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املستقرئ للتراث السيكولوجى ىف جمال صعوبات التعلم، ميكنه مالحظة تعدد الرؤى النظرية الىت استخدمت ىف هذا اال لوصـف     

وتنوعها، منها على سبيل املثال املنظور النيورو سيكولوجي ، ومنظور حتليل السلوك العضلى، ومنظور الطالب ذوى صعوبات التعلم 

 ,Swanson &Trahan, 1998, 334; Ijiri &kudzma, 2000جتهيز ومعاجلة املعلومات ، وغريها ،ويرى كل من 

دور الوظيفة االجرائية أو التنفيذية أو ما وراء املعرفة أن منوذج جتهيز ومعاجلة  املعلومات هو األكثر خصوصية، كما أن حتليل )(150

ويوضحا ضعف مفهوم جتهيز ما وراء املعرفة بعامة وما . هى ما ميكن االستفادة منها بصورة خاصة ىف دعم وتطوير الربامج الدراسية 

، وتطبيق سـلوكيات الـتعلم لـدى ذوى    وراء الذاكرة خباصة والذى يعىن باستخدام استراجتيات التخطيط واملراقبة والتنظيم الذاتى

حيث يبدون عجز شديد ىف التعامل مع املهام التعليمية بنظام وختطيط وتنظيم بيئتـهم التعليميـة   ,صعوبات التعلم عن أقرام العاديني

علم وهو ماميكن ان يكون أداة هامة لذوى صعوبات الت,) Ijiri& kudzma, 2000,150( واستخدام االستراتيجيات الفعالة,

و تؤكد الدراسات النفسـية تـأثري تـدريس    )Ijiri& kudzma, 2000,156(تخدام اجليد والفعال للمعرفة االساسيةسلال 

مهيـة  أكما أوضـحت   ,كتشافات املشجعة عن فائدة مثل هذه التدريباتباالاستراجتيات التعلم أو مهارات ما وراء الذاكرة مدعمة 

كما أوضحت  يف حتليل عملية التعلم وتطوير استراتيجيام الفعالة يف املواقف التعليمية املختلفة نشطةعلمني على املشاركة التمساندة امل

الدراسات ان الكثري من ذوى صعوبات التعلم ال يعرفون الكثري من االستراتيجيات املعرفية الفعالة إلكتساب ومعاجلة وختزين املعلومات 

فيما وراء الذاكرة لديهم يؤثر بالسلب ىف فهمهم ملىت وأيـن وملـاذا يسـتخدمون     ومن مث عدم فهم املعلومات ولذلك فان الضعف

وأيضا يؤثر بالسلب ىف كفاءم ىف انتقاء ومراقبـة االسـتراتيجية الـىت مت اختيارهـا ملوقـف      , استراتيجيات معينة ومدى أمهيتها 

  .Mercer,1996,115)(ما

صعوبات التعلم واليت تـؤدي  ى ذو بعض استراجتيات التدريس لدى جيب التركيز على هان) ,Robinson 1999,198(وتذكر  

  :إيل

ليتعرفـوا علـى    تطوير فهم املتعلمني ذوى الصعوبات التعلم لصعوبتهم حبيث يستطيعوا إعادة صياغة إدراكهم حنـو انفسـهم   -1

  .خصائصهم االجيابية والسلبية

جبانب  ونيستقبل املتعلم حبيثاملقررات الدراسية  فئة داخل سياق تدريس تدريس االستراجتيات املعرفية وما وراء املعرفية هلذه ال -2

  .حمتوى املقرر الدراسي معرفة كيفية التفكري وكيفة املشاركة وكيفة استبقاء املعلومات يف صورة نشطة
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ما وراء الذاكرة مبزيد من الدراسات للعمل على تطوير استراجتيات ما وراء املعرفة بعامة و) Vaidya,1993,572{كما يوصى 

خباصة، والىت تتضمن تقييم الذاكرة ووسعها واستراجتيات وتقييم الذات والتأمل املعرىف، حيث أا متثل استراجتيات هامة وجوهريـة  

  .للتدريس لذوى صعوبات التعلم 

ن ذلك يـؤدى  من خطورة عدم التدخل املبكر واملالئم لعالج صعوبات التعلم أل)  Robinson,1999,195-204(ـ وحتذر 

ال يقتصر التدخل على حتديد جوانب ضعف هذه الفئة فقط مما يؤدى إىل استيائهم من املربني وجهودهم أللفشل املتكرر ىف الدراسة، و

وعدم االستجابة للمدرسة، بل جيب إعادة التفكري واالهتمام بدعم بيئتهم الدراسية وبنيتها وعالجهم  والتعاون بني املتخصصني باال 

وهى دعوة ملزيد من البحوث املعرفية لذوى صـعوبات  .مقابلة حاجات هؤالء املتعلمني  مبا ميكن من تفعيل وجناح ,ختلف خرباممب

التعلم، حيث اجتهت البحوث ىف اآلونة األخرية إىل دراسة العمليات املعرفية لذوى صعوبات التعلم، إال أا كانت حمدودة بسبب تنوع 

، لتنوع الصعوبات، ومشكالت حتديد مستويات القدرات املتشاة ، مما جيعل الدعوة الجـراء املزيـد مـن    وعدم جتانس هذه الفئة

خصوصا يف بيئتنا العربية ) .Waldron &Saphire ,1995,491(الدراسات املعرفية ىف هذا اال أكثر إحلاحا وأكثر ضرورة 

التعليمي وعدم االستفادة روأوضاعنا االقتصادية واليت ال تتحمل مزيدا من اهلد قد ملثل هذه الدراسات نوعا ما بالرغم من ظروفناتاليت تف

  .مكانات وقدرات هذه الثروة البشريةإاملبكرة من 

  :مشكلة البحث

م يستخدمون استراتيجيات غري مالئمة أيف  طفال ذوى صعوبات التعلم تكمن مشكلتهمن األأتوضح نظرية جتهيز ومعاجلة املعلومات 

 Van der)(يوضحو.ا جيعلهم يشعرون بالعجز عن حتقيق االمكانات املتوقعة منهم مب مواجهة املطالب املعقدة للمهام االكادمييةعند 

sluis,2005  م يقومون باستقبالاألنه لكي يتعلم أوزمالئهاملعلومات  طفال فا)Inputs ( مث يقومون بتجميع الواحدت املنفصلة

مث التعبري عـن تلـك املعلومـات يف صـورة خمرجـات      ) Processing التجهيز واملعاجلة(ينهما من املعلومات وعمل روابط ب

)Outputs( لعمل على استبقاء لوإثناء عملية املعاجلة يقوم الطفل بتحليل وتركيب وختزين وتنشيط املعلومات باستخدام استراتيجية

لذا فان الطفل الذي يعاين من صعوبة يف أي عملية من ,ةلومات بسهولرة نشطة ومدركة بالذاكرة مث استدعاء هذه املعواملعلومات يف ص

االطفال ذووا صعوبات  أنما يعاين من مشكالت إثناء تعليمه حيث أوضحت الدراسات  ىف الغالبعمليات جتهيز ومعاجلة املعلومات 

 مـن  لذلك وجـه كـل  ,العاملة  الذاكرةواحدة أو أكثر من عمليات معاجلة املعلومات يف ىف اضطراب  التعلم يعانون من قصور أو

(Casullo,etal,1992;Cohen&Heath,1990;Swanson&Trahan,1995; Vanderluis,etal,2005; 

ملا هلا من أمهية العاملة خباصة اهتمامهم إىل الذاكرة )2005,مىن حسن السيد ,2005 ;لطفي عبد الباسط 2004;فوقية عبد الفتاح, 

املتغريات املعرفية اليت تقف خلف  لتعلم والعاديني ، حيث متثل الذاكرة العاملة وفاعليتها متغريا هاما منصعوبات ا ىبني ذو زيتمياليف 

 ن اكتشاف حدود الذاكرة العاملة تعترب من احملاور االساسـية يف أ (Dempster,1983.63)ن وبي.كفاءة وفعالية عملية التعلم 

  .كبري على مظاهر متعددة للتجهيز منها سعة الذاكرة، وكفاءة استخدامهاذلك بسب تأثريها الوميدان جتهيز املعلومات ، 
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ضعف عمليات  أن)  Siegel&Ryan.1999;Maisto&Sip,1980;Stephen,1984(يف هذا الصدد يوضح كل منو

 و,لتشخيص صعوبات التعلماليت تعد من احملددات الرئيسية والتشفريصعوبات التعلم تتمثل يف استراتيجيات املعاجلة  الذاكرة لدى ذوي

ا دالة لإلستراجتية أ أى,ختزين املعلومات وإمكانية استرجاعها  املنظم ميكن الفرد من زيادة قدرته علىاجليدة والتشفرين املعاجلة ذلك أل

 رةالـذاك  ىفوجود اضطرابات  Torgessen,1988,605)(كما أوضحت دراسة .اليت جيهز ويعاجل ا الفرد الواحدت املعرفية

% 10ن أاملعاجلة ، و لدى ذوي صعوبات التعلم تبدو من خالل معاجلتهم ملعظم املهام املعرفية من حيث سعة الذاكرة وكفاءة العاملة

% 33 أنو,مهام سعة الذاكرة  ىف داءخاصة باالعاما يظهرون صعوبات ) 12-10(من ذوي صعوبات التعلم تترواح أعمارهم بني 

لذا فهو يوجـه االهتمـام إىل   ,ضعف سعة الذاكرة إىل جانب مشكالت يف عمليات الذاكرة االخرى  نمن هؤالء االطفال يعانون م

والقصور يف االستراتيجيات الضـرورية للمشـاركة    ضرورة دراسة الذاكرة لدى ذوي صعوبات التعلم والتركيز على جوانب العجز

  .يس عجز القدراتبنشاط يف عملية التعلم كونه عجز يف االستراتيجيات املستخدمة ول

من وجود عيوب يف سعة الذاكرة لدى ذوى صعوبات التعلم ترجع إىل ) Lynn, etal,1984(كما يؤكد هذه النتائج ما أشار إليه 

من أن الفروق بني االطفـال العـاديني وذوى    )Swanson,1993(وأيضا ما وجده .فعالةتشفري عدم استخدامهم استراتيجيات 

نشطة املعرفية اعتماد األ ىلوتشري فوقية عبد الفتاح إ.يود عمليات جتهيز وختزين املعلومات بالذاكرة العاملةصعوبات التعلم يكمن ىف ق

مستوى التحصيل لدى ذوى صعوبات التعلم ملستوى كفاءة الذاكرة العاملة لـديهم باعتبارهـا    على الذاكرة العاملة ، ومن مث يتأثر

فهي متثل  ,املعاجلة مبا يتالئم وطبيعة املهام ومنها القدرة على االستخدام الواعي لالستراتيجياتاملسئولة عن كفاءة التشفري للمعلومات ، 

ن أي ضعف أو اضطراب يف عمليات الـذاكرة  إمد ، لذلك فاملعلومات إىل الذاكرة طويلة األ نظام يعمل على تشفري وجتهيز وحتويل

فوقية  (ة على اختالف صورها كادميينشطة األدي إىل صعوبات يف عدد من األيؤ أنمن املتوقع ) استرجاع  –ختزين  -تشفري(العاملة 

ن هنا تتضح أمهية الذاكرة العاملة يف التنبوء بـالفروق الفرديـة بـني ذوى صـعوبات الـتعلم      م .,212) ,2004عبد الفتاح 

قـد  ف أودائرة التوظيف الصويت يف الذاكرة العاملة هي املسئولة عن اسـتبقاء   أن (Baddeley,2006,86)ويوضح .والعاديني

 وول هو خمزن امللفوظ حيث حتفظ املعلومـات املقـروءة أ  كونني ثانويني األما تتكون من أاملسموعة حيث  واملعلومات املقروءة أ

جل أهذا يشري إىل وجود عملية ثانوية معرفية هي التسميع من تتحلل ما مل يتم تنشيطها بالتسميع والتكرار و املسموعة ملدة ثانيتني مث

تسميع  ةمونظمهو أخر كون ثانويمومن مث فان هذا املخزن يعتمد على ىف حالة نشطة استبقاء املعلومات امللفوظة داخل خمزن امللفوظ 

ـ ي هو الذي يلعب دورا هذا املكون الثانو أنويبدو للباحث احلايل    Articulatory Rehearsal Systemامللفوظ  ديا ح

ها مث يستخدم استراتيجية التكـرار  أه املتعلم إىل الكلمات اليت يقرتبني اىل أن وهاما يف صعوبات تعلم القراءة حيث حتتاج هذه املهارة

ضيف إليها مث ي ,الذاكرة العاملةبها نشطة يف خمزن امللفوظ أقر الكلمة الىت الستبقاء)  Subvocal Rehearsalاهلمسى( الداخلي

امللفوظ لعدم استبقائها نشطة مبخزن  الكلمات قدفلدث الصعوبة حت أنويبدو .كامل هلا معىنكلمة أخرى حىت تتم اجلملة فيستطيع بناء 

النشط الذي  لذلك يتضح الدور.ىن بالنسبة للمتعلم عالكلمات منفصلة وعدمية امل فتصبحالكلمات التالية  تم الربط بينها وبنيي به حىت 
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التعلم عن استخدام استراتيجيات معرفيـة مناسـبة    تضح عجز ذوى صعوباتيه الذاكرة العاملة يف تفسري صعوبات التعلم كما لعبت

مما يؤدي إىل عدم وجود خمزون ,تم حتللها وتالشيها وبالتايل ضعف املخزون وضحالة البناء املعريف للفرد فيالستبقاء املعلومات نشطة 

ومن مث ال يستطيع االستفادة  ,معلومات مستدخلة تعلم من خالله إحداث التكامل بينه وبني ما هو جديد منكن للمميمن املعلومات 

  .لتحصيلي اداء عريف وهو ما يظهر يف ضعف األامل ئهمن بنا

 ماوراءاملعلومات عن  مبقدار كبري منهلذا ميثل البحث احلاىل حماولة إلعداد برنامج يقوم على إمداد املتعلم الذى يعاىن من صعوبة تعلم 

ا ميكنـه مـن   مم أن يستخدم من هذه االستراتيجيات لكى تظل املعلومات نشطة ىف ذاكرته العاملة ذاكرته واستراتيجياا وما ميكن

سني دي إىل حتؤي قد ممامعىن كون بناء معريف منظم ومترابط وذويل)  دةدياجل(تيةاآل) املداخالت ( منها وربطها باملعلومات االستفادة 

  .همن صعوبات التعلم لدي قليلكفاءة منظومة التجهيز بالذاكرة العاملة لديه ومن مث الت

  :أسئلة البحث

يف القياس وجمموعة العاديني بني جمموعة صعوبات تعلم القراءة وجمموعة صعوبات تعلم احلساب  إحصائياً ةهل توجد فروق  دال -1

الوعي مبدى سهولة و صعوبة  –الوعي بتقدير سعة الذاكرة ((  املكون املعريف, وراء الذاكرة كونات مامل والقياس البعدى القبلي

  ؟)التقومي الذايت –التنظيم  –املراقبة ( واملكون التحكمى) الوعي بانتقاء و استخدام االستراتيجية املناسبة –معاجلة املعلومات 

يف وجمموعة العاديني ت التعلم القراءة وجمموعة صعوبات التعلم احلساب بني جمموعة ذوى صعوبا اًتوجد فروق دالة إحصائي له -2

  ؟الذاكرة العاملة هاممبتقاس  كما يف الذاكرة العاملة)التخزين–التجهيز (كفاءة منظومة ل والقياس البعدىالقياس القبلي 

راءة وذوى صعوبات تعلم احلساب ىف اإلنتباه توجد فروق إحصائية دالة بني جمموعة التالميذ العاديني وذوى صعوبات تعلم القهل  -3

وذلك ىف القياس ,والوعى احلساىب,والوعى القرائى,واإلدراك البصرى املكاىن,)أزمنة االجابة-عدد االستجابات(اإلنتقائى البصرى

  ".القبلى والقياس البعدى ملاه الذاكرة العاملة

 :أمهية البحث 

 :يما يليفالبحث احلايل  تتضح أمهية      

 التعلم مما يودي اىل  توجيه التربويني إىل استخدام أساليب وطرق عرض معلومات تتناسب مع امكانات االطفال ذوي صعوبات  -

 .رفع كفاءة الذاكرة العاملة لديهم 

ن امكانـام  توجيه التربويني إىل نوعية االجراءات اليت ميكن تدريب االطفال ذوي صعوبات التعلم عليها مما يزيد من االستفادة م -

 .جل تعلم أفضل أواستثمار طاقام من 

 ان االطفال وتشجيعهم على إمكانية التحكم يف السلوك باعتبـار  هؤالء ذوي صعوبات التعلم بتدريببني تمتوجيه التربويني وامله -

  .املراد حتقيقه وصولة للهدفمدى الضبط الذايت قادر على تنظيم االستجابة عن طريق حتديد الفرق بني نشاطه هو وبني 
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التأكيد على ضرورة إدراك املعلم لقدرة االطفال على كيفية جتهيز املعلومات ومعاجلتها وذلك بتزويـدهم باملهـارات الالزمـة     -

واملعلومات واالستراتيجيات لكي حيدث تغيريا يف عادام الدراسية والسلوكية حبيث تصبح هذه العادات السلوكية قابلة للتنظـيم  

  .نفسهمأالعمليات العقلية املعرفية العليا ومن مث تصبح نابعة من وعي االطفال ب باستخدام

  :االطار النظري

  ما وراء الذاكرة -1

ألول مرة و حـىت اآلن ،   Flavellاملتتبع ملفهوم الوعي مباوراء الذاكرة يف التراث السيكولوجي منذ أوائل السبعينات عندما قدمه 

فهوم يعد بعدا من أبعاد ما وراء  املعرفة بصفة عامة،كما ميكنه تصنيف التعريفات الكثرية هلذا املفهوم يف ميكنه التوصل إىل أن هذا امل

, اهتمت الفئة االوىل منها مبعاجلة املكون املعريف ملفهوم ماوراء الذاكرة وما يتضمنه من وعي الفرد الذايت مبنظومة ذاكرته .ثالث فئات

و مدى وعيه باملهام اليت يؤديها و متطلباا وسهولتها أو صعوبتها يف املعاجلـة و  , يره لسعة ذاكرته و قدراته وامكاناته و مدى تقد

  .كذلك مدى وعيه باالستراتيجيات املختلفة و انتقاء االستراتيجية املناسبة للمهام اليت يؤديها وإمكاناته هو

و التنظيم الذايت و التقـومي  , املراقبة الذاتية لكفاءة عمليات الذاكرة أما الفئة الثانية فقد اهتمت باملكون التحكمي و ما يتضمنه من 

و سـوف  , كما اهتمت الفئة الثالثة من التعريفات بتناول كل من املكون املعريف و املكون التحكمي للوعي مباوراء الذاكرة .الذايت 

  .نتناول ىف هذا اجلزء كل هذه الفئات بالعرض والتعقيب

  )اوراء الذاكرة كمكون معريفم: (الفئة االوىل 

 & Cavanaugh & Borkowski ,1990 ; Flavell , 2004 ;  Flavellاملسـتقرئ لتعريفـات كـل مـن     

Wellman ,1977 ; Hertzog ,et al ,1989 ; O'sullivan,1994  ا تناولت مفهوم ماوراء الذاكرة منيالحظ ا

بانه معلوماتنا عن الذاكرة وكل ما  (Flavell,2004,274; Flavell & Wellman,1977,5) جانبه املعريف ،فقد عرفه 

يناسب عملية التسجيل والتخزين وإعادة اكتشاف املعلومات وخاصة الىت تتيح االخنراط يف والتدريب على سلسلة من االستراتيجيات 

فقد حـددوا  (Hertzog,etal,1989,687) أما .الىت تساعدنا ىف حل مشاكل الذاكرة ىف أى موقف من مواقف احلياة اليومية

وعرفـه  .املفهوم بانه عبارة عن معارف الفرد و معتقداته اخلاصة باجلوانب املختلفة ملنظومة الذاكرة سواء اخلاصة بالفرد أو باالخرين 

(Cavanaugh&Borkowski,1990,442)  و .بانه املُعبِِرعن الوعي الذايت أو املعلومات الذاتية  عن عمل منظومة الذاكرة

  .بانه املعرفة الدقيقة عن الذاكرة و حقائقها  (O'sullivan,1994,104)عنه عرب 

فقد اهتمت مبفهوم ماوراء الذاكرة من خالل مكوا التحكمي و الذى يتضمن كل من املراقبة والتنظيم والتقومي الذاتى  أما الفئة الثانية

اء الذاكرة يعىن حتليل الذاكرة و مهاراا حىت يتم توظيف إىل ان ماور (Parkin,1993,135)فقد أشار . لكفاءةعمليات الذاكرة

فقد عرفه بانه املكونات  (Goultney,1998,13)أما . فيصل املتعلم اىل استخدام ذاكرته بكفاءة , االستراتيجية و مراقبة التقدم 

  .النشاط املعريف االدائية للذاكرة الىت تقيم احلالة الراهنة للذاكرة الفرد و مصادر حتكمه ومراقبة كفاءة
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فقـد حـددها   . تناولـت مفهـوم مـاوراء الـذاكرة كمنظومـة مـن املكـونني املعـريف و التحكمـي معـا           :الفئة الثالثة 

Verhaghen,1993,25)  (  يف املعرفة باجلوانب اخلاصة بنظام الذاكرة لدى الفرد و إدراكه خلربته السابقة بعمليات التشـفري و

و نظام و مهارات التخطيط و التوجيه و التحكم و تقييم سلوك , ديدة من املعلومات يف مواقف خمتلفة التخزين و االسترجاع المناط ع

يف كوا تعرب عن معرفة الفرد بعمليات ذاكرتـه و   (Goswami,1998:206)ويتفق معه .املتعلم أثناء مواقف التعلم و التذكر 

  .نشاطها ووعيه ا و كيفية تقييمها 

اوراء الذاكرة ميكن تعريفه إجرائيا بأنه الدرجة الكلية اليت تعرب عن الوعي الذاتى للفرد بسعة ذاكرتـه و تشـخيص   ميكن القول بأن م

سهولة وصعوبة املهام ومتطلبات معاجلتها وانتقاء ما يناسبها من استراتيجيات تذكر وتوظيفها مبا حيقق زيادة دقة أحكامه حول قدرته 

  .قومي الذايت للذاكرة على املراقبة و التنظيم و الت

  Metamemory Componentsمكونات ماوراء الذاكرة 

كما هو احلال يف التعريفات اليت وضعت ملا وراء الذاكرة ،فقد ظهرت أيضا عدة مناذج تفسر مكونات ماوراء الذاكرة،منها من تناوهلا 

ا من تناوهلا من اجلانبني املعريف و التحكمي و سنتناول ىف من جانب املكون املعرىف ومنها من تناوهلا من جانب املكون التحكمى، ومنه

