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تعد ظاهرة التذكر مجال خصبا لدراسة اإلنسان والتمٌٌز بٌنه •

وبٌن الحٌوان فسلوك اإلنسان ٌدل على أنه ٌستعٌد ماضٌه 

لٌواجه به حاضره، فٌعالجه بقدر أكبر ومهارة أعلى وٌنفرد 

اإلنسان دون غٌره من الحٌوانات بأنه ال ٌواجه فً حٌاته 

مواقف جدٌدة كل الجدة، ألن ذاكرته مع تفكٌره المجرد 

ٌجعالن كل جدٌد علٌه ٌشابه القدٌم فً احد الجوانب مما 
 .  ٌساعد على تعامل أفضل معه



 (:  التشفير)استراتيجيات التذكر 

 :  مفهوم اإلستراتٌجٌة. أ•

انبثق مفهوم اإلستراتٌجٌة أساسا من حقٌقة مؤداها أن كثٌراً •
وقد ، من المهام المعرفٌة ٌمكن أن تؤدى بأكثرمن طرٌقة مختلفة

تواترمفهوم اإلستراتٌجٌة فً مجاالت عدٌدة فً علم النفس مثل 
 الذاكرة وحل المشكالت وقد أدى ذلك إلى اختالف النظر إلٌها 

أن فعالٌة اإلستراتٌجٌة  (Malin 1979: 103مالٌن )وٌقرر•
تتحدد فً ضوء اختزالها عملٌة البحث عن المعلومات حٌث 

تجنب أو تبعد بالفرد المسارات غٌر الفعالة فً شبكة المعلومات 
أثناء األداء على المهمة وبذلك تختزل كثٌرا من أعباء التجهٌز 

 .مما ٌقلل من الزمن المستغرق للوصول إلى الحل

 



بٌنما ٌذكر ( مٌسٌكMessick 1984)  أن االستراتٌجٌات هً طرق عامة
ٌستخدمها األفراد فً األعمال العقلٌة وهى بمثابة طرق لإلدراك والتذكر 

والتفكٌر وحل المشكالت وتكوٌن وتناول المعلومات وتساعد اإلستراتٌجٌة 
 :  على

- تٌسٌر اكتساب المعلومات بأقل جهد ممكن. 

-  تقلل الجهد المعرفً الواقع على قدرات االستدالل وقدرات الذاكرة إلى
 .أقل حد ممكن

- تقلل عدد األخطاء التً ٌقع فٌها الفرد أثناء قٌامه ببناء فئات للمعلومات. 

 أن اإلستراتٌجٌة التً ٌستخدمها ( 142: 1991محمد حسانٌن )وٌذكر
الفرد أثناء األداء على المهمة تتأثر بعدة عوامل منها طرٌقة صٌاغة 

المهمة حٌث تختلف االستراتٌجٌات والتمثٌالت العقلٌة باختالف طرٌقة 
وخصائص األفراد المعرفٌة حٌث تشٌر البحوث إلى ، صٌاغة المهمة 

 اختالف نموذج التجهٌز لدى األفراد باختالف خصائصهم المعرفٌة



  Rehearsal strategy:استراتيجيه التسميع . 
 

 تتمثل إستراتٌجٌة التسمٌع فً محاولة المفحوص تردٌد أو تسمٌع
المادة موضوع الحفظ عدة مرات إلى أن ٌتم حفظها، وتعد هذه 
وهذه . االستراتٌجً أقل أنماط االستراتٌجٌات فاعلٌة فً الحفظ والتذكر

االستراتٌجً شائعة االستخدام عند تذكر المعلومات بطرٌقة االستظهار 
وعلى سبٌل المثال إذا أراد الفرد تعلم أسماء عواصم خمسٌن دولة فإن 

الفرد ٌقوم بتكرار أسم الدولة متبوعا باسم العاصمة لعدة مرات حتى 
كما ٌستخدم التسمٌع كوسٌلة تعلم عند تذكر سطور فً ، ٌحدث التعلم 

أغنٌة أو قصٌدة أو عند تذكر معانً بعض كلمات اللغة األجنبٌة وال 
ٌتضمن التسمٌع البحث عن الروابط والعالقات بٌن هذه المعلومات وبٌن 

، المعرفة السابقة، كذلك نجد أن التسمٌع ال ٌتضمن تنظٌم المعلومات 
ومن ثم فإن المعلومات التً ٌتم تسمٌعها ال تكون موجودة بأٌة حال 
داخل الذاكرة طوٌلة المدى ولذلك ٌكون استرجاع هذه المعلومات بعد 

 ..فترة من الزمن عملٌة غاٌة فً الصعوبة

 



  Organization Strategy: استراتيجيه التنظيم
 

تفكٌـرا ٌفكر وإنمـا سلبٌـا تسجٌال المعلومـات اإلنسـان ٌسجـل ال 
 المـهم من ٌكون هذا وعلى تعلمهـا، ٌحـاول التً المعلومات فً اٌجـابٌـا
 فً الفرد ٌستخدمها التً االستراتٌجٌات من ثـانٌة إستراتٌجٌة تنـاول
 إلـى اإلستراتٌجٌة هذه اكتشـاف فً الفضل وٌرجـع .بعٌنها مهمـة إتقان

 بتدرٌب فٌهـا ٌقـوم كـان التً تجربته فً Bousfield بوسـفـٌـلد
 أربـع إلى مصنفـة .مفـردة 60 من قائمـة تعـلم على المفحـوصٌن
 السٌمانتٌة الفئات من منقاة كلمة 15 من تتكون منهـا كل مجموعـات

 وكانت ،(المهن – الخضروات – الحٌوانات – األشخاص) أسماء األربع
 للمفحوصٌن أعطى ثم عشوائً بنظام حده على كلمة كل الكلمات تعرض

 التً الكلمات أن بوسفٌلد وجد وقد ،لالستدعاء وقت من ٌشاءون ما
 ترتٌب فً بعض بعضها ٌتبع أن إلى تمٌل الفئة نفس إلى تنتمً

 من الرغم على فإنه هذا وعلى المصادفة من أعلى نحو على االستدعاء
 منظمة كانت المخرجات فإن عشوائٌة كانت المدخالت أن

 



  Story Strategy: إستراتيجية القصة
 

 وفى إطار مناقشة استراتٌجٌات التشفٌر المختلفة تجدر اإلشارة إلى
استراتٌجٌه مفٌدة للذاكرة هً استراتٌجٌه القصة أو الرواٌة، وتعتمد 

قصٌر    paragraphعلى تحوٌل المادة المطلوب تذكرها إلى موضوع
 (.  وتصلح هذه الطرٌقة عند تعلم القوائم الطوٌلة

 طرٌق  –طالب  -عمل )فعلى سبٌل المثال قائمة المفردات التالٌة-  
ٌمكن (. األرض -االمتحان  -طبٌب  -تلٌفزٌون  -سٌارة  -وقت  -ضابط 

 : استدعاؤها بسهولة وٌسر إذا قمنا بعمل قصة على النحو التالً

 أثناء ذهابً إلى العمل شاهدت طالبا ٌعبر الطرٌق، وفجأة صدمته سٌارة
مسرعة كان ٌقودها ضابط شرطة، وحمل الطالب من على األرض 

وذهب به إلى الطبٌب الذي كان ٌشاهد التلٌفزٌون فً ذلك الوقت وعمل 
 .له اإلسعافات األولٌة واستطاع الطالب حضور االمتحان



  :Imagery strategyإستراتيجية التخيل
 

 . هً إحدى استراتٌجٌات الذاكرة التً ٌستخدمها اإلفراد عند استرجاع المعلومات
 .المخزونة بالذاكرة وٌتمٌز التخٌل بعنصر إبداعً لم ٌسبق أن مر بخبره الشخص

 وٌختلف التصورعن التخٌل ، فالتصورعبارة عن استحضار صورة الشئ من الذهن بعد
غٌابه فترة طوٌلة أما التخٌل فهو جمع عدد من الصور الذهنٌة وتركٌبها بشكل جدٌد 

 .  غٌر مـألوف أي أنـه أرقى من التصـورألنـه ٌنطـوى على ابتكـار وإبداع

 وٌتضمن التخٌل فً الغالب بناء صورة عقلٌة متفاعلةInteractive  تربط المفردات
المطلوب تذكرها معا وإٌجاد تمثٌل لهذه المفردات فلو أراد الفرد تذكر شراء كرتونه لبن 
وهو فً طرٌقه إلى المنزل فأنه ٌمكن على سبٌل المثال تخٌل صورة لبقرة تجلس على 
مقدمة السٌارة التً ٌقودها فالتخٌل كاستراتٌجٌه من استراتٌجٌات الذاكرة تعنى إضافة 

الصور الحسٌة للنص المجرد على سبٌل المثال إذا كان لدٌنا تعرٌف خاص بنبات 
هو نبات خضري من العائلة الخرولٌة ٌتمٌز بأعضاء مورقة وجذر منتفج ": اللفت"

ملون وهنا ٌمكن للفرد أن ٌتذكر التعرٌف من خالل تكوٌن صورة ذهنٌة ترتبط بهذا 
 .  التعرٌف

 



 إستراتيجية الموضع المكانية
 Loci method strategy:  

 

الٌونانٌٌن عهد إلى الطرٌقة هذه استخدام وٌرجع 

 ترتٌب لتذكر الخطباء ٌستخدمها كان حٌث والرومانٌٌن

 الذي الحدٌث أثناء تغطٌتها، فً ٌرغبون التً الموضوعات

 ٌقوم الفرد أن فً الطرٌقة هذه وتتلخص بالطول ٌتسم كان

 فً تذكرها المطلوبة القائمة مفردات من مفردة كل بإٌداع

 ثم ومن ما شارع أو منزله كحجرات مشهور (مكان) موضع

 المسٌرة) ٌشبه بعد فٌما المفردات هذه استرجاع فإن

 على المفردات تلك تذكر بغرض األماكن هذه خالل (العقلٌة

 الحجرة كانت إذا المثال سبٌل فعلى  السابق ترتٌبها أساس

 قائمة لدٌنا توجد حٌن فً (كاسٌت - لمبه - منضدة) تتضمن

 بمزاوجة ٌقوم الفرد فإن (تفاح - لبن -قشدة) المفردات

 أما المنضدة على قشدة توجد ٌلى كما المفردات مع األشٌاء

 .الكاسٌت فوق تفاحه وتوجد لبنى فلونها اللمبة



 :إستراتيجية الكلمة المفتاحية
 The keyword method strategy  

   وآخرون اتكنسون إلٌها أشار التً المفتاحٌة الكلمة استراتٌجٌة تعد .•
Athinsien et al  1975 وتتطلب ، ثانٌة لغة مفردات اكتساب فً فعاال تكنٌكا 

 كلمة مع المنطوقة األجنبٌة الكلمة بربط القٌام الفرد من األولى المرحلة فً
 (نغمتها – صورتها) نطقها ٌكون التً المفتاحٌة الكلمة تلك وهى انجلٌزٌة

 األفراد من الثانٌة المرحلة وتتطلب ، األجنبٌة الكلمة جزئٌة بعض مع متشابه

   .المتداخلة المفتاحٌة للكلمة ذهنٌة صورة وتكوٌن بصٌاغة القٌام

 الكلمة (طرٌقة) أسلوب وصف ٌتم أن ٌمكن ولهذا .اإلنجلٌزٌة الترجمة مع•

 بترجمتها االجنبٌة الكلمة بربط تقوم رباطٌن من سلسلة أنها على المفتاحٌة

 التشابه طرٌق عن المفتاحٌة بالكلمة األجنبٌة الكلمة ربط وٌتم .اإلنجلٌزٌة

 االنجلٌزٌة بالترجمة المفتاحٌة الكلمة ربط ٌتم وقد (الصوتى الرباط) .الصوتى

 .( الذهنى التخٌل) الذهنٌة الصورة طرٌق عن



 
 
 

 ( األكرونيم)إستراتيجية األحرف األولى  
:First Letters Acronym Strategy  

 الفرد لدى مألوفة جملة استخدام على الطرٌقة هذه تقوم• 

 لكلمات الحروف تماثل بشرط الكلمات قائمة تذكر بغرض

 كان إذا :مثال القائمة لكلمات األولى الحروف مع الجملة
 – Huron العظمى الخمس البحٌرات تذكر فً ٌرغب الفرد

Onturio – Michigan – Erie –Superior  ٌمكن فإنه 

 فً األسماء هذه ٌجمع أن الطرٌقة هذه باستخدام للفرد
 كما التذكر فً سهولة أكثر ٌصبح بحٌث  Homesكلمة

   الهدف نفس لبلوغ مساعدة جملة صٌاغة للفرد ٌمكن

 


