول مقترحة للمشكلة :الفروض

:تقییم الفروض –٤

.خالل المعلومات السابقة ،أو جمع معلومات جدیدة مناقشة الفروض من 

:التحقق من صحة الفروض –٥

بعد استبعاد الفروض غیر المناسبة یتم ترجیح أحد الفروض كحل للمشكلة یتم التحقق من صحتھ 

.)١٤٢٣:نجاتي(إما بجمع معلومات عنھ أو بمالحظتھ أو إجراء تجربة علیھ 

:االستقراء و االستنتاج 

.ھو تتبع الحاالت الحزئیة للوصول منھا إلى الحكم العام :االستقراء 

.ھو تطبیق النتیجة العامة على حاالت فردیة جزئیة :االستنتاج 

وھما دعامتان في كل بحث علمي ،فاالستقراء ھو عملیة البحث والتكوین ،واالستنتاج ھو 

.)١٤٢١:راجح(البرھان والتطبیق



سمیة النجاشي٦

:عوائق االستدالل السلیم 

وعدم معرفة مصادرھا وعدم تنظیمھا عدم كفایة المعلومات–١

غموض المفاھیم وإبھامھا –٢

لبا ما یرجع ذلك ألسباب انفعالیة ،أو تحدید المشكلة وغاعدم :مراعاة شروط االستدالل عدم –٣

.في االستسالم التعجل ،أو الجمود وقد یرجع إلى نقص الذكاء ،أو ألسباب انفعالیة 

التسرع في الحكم والتعمیم –٤

وھو االعتقاد في أسباب خرافیة غیر حقیقیة ،وینتشر عند األطفال ،وعند :التعلیل السحري –٥

.اإلنسان البدائي 

في حین أنھ قد یكون مجرد ارتباط عرضي ،أو قد یكون األمران اعتبار االرتباط سببا –٦

.لسبب واحد المرتبطان  نتیجتین 

اإلذعان ألفكار سابقة –٧

.الذي یجعل التفكیر مدافعا عن رغبات اإلنسان بدال من المنطق والبرھان المیل والھوى –٨

وھي غالبا ما تنشأ عن اإلخفاق المتكرر واإلحباط من اآلخرین ضعف الثقة بالنفس –٩

.)١٤٢١:راجح(

جتراري التفكیر اال

:اللعب التخیلي 

.مایقوم بھ األطفال ،ویصاحبھ الحركة والكالم ھو 

:أحالم الیقظة 

.ھي نوع من التفكیر المتمنى یحقق فیھ اإلنسان رغباتھ التي یعجز عن تحقیقھا في الواقع 

:األحالم 

.تكون األحالم نوعا من النشاط التفكیري الذي یستجیب لنشاط أو منبھ §

.شوبھا الكثیر من الخیال وتكون مجرد تذكر لألحداث السابقة ،ولكن ی§

.وتكون استمرارا للتفكیر في حل المشكالت التي یفكر فیھا اإلنسان §

.وتكون إشباعا لدوافع اإلنسان ورغباتھ وخاصة الالشعوریة §

: رأي فروید في األحالم 

ر والمقاومة النفسیة التي یرى أنھا الحل الوسط بین الرغبات التي ترید أن تظھر في الشعو

،فھي تحرس النائم من كل ما ھي استمرار النوم وحمایتھ وبھذا تكون وظیفة األحالم ،تكبتھا

،ولكن إذا فشل الحلم في تحویل تلك سواء كانت منبھات حسیة ،أو دوافع ال شعوریة ،یقلقھ

..المثیرات ألشیاء ال تحمل اإلثارة استیقظ اإلنسان 
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ابة العقلیة والمقاومة النفسیة للرغبات ومعظم األحالم التي ال نفھمھا ھي نتیجة ضعف الرق

المكبوتة أثناء النوم ،مما یجعل الحل الوسط لھذا الصراع ظھور الرغبات بصور مبھمة ،وھذا 

صورة ظاھرة ھي التي نراھا ونتذكرھا بعد االستیقاظ ،وصورة :یعني أن لألحالم صورتان 

تلك الرموز أمكن التعرف على وإذا استطاع اإلنسان تفسیرحقیقیة كامنة وراء ھذه الرموز ،

الدوافع والعوامل التي تؤثر في شخصیة اإلنسان ولذلك اھتم كثیر من المحللین النفسیین بتفسیر 

.األحالم كوسیلة مساعدة في العالج 

:التفكیر المبدع 

.ال بد من وجود مشكلة أو ھدف معین لیحدث التفكیر المبدع §

.یر المبدع والتفكیر التخیلي بدقة في التفكي یمتزج كل من التفكیر االستدالل§

ختلف دور كل من التفكیر االستداللي والتفكیر التخیلي في التفكیر المبدع باختالف موضوع ی§

.)١٤٢٣:نجاتي(التفكیر المبدع 

:الذكاء لیس ھو الشرط الوحید لإلبداع بل ال بد من توفر قدرات إبداعیة أخرى أھمھا §

.درة على اإلتیان بجدید والخروج عما ھو مألوف وتعني الق:األصالة –١

.وتعني التنویع والقدرة على النظر للمشكلة من زوایا جدیدة :المرونة –٢

القدرة على تذكر عدد كبیر من األفكار واأللفاظ والصور الذھنیة في مرونة وتعني: الطالقة –٣

.ویسر 

في وحدات جدیدة –معان وصور ذھنیة –القدرة على إدماج أجزاء مختلفة : التألیف –٤

.)١٤٢١:راجح(

:مراحل التفكیر المبدع 

:اإلعداد –١

ویعني االنشغال بموضوع معین لفترة طویلة ،والتفكیر المستمر فیھ ،وجمع المعلومات المھمة 

.حولھ 

:الحضانة –٢

التفكیر فیھا لمدة من طویل في المشكلة دون الوصول إلى حل یمیل اإلنسان لترك بعد التفكیر ال

:الزمن ،ویحدث في مرحلة الحضانة تغیرات عدة 

.تزول الشوائب التي كانت تحول دون الوصول للھدف -١

.یحدث تنظیم للتفكیر بحیث یدرك الفرد عالقات لم یكن یدركھا من قبل -٢

تفكیر في یرتاح العقل من اإلجھاد الذي كان في مرحلة اإلعداد بحیث أنھ إذا عاد لل-٣

.المشكلة كان أكثر صفاء 
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.ویستمر التفكیر في ھذه المرحلة بصورة ال شعوریة ،كما یحدث في األحالم مثال 

:اإلشراق –٣

.تسمى مرحلة اإلشراق أو اإللھام ألن األفكار تظھر فجأة ،وھي تشبھ االستبصار في التعلم 

:التحقیق –٤

. لمبادئ األساسیة المعروفة سابقا بناء على ابعد إشراق الفكرة ال بد من التحقق منھا وتنفیذھا

).٢٠٠٣:نجاتي(