  .هذا اجلزء بعض من هذه النماذج 

  :النمادج اليت تناولت ماوراء الذاكرة كمكون معريف: أوال

بان ماوراء الذاكرة يتكون من ثالث مكونات االول يتصـل  (Wellman, 1998) (Siegler, 1996:252 )يتفق كل من 

و الظروف املسـاعدة  , اته و خصائصه و معرفته باملهام اليت يستطيع ان يؤديها و تلك اليت ال يستطيع ان يؤديها مبعارف الفرد بقدر

أما املكون الثاين فيتضمن ادراك الفرد ووعيه بأمهية بعض املتغريات اخلاصة باملهام املراد تذكرها مثل طبيعة . للتذكر و أيضا املعوقة له

كما يتضمن املكون الثالث وعي الفرد باالستراتيجيات اليت يستخدمها يف التذكر ووعيه بوجـود  .للتشفريو الوقت املطلوب , املهام

, املراقبة الذاتية، واستراتيجيات نوعية تصلح ملهام حمددة , استراتيجيات عامة تصلح ملختلف املهام مثل حتديد اهلدف، التخطيط لألداء 

و يالحظ على النموذج السابق الذى قدمه . يت تتناسب مع طبيعة املهام املراد معاجلتها و تذكرهاووعيه بانتقاء االستراتيجية النوعية ال

أنه يركز على جمموعة من املتغريات اليت ترتبط بكل من الفرد و املهمة و االستراتيجية و مـدى   Siegler و Wellmanكل من 

د مبعتقداته عن الكفاءة الذاتية لذاكرته و مدى وعيه مبتطلبات املهـام  تفاعلهم و تأثريهم على معاجلة املعلومات ،من خالل وعى الفر

و كذلك وعيه بانتقاء االستراتيجيات , املطلوب أدائها و العوامل اليت ميكن ان تؤثر اجيابيا و سلبيا على عمليات التشفري و االسترجاع 

هذه االنتقائية لالستراتيجية املالئمة بان االطفـال   Sieglerر ويفس. املالئمة المكاناته من ناحية و متطلبات املهمة من ناحية أخرى

منذ الصغر يكتشفوا االستراتيجية اجلديدة بعد عملية تأمل وليس باحملاولة و اخلطأ،أومن فراغ أو باملصادفة ،و هذا جيعلهم قادرين على 

متزايدة مع املهام اليت يؤدوا رغم عـدم معرفتـهم و   ان يفسروا كيف تعمل االستراتيجية منذ البداية فيستخدموا بطريقة إجرائية و

ا تأكدهم باجيابياا مع هذا النوع من املهام و مبرور الوقت مع استخدامها و جناحها يف الوصول إىل االداء االمثل هلذه املهام و عالجه
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ذه االستراتيجية مع هذه النوعية من املهام،ويصبحون لكل املشكالت اليت تظهر أثناء االداء فيكتشفوا االمهية الكبرية و الكفاءة العالية هل

الذي حيدث يف ذلـك   Sieglerو يوضح .على دراية بعمل االستراتيجية وما تقوم به و ملاذا ،وهذا ما يعرف بدور ماوراء الذاكرة 

دمية يعرفها واملوقـف  بني استراتيجية ق Mental-simulationبصورة أكثر تفصيال، فيذكر ان الطفل يقوم بعمل حماكاة ذهنية 

ذ احلايل مث يطبق االستراتيجية اجلديدة فان جنح يف الوصول لنفس االجابة للموقف مثل االستراتيجية القدمية اليت يعرفها فان يتأكد حينئ

وبـنفس الطريقـة يفسـر    .وتصـبح يف وعيـه املعـريف ومـاوراء ذاكرتـه     ,من فعاليـة و كفـاءة االسـتراتيجية اجلديـدة     

(Bryant,1982,243)  ًم حيتاجون إىل ان يروا إتفاقـاهذه االنتقائية بقوله ان االطفال قبل ان يستخدموا استراتيجية جديدة فا

و من مث فان الوعي مباوراء الذاكرة ليس معناه معرفة إذا ما , وتطابقاً بني االستراتيجيات اجلديدة و االستراتيجيات القدمية اليت يعرفوا 

فقط و لكن أيضا يعين التساؤل ) ص(مثل االستراتيجية ) س(وليس معناه ان االستراتيجية , تعمل أو ال تعمل  )س(كانت االستراتيجية 

الداخلي الذايت كيف أطور استراتيجيايت القدمية بطريقة صحيحة لتناسب الواقع احلايل ،وعندما ينجح الطفل ىف االجابة علـى هـذا   

ينظر إىل ماوراء الـذاكرة كمحـدد سـبيب    Siegler عل هذا التفسري هو ما جعل و ل.التساؤل تصبح لديه استراتيجيات جديدة 

  .الستخدام استراتيجية ما يف مهمة ما

  :النماذج اليت تناولت ما وراء الذاكرة كمكون حتكمي : ثانيا 

جيد اا تفسر املكون التحكمي بانه ميثل القدرة على تقييم احلالة (Goultney, 1998 ; Parkin, 1993 )املستقرئ لنماذج 

-Selfو التقـومي الـذايت   Self-monitoringالراهنة للذاكرة و مصادر التحكم و املراقبة الذاتية ،و املتمثلة يف املراقبة الذاتيـة  

evaluation  و التنظيم الذايتSelf-regulation عن حتديد مهمة الذاكرة و تقدمي التغذيـة   و تعد هذه املكونات هي املسئولة

كما توضح هذه النماذج ان املكون التحكمي . الراجعة عن مدى صعوبة أو سهولة املهام ، و مدى مناسبة االستراتيجيات و كفاءا

ستجابة تقييم يساعد الفرد على ان يتحكم فيما يصدر عنه من سلوكيات،فالوعي بنسق الذاكرة يصاحبه استجابة ما، كما يصاحب اال

أو حكم بقبول االستجابة أو عدم قبوهلا،بل وإرجاع مقبولية االستجابة أوعدم مقبوليتها إىل انتقاء وإتباع استراتيجية ما قد تكـون  

املهام  و من مث فان الفرد يكون على وعي بنتيجة انتقائه واتباعه الستراتيجية ما يف هذا املوقف أو هذه.مالئمة أوغري مالئمة هلذه املهمة

، )تغذية راجعة مبدى مناسبة االستراتيجية املستخدمة لنوع املهمة أو املوقف(وهذه هي الرسالة اليت تعود إليه من االستجابة ملهمة ما , 

  .ومن مث يستطيع ان يعرف نقاط ضعفه و قوته و كيف حيسن هذه اجلوانب ويتخلص من سلبياته 

  :كرة مبكونيه املعريف و التحكميالنماذج اليت تناولت ماوراء الذا: ثالثا 

ان ملاوراء الذاكرة مكونني أحـدمها خيـتص    Wellman  Flavell&أوضح:)Flavell  & Wellman,1977(منوذج*

باجلانب املعريف و يتضمن ثالث انواع من املتغريات ،النوع االول يشمل مايتصل بوعي الفرد خبصائص ذاكرته من حيث طبيعتـها و  

ته على التذكر، أما النوع الثاين فخاص باملتغريات املرتبطة باملهمة من حيث طبيعتها و مدى سهولتها أو صعوبتها نظمها ووسعها و قدر

  و كيفية تذكرها و هل سيتذكرها بسهولة أم بصعوبة و ملاذا ؟ 
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كيفية اليت يتم ا تشفري و ختزين أما النوع الثالث فيشمل املتغريات املرتبطة باالستراتيجية املستخدمة و يقصد ا مدى وعي الفرد بال

  .املعلومات بكفاءة ويسر 

أما املكون الثاىن وهو املكون التحكمي فيتضمن عمليات املراقبة بنوعيها الراجعة و تعين حكم املتعلم بدرجة الثقـة علـى اسـتجابة    

عملية التنظيم للتمثيالت العقلية للمعلومـات   استدعاء سابقة و املراقبة الالحقة و تعين حكم املتعلم على استجابة الحقة، كما يتضمن

  . حيث ينظم املتعلمون الوحدات املعرفية باستخدام استراتيجيات خمتلفة تساعدهم يف عملية التشفري ومن مث كفاءة االستدعاء

 Awarenessيوضح هذا النموذج ان ماوراء الذاكرة يتكون من ثالثة مكونات هم الوعى(Miller, 1990 , 103):منوذج *

 . Monitoringواملراقبة Diagnosis  والتشخيص

و يشري إىل وعي املتعلم حباجته للتذكر كمتطلب ضرورى للذاكرة الفعالة ووعيه بنواحي قوته : Awarenessالوعي -1

قدرة على إدراكه لالستراتيجيات املناسبة للمهام الصعبة و كذلك السهلة مما يوفر للمتعلم ال, و ضعفه اخلاص بالذاكرة 

  .انتقاء و حتديد ما يستطيع و ما ال يستطيع تذكره

و تعين الوعي بـان  . و تتضمن مكونني فرعيني االول خيتصص بتقدير صعوبة مهام التذكر : Diagnosisالتشخيص-2

ئم على فكلما كان التنظيم قا, بعض املهام أصعب يف تذكرها من غريها حيث تؤثر طريقة تنظيم املهام يف تقدير صعوبتها 

  . كان تذكر هذه املهام أسهل ) سيمانيت(املعىن 

 –استرجاع  -تعرف( حيث يتم التذكر وفقا لنوع اختبار التذكر , أما املكون الفرعي الثاين فهو حتديد متطلبات التذكر     

تيجيات خمتلفة للحل و بالتايل فالتشخيص يتضمن قدرة املتعلم على فهم ان املهام املختلفة تتطلب استرا)حتريري  –شفوي 

  .و معرفة و انتقاء االستراتيجية املناسبة حلل كل مهمة من هذه املهام 

تعين مالحظة الفرد املستمرة  لتقدمه من منذ إدخال املعلومات يف الذاكرة بطـرح االسـئلة   : Monitoringاملراقبة-3

 (Leonesi & Nelson,1990)ىف رأى و تعترب املراقبة هي املصدر احلقيقيفـى , بصورة مستمرة و االجابة عليها

لكوا تعرب عن وعي الفرد بأي عناصر املوقف التعلمي سيتمكن من استدخاهلا و ختزينها و استرجاعها , ملاوراء الذاكرة 

  .بكفاءة

  :يتكون الوعي مباوراء الذاكرة يف هذا النموذج من مخسة مكونات هي :(Van Ede , 1993,264)منوذج *

  .   معرفة قدرات االخرين على التذكر و املقارنة بينهم  -2. د بكفاءة الذاكرة لدية معتقدات الفر -1

التنظيم و املراقبة ملعاجلة و جتهيز املعلومات -5.   معرفة مهام الذاكرة و استراتيجياا - 4.معرفة الذاكرة بوجه عام -3 

 .من أجل تذكرها

و مدى صـعوبتها و  , و تقدمي التغذية الراجعة عن التقدم يف مهمة التذكر, مهمة الذاكرةو تعترب عملية املراقبة هي املسئولة عن حتديد 

  .كما متد املتعلم مبعرفة ذاتية عن حمتوى ووظيفة الذاكرة لديه , كفاءة االستراتيجيات املستخدمة و مدى جناح عملية التنظيم 
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اوراء الذاكرة االول خيتص باملعرفة بـاملتغريات  يعرض النموذج ملكونني ملPressley & Meter,1994,103-109:(منوذج*

أما املكون الثاين فيختص باملراقبة الذاتية لعمليات التذكر من خالل ,املؤثرة يف كفاءة التذكر و باالستراتيجيات الفعالة و غري الفعالة 

ولقدرته على متييز امناط  املعرفة الىت ميكـن   التنظيم الذايت ،ولقدرة الفرد على التخطيط لسلوكياته يف التذكر و توجيهها و تقوميها،

مبا ميكن املتعلمني من استخدام هذه املعرفة لتوجيه عمليات املعاجلـة  , التدرب عليها من خالل التعليمات املباشرة وغريها من املعارف

ووعي مبـاوراء الـذاكرة و    إىل ان الذاكرة الفعالة هي نتاج خمزون استراتيجي Pressley& Meterو يشري , املعرفية الالحقة 

  .التدريب الشامل على اكتساب السلوك االستراتيجي

ومنـوذج   Sternbergيتفق كل من منوذج :Goswami, 1998,206 ; Sternberg,1994:452منوذج *

Goswami يات على ان ملاوراء الذاكرة مكونان االول خيتص باملعرفة باملتغريات املؤثرة على كفاءة التذكر و االستراتيج

ىف  Pressley & Meterأما الثاين فيختص أيضا باملراقبة الذاتية لعمليات التذكر كما أشار إليه .الفعالة وغري الفعالة

منوذجهما،حيث تتم املراقبة الذاتية من خالل التنظيم الذايت لقدرات الفرد على التخطيط لسلوكياته و توجيهاته و تقوميها 

  .واخلاصة بالذاكرة

السابق لنماذج ماوراء الذاكرة سواء اليت تناولته كمكون معريف أو اليت تناولته كمكون حتكمي أو اليت تناولته ببعديـه  من العرض  -

ميكن القول ان لكل مكون من هذه املكونات أمهية يف تنمية ماوراء الذاكرة وزيادة الوعي ا لدى االفراد، لذلك . املعريف و التحكمي 

  .زء التايل املكونات الفرعية لكل مكون من هذين املكونني بشئ من التفصيل سوف يعرض الباحث يف اجل

يتضمن هذا املكون يف النماذج السابقة على ثالث مكونات فرعية تتفاعل معا و تؤثر بدرجة واضحة يف كفاءة : املكون املعريف : أوال

  :التذكر و هي

فاا أيضا تنسحب على معلومات , ق الفردية عامة لدى االفراد الن ظاهرة الفرو:وعي الفرد بتقدير سعة الذاكرة لديه  -أ

الفرد عن ذاكرته فهناك من يعرف الكثري عن ذاكرته و البعض ال يعلم سوى القليل عنـها كمـا يوضـح كـل مـن      

Searleman & Herman,1994:281) ( هذه املقولة بقوهلما ان الفروق ىف كم معلومات املتعلمني ونوعها عن

حيث تتطلب عملية , ثر ىف عمليات التحكم االجرائي يف استخدام االستراتيجيات اخلاصة و يف تعميمها أيضاذاكرم تؤ

ومـدى مالئمـة االسـتراتيجيات    , التعميم معرفة املتعلم بالتوقيت الذي يكون فيه يف حاجة إىل استخدام االستراتيجية 

 Adkins, 2005,83 )ويتفـق يف ذلـك   . جديـدة  ملتطلبات املهمة و كيفية استخدامها مبرونة عند تعلم مهـام 

;Lin,2001,23; Son, 2004:602)   و يوضحان ان الفرد حني يبالغ يف سعته لذاكرته لن جيد مربراً منطقياً الن

يستخدم أى استراتيجيات لتشفري املعلومات ،واليبدي أى اهتمام ومعاجلة عميقة للمعلومات ،حيث يتولد لديه اعتقـاد  

س يف حاجة الستخدام استراتيجيات تساعده على التذكر، ومن مث الحياول بذل املزيد من اجلهد ،يف املقابل خاطئ بانه لي

وكلما كان أكثر وعياً بتقدير سعة الذاكرة لديه ،كلمـا  , فانه كلما اجتهت تقديرات الفرد لسعة ذاكرته حنو املوضوعية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


من هنا تكون . تخدم وكيف يستخدم و مىت يستخدم  استراتيجية ماكان أكثر وعياً و حتديداً ملا هو مطلوب منه وماذا يس

الفروق بني االداء الفعلي و االداء املتوقع من الفرد كلما قل وعي الفرد املعريف بتقدير سعة الذاكرة لدية و لعل هذا يكون 

 & Searlemanكمـا يشـري كـل مـن     .أحد أسباب املشكالت اليت يعاين منها الطالب يف خمتلف التخصصات

Herman,1994,281)  (الوعي املعـريف بتقـدير سـعة     أيضا إىل ان نتائج العديد من الدراسات اليت اهتمت بأثر

و تعميم استخدام االستراتيجيات الـيت مت التـدريب   , اوضحت ان هذا الوعي يعد منبأ فعاال النتقال أثر التعلم , الذاكرة

  .عليها 

سعة ذاكرته يتمثل اجرائيا يف الفرق بني االداء الفعلي و االداء املتوقع للفرد يف مهمة ما فكلمـا  خالصة القول ان وعي  الفرد املعريف ب

  .اخنفض هذا الفارق كلما اجته الفرد حنو القدير املوضوعي لسعة ذاكرته

يعرف الوعي مبدى السهولة و الصعوبة يف معاجلة املهام بانه الدرجة اليت حتدد :الوعي مبدى السهولة و الصعوبة يف معاجلة املهام  -ب

 )فقد أوضح كـل مـن   .وعي الفرد مبتطلبات جتهيز املهام اليت يؤديها من استراتيجيات التشفري واالسترجاع و أسلوب االستدعاء 

Miller & Harris, 1988,630)  من جتربتهما اليت أجرياها على جمموعتني من املتعلمني قدما هلما قائمة من الكلمات وطلبا

أما اموعة الثانية فاقتصرت التعليمات على , من االوىل ان تتعلم القائمة واالهتمام اجليد ا النه سيجرى اختبار لتذكر هذه الكلمات 

طيت للمجموعة االوىل تطلبت منهم بذل نشاط أكثر واالستخدام االمثل المكانام مبا يسمح هلـم  جمرد االنتباه،ان التعليمات اليت أع

مما يوضح ان السلوك االستراتيجي للمتعلم يتـأثر  ) جمرد االنتباه( أما اموعة الثانية فكانت املعلومات املعطاة بسيطة , باالداء اجليد 

و احلاجة إىل التذكر ومتطلباته الـىت حيـددها اسـلوب القيـاس     , تشويق املادة املتعلمة  و مدى, مبدى االلفة باملهام املراد تذكرها

واجهة املستخدم،كما يعىن ان االنواع املختلفة من املهام تتطلب امناط خمتلفة من املعاجلة مما يؤثر على ترتيب و تنظيم العمليات املعرفية مل

ا باملستوى املطلوب للنجاح ،كما حيدد وعي املتعلم خبصائص املهام املطلوب تذكرها متطلبات تلك املهام و طبيعتها حىت ميكن اجنازه

فإدراك املتعلم لصعوبة املهام جتعله حيدد االستراتيجيات االكثر مناسبة ملعاجلة هذه املهام و اكتساا . الطريقة اليت سيعاجل ا تلك املهام 

  .الوعي مبا حيتاج إليه من الدقة و الكفاءة ىف االكتساب و التخزين و االسترجاع و ختزينها و من مث استرجاعها و هذا يدعم لديه 

ان الشرط االساسي الكتساب (Kail,1990,43) يوضح :الوعي بانتقاء واستخدام االستراتيجيات املالئمة ملتطلبات املهام  -جـ

ام تتطلب منه تذكرها مما يتطلب منه بذل اجلهد القصدي وان هناك مه, السلوك االستراتيجي هو وعي املتعلم بوجود ما يدعو للتذكر 

املتعمد للتشفري و معاجلة املهام ،وان يكون على وعي بأمهية االستراتيجيات اليت سيستخدمها كما يتوقف ذلك على مـدى الـوعي   

ذاكرم و كفاءا قـد يبـالغون يف   و كفاءة التذكر لديه ، فاملتعلمون غري الواعني مبدى , مبعارفه و معتقداته اخلاصة بسعة الذاكرة 

  .تقديرام مما يؤدي إىل عدم وجود مربرا الستخدامهم الستراتيجيات الذاكرة

انه من الضروري ان يكون املتعلم على وعي بأمهية و فائـدة   (Fabricius & Hagan,1984,975)و يف هذا الصدد يشري 

  .عرفة بذلكوليس فقط جمرد امل, االستراتيجية املستخدمة يف التذكر
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إىل أمهية هذا املكون من افتراض مؤداه ان املتعلم الذي يعرف الكثري من استراتيجيات الذاكرة  (Mayer,2000,163)كما يشري 

و هذا يؤدي باملتعلم إىل استخدام طاقته املعرفية و التذكرية بفعالية مما يسهم يف االنتقاء , ميكن ان يكون أكثر اجتاها حنو استخدامها 

يد الستراتيجيات التشفري واالسترجاع االكثر مالئمة و اليت ميكن ان تؤدي إىل املراقبة و التنظـيم و التقـومي املسـتمر و الـذايت     اجل

واليت اهتمت بدراسة تأثري االنشطة املعرفيـة للمعلـم يف    (Moely & Wendelh,1984)وقد أوضحت نتائج دراسة.لألداء

معلما يدرِسون ملراحل عمرية خمتلفة و هدفت إىل إلقاء ) 99(جي و اليت أجريت على عني قوامها اكتساب املتعلمني السلوك االستراتي

و  الضوء على طبيعة اجلهد الذي يبذله املعلم متمثال يف ثالثة امناط من االنشطة  هي التكرار وتزويد املتعلم باملعلومات عن نظم الذاكرة

و فائدة استخدام تلك االستراتيجيات ،مع تدريب املتعلمني على استخدام االستراتيجيات  )االسترجاع –التخزين –التشفري( عملياا 

املتعلمة ىف سياقات أخرى مع تقدمي معلومات عن أسباب استخدام استراتيجية ما ،ان عدم بذل اجلهد الكاىف ونقص املعلومات عـن  

ونقص , املعلمني الستراتيجية التكرار خالل كل املراحل التعليمية االستراتيجيات وكيفية استخدامها يؤدي إىل ارتفاع نسبة استخدام 

كما ان قلة املعلومات عن مىت يعمم املتعلم , املعلومات عن أسباب استخدام استراتيجية يؤدي إىل عدم االستخدام اجليد  لالستراتيجية 

لتلك االستراتيجيات،وهلذا فان دور املعلم جيب اال يقتصر  يؤدي إىل عدم القدرة على تعميم استخدام املتعلمني, استخدام استراتيجية ما

فقط على نقل املعلومات ،بل ميتد إىل بذل اجلهد ىف تدريب املتعلمني على انتقاء واستخدام االستراتيجيات املناسبة للمهام املطلـوب  

ويؤيد ذلك نتائج الدراسات .  من املهام املتباينةأدائها وتقدمي املعلومات الكافية عن تلك االستراتيجيات   وكيفية تعميمها على الكثري

و اليت تشري إىل ان أفراد العينة الـذين   Moely & Wendelh,1984 Borkowski,etal,1988 ;اليت أجراها كل من 

تعلموهـا   و أظهروا احتفاظا باالسـتراتيجية الـيت  , شاركوا ارب يف االداء أثناء مرحلة اكتساب االستراتيجية كان أداؤهم أفضل 

  . واستطاعوا تعميمها على مهام أخرى

خالصة القول ان الدراسات اليت اهتمت ذا املكون أمجعت على انه لكى نعد متعلما جيدا جيب اال يقتصر ذلك على نقل املعرفة و  -

ىت و كيف تستخدم هـذه  حسب بل جيب ان نوفر هلم املعلومات عن نظم ذاكرم و ننمي لديهم الوعي بسعتها و استراتيجياا و م

االستراتيجيات و ندرم على تعميم استخدام هذه االستراتيجيات يف مهام خمتلفة جنبا إىل جنب مع املعلومات املعرفية املطلوب تعلمها 

ة إليها و حىت ننمي لديهم و نكسبهم املهارات الالزمة لتنشيط ذاكرم و كيفية تشفري املعلومات و ختزينها و استرجاعها وقت احلاج

  .يسلكوا سلوكا استراتيجيا و يتعلموا تعلما ذاتيا 

  :Control Componentاملكون التحكمي : ثانيا

يشري هذا املكون إىل ضبط السلوكيات املعرفية و التحكم فيها و توجيه عمليات الذاكرة أثناء موقف التعلم ،وهذا يتطلـب ختطـيط   

عرفية و مراجعة الفهم و االستيعاب ملوقف التعلم و تقومي احللول، ويتضمن هـذا املكـون   أساليب معاجلة املهام و استثارة االنشطة امل

  :جمموعة من املكونات الفرعية تتمثل يف 

  Self-Monitoringاملراقبة الذاتية  -أ
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ونواجته عـن  إيل املراقبة الذاتية باا عملية تتضمن مالحظة و تعقب االداء الذايت للفرد  (Zimmerman, 1989,329 )يشري 

  .طريق تسجيل هذا االداء

إىل املراقبة الذاتية باا وعي الفرد مبا يستخدمه من استراتيجيات و (Schraw & Denniso,1994,457 )كما يشري كل من 

فيعرفاا باا حيـازة  ) O'neil&Abedi,1996,244(أما. مدى مالءمتها لكل من املهام و امكاناته املعرفية و موقف التعلم 

فريى اا االنتباه املقصود و املتعمد مـن الفـرد   Schunk,1998,42)(أما .مليكانيزم مراجعة الذات ومراقبة حتقيق اهلدف  الفرد

املراقبـة  ) & Narens Nelson 1990,125,(ويصنف .جلوانب سلوكه وعادة ما يصاحبها قياس ملعادالت تكرارها وشدا

وتشري إىل مراقبة املتعلم الستجابات استدعاها سابقا Retrospective Monitoring عني أحدمها املراقبة الراجعة الذاتية إىل نو

وتشري اىل مراقبة االستجابات الالحقة يف املوقف و تتضمن  Monitoring Prospective، أما النوع الثاين فهو املراقبة الالحقة

ي مراقبة تنبؤية أو توقعية ملا سيكون سهال أو صعبا يف عمليـة التـذكر مـن املهـام و     مراقبة سهولة التذكر وه:ثالثة أشكال هي

ومراقبة الوعي بالتذكر و تتم أثناء أو بعـد  . و مراقبة التذكر وتتم أثناء التشفري أو بعده مباشرة .استراتيجيات التشفري واالسترجاع

عناصر املهام وأى من العناصر مل يتم تذكرها ووعيه بذلك، والعمل  عمليات التشفري واالستدعاء وتشمل مراقبة مدى استدعاء مجيع

على تعديل استراتيجيات التذكر مبا يؤدي إىل تذكر العنصر أو العناصر الناقصة أو استخدام استراتيجية بديلة لتعديل الفهم وأخطـاء  

ة واسـتخدام اسـتراتيجية مـا أو    ىف فاعليDebuggingبتعديل الغموض)Rosenthal,2000,204(االداء وهذا مايشري اليه

  .استبداهلا بأخرى حىت يتم تعديل الفهم أو أخطاء االداء

  :جمموعة أمثلة للمراقبة الذاتية منها) Weinstein , 1988,173 (ويعرض  

املتعلم ملا تعلمه عند تطبيق   -تعليم ما تعلمه لفرد آخر  -قراءة ملخص الفصل وكتابة أسئلة عليه -توجيه املتعلم أسئلة ذاتية لنفسه -

  .البحث عن مفاهيم حديثة للمفاهيم اليت تعلمها  -)انتقال التعلم( تعرضه ملوقف جديد 

ان التدريب على االسئلة الذاتية هلا تأثريات هامة على  تنمية الوعي باملراقبة الذاتيـة ،  ) Townsend,etal,1987,56(و يرى 

ديد االجزاء اهلامة ىف احملتوى،كما جتعلهم على علم مبا فهموه و ما مل يفهموه ، فيحددون حيث ان هذه االسئلة حتفز املتعلمني على حت

باخلربات السابقة وهذا أيضا يزيد الوعي لديهم مباوراء ذاكرم ومنظوماا وسعتها  هإجراًء عالجياً ملا مل يفهموه ، وربط كل ما تعلمو

  .واستراتيجياا 

  .التنظيم الذايت  -ب

ان عمليـات  ) (Zimmerman,1989,331عديد من االراء اليت تفسر ارتباط التنظيم الذايت مباوراء الذاكرة ، فريى ظهرت ال

متثل احملددات الذاتية للتنظيم الذاتى،يستخدمها املتعلم لتنظيم تعلمه ذاتيا،فتجعله قادرا على  Covertماوراء املعرفة هى عمليات خفية

ة مبعرفته باملفاهيم وباملعلومات االجرائية املرتبطة باستخدام استراتيجية ما بفاعلية ،مما ميكنه من التخطيط دمج املعلومات التقريرية اخلاص

كما يرى ان حتسني التنظيم الذاتى يتوقف على .وممارسة التحكم ىف سلوكه، مما جيعل املتعلم يسهم بفاعلية ىف حتقيق االهداف التعليمية
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 & Pintrich(ويوضـح  .عوامل خارجية خاصة باملعلم الذى يشرح اخلطـوات أمـام املـتعلم    عوامل داخلية خاصة باملتعلم و

Degroot,1990,40 ( ان التنظيم الذايت يشري إىل انشطة املتعلم املعرفية اليت تساعده على اختيار املعلومات وعمل روابط بنائية بني

أو مبدأ  أساسى ،وأيضا تنظيم بيئة املتعلم مبا جيعله يصـل اىل درجـة   املعلومات املتعلمة حتت عنوان خمتصر إو انتقاء فكرة  رئيسية 

فرييان ان التنظيم الذايت بعـد مـن   ) Pressley & Meter,1991,196(أما .التمكن وذلك حيتاج للمزيد من اجلهد العقلى 

 & Ashman(أما .قويتها وتوجيههامكونات ماوراء الذاكرة و يتمثل يف قدرة املتعلم على التخطيط لسلوكياته اخلاصة بالتذكر وت

Conway,1997,81 ( فقد أوضحا ان املتعلمني الذين لديهم وعي مباوراء الذاكرة يستخدمون استراتيجيات معينه تساعدهم على

ان ) Goswami,1998,215 (كما ير ى .تنظيم معلومام، كما ميكن بالتدريب تطوير وتنمية استخدام هذه االستراتيجيات

ان التنظيم الذاتى يشري اىل القدرة على )Rosenthal,2000,204( ويرى . ط اجيايب بني التنظيم الذايت وكفاءة الذاكرةهناك ارتبا

  .والرغبة ىف استخدام وضبط االستراتيجيات املعرفية بفاعلية

على عدة خطـوات ميكـن   )Zimmerman,1989,333 ; Hamilton & Ghatala,1994,109(و يتفق كل من 

  :يف حتسني التنظيم الذايت للمتعلمني تتضمناستخدامها 

من خالل مساعدة املتعلم على وضع أهداف حمددة وقريبة من مستواه وتتحدى قدراته حبيث Goal Settingالتخطيط للهدف -1

ات حول قدرتـه  حيدد املتعلم أهدافه يف ضوء توقعه الواقعي ملا يستطيع اجنازه من هذه االهداف و من  مث بتحقيقها يتوفر لديه معلوم

  .احلقيقية و يكون صورة عن نفسه كمتعلم قادر على توجيه نفسه وقادر على التنظيم الذايت لذاته وقدراته و ذاكرته

يف ضوء حتديد االهداف يقوم املتعلم بوضـع خطـه لتحقيقهـا تتضـمن       Strategy Planningالتخطيط لالستراتيجية  -2

داف، و يتوقف اختيار االستراتيجية على طبيعة اهلدف وخربة و معلومات املتعلم باالستراتيجيات املالئمة الجناز هذه االه ةاالستراتيجي

  .و بعوامل املوقف

أثناء تنفيـذ خطـوات    ميف هذه املرحلة يلعب توجيه املعلم للمتعل   Strategy Implementationتنفيذ االستراتيجية  -3

  . ة عن أدائه ،دوراً هاماً يف جناح تنفيذ االستراتيجيةاالستراتيجية و إمداد املتعلم بالتغذية الراجع

تعتمد جودة نتائج تنفيذ االستراتيجية على مدى حتديد االهداف  وعـزو   Strategic Outcomeالناتج االستراتيجي    -4  

ضـوء معـايري حتسـنه     املتعلم الداخلي لفهم االستراتيجية وخطواا واستخدامه للمعايري املالئمة للحكم على مسـتوى جناحـه ىف  

    Self-Improvement Standardsالذايت

حيث يقوم املعلم بوضع منوذج للتعزيز الذايت لألهداف اليت اجنزت ، ممـا يقـوي     Self- Reinforcementالتعزيز الذايت -5

ولنجاح .لنجاح غلى اجلهد املبذولالرابطة بني اجلهد الذي يبذله املتعلم و جناحه يف اجناز االهداف ، وبذلك يساعد املتعلم على عزو ا

املتعلم ىف الوصول غلى مستوى التنظيم الذاتى ىف التعلم ميكن االستعانة مبصادرخارجية حىت يصل إىل املصادر الداخلية الذاتية و الـيت  

  :تتمثل يف 
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توجيهات النموذج و التغذية  للنماذج اليت يروا و التدريب الفعلي على استخدامها و االستفادة من Observationاملالحظة  - 

  .الراجعة أثناء التدريب

  .جو حتدث  عندما يصل املتعلم ملستوي مشابه ملستوى املعلم أو النموذ Imitation احملاكاة  -

  . حيث يقوم املتعلم بالضبط الذاتى بشكل مستقل دون تدخل من املعلم Level of Self-Controlمستوى الضبط الذاتى  -

لتنظيمه الذايت أثناء ممارسته ويكون هذا التعديل  ةالكفاءة يف التنظيم الذايت وتتضح يف قيام املتعلم بإجراء التعديالت الالزماكتساب  -

  .بناءاً على خصائص املهام و املوقف ويتم بشكل مرن وذايت

ت املهام و انتقـاء مـا يناسـبها مـن     وبذلك يكون املتعلم منظما ذاتيا عندما يكون واعيا بتقدير سعة ذاكرته و بتشخيص متطلبا 

  .استراتيجيات ، حمددا ألهدافه و خمططا لتنفيذها ومعززا لنواجتها 

املقصود بالتقومي الذايت هو اصدار املتعلم حكماً على مدى صحة استجاباته بعد فحصها : Self- Evaluationالتقومي الذايت  -ج

املتعلم ملراجعة مستوى التحسن و تتبع مصادر اخلطأ يف أداء املهام و حماولة التغلـب  بدقة ، وهذا يتطلب املالحظة الدقيقة الواعية من 

 تان التقومي الذايت يعمل على حتسني الوظائف السلوكية و حتسني االستراتيجيا (Zimmerman,1989,333)و يوضح .عليها

ميكن للمتعلم ان يقوم به من خالل املقارنة بني أدائه و و البحث عن العون و املراجعة و البحث عن املعلومات لتحسني بيئة التعلم ،و 

فة بني املعايري و احملكات اليت اكتسبها من املصادر املتنوعة كاملعلمني و احمليطني به دف ممارسته للتقومي الذايت لسـلوكياته املسـتهد  

كما تشري الدراسات النفسية اىل ثالثة أساليب .عليه بغرض حتسينها وتنميتها، وميكن اكساب املتعلمني للتقومي الذايت من خالل تدريبهم

.  self-instructionsو التعليمات الذاتية  verbal mediationو التوسط اللفظي   self-ratingتتمثل يف التقومي الذايت 

من التقومي الذايت ينبع من و هذا النوع . جزءاً من عملية التعلم نفسها) 78، 1999(وتعد التعليمات الذاتية يف رأي ربيكا اكسفورد 

اىل تصـنيف  ) (Hamilton & Ghatala,1994,112 استخدام املتعلم إلستراتيجية تقومي ذاتية ، كما يشـري كـل مـن   

Vygotsky   للحديث الداخلي إىل حديث داخلي لالندماج يف املهمةTask involved inner speech  الذي يعمل على

راتيجيات املستخدمة فيها ،حبيث ال يكتفى املعلم مبجرد اكتساب الطالب املعلومات الضرورية عن زيادة التحكم يف املهارات أو االست

بل ان يصل املتعلم إىل كيفية التحكم و االنتباه و التمكن من الذاكرة ، و احلديث الداخلي لالندماج , املهام واالستراتيجيات املالئمة

عمل على حتسني الضبط و التحكم الذايت للمتعلم  حول معارفه و عملياتـه  الذي ي Self involved inner speech)(الذايت 

كيفيـة     (workman , 1982,154)و يوضح. Self –Communicationاملعرفية الذاتية من خالل التواصل الذايت  

  :تدريب املتعلمني على اكتساب التعليمات الذاتية يف مخس مراحل تتمثل يف 

و فيها يقوم املعلم بأداء املهمة املطلوبة أمام املتعلمني وهو يتحديث مع نفسه (Cognitive Modeling)النمذجة املعرفية    -1

هل  –ما الذي جيب ان أفعله؟ : مستخدما عبارات لفظية مثل ) احلوار الداخلي( بصوت واضح يف البداية مث بصوت خافت مث باهلمس 
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هذا اخلطأ ناتج  –أسري بشكل جيد حىت االن  -جم كل ما أقوم به مع اخلطة؟ هل ينس -اخلطة اليت وضعتها مناسبة لتحقيق اهلدف؟ 

  ما الذي جيب عمله لفهم هذا اجلزء؟ –من عدم فهمي للمهام املطلوبة 

  .وميكن للمعلم ان يوجه انتباه املتعلمني خالل هذه املرحلة ملا حيادث به نفسه

وفيها يتدرب املتعلمني على أداء املهام اليت يقوم ا املعلـم و     Overt External Guidanceالتوجيه اخلارجي الظاهر  -2 

  .تشجيعهم على ذلك أثناء استماعهم ملا يقوله

وفيها يقوم املتعلمني بأداء املهام مع تقدمي التعليمات إىل الذات بصوت   Overt Self -Guidanceالتوجيه الذايت الظاهر     -3

  .  Out loudمسموع 

و فيها يقوم املتعلم بأداء املهام و هو يهمس بالتعليمات الذاتية ،و  Whisper Self Guidanceايت اهلامس     التوجيه الذ -4

فيها تبدأ عملية انتقال املتعلمني تدرجييا إىل االعتماد على التعليمات الذاتية الداخلية ، و يصبح دور املعلم أو املدرب كمـا يصـفه    

Vygotsky )حىت يتناقص دور املعلم تدرجييا ويزداد دور املتعلم حىت يصبح املتعلم قادرا على اجنـاز املهـام   ) باملساعد أو املعاون

  .بشكل مستقل

وفيه يوجه املتعلم ذاتـه أثنـاء أداء املهـام بأسـلوب غـري لفظـي        Covert Self- Guidanceالتوجيه الذايت اخلفى  -5

دريب على التعليمات الداخلية الذاتية وهى ان يراعى املعلم أو إىل نقطة مهمة لنجاح الت) (Zimmerman,1989,333ويشري.

  .املدرب عند  وضع برنامج التدريب مستوى القدرة املعرفية للمتعلم و مستوى نضجه

خالصة القول ان التقومي الذايت يتضمن اصدار املتعلم حكما على مدى وعيه بتقدير سعة ذاكرته وحتديد متطلبات املهمة و ما يناسبها 

ن استراتيجيات و حتديد أهدافه و ختطيطه لتنفيذها و تقوميه هلا باستخدام التعليمات الذاتية و اليت تعد مصدرا للمعلومات و الضبط و م

  .التحكم الذايت للمتعلم

  Working Memory :الذاكرة العاملة  -2

عندما اقترحوه يف   (Miller, Galanter,& Pribram, 1960) ظهر على يد كل من  اول مأظهر مفهوم الذاكرة العاملة 

( بعد ذلك كـل مـن    همث استخدمPlans and the Structure of  Behavior(1960)نية السلوك بكتام اخلطط و

(Newell & Simon,1972   احلاسوبية كما استخدم أيضا يف دراسات التعلم احليواين ، واليت أجريـت  للنمذجةيف مدخلهم

مث أخريا استخدم يف جمال علم النفس املعريف   Olton , 1979),( علومات عرب عدة حماوالت طول اليوم على اكتساب احليوان للم

ــتخدمة يف   ــنظم املس ــن ال ــرب ع ــتخدم االليع ــد اس ــها، فق ــات ومعاجلت ــت للمعلوم ــتبقاء املؤق ــن هس ــل م  ( ك

(Atkinson&Shiffrin,1968 قصرية االمدالذاكرة بليعرب عن وحدة متكاملة تسمىShort-term memory  وضعا هلا

الذاكرة العاملة أصـبح  بومنذ ذلك احلني ونتيجة التراكم املعريف الناتج عن اهتمام علماء النفس املعريف  .منوذجهما الشهري ىف الذاكرة

ـ       East of Atlantic Oceanر الشـرقي  كهناك معسكرين يشار اليهما عند مناقشـة موضـوع الـذاكرة العاملـة املعس
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Camp)ا عبارة عن منوذج متعدد املكونـات   وهم) االطلنطي شرق احمليطالذين يرون الذاكرة العاملة على اThe Multi – 

modal Camp ة هذا النموذج من نتائج معاجلة املهام الثنائية صحهم على لواستمدوا دالئ Dual tasks methodology 

 -Neuroاملستمدة من التصـوير الطبقـي للنيورونـات العصـبية     والنتائج املستمدة من علم النفس العصيب باالضافة اىل النتائج 

imaging   باستخدام رسائل البوزيترون(PET),والرنني املغناطيسى الوظيفى,(FMRI)ما املعسـكر الغـريب   أWest of 

Atlantic Camp  )غرب احمليط االطلنطي( عبارة عن منوذج وحيد البعد   افهم يرون الذاكرة العاملة على اUni–modal 

Camp  واالستدالل وكذلك حدود السـعة   لغةواستمدوا دالئهم على صحة هذا النموذج من نتائج الذاكرة والفروق الفردية يف ال

Morrison and Holyoak,2004).(  

لتشـري إىل        (Baddeley& Hitch,1974)   استخدمه ت واستخدمت هذا املفهوم هو ماعاليت وص ماذجاال ان أفضل الن

نظام يتكون من مكونات عديدة له وظائفه اهلامة واليت ختتلف باختالف متطلبات املهام ويطلق عليها مصطلح الذاكرة العاملة متعددة  

وهي عبارة عن نظام ثالثي املكونات يتكون يف صورته االوىل مـن   Multicomponent working memoryاملكونات 

 Centralيسـمى باملنفـذ املركـزي     Limited capacity attentional controllerحمـدد السـعة   ضابط انتباهي

Executive    ني االول يهتم باملعلومات اللفظية يفرع ويساعده مكوننيverbal  ية ودصوالa caustic    بـدائرة   ويسمى

املكون الفرعي  ماا  Phonological Loopالصويت  مث اطلق علية فيما بعد بدائرة التوظيف  Articulatory Loopامللفوظ 

ل عالا بالف يستخدم الباحث كلمة مسودة(   Visuospatail Sketchpadالتجهيز البصري املكاين  )شاشة(الثاين فهو مسودة 

ولنشري لكل من هذه املكونات بشي من , )واملكانية إثناء جتهيزها تعكس املعلومات البصرية Sketch تشبه دفتر الرسم االول للرسامٍ

  .التفصيل

      The Phonological Loopدائرة التوظيف الصويت : الأو

يف  أصـبحت مث   Articulatory Loop بدائرة امللفـوظ ) Baddeley&Hitch,1974(كانت تسمى يف النموذج القدمي

 هـو  ني االوليفرع نيوتتكون هذه الدائرة من مكون,  Phonological loop دائرة التوظيف الصويت بسمى تالنموذج احلديث 

 Phonemic Bufferمية نيأو ما يعرف أحيانا حباجز االستجابة الفو,  Phonological store  يمينالفو أواملخزن الصويت 

حيث حيتفظ , وهو خمزن ذو وسع حمدود ,كالكالم يف ترتيب متسلسل  حيتفظ باملواد امللفوظة) 116,1998(لطفي عبد الباسط (

 Subvocal )اهلمسـى (امللفـوظ  تم تنشيطها بالتسميع والتكرار غرييمامل    Decayل نشطة ملدة ثانيتني مث تتضاء باملعلومات

Rehearsal , خر أفهذا املخزن يعتمد على مكون فرعي  ذلكول. ويرتبط وسع التخزين فيه بفترة التسميع تهطبيعبوهو خمزن خامل

ـ  Baddeleyيرى و Articulatory Control Process)  عملية ضبط التلفظ (التسميع الصويت  منظومةهو  تقـوم   اا

مثال استدعاء الكلمات القصرية أسهل ف, بالتحكم يف املعلومات اللفظية ومتطلباا مثل تأثري التشابه الصويت ومتاثل املعىن وطول الكلمة 

فطول الكلمة يبطئ من تسمعيها والكلمات التالية هلا ومن مث تكون عرضة للنسيان السريع وهو , استدعاء الكلمات الطويلة وأدق من 
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لعب عملية التلفظ الثانوي تكما ,  ياانس يسهليبطئ عملية االستدعاء ذاا ومن مث  ما حيدث أيضا إثناء استدعاء الكلمات الطويلة 

تكـف ومتنـع تـأثري التشـابه الصـويت       امللفـوظ حيـث اـا    ةدائرخالل ياصراملعروضة ب جيل املواددورا هاما يف متثيل وتس

Baddeley,2002,86)(,   ويف هذا الدور يقترح كل منGathercole, Papagno ,1998)  Baddeley, (   ـاا

ذلك من الدراسات اليت أجريت  ا واستدلوا علىتسهل اكتساب اللغة باستبقائها لتمثيالت الكلمات اجلديدة حىت حيدث التعلم املثايل هل

 وتكرار أشباه الكلمات غري املألوفة واالطفـال ذوى ,  معومن االطفال العاديني ضعاف الس, تلف الذاكرة طويلة االمد مرضىعلى 

 etal,1998,158,( هناك تفاعل مـابني دائـرة امللفـوظ والـذاكرة طويلـة االمـد       ان مما يوضح ةصعوبات تعلم لغوية معين

(Baddeley  كما يرى،)Hansen&Bowey,1994,938 ( ان هناك عالقة دالة بني مهارات التحليل الصويت والقدرة على

واا املسئولة عن فعالية و ,القراءة باعتبار ان تلك املهارات هي الىت تساهم ىف فك شفرة الكلمات غري املألوفة وإعادة التشفري الصويت 

التوظيف الصويت متثل نظام نشـط   ودائرة امللفوظ أ انBaddeley    عموما يرىاملتضمنة  يف الذاكرة ، نوعية التمثيالت الصوتية

الطبقـي  املسح كما أوضحت دراسات ,  Margaret Wilsom,2001,44)(وفعال للتخزين املؤقت وهوما أوضحته أيضا 

خزن التوظيـف  فممناطق معينة باملخ ىف دائرة توجد هذه ال ان  FMRIالوظيفي ىرنني املغناطيسالو  , PETون ريبرسائل البوزت

 Posteriorوالذي يقوم باالستبقاء النشط للمعومات يوجد يف القشرة اجلدارية اخللفية   Phonological Storage الصويت

Parietal Cortex  أيضا القشرة فبل اجلبهة  كشارتكماPrefrontal Cortex ا املكون الفرعي اخلـاص  مأ , يف هذا النظام

منطقـة بروكـا   (   left Frontal Gyrus  Inferiorبالتسميع الصويت غري امللفوظ فيوجد يف اجليب اجلبهي السفلي االيسر 

Boca's area) ) ((Honey, et al,2002,496.  

  Visuospatail Sketchpadالتجهيز البصري املكاين ) شاشة(مسودة : ثانيا

املعلومات البصرية واملكانية والتخزين املؤقت هلا، ويلعب دوراً هاما ىف التوجه املكاىن وحل املشكالت املكانية  هى نظام خيتص مبعاجلة

بني املعلومات البصرية واملكانية   interfaceنه يقوم بعملية مقابلة أ  (Della Sala & Logie,2002)ويقترح . البصرية 

نه يسمح مبدى واسع من املمرات  للمعلومات البصرية لترتبط مع ما مياثلها أمبعىن . مداأليلة عضاء احلسية أو الذاكرة طواألالقادمة من 

  .من املعلومات  احلسية واحلركية 

حبيث , فتصوروه كمنظومتني مستقلتني وظيفياً,عند مناقشتهم لطبيعة هذا النظام ) Toms ,et al,1994,131(وهذا ما أوضحه 

ىف حني تعاجل وختزن اخلواص املكانية ,ومعاجلتها وختزينها ىف املنظومة البصرية,احلجم والشكل و التوجه ميكن متثيل اخلواص البصرية ك

االول خمزن بصرى مؤقـت وسـلىب   ,أى ان هذا النظام يتكون من مكونني فرعيني . كاحلركة والسرعة والتعاقب ىف املنظومة املكانية

Passive Visual Temporary System )غري النشطة  كشاشة العرضPassive Screen  (  تطبع عليها املعلومـات

 Visuospatailالبصرية املكانية وحيتفظ ا مؤقتاً بواسطة املكون الفرعى الثاىن والذى يعرف مبيكانيزم التسميع البصرى املكـاىن 

Rehearsal  والذى أمساه)Logie,1995,215 (بالناسخ الداخلىInner Scribe يعته حيث يقوم وهو ميكانيزم نشط بطب
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ليس هذا فقط بل ان هذا النظام .ا الفرد عند أداء مهمة بصرية مكانية مبسؤلية التخطيط والضبط املعرىف للحركات واالفعال الىت يقوم

 Phillips ,et)له دور هام ىف معاجلة وجتهيز اجلمل الىت تتضمن أشكاال من املعاىن والتوجهات الفراغية، فقد اوضحت  دراسات 

al,2001,85)     ان االفراد الذين لديهم صعوبات تعلم ذات أساس وراثى ويعانون من عجز ىف الذاكرة قصرية االمـد  اللفظيـة

أوضحوا نقصا ىف معاجلة وجتهيز اجلمل الىت تتضمن أشكاال من املعاىن ) انفصال املعاجلة اللفظية عن املكانية (واملعاجلة املكانية البصرية 

وهلذا النظـام أماكنـه   .  outsideخارج     insideداخل   belowوأقرب من   aboveمثل أعلى    والتوجهات  الفراغية

والرنني املغناطيسى   PETالتشرحيية باملخ كما دلت عليها االدلة النيورولوجية املستمدة من أليات املسح الطبقى برسائل البوزيترون

كما تعاجل اخلواص املكانية ىف الفـص  ,Occipital Lobeفاملكون البصرى يوجد ىف الفص القذاىل أو القفوى ,FMRIالوظيفى 

 Jonides(فهى املسؤلة عن التآزر والضبط احلركى Prefrontal Areasأما املناطق قبل اجلبهة,Parietal Lobeاجلدارى 

,et al,2005,3.(  

   Central Executive:املنفذ املركزى:ثالثا

املكون الثالث للذاكرة العاملة هو املنقذ املركزى والذى اصطلح عليه ىف البداية بشكل غامض على انه جتميع حمدود السعة ملصـادر  

دائرة التوظيف الصوتى ومسـودة  ,ومن مث فهو يقرر ما الذى حيدث عندما يتم استخدام املكونيني الفرعيني , التجهيز واملعاجلة العامة 

الذى يتخذ القرارات اهلامـة  )   (Homunculusاملعاىن وكيف يتم دجمهما ؟ مبعىن اخر فهو يشبه الرجل البسيط التجهيز البصرى

حمدود السعة يعمل كميكـانيزم    Strategic Coordinatorأى انه منسق استراتيجى , عن كيفية استخدام املكونني الفرعيني

ل عن االنتقاء االستراتيجى والضبط والتنسـيق للعمليـات   مسؤ Attentional Control Mechanismللضبط االنتباهى 

يـة  اناملكنظمة الفرعية للمسودة البصرية األمد للمعلومات خاصة ضبط وتنسيق أداء األاملختلفة املتضمنة ىف التخزين والتجهيز قصري 

ن تشرحيية للمنفذ املركزى باملخ، حيث وكما ثبت وجود أماكن تشرحيية لالنظمة الفرعية، فهناك أيضا أماك. رة التوظيف الصوتى ودائ

ىف الضبط التنفيذى ويشترك  Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFC)تتخصص القشرة قبل اجلبهة الظهرجانبية 

 :ذ املركزى أربعة أدوار هامة تتمثل ىف هلذا املنف نأ  Baddeleyويرى.  Parietal Regionsمعها أيضا املناطق اجلدارية 

ن واحد آسؤل عن مؤازرة االداء على مهمتني منفصلتني من خالل سعة تنفذية قابلة لالنفصال وتوزيع االنتباه على املهمتني ىف انه امل -أ

 ) .Karatekin,2004,918.(  

  ).Morrison ,et al,2005(وسع حتويل وتغيري استراجتيات االستدعاء كما ىف التوليد العشوائى  -ب

ة االنتباهية املتاحة على مثري انتقائى وكف تأثري املثريات املشوشة هلذا املثري خاصة ىف املهام املعقدة والىت وسع بأورة أو تركيز السع -ج

  .تعتمد على هذه السعة 

) مسودة املعاجلة البصرية املكانيـة   –دائرة التوظيف الصوتى ( بني املنظومتيني الفرعيتني   (interface)تكوين وإجراء تقابل  -د 

مبعىن آخر ان املنفذ املركزى يستعيد املعلومات من الذاكرة طويلة االمد ويعيد معاجلتها مع املهمـة  )  LTM(ة طويلة االمد والذاكر
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 , Jonides, et alمث تعود إىل الذاكرة طويلة االمد مرة أخرى ىف صـورة حـدث جديـد    , احلالية بواسطة النظامني الفرعيني 

  .    Episodic Bufferعلى هذا الدورمصد االحداث  Baddeleyلذلك اطلق )   (2005,2

 Episodic Buffer:مصد االحداث: رابعا 

من ضرورة إضافة ميكـانيزم آخـر     Ericsson & Kintisch (1995)تعود ارصاصات هذا املكون اىل ما افترضه كل من 

حيث وجدا ان بعض عازىف البيانو يسـتطيعون  , ملهرة يساهم من وجهة نظرمها ىف تفسري السعة اهلائلة للذاكرة العاملة لدى االفراد ا

وقيام بعض االفراد بأداء مهمة التتبع املكاىن أثناء القيام بعمليات عد أو حسـاب  , الغناء أثناء قراءة النوتة املوسيقية دون أى تداخل 

إىل الذاكرة العاملة املعروفة قصرية االمـد   مما جعلهما يعتقيدان بضرورة وجود نوع من الذاكره العاملة طويلة االمد باالضافة. ذهىن 

وذو , )االحداث (ومصد االحداث  ميثل نظام ختزين ذو شفرة متعددة املكونات يقوم بتجميع االحداث املترابطة أو املشاهد املترابطة .

ر عديدة للمعلومات ىف أى انه يقوم بتنشيط مصاد, ) مصد (,وسع حمدود يتدخل ىف ويربط بني نظم عديدة تستخدم شفرات خمتلفة 

كما يقوم مبعاجلة املعلومات من املنظومتني الفرعيتني .ومن مث معاجلتها ) املهمة( ن واحد مما يساعد على تكوين منوذج واضح للموقفآ

املعلومات ىف جذل كبرية ذات عدد صغري ليناسب سعة الـذاكرة العاملـة       Chunkingوالذاكرة طويلة االمد مث يقوم بتجذيل 

)Baddeley ,2004,4. (  

يقترحه كمكون فرعى رابع للذاكرة العاملة ويتحول النمـوذج القـدمي ثالثـى     Baddeleyولعل هذه الوظيفة هى الىت جعلت 

  : املكونات  إىل منوذج حديث رباعي املكونات كما ىف الشكلني التاليني 

  
  
  
  
  
  

  )Baddeley&Hitch,1974(منوذج الذاكرة العاملة القدمي ثالثى املكونات الذى اقترحه        
(In Baddeley, 2004, 3)    

  

Visuospatial Sketchpad 
  المعالجة مسودة

  المكانیةالبصریة
Central 

Executive  
  المنفذ المركزي

Phonological   loop 
    

  الصوتى التوظیفدائرة 
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يوضح الترابطات بني مكونات الذاكرة العاملة والذاكرة طويلة االمد عن طريق املنظومات الفرعية , النموذج احلديث رباعى املكونات
  ),Baddeley,2002(للذاكرة العاملة ومصد االحداث

  : ونالحظ أن النموذج اجلديد متعدد املكونات خيتلف عن النموذج القدمي ىف أمرين 

حيث يوجد رابطة بني دائرة التوظيف , وجود روابط واضحة بني املنظومتني الفرعيتني والذاكرة طويلة االمد اللفظية البصرية : االول 

واالخرية نتجت من . سودة املعاجلة البصرية املكانية واملعاين البصرية الصوتى واللغة أي اجلانب اللفظي كما يوجد رابطة مماثلة بني م

أو كيف يتحرك حيوان معني أو فـرد معـني وأيضـاً    , التراكم الدوري للمعلومات غري اللفظية ذات املعىن مثل امناط ألوان االشياء 

من مث يفترض أن يكون انسياب املعلومات ثنائي , يكىانللعامل املادى وامليك)  Implicit املضمرة(االشتراك مع املعرفة غري الصرحية 

أي أن املنظومات الفرعية تغذى املناطق املناسبة من الذاكرة طويلة األمد وتساعدهم املعلومـات غـري   ,Bi-directional االجتاه

األشـياء احلقيقيـة مماييسـر    واألمناط تشبه  Word-likeللغة والعامل البصر ى املكانىبالذاكرة مما جيعل أشباه الكلمات ةصرحيال

  . استدعائها

نه أحداث احلياتية حيث يفترض األأو حاجز  Episodic Buffer حداثاألأو التغري الثاين الرئيسي هو مصد : ما العامل الثاين أ

ويعتمد ,Slave Systemمد مع تلك املعلومات القادمة من خمازن الذاكرة العاملة األيربط أو يدمج املعلومات من الذاكرة طويلة 

حداث واملنظومة الفرعية لدائرة التوظيف الصوتى أو املنظومة األذلك على املنفذ املركزى فقط لذلك ال توجد روابط مباشرة بني مصد 

ح وهلذا املصدأيضا أماكن تشرحيية باملخ يعتقد أا توجد ىف الفصوص اجلبهية وأماكن أخرى مل تتض.ية الفرعية للمعاجلة البصرية املكان

توضح على حد قوهلم ) Parbhakaran,et al,2000,89(الىت أجراها) FMRI(بعد إال أن نتائج الرنني املغناطيسى الوظيفى

أن األكثر دقة أن نستبدل مصد ) Ardila,2003,237(ويرى .وجود مصد آخر يسمح باإلحتفاظ املؤقت للمعلومات املتكاملة

تضـاف إىل منظومـة التوظيـف الصـوتى      Semantic Systemتية مبنظومة سـيمان  Baddeleyاألحداث الذى إقترحه 

Phonological System بالذاكرة العاملة لألسباب التالية:   

Central 
Executive   

 المنفذ المركزي

Visuospatial sketchpad    
  یةانمسودة المعالجة البصریة المك

                    

Episodic Buffer  
   حداثاالمصد 

Phonological Loop  
   الصوتى التوظیفدائرة 

  Visual semantics                                         Episodic LTM                                                 Language      
         ى البصریةانالمع                                   مداالحداث طویلة االاللغة                                                       ذاكرة            
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حداث فهو جيمع بني التشفري اللغوي األأما مصد , مة لٌغوية خالصة تتعامل مع املعلومات ذات املعىن نظون املنظومة السيمانتية مأ -1

  . مل مع املواد اللفظية واملواد البصرية املكانية ويتعا,والبصري ويدمج بينهما 

  .حداث األن املنظومة السيمانتية تعاجل أثر التكرار وبصفة عامة تأثري املعىن ىف الذاكرة وهذه ال يعاجلها مصد   أ -2

عموما يرى الباحـث  .ىف تراث الذاكرة يشري إىل ذاكرة خربية غري لفظية وال يشري إىل ذاكرة لفظية   Episodicكلمة حدث  -3

  . حيتاج لدراسات إلثباته   Ardilaاحلاىل أن اقتراح 

      Learning Disabilities:صعوبات التعلم *

مل يكن هناك اهتمـام يـذكر    1960قبل عام  أىربعة عقود من اية القرن العشرين أنه قبل أاملتتبع ال صعوبات التعلم يالحظ 

و الضعف أصابات املخ إو أالذكاء العادى تدرس ىف اطار اضطرابات االنتباه   وىكانت املشكالت التعليمية لذ إذ ,بصعوبات التعلم

مصطلح صـعوبات الـتعلم     Samuel Kirkقدم  1963ه مع مطلع الستينات من القرن املاضى وبالتحديد عام أن إال. العصىب 

(LD)  ال وعندها شاع استخدامه لوصف االطفال الذين يواجهون صعوبة اتقان املهـام  أالذى القى قبوال منذا ا غلب املهتمني

 & Halahanو اجتماعيـة  أوعوامـل ثقافيـة   أو اضـطراب حسـى   أم ال يعـانون مـن تـأخر عقلـى     أالدراسية رغم 

Kauffman,2003 ) (.ك ىف وصف اذآنوصاف الىت استخدمت هلذا كان هذا املصطلح مبثابة حل وسط هلذا الكم الكبري من األ

  اولئك االطفال الذين يتسمون مبعدل ذكاء عادى نسبيا لكنهم يواجهون مشكالت تعليمية 

  : ربعة التالية حد الفئات األأفيصنفون ىف 

     Minimally brain injuredطة                   ذو االصابات الدماغية البسي -1

            Slow  learnersبطيئو التعلم                                            -2

                            Dyslexicاملتعسرون ىف القراءة                             -3

       Perceptually disabled                           دراكذوو الصعوبات اال -4

ذلك الطفل الذى يوجد لديه ,وصاف على الطفل ذى صعوبات التعلم ى من هذه األأوضحت عدم انطباق أالدراسات احلديثة  أن إال

ر ذكاء مقنن الذى ال يتفق مع قدراته الكامنة الىت مت قياسها باختبا و) منخفض(تباين بني مستوى ذكائه ومستوى حتصيله الدراسى 

وبالرغم من االهتمام العاملى لبحث وفهم طبيعة هذه الصعوبات وما . املتوقع منه ىف ضوء مستوى ذكائه  داءوال يصل اىل مستوى األ

ئة هلذه الف تقدم انينتج عنها من مشكالت ىف االداء املعرىف سعيا لتحديد االجراءات التربوية وبرامج التدخل واخلدمة النفسية الىت ميكن 

, لطفى عبـد الباسـط   (وذلك لسببني من وجهة نظر  مع صعوبات التعلم مل حتقق اهلدف املرجو منهاحركة البحث والتعامل  فان,

ة زتعلم مرتكالتعجل كثري من الدراسات ىف البحث عن برامج لتدريب وحتسني مهارات ذوى صعوبات : وهلما أ) 9-10,  2005

ذوى صعوبات التعلم  يعانون مـن   نأالدراسات اجلادة ىف هذا اال برهنت على  نأىف حني , على افتراض فحواه عمومية التدريب 

املتتبع للدراسات املعرفيـة املعاصـرة    نأىل إضافة باال, قيود على عمليات نوعية لتجهيز املعلومات املرتبطة مبجاال ت معرفية حمددة 
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توى املعرىف مبا يؤكد جدوى التدريب النوعى ىف مثل هـذه  حكثر حساسية للمأعمليات جتهيز املعلومات  نأعلى  ا تؤكدأيالحظ 

وهو ما انتهت اليه بالفعل بعض الدراسات عندما سعت  ، Oriented Trainingالتدريب املوجه بما ميكن تسميته  واحلاالت أ

ولية، أو اضطرابات ىف عمليات نفسية أا عيوب أصعوبات التعلم تعرف ب نأمن  ه بالرغمنأ: ثانيها .لتحسني بعض املهارات النوعية

بني القدرة العقلية العامـة    Discrepancyز ذوى صعوبات التعلم مازال يعتمد على حمك التناقص يومتيأحتديد وتصنيف  نأ إال

صبح موقع جدل لدى كثري من الباحثني ، أى التباعد بني التحصيل املالحظات واملتوقع، هذا احملك أدائه التحصيلى،أو) الذكاء(للتلميذ 

جدى البحث عن حمكات معرفية األوبات من , انحدث الدراسات ىف هذا امليدأبل شككت ىف استخدامه كمحك وحيد للتشخيص 

منظومة التجهيز لدى هذه الفئة بعدها ميكن تضمني تلـك   حتدد من خالهلا تلك الصعوبات النوعية مستندة على فهم عميق خلصائص

نه من أkavale,2001) (لذلك يرى.  و حتسني صعوبات التعلم أالعمليات النوعية واالستراجتيات املعرفية ىف برامج نوعية لعالج 

ية انيضا امكأ)  (Torgesen,2001ىل حمك التناقض، كما يرى إستخدم مقاييس أخرى للعمليات النفسية باالضافة تن أفضل األ

و لتلك اجلهود الىت أيتم استخدامه داخل الفصل،  استخدام حمك أخر يتمثل ىف عدم قدرة الطفل على االستجابة لربنامج التدخل الذى

ن يصعب على الطفل الوصول اىل مستوى حتصيل يسـاوى  أومن مث سوف يتم االنتظار ىف حتديد صعوبات التعلم اىل . تبذهلا املعلمة 

السـابق   specificهم مصطلح صعوبات تعلم نوعيـة  فار ىف وحىت الحي.ويقترب منهم على االقل أقرانه بالفصل أستوى حتصيل م

والذى يشري اىل ) 1977لسنة  142-194(االشارة اليه ميكن الرجوع اىل التعريف الفيدراىل لصعوبات التعلم املنصوص عليه بقانون 

تلك العمليات النفسية االساسية املتضمنة ىف فهم أو استخدام اللغة سواء املكتوبة أواملنطوقـة،   وجود اضطراب ىف واحدة أو أكثر من

ور ىف قدرة الطفل على االستماع، أو التفكري، أو التحدث، أو القـراءة، أو الكتابـة، أو   قصوهو االضطراب الذى يظهر ىف شكل 

صابات املخ أو خلل وظيفى بسيط ىف إدراك أو اإلىل إعاقة ىف إع هذا القصور املختلفة ، وقد يرجاهلجاء، أو إجراء العمليات احلسابية 

عاقة بصرية إىل إواليرجع القصور ,  Developmental Aphasiaأو حبسة كالمية منائية Dyslexiaاملخ أوعسر ىف القراءة 

ريف خصائص الطفل ذى عوحيدد الت أو اقتصادى أو مسعية ، أوحركية، أو ختلف عقلى، أواضطراب انفعاىل، أو حرمان بيئى أو ثقاىف

  :تيةصعوبات التعلم ىف اجلوانب اآل

  .ىف نفس الصف ـ طفل اليصل حتصيله اىل مستوى يساوى مستوى زمالئه1

ية فهالتعبريات اللفظية الش(و أكثر من ااالت التالية أىف واحدة  وجود تباعد شديد بني مستوى حتصيل الطفل وبني قدرته الكامنة-2

وال يوصف الطفل بأنه .ـ التعبريات املكتوبة ـ فهم ما يسمعه ـ فهم ما يقرأه ـاملهارات االساسية ىف الكتابة ـ العمليات احلسابية 

أو حركية ,يعاىن من صعوبات تعلم ىف حالة ما إذا كان هذا التباعد الشديد بني مستوى التحصيل ونسبة الذكاء ناجتة عن إعاقة بصرية 

  .أو حرمان بيئى أو ثقاىف أو إقتصادى,أو اضطراب انفعاىل,قلىأو ختلف ع,

ن صعوبات التعلم مصطلح عام يشري اىل جمموعة غـري  أعلى ) 1981(يف اللجنة القومية املشتركة لصعوبات التعلم عركما ينص ت

إجراء  و الكالم أو القراءة أواالستماع أ متجانسة من االضطرابات الىت تظهر على هيئة صعوبات ىف اكتساب واستخدام القدرة على
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ا ناجتة عن خلل وظيفى ىف اجلهاز العصـىب  أعد هذه االضطرابات جوهرية بالنسبة للفرد، ويفترض ة املختلفة ، وتبيالعمليات احلسا

  .ى وقت خالل فترة حياته أا قد حتدث ىف أاملركزى،كما 

  :النظرية املفسرة لصعوبات التعلماألطر

مر الذى أدى بإصحاا إىل وضع تعريفات وأوصاف ما يوجد النظرية املفسرة لصعوبات التعلم وتباينت فيما بينها، األاألطر تعددت

  :النظرية إىل  طراألمن إتفاق وميكن تصنيف هذه  بينها من تباين يفوق مابينها

ن السبب الرئيسى لصعوبات الـتعلم  أىت ترى مثل النظرية النيورولوجية ال:ولية ات األقعتمدت فىتفسريها على االعااأ ـ نظريات  

حيـث يـؤدى    Minimal Brain Dysfunction (MBD)  دىن للخلل الوظيفى للمخاألