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الضمور، . فقد فحصت تأثير ثر على االسترجاعؤت تتناول هذه الورقة العوامل التي 

اضطرابات تحويل المعلومة من إضافة إلى  ،على استرجاع المعلومات  والتداخل

ة مستويات يدة المدى. وعرضت أيضا مقاربالذاكرة القصيرة المدى إلى الذاكرة البع

سترجاع، الالتفاعل بين الترميز وا المعالجة لتخزين واسترجاع المعلومات. كما اهتمت ب

تبعية االسترجاع  تغيير السياق اللفظي، وتعديل السياق الفيزيائي، و جاع ب كتأثر االستر

. على االسترجاع الذهنية والفيزيائية تعديل العمليات للحالة والمزاج، وحللت أيضا تأثير 

بعض نماذج االسترجاع؛ نموذج المسح التسلسلي الشامل ونموذج  ت في األخيروقدم

 السيرورتين. 

 الذاكرة؛ االسترجاع؛ نماذج االسترجاع. مفتاحية: الكلمات ال

Retrieval processes in memory 

Mohammed El-Mir 
mohammed.elmir1@usmba.ac.ma 

Department of Psychology, Faculty of Letters and Human Sciences Dhar Mahraz, Sidi 
Mohamed Ben Abdellah University, Fes- Morocco 

Abstract 
This study aims at axamining the factors that influence 

retrieval. We examined the effect of decay and interference, in 
addition to problems in transferring information from short term 
to long term memory. Levels of processing approach of storage 
and retrieval was presented. This research analysed also the 
interaction between encoding and retrieval (changes in verbal 
and physical context, dependance of retrieval to state and mood, 
and modifications in mental and physical operations). Finaly we 
presented models of retrieval; like exhaustive serial scanning 
model and two-processes model. 
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 مقدمة 

 ، المعلومات اع جركيفية استل ادقيق ا ريفسيقدم ت ن من أ ذاكرةنفس العلم  تمكنلو 

االشتغال  ، ومن ثماالشتغال الذاكري عتريي ينجلى جزء كبير من الغموض الذ ال

تنشيط المعلومات المناسبة  ب أو  استرجاعبية معرفال ات مهمال إنجاز  رتبطي إذ  ؛المعرفي

تعلق ت و   ، أو التعلم   encodingاالسترجاع بنوعية الترميز وترتبط سهولة. ات مهمه الهذ ل

التي تحدث أثناء المشاكل تؤثر و .خضعت لها المعلومات  عالجة التيالم ت عمليابأيضا 

 .االسترجاع  ةفعالي علىالتعلم 

إلى   storageن يحيل التخزي ، ات وإذا كان الترميز يشير إلى إعادة تشكيل المعلوم

 ،(تخزين االسترجاع هاتين السيرورتين )الترميز واليلي و ؛حفظ المعلومة في الذاكرة

دقة ترميز تحدد  لهذاار الذاكرية. المخزنة أو اآلث ات المعلوم تنشيطادة عإويحيل إلى 

م مة، لمه سيرورة االسترجاعومع أن ة استرجاعها الحقا. سهولتخزين المعلومة و

و  Roedigerالستينات من القرن الماضي )  منتصف تحض باهتمام الباحثين إال في

Guynn ,1996)في  صعوبات ب رجاع المعلومةت سيفسر الفشل في اكان ما  غالباو ؛

،   Brownفقدان المعلومة إلى ضمورها ) يرجع إذ الترميز أو التخزين، 

أو   ، ( Melton  ,1963أو إلى التداخل ) ،(Peterson  ،1959و  Peterson؛1958

  Atkinsonويلها من المستودع القصير المدى إلى المستودع البعيد المدى ) إلى عدم تح 

, Lockhartو  Craikلم تعالج بعمق أو دالليا ) إلى أنها و(, أShiffrin ,1968و 

1972.) 

 اعدد  لورقةا ه هذ  في نتناول ألهمية االسترجاع في عمل النظام المعرفي، س  نظراو

واضطرابات تحويل   ،الضمور، والتداخل)من العوامل التي تؤثر على االسترجاع 

، (، ومستويات المعالجةالمدى ةالمعلومة من الذاكرة القصيرة المدى إلى الذاكرة البعيد

تعديل السياق الفيزيائي، وتغيير السياق اللفظي، االسترجاع )التفاعل بين الترميز وو

إلى  إضافة ،(زيائيةتبعية االسترجاع للحالة والمزاج وتعديل العمليات الذهنية والفيو

 (،Sternberg ،1966)نموذج المسح التسلسلي الشامل )نماذج االسترجاع بعض 

 ((.Kintsch ،1970؛ Bower ،1972و   Andersonذج السيرورتين )وم نو

 العوامل التي تؤثر على االسترجاع  -1

 Trace decay األثر ضمور -أ
كان الفاصل   كلماو ؛ألثر( أن الذاكرة الفورية تتأثر بضمور ا1958افترض براون )

 ريصي  مثومن  ،رتفع احتمال ضمور أثرهاا ،طويال بين تقديم معلومة واستذكارها

ينبغي تشغيل إوالية التكرار   ،. ولتفادي الضمور السريع لآلثارصعبا استذكارها

باقتراح مهمة إضافية في مجال  التكرار الذهنينع المبحوث من م   ذالكن إ ؛الذهني

 ، تجاربه ىفي إحد  ،وقد طلب براون من المبحوثين .النسيان سريعا  االحتفاظ يكون

يكون  ،ثوان 5 فاصل الصوامت ثم استذكارها بعد  نأزواج م 4قراءة من زوج إلى 
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لم يستذكر بينما أزواج من األرقام. و 5فارغا أو يقوم خالله المبحوث بقراءة 

االستذكار في الشرط ن كا ،سوى زوج من الصوامت  ون، في الشرط الثاني،المبحوث

يان س ن ؤدي إلى المبحوث من التكرار ي  وي ستنتج من ذلك أن منعاألول شبه كامل. 

  ، إذ قدما( التطور الزمني لضمور اآلثار1959. وقد درس بترسون وبترسون )كبير

ويقوم  ؛ثانية 18و 3االستذكار فوريا أو مؤجال بين يكون و  ؛صوامت  3للمبحوثين 

د عكسي ثالثة ثالثة انطالقا من عدد من ثالثة بع   ،االحتفاظمجال  في ،المبحوثون

 .نخفض األداءا ،طويال االحتفاظ لاكلما كان مجقد اتضح أنه أرقام. و

 التداخل  -ب

التداخل عن ينتج و ؛إلى التداخل (النسيان)يعود جزء كبير من الفشل في االسترجاع 

مشابهة لتلك  مادة ين أن تقديمتبو .سبق تعلمهاوأخرى  حديثا التشابه بين مادة متعلمة

والجديدة  ةمبسبب التداخل بين المادة القدي ،داءضعف األالتي سبق تعلمها ي 

(McGeoch  وMcDonald ,1931) البعدي . ويتم التمييز بين التداخل

 proactiveي قبلالتداخل الو  retroactive interference(يرجعال)
interferenceينسى ، كأن علم الحق على تعلم سابقت إلى تأثير األول يحيلو  ؛

دراسة التداخل تضي ق تو. الشخص رقم هاتفه القديم بعد أن يحفظ رقم هاتفه الجديد 

لمجموعة  ال تقدم ل في حين ،2ة قائم ثم 1 قائمةللمجموعة التجريبية  أن تقدمي رجعال

أن تعلم  وتبين  .فارغا الفاصل بين التقديم واالختبارويكون  ،1ة قائمة سوى الضابطال

ي من خالل رجع. ويمكن رفع التداخل الة األولىقائمة الثانية يؤثر على تعلم القائمال

ة من األرقام, ويؤدي قائممن الحروف  قوائمكأن يلي تقديم  ، المادة المستعملة يير نوعغت

 االختالف عن المادة السابقة إلى منع حدوث تداخل معها. 

سابق على تعلم الحق، كأن يستمر الشخص في  ي إلى تأثير تعلمقبللالتداخل اويحيل 

ذكر منستربرغ قد و انتقل إلى منزل آخر. وإنتذكر عنوان منزله السابق 

Munsterberg (1908أنه غير الجيب الذي كان يضع فيه ساعته )،  لكنه استمر في

  Underwood أكد أندروود و. يريد معرفة الوقت  حين البحث عنها في الجيب السابق

يمكن أن تؤدي إلى نسيان   ن التداخالت التي تتسبب فيها المحاوالت السابقة( أ1957)

  أن  وجد  كان يستعين بنفس المجموعة التجريبية في تجارب مختلفة, بما أنهو  ؛المعلومة

 النسيان.  يزيد عدد التجارب السابقة   ارتفاع

  يعتمد االسترجاع على إقامة اقترانات ترابطية بين وحدات ذاكرية ومؤشرات و

ة لحظة االستذكار قدممؤشرات االسترجاع الم فشلتأثير التداخل في يكمن و  ؛استرجاع

التداخل أساسا عن ارتباط مؤشر االسترجاع   تجينالذاكرية. و ات ى الوحد لإفي النفاذ 

الفشل ال يرتبط  لذلكحددة بوحدات أخرى. المستعمل عادة في النفاذ إلى وحدة ذاكرية م

باحتمال بل أيضا  ،القتران بين المؤشر والوحدة الذاكريةترجاع فقط بقوة ا في االس

ت الذاكرية  التنافس بين الوحدايؤدي هذا ل. ةرالمؤشر بوحدات أخرى في الذاك ارتباط

عدد  زاد  ومتى ومن ثم إلى أخطاء عند االسترجاع. ،تداخلال إلى المقترنة بنفس المؤشر 
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 ؛راجع األداء في االسترجاعتي ،المقترنين بنفس المؤشر  competitorsالمتنافسين 

،  cue-overload principle (Watkinsة المؤشر الزائد الشحنمبدأ ب هذا ويسمى

1978.) 

اضطرابات تحويل المعلومة من الذاكرة القصيرة المدى إلى الذاكرة البعيدة  -ت

 المدى

( احتمال وصول 1965) Norman و نورمان Waugh ربط نموذج ووف

،  تكرار معلومة معينة حين ي منع و  ؛رة البعيدة المدى بالتكرار الذهنيمعلومة إلى الذاكال

قدم أتكنسون و شفرين  واسترجاعها.  عند  ومن ثم ،صعوبات في تخزينها تظهر

أن انتقال المعلومة المرمزة من المستودع  اعتبراو ،نفس التفسير تقريبا( 1968)

حفظها في المستودع القصير  مدة ب تعلقي القصير المدى إلى المستودع البعيد المدى

المستودع  ا إلى هلقبل تحويساعد التكرار الذهني على صيانة اآلثار المؤقتة يو .المدى

 شترطأن التعلم البعيد المدى ال ي أثبتت  ،معطيات علم النفس العصبي لكن ؛المدى البعيد 

 .(Warrington ،1970و  Shallice)بالضرورة المرور من الذاكرة القصيرة المدى 

 مستويات المعالجة -ث

( نموذج مستويات المعالجة 1972) Lockhartو لوكهارت Craik اقترح كريك 

رة المدى والذاكرة البعيدة المدى, واعتبرا أن ما فسير التخزين في الذاكرة القصيتل

وضعت في مستودع، بل آثار المعالجة التي خضعت لها التي معلومة النستذكره ليس 

خيرة تتضمن إشارات إلى ما تمت معالجته. وتتدرج المعالجة من المعلومة. وهذه األ

وبينما ال يترك المستوى األول سوى بعض  .ىمستوى سطحي إلى مستوى أعمق وأغن

إلى آثار صلبة وسهلة االسترجاع.  اآلثار الضعيفة االسترجاع، تقود المعالجة العميقة 

على   الة على معالجة المعلومة وبخالف النماذج البنيوية، ركز نموذج مستويات المعالج

في الذاكرة وى صواتيا، د مفي الذاكرة القصيرة اليكون بنية الذاكرة. واعتبر أن الترميز 

جرى التمييز بين نوعين من التكرار، تكرار  ،. وبناء على ذلكاالبعيدة المدى داللي

 .  elaboration rehearsalوتكرار البلورة،  maintenance rehearsalالصيانة 

دون تحويلها إلى شفرة عميقة, بويتولى النوع األول من التكرار صيانة وحفظ المعلومة 

في حين   ؛هال حفظ مستديم ؤدي إلىدان المعلومة خالل فترة الصيانة بدون أن يقفيمنع و

يؤدي تكرار البلورة إلى تعلم بعيد المدى، ويتيح استرجاع المعلومة. ودعمت بعض 

متتالية من ، في إحدى التجارب قد قدمت للمبحوثين، النموذج، فالمعطيات التجريبية هذا 

(, واقتضت التجربة أن يقوموا Lockhart، 1975و  Craikالكلمات غير المرتبطة )

بعملية واحدة من بين ثالث عمليات مختلفة. تمثل الشرط األول في أن يقرروا ما إذا 

ي، وهو مستوى متوسط من الكلمات بحروف بارزة أو صغيرة. وفي الشرط الثان  كتبت 

نفس القافية(.   يفن على القافية )ما إذا كانت كلمتان تشتركان والمبحوث  يحكم ،المعالجة

التحقق من أن الكلمات تصلح   ،الذي يوافق المعالجة الداللية ،الشرط الثالث  ويقتضي

حقا  كتتمة لبعض الجمل المقترحة. ولم يتم تنبيه المبحوثين إلى أن ذاكرتهم ستختبر ال 
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  لكي ال يستعينوا في ترميز الكلمات بأية طريقة  ،( incidental learning)تعلم طارئ

تلك التي حددت لهم. وأظهرت نتائج اختبار التعرف على الكلمات من بين   ريغ  أخرى

ؤدي إلى تعرف أفضل. تمجموعة من الكلمات القديمة والجديدة، أن المعالجة الداللية 

التركيز ة إلى استرجاع أفضل من ة والتركيز على الدالليقود عمق المعالجذلك من و

 . ةالصواتي على المميزات 

 واالسترجاعالترميز   نالتفاعل بي -2

المعالجة  والتكرار في مقابل التصوير، ك ،يتأثر االسترجاع باستراتيجيات الترميز

الية الكلمات العوالصور في مقابل الكلمات, والسطحية في مقابل المعالجة الداللية, 

كن إدخال تغييرات يمإذما . وأو المجردة لضعيفة التصويرالتصوير في مقابل الكلمات ا

من خالل ختبر المبحوثون ، كأن ي  أيضا االسترجاع ترميز، يمكن تعديللاعلى 

تمدنا التعديالت و(. Pearlstone ،1966و  Tulvingاالستذكار الحر أو المؤشر )

يز واالسترجاع بمعلومات عن الكيفية التي يؤثر التي يمكن إدخالها على شروط الترم 

االسترجاع   -لترميز( نموذج ا1983) قد اقترح تولفينو .بها الترميز على االسترجاع

  بين أن االسترجاع يتأثر ت  قد على الترميز واالسترجاع. و تؤثرلتوضيح العوامل التي 

والعمليات الذهنية   ،اجالمزأو والحالة الداخلية  ،والفيزيائي ،تعديل السياق اللفظيب

 التركيز عليها. ونوع المعلومة التي سيجري المادة لها خضعوالفيزيائية التي يمكن أن ت

 تغيير السياق اللفظي -أ

المؤشرات ويمكن أن تحيل  ،فيه ت للسياق الذي قدم ةمعين  مفردةيخضع استذكار 

دما يتناسب مؤشر عنوالتي تقدم لحظة االستذكار إلى نفس السياق أو إلى سياق آخر. 

و  Thomsonتومسون  وجد  قد و. يكون االسترجاع أفضل ،االسترجاع مع الهدف

% 49 يمكن أن يصل إلىفي اختبار لالستذكار الحر االسترجاع  أن (1970) نتولفي

قرن هذه الكلمات عندما ت  % 68ترتفع إلى  غير أن هذه النسبة ،من الكلمات المقدمة

 افضع  شركاءتقديم لكن  ؛كمؤشرات استرجاع associates strong ياءأقو شركاءب

ناسبة تؤثر سلبا على االستذكار ملاالستذكار، بل إن هذه المؤشرات غير اسهل ال ي

 specificity of(. وأفضت هذه النتائج إلى فرضية نوعية الترميز 43%)
encoding ، استحضر الترميز األصلي.  إذا مؤشر االسترجاع فعاال إالإذ ال يكون

كلمة أسود، يمكن أن ترمز تبعا لمعناها المهيمن، أي  ق دمت  إذا ،على سبيل المثال

 كذلك يكون ال ،مؤشر استرجاع فعال أبيض  يمكن أن يكون وبينما ؛ض مرتبطة بأبي

كسيارة، يمكن أن يجمع   ضعيف شريك. لكن إذا رمز أسود مقترنا بكسيارة شريك آخر

 كون الشريكيي هذه الحالة يمكن أن وف ؛المبحوثون بين اإلثنين في سيارة سوداء

ستذكار حتى في اال لاالقوي غير فع يكون الشريكو، الضعيف مؤشر استرجاع جيد 

سياق  دفعإذا  مؤشر استرجاع فعال لكلمة معينة القوي الشريكال يكون  الحر. ومن ثم

جربة أن  ة. وتبين أيضا في هذه التمألوفالمبحوث إلى ترميز الكلمة بطريقة غير  تعلمال

شركاء االستذكار الحر يكون أفضل من االستذكار المؤشر عندما تكون المؤشرات 
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الكلمات   مننفس النتائج توصلت إليها دراسة أخرى استعملت الجمل بدالو. ياءأقو

(Barclay ،Bransford ،Franks ،McCarrell  وNitsch ،1974و .) أن   اتضحقد

  حفظ قابلية ال  شرطي ،واالختبار علمتال فيالحفاظ على نفس السياق اللفظي 

memorability . 

 تعديل السياق الفيزيائي  -ب

لتجربة وتدفعنا ابحث عن شيء فقدناه، لنعود إلى مكان سابق ل ،انيحفي كثير من األ 

 مؤشرات  كونوبعض السمات الفيزيائية األخرى يمكن أن ت كانإلى االعتقاد بأن الم

  هذه المؤشرات الفيزيائية تسمح لنا بأنو البعيدة. استرجاع قوية تذكرنا بهذه األحداث 

  ، سياق الفيزيائي يؤثر على ذاكرتناكان ال امدونها. ولنتذكر أكثر مما يمكن أن نتذكره ب

وليس في مكان   تعلميمكن أن نتوقع حفظا أفضل إذا جرى االختبار في نفس مكان ال

عة من الغواصين  لمجمو Baddeley (1975)و بادلي  Goddenقدم غودن قد وآخر. 

ة  ئ يثم جرى اختبارهم في نفس الب  ،في اليابسةكلمة تحت الماء و 36من تتألف  ةقائم

 ارتدىو ،كان االستذكار شفهياو ة أو في بيئة أخرى. قائميها الالفيزيائية التي قدمت ف

 ، لما النتائج أن االستذكار يكون أفضل أظهرت المبحوثون بذالت مبللة في السياقين. و

و   Glenberg، غلنبرغSmithن سميث . وبي  لتعلمختبار في نفس بيئة ايجري اال

. ووجد التعلم غرفةإذا تم في نفس  ،تذكار يكون أفضلسال( أن ا1978)  Bjorkبجورك 

إذا  ،في دراسة أخرى أن المبحوثين يمكن أن يحصلوا على نتائج جيدة( 1979)سميث 

مع أهمية هذه تعلموا فيها المادة. وتخيلوا أن االختبار يجري في نفس الغرفة التي 

جرت  ،على سبيل المثال ة.ركتأثيرات السياق الفيزيائي على الذا يصعب إعادةالنتائج، 

لم لكن  ؛ويختبر الطالب في نفس المدرج أو في مدرج آخر ،ى المحاضرات لقالعادة أن ت  

في  ( أي فرق1985)  Bavarescoو بافارسكو  Otaka، أوتكا Saufleyيجد سوفلي 

الذين اختبروا في مدرج آخر. أولئك األداء بين الطالب الذين اختبروا في نفس المدرج و

. غير أن كل room dependencyللتبعية للغرفة مفعول لم يتم إيجاد أي  كلوبذ 

  م تكن ول ،)التعرف الذاكري( كانت متعددة االختيارات  ،االختبارات التي قدمت للطالب 

رجح أن يكون هناك تفاعل بين الترميز ي  من ثم و اختبارات لالستذكار الحر.

ستخلص من ذلك أن تأثير  ي  و. فروليس في التع ،واالسترجاع في االستذكار الحر

المدروسة وبعض  وحدات السياق الفيزيائي يتأتى من الترابطات التي يتم إنشاءها بين ال

 وحداتلربط ال ن استراتيجيات واعيةينبغي أن يستعمل المبحوثو. لذلك سمات الغرفة

المستهدفة ببعض سمات الغرفة لكي يصير السياق الفيزيائي مؤشرا مفيدا لحظة 

يتأثر األداء عند تغيير السياق. وال يكون هناك  ،وإذا ما حصل هذا الترابط ؛ذكارتساال

ما لم تكن هناك ترابطات بين الوحدات المدروسة   ،للسياق الفيزيائي مفعولأي 

 تأثير Eich (1985)قد درس أيك رى فيه تقديم الوحدات. ووخصائص المكان الذي ج

صورة، وكان على   تكوينمبحوثين من  طلب  إذ  ؛التعليمات التي تعطى للمبحوث 

صورة مدمجة مرتبطة بخواص البيئة التي قدمت فيها أي  تتخيلمجموعة أولى أن 

مجموعة   وط لب منالغرفة )تخيل قنينة موضوعة على مائدة في أحد أركان الغرفة(، 
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 48ثانية أن تشكل صورة معزولة )تخيل مركب يسبح في الفضاء(. وبعد انقضاء 

االستذكار الحر أو التعرف في نفس الغرفة أو في غرفة بالمبحوثون  ربختا   ،ساعة

نأخرى. وكان تأثير السياق واضحا في االستذكار الحر  المبحوثون صورة  . فلما يكو  

% لما 31و  ،عند اختبارهم في نفس الغرفة ت وحدا% من ال45يستذكرون مدمجة، 

ثين في اختبار بين المبحو  ت اال تظهر فروق ، في حينيكون االختبار في غرفة أخرى

ستنتج  ي  و وهذا يمكن أن يوحي بأن سيرورات مختلفة تتدخل في االختبارين. .التعرف

تعليمات ربما يرجع إلى ال ،السياق الفيزيائي أو اختفاءهمفعول مما سبق أن ظهور 

التي ينبغي  وحدات التجريبية التي تدفع المبحوثين في بعض التجارب إلى ترميز ال

ال يحصل ذلك في تجارب أخرى. ووجد ماك  ، في حينلغرفةها تبعا لسياق ارااستذك

 و أهايوران  Einstein، إنشتاينAnderson, أندرسون McDanielدانيال 

O’Halloran (1989أن ) حظة االستذكار إلى أن يستعين بالسياق المبحوث لن يحتاج ل

، ستراتيجيات الترميز ضعيفةن او كلما تو ؛ان الترميز األصلي غنيا بما يكفيإذا ك البيئي

  Schabاب ش قد طلب السياق البيئي إيجابا على استرجاع المعلومات المقدمة. و يؤثر

تبار االستذكار التعلم واخ في، وحدات ة من ال قائمتقديم  من المبحوثين أثناء( 1990)

  ،ةغرفة برائحة الشوكوالطتعطير ال ويجري في حالة ،لشوكوالطةتخيل رائحة ا ،الحر

. وكان األداء في االستذكار الحر أفضل عندما يتعرض ال يحصل ذلك في حالة أخرىو

 في أو  تعلمال في حصل ذلك مما لو ،واالختبار تعلم في الالمبحوثون لرائحة الشوكوالطة 

 .أو لم يحصل قط االختبار فقط

 تبعية االسترجاع للحالة -ت

وقد اعتمدت  .على االسترجاع غالبا ما تؤثر الحالة الداخلية أو مزاج المبحوث 

علماء النفس  الحظأن لى المالحظات العيادية. وسبق دراسة تبعية االسترجاع للحالة ع

وهم  اشيئن خفو حين ي   أن هؤالء ،مدمنين على الكحولالذين كانوا يعالجون ال

. وتأثير أثر الخمر ذهب بعد أن ي هذا الشيءفيه وضعوا  المكان الذيينسون  ،مخمورون

تذكر أين وضع  دمن يمكن أن ي لكن المفاجئ هو أن الم  ،جديداليس اكرة ى الذ عل رالخم

فالحالة  ،وفق هذا المبدأو مورا مرة أخرى.عندما يصير مخ شيئا

ما لإذ  ؛مؤشر استرجاع كونكن أن تللفرد يم  pharmacological stateالدوائية 

يكون تحت  حين عااالسترج تجربة، يستطيع  فيتحت تأثير مخدر معين  يكون الفرد 

االسترجاع توافقا في حالة الفرد لذلك يقتضي تأثير هذا المخدر مما لو لم يكن كذلك. 

الة ال ا أن تبعية االسترجاع للحواالسترجاع. غير أن باحثين آخرين اعتبر تعلمال أثناء

 ستند إلى معطيات واضحة.ت

 جيلين و Stillman ستلمان ،Weingartner ونغرتنر ،كإي وارتباطا بذلك درس

Gillin (1975  تأثير مخدر المارخوانا على التعلم واالختبار في أربعة شروط تجريبية )

 ،إلى حالة التخدير ولكي يصلوا حياد(. -مخدر, مخدر -حياد, حياد  -مخدر, حياد  -)مخدر

 ؛ االختبار وأالمادة  تعلمدقيقة من  20المبحوثون سيجارة محشوة بالمارخوانا قبل  دخني

بدون   لكنالمبحوثون سيجارة لها نكهة المارخوانا  يدخنب التخدير غيا ةلوفي حا
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من خالل بعض  ،. ويتأكد المجرب من حصول تأثير المخدرفيهاالعنصر النشيط 

بعض  اإلجابة عنأو  ،المارخوانا النبض القلبي(قياسات كقياس النبض القلبي )ترفع ال

ر على هذه القياسات مقارنة  ارخوانا تؤثملفقد ثبت أن ا .سئلة )ما هو تاريخ ميالدك؟(األ

فئة  24كلمة تنتمي إلى  48تتكون من  قوائمللمبحوثين  ثم تقدم بحالة عدم التخدير. 

االستذكار الحر أو ي ختبر و ؛تخدير أو في غيابهالمختلفة )كلمتان من كل فئة( في حالة 

في شرط االستذكار  ءاأظهرت النتائج أن األد والمؤشر تحت تأثير المخدر أو في غيابه. 

لحر يكون أحسن في شرط عدم التخدير، ويتم الحصول على أضعف أداء لما يجري ا

 (.1الجدول االختبار من دون تأثير التخدير )تأثير التخدير والتعلم تحت 
تدخين المخدر  شرطي بين رجاع الستذكار المؤشر ال تبرز فرقا في االستلكن نتائج ا

على عكس نتائج االستذكار الحر.  ،ناوله فقط خالل التعلمت وأثناء التعلم واالختبار 

نه يلغي في نفس الوقت تبعية  لك ،فاالستذكار الحر يؤدي إلى أداء جيد في كل الشروط

الدراسات التي تناولت تبعية االسترجاع  االسترجاع للحالة. وبعد فحص العديد من 

 عندما فضللحالة )أداء أل احواض مفعوالصفها فقط أظهر ( أن ن1980) كللحالة وجد إي

التعلم فقط(. طور في تم تناول المخدر لو يجري التعلم واالختبار تحت تأثير المخدر مما 

ختبار اال  فيها كانوجد أن معظم التجارب التي  ،وعند فحص نوع االختبار المستعمل

 كلولم يحصل ذ تبعية االسترجاع للحالة،  أظهرت غير مؤشر )استذكار حر أو تسلسلي( 

التبعية للحالة غالبا في تظهر دراسات قليلة استعملت االستذكار المؤشر. وبذلك  إال في

 (.Eich ,1989شرط االستذكار الحر على عكس االستذكار المؤشر )

 اعتأثير المزاج على االسترج -ث

مزاج الفرد على التعلم. فإذا تعلم  يؤثر كما  العقاقير على الحالة الداخلية للفرد  تؤثر

سعيدا مما لو  حين يكون بشكل أفضل المعلومة ستطيع استرجاعي ،د شيئا وهو سعيد رفال

أكد بعض الباحثين تبعية الذاكرة بينما االختبار. و لحظةكان مزاجه عاديا أو حزينا 

في هذه التجارب و(. Blaney ،1986نفى آخرون ذلك ) ،(Bower ,1981للمزاج )

أو  (،حزينةتراجيدية ) أو  كوميدية فالمأ ةد مشاهبيتم التأثير في مزاج المبحوثين 

االستماع إلى موسيقى ممتعة أو حزينة. وبعد أن يصير مزاج المبحوثين سعيدا أو 

 الحقا.  استذكارها يجريكلمات أو مواد أخرى  قوائمتقدم لهم   ،حزينا

ن كلمات فيها المبحوثو يقرأ ( دراسة كان 1989) Metcalfeو متكالف  كأجرى إي

أنها ضد ساخن(. وقبل التعلم يستمع  ها )قراءة كلمة بارد، أو استنتاجنوأو يستنتج 

بعد أن يتأكد ال تقدم المادة إال ممتعة أو حزينة. و  ،المبحوثون إلى موسيقى كالسيكية

فيه. ويستمع المبحوثون إلى مبحوثين في االتجاه الذي يرغب مزاج ال تغيرالمجرب من 

 اختبار االستذكار الحر.  قبل مزاج آخر وموسيقى كالسيكية لحث نفس المزاج أ

وإن كان االستذكار يكون  ، لم تبرز النتائج تفاعال داال بين الترميز واالسترجاع

ختبار. لكن التبعية  واال  تعلمي حافظ على نفس المزاج في ال حينأفضل بصورة طفيفة 

الكلمات  يكون استذكارو . تعلميتم توليد الكلمات أثناء ال حينوضوح للمزاج تظهر ب

  تعلم لما نحافظ على نفس المزاج في ال  ،نأفضل مرتي  generated wordsدةول  الم
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حدث فقط التبعية للمزاج تاستخلص الباحثان من ذلك أن وواالختبار مما لو كان مختلفا. 

ويتراجع هذا التأثير   ،self-initiated activityشطة التي يطلقها المبحوثون في األن

ذلك قد يكون المزاج مؤشر لما يكتفي المبحوث بقراءة مادة قدمت إليه من الخارج. وب

 ،internally generated thoughtsاسترجاع قوي لألفكار التي تصدر عن الفرد 

وليس برد الفعل الخارجي عليها. لذلك قد يرجع التأثير الضعيف للمزاج في التجارب 

 أنها استعملت تقديما خارجيا للمثيرات. السابقة إلى 

 تعديل العمليات الذهنية والفيزيائية  -ج

أو عمليات مختلفة   ،نفس العمليات الذهنية بتنفيذ يتأثر األداء في المهمات الذاكرية 

و  Bransford, برنسفورد Morrisدرس موريس وقد . واالسترجاع أثناء الترميز

االختبار. وتؤدي  فيالمعالجة على األداء ( تأثير مستوى 1977)  Franksفرانكس

و   Craikالمعالجة العميقة والدالة إلى أداء أفضل مقارنة بالمعالجة السطحية الصواتية )

Lockhart ،1972 .)معالجةالمبحوثين إلى  (1977) هزميالو دفع موريسقد و 

كلمة نسر  . على سبيل المثال تقدمويكون الترميز دالليا أو صواتيا ،الكلمات في جمل

وتكون   ،"حيوان كاسر "أو  "لها نفس القافية ك جسر"ويجيب المبحوثون على أسئلة ك 

 أ ضيفت إلى إذ  ،استعملت في االختبار مهمة التعرفو كل سؤال. ناإلجابة بنعم أو ال ع 

الكلمات المدروسة عن  ون المبحوث يميز و أخرى جديدة, كلمات لمات المدروسة الك

( أن المبحوثين يعتمدون في إنجاز المهمة 1977ه )زميالافترض موريس و وغيرها. 

الترميز الصواتي.  عكس على إلى أداء جيد  الترميز الدال ؤدي على داللة الكلمات، وي

أن مثيرات االختبار تتضمن كلمات بلقافية في اختبار التعرف على اأ خبر المبحوثون و

هذه الكلمات التي لها نفس القافية  لها نفس قافية الكلمات المدروسة, ومن ثم ينبغي تمييز

rhyming words  عن تلك التي ليس لها نفس القافية. وعلى عكس ما كان متوقعا أدى

افق مع مبدأ المعالجة يتوذا وه ،الترميز الصواتي إلى نتائج أفضل من الترميز الداللي

أو الترميز  ،transfer appropriate processingالمناسبة للتحويل 

 . specific encodingالنوعي

  مفعول كشفت نتائج هذه التجربة عن أن متغيرا هاما كمستوى المعالجة ليس له و

في بعض االختبارات إذ يختفي مفعول مستوى المعالجة االختبارات،  جميعمنتظم في 

(Fisher  وCraik ,1977)، تجربة موريس  نتائج  ذلك ما أظهرت مثل ير عكسياأو يص

ولما   ؛أن االحتفاظ بنفس المعالجة في التعلم واالختبار يقوي األداءوتبين كذلك . زميالهو

 األداء أفضل مما لو كانا صواتيان. يكون يكون التعلم واالختبار دالليان 

( إلى أن تكرار نفس  1985)   Rabinowitzو ربنوفيتش Gliskyوتوصل غلسكي 

، في إحدى المبحوثون يقرأوالعمليات الذهنية أثناء االختبار يقوي األداء الذاكري. 

كانت وينقصها حرفان.  ات أو يستنتجونها من أجزاء كلم ،كلمات تامة التجارب،

 ، في تقدم للمبحوثينو الكلمات سهلة التوليد بحيث كانت أخطاء التوليد قليلة للغاية. 

طور الدراسة.  على غرار ،من األجزاء الناقصة ت ستنتجكلمات تامة أو  االختبار،
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أو  ئت التعرف أن يحدد المبحوثون ما إذا كانت الكلمات التي قراقتضى اختبار و

يكون التعرف والتي قدمت في طور الدراسة.  الكلمات  أثناء االختبار هي نفس ت استنتج

قراءة  في اختبار التعرف تمثلحين ي كلمات المقروءة دة أفضل من العلى الكلمات المول  

رر % لما تتك10يزيد ب  generation effectالتوليد مفعول كلمات تامة. غير أن 

ناء التعلم التعرف لما يولد المبحوث الكلمات أث تحسنوي، االختبارعمليات التوليد أثناء 

إذا قام  ،بل يقوي التعرف فقط ،ادائمثناء االختبار مفيدا التوليد أوال يكون االختبار. و

وفيتش أنه ينبغي أن تتم  ن غلسكي و ربنالمبحوثون بتوليد الكلمات أثناء الدراسة. وبي  

الحظ تأثير ذلك أثناء االختبار. وعلى العموم  ي  نفس العمليات أثناء التعلم واالختبار لكي 

 األداء في التعرف. نيحس  واالختبار تعلمأن الحفاظ على نفس العمليات في ال اوجد فقد 

  Sellenو سيلين  Mohr مور ،Zimmer ، زيمرEnglekamp حصل أنجلكامب و

ز لفظيا أو ينجزها المبحوثون  جمل ترم   مقارنةعلى معطيات مماثلة من خالل  (1994)

self-performed . ،و  "أغلق الباب "جمل بسيطة ك   ،التعلمفي طور وتقدم للمبحوثين

وا الفعل الذي تشير إليه مستعملين األدوات نفذ قرؤوها أو يويمكن أن ي  ،"خذ القلم"

أفضل  صورة السابقة أن األفراد يتذكرون ب  وقد أظهرت األبحاث الموجودة أمامهم. 

 ،المبحوثون الجمل يقرأقرؤوا عنها فقط. وفي اختبار التعرف ي على عكس أناألحداث 

كانت بعض بينما أن قدمت. وسبق  نأو يقرؤونها وينجزون األفعال قبل أن يقرروا ما إ 

 حين تنجزأن األداء يكون أحسن النتائج  بينت كانت أخرى جديدة. و ،الجمل قديمة

حين  امتياز إنجاز األفعال  على عكس قراءة الجمل فقط. وإضافة إلى ذلك، يزيد األفعال 

 تعلمعمليات في اليتأكد أن تكرار الوبذلك، هذه األفعال في االختبار أيضا.  تنجز

وإن كانت العمليات في هذه الحالة حركات فيزيائية وليست  ،ي األداءختبار يقوواال

أن امتياز  ، في تجربة أخرى،(1994) آخرونو ن أنجلكامب ي  عمليات ذهنية. وب 

يد وب   تعلميد أثناء الالتعرف الذي يحدثه إنجاز الفعل يتراجع إذا نفذ المبحوثون الفعل ب  

وباليد اليسرى في  ،تعلمتح الكتاب باليد اليمنى أثناء ال أخرى مختلفة أثناء االختبار )ف

  عموما  وأظهرت  كي للتعرف نوعي أكثر.االختبار(. لذلك يبدو أن المكون الحر

وكلما  ،من تمثلها في الذاكرة جزء هي المعطيات السابقة أن عمليات اكتساب مادة 

 كان األداء أفضل.، استعادت مهمة االسترجاع الفعل األصلي

 اذج االسترجاعنم -3

 )المسح التسلسلي الشامل(  Sternbergنموذج سترنبرغ   -أ

على األخطاء أو  كانت تركزعظم دراسات الذاكرة م ( أن1966الحظ سترنبرغ )

 ارتأىكيفية عمل الذاكرة لما يكون أداءها ناجحا. لذلك تهمل و ،الفشل في االسترجاع

ة مضمرؤشر على السيرورات الواستعمل الزمن كم  ،التخلي عن منهج قياس األخطاء

underlying processes .كرة الذا ات درس سترنبرغ أداء المبحوثين في مهمو

  تقدم  كانت  ،في مهمة الذاكرة القصيرة المدىوالقصيرة المدى والذاكرة البعيدة المدى. 

مهمة المبحوث في أن يقرر  مثلوتت ؛أرقام عشوائية 6تتراوح بين رقم واحد و متتالية 
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لما  . و"ال "أو  "نعم"يضغط على  ، ثما كان الرقم قد ظهر في المتتالية التي قدمت ما إذ 

األخطاء قليلة، تكون أرقام ال تتجاوز السعة الذاكرية ألغلب المبحوثين،  6متتالية كانت 

قديما أو  probeلذلك فما يتم قياسه هو سرعة استجابة المبحوث لما إذا كان المسبار 

أظهرت النتائج أن مدة استجابة  وفي كل محاولة. تالية مختلفة كانت تقدم متو جديدا.

 التي ينبغي أن يتذكرها المبحوث. المبحوث تزيد خطيا مع عدد األرقام

 تغيير بال  target digitsفي مهمة الذاكرة البعيدة المدى تظل األرقام المستهدفةو

هما الهدف، وفي   5و  2المجموعة األولى مثال يكون  فيمجموعة من المحاوالت.  في

 تبعا سترنبرغ زيادة خطية في زمن رد الفعل وقد عاين. 8و  7, 6, 3المجموعة الثانية 

استعان سترنبرغ بالكيفية التي تخزن بها   ،ر نتائجهكي يفسلوعدد األهداف.  زدياد ال

يمكن اعتبارها   9إلى  1اقترح أن األرقام من وفذ إليها. الحواسيب المعلومات وتن  

على  marker من األرقام يتم وضع عالمةوعند تقديم متتالية  ،locationsكمواضع 

قدم المسبار يجري التحقق من وجوده في كل . ولما ي  موضع كل رقم في المتتالية

 ،يكتشف المقارن ذلك ،المواضع المعلمة. وإذا توافق المسبار مع موضع سبق تقديمه

 . "نعم"وتعطى إجابة  

يتم  لمايعني أن البحث ال يتوقف  ، وهذاكون شامالافترض سترنبرغ أن البحث يو

  ثم التحقق من كل المواضع المقدمة  بل يتواصل إلى أن يكتمل  ،كشف الموضع المناسب 

 ،self-terminating searchتعطى اإلجابة. وعلل ذلك بأن البحث الذي يتوقف ذاتيا 

مختلف في اإلجابات  ميل يؤدي إلى ،عثر على المقابل المناسب تقدم فيه اإلجابة ما أن ي  و

رن من كل وحدة ي حالة اإلجابات السلبية ينبغي أن يتحقق المقافوالسلبية واإليجابية. 

عدد  يزيد  عندمالذلك ينبغي أن يزيد زمن رد الفعل  ،قبل أن يقرر عدم وجود أي مقابل

في ربع الحاالت أن يكتشف ولما تكون اإلجابة إيجابية، ي توقع المقدمة.  وحدات ال

وفي ربع الحاالت ثانيا وفي ربع الحاالت ثالثا، وفي   ،المقارن الوحدة المستهدفة أوال

ت فقط لن تكون هناك حاجة إلى التحقق من كل المواضع األربعة. لذلك يزيد ربع الحاال

وجد هكذا زمن رد الفعل ببطء تبعا لعدد البدائل في اإلجابات اإليجابية والسلبية. 

، واستنتج أنه يتم التحقق من كل ن عدد البدائل والسرعة متوازيةسترنبرغ أن العالقة بي

إيجابية أو سلبية. وفسر ضرورة تحقق النظام من كل  المواضع قبل اإلجابة سواء كانت 

موضع بدال من أن يجيب ما أن يكتشف المقارن المقابل، بأن المقارن سيستغرق وقتا  

أن ينتظر إلى أن يتم التحقق  يجب  لذلك أطول لكي يتحقق من أنه وجد أو لم يجد المقابل،

 من كل المواضع عوض أن يسأل المقارن بعد كل موضع.

الطريق  هذاسترنبرغ دقيقة ونتائجه قابلة لإلعادة، ومهد التقنية التي اعتمدها كانت 

(، Theios ،1973لظهور نماذج جديدة استند بعضها إلى المقاربة الحاسوبية )

 trace strengthلبحث التسلسلي وتمييز قوة األثراعتمدت نماذج أخرى على او
discrimination (Baddeley  وEcob ،1973 ؛Anderson ،1973 .) وتوصل

لى نتائج ال تتماسك مع نموذج سترنبرغ، فقد بين كرباليس باحثون آخرون إ

Corballisكيربي ،Kirby  و ميلرMiller  (1972)  الحداثة في هذا مفعول  وجود
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ما يعني أن اإلجابة تكون سريعة عندما يتوافق المسبار مع الوحدة  وهو النموذج،

شامال والبحث تسلسليا،  كان يحدث إذا الأ جب ة، وهذا ياألخيرة في المتتالية المقدم

 ( هذه االنتقادات بأن البحث التسلسلي الشامل هو جزء1975فسر سترنبرغ )ووآليا. 

 ،عقدا أكثرصار النموذج ممن ثم و من السيرورة التي تحكم استجابات الفرد. فقط

 .(201, ص. Baddeley، 1997الكثير من جاذبيته العلمية ) وبفقدانه لبساطته فقد 

 نماذج السيرورتين  -ب

ة التي يجري بها التخزين في طريق خاصة الاعتمدت نماذج أخرى على الحاسوب، و

(. Kintsch ،1970؛ Bower ،1972و  Andersonلتفسير االسترجاع ) ،الحاسوب 

ما تقدم  لول كتقاطعات أو عقد في شبكة داللية. مث  فرضية أن الكلمات ت   وانطلقت من

 وضع عالمة هذا ويشبه ،يحصل تغير في العقدة التي تمثل الكلمة ،لمبحوث كلمة 

يقتضي استرجاع المعلومة سيرورتين: تكمن األولى في توليد لذلك عليها.  tag )بطاقة(

التعرف على الكلمات التي سبق أن تتولى الثانية ، والممكنةة أو إنتاج الكلمات المرشح

المناسبة سهال في التعرف  ن النفاذ إلى العقدةيكو وكشف العالمات.  وتستلزم ،قدمت 

هذه  وبذلك بينت يرتبط بالسيرورة الثانية فقط )تحديد أو كشف العالمات(. ، والذاكري

سيرورة أخرى  يرخهذا األإذ يتطلب  ،النماذج لماذا يكون التعرف أسهل من االستذكار

على االستذكار  frequencyالتردد مفعول أيضا  فسرت وهي توليد الكلمات المرشحة. 

وهذا يجعل  ،سهلة التوليد  high-frequency wordsشائعة والتعرف، فالكلمات ال

ن  . وبي  low-frequency words ردد تاستذكارها أفضل من الكلمات الضعيفة ال

؛ ( أن تقديم مادة منظمة يقوي االستذكار أكثر من التعرف1968) Kintschكينتش 

وفي مقابل ذلك  .لتعرفا في، غير أن أهميته ضعيفة لمات التنظيم يساعد على توليد الكف

نية تعلمها، التعرف  من دونتكرار الكلمات  يقتصر علىالذي ، يقوي تكرار الصيانة

 (.Green ،1977و  Glenberg ،Smithن تأثيره على االستذكار ضعيف )لك

وفر لكنه ال ي  ؛يسهل التعرف ذاوه ،target tagsالتكرار يقوي عالمات الهدف ف

التي يمكن أن  interword associative linksالصالت الترابطية بين الكلمات 

 (.Mandler ،1979تساعد المبحوث على توليد الكلمات المناسبة )

إذا ( أنه 1973رأى تولفين و تومسون ) ذ إهذه النماذج أيضا للنقد،  وقد تعرضت 

المرشحة واختبار   وحدات االستذكار، وفق نماذج السيرورتين، يستلزم توليد ال كان

ينبغي التعرف عليها   ارهيمكن استذكا وحدةهذا يعني أن كل ف، وحدةالتعرف على كل 

لم  ن وإ يمكن استذكارها  وحدات ال بعض هناك نتائج تجريبية تبين أن  لكن، بالضرورة

(. على سبيل المثال انتقى تولفين و أسلر Osler ،1968و  Tulvingالتعرف عليها ) يتم

التعلم تقرن كل كلمة  أثناءو. "بارد  -حار"جد مرتبطة ك  كلمات أزواج  (1968)

الت . وبعد عدد من المحاو أرض مع الكلمة بارد، مثال تقدم الكلمة بأخرى ضعيفة التردد 

الكلمة وغالبا ما كانت لكل كلمة هدف.  ضمن الشركاء األقوياءة تتقائم ينتقدم للمبحوث

أن يشير المبحوث إلى الوحدات التي سبق أن  جب ي و ،باردإلى الكلمة  تؤدي مثال  حار
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  إليه واينبغي أن يشير ،حار هو بارد كان الجواب علىإذا وة السابقة. قائمقدمت في ال

كانوا   ،ة األصليةقائمن نسبة كبيرة من الأن المبحوثين غالبا ما يولدو  ومع. ةقديم وحدةك

مؤشرات استرجاع   ،األخيرفي تقدم، . وقديمة وحدات أقل نجاحا في التعرف عليها ك

في استذكار الكثير من  ونفي هذا الشرط ينجح المبحوث و. الكلمات المقدمة ذكارالست

عرف على  في الت يفشلون ؛ وإذا كان المبحوثونفي التعرف عليها واالتي فشل وحدات ال

. "أرض "عندما يقدم المؤشر  " بارد"الكلمة  ونستذكري ،ة البدئيةقائمككلمة من ال بارد

في  وإن فشلنا  جيدا االستذكار فيها يكون ن تولفين و تومسون أن هناك حاالت ذلك بي  وب

مع نماذج السيرورتين التي تفترض أن االستذكار يتطلب  يتعارض  ذاوه ،التعرف

 التوليد والتعرف. 

 صةخال

بعد عرض عدد من الدراسات التي تناولت العوامل التي تؤثر على االسترجاع، تبين 

زال يكتنف اإلواليات التي تتدخل في استرجاع أو تنشيط ييرا ال أن غموضا كب

المعلومات المخزنة في الذاكرة. وقد اتضح أن االستذكار من الذاكرة يخضع لشروط  

 حين نحافظويكون أفضل  ،بحالة الفرد أثناء التعلم ات معلوماليتأثر استذكار  إذ  ؛مختلفة

 اذجحظة التعلم. ورأينا كذلك بعض نممزاج الفرد لعلى نفس مكان التعلم وحالة أو 

الشروط التي يجري فيها   تأثير، وكان هناك توافق بين الدراسات على أن سترجاعاال

سترجاع المؤشر االعلى عكس  free recallيظهر أكثر في االستذكار الحر التعلم 

cued recall المعطيات التي جمعناها في هذه الورقة إسهامات جزئية  . لذلك، تعكس

 لكيفية التي يجري بها االسترجاع.في دراسة اغير كاملة و
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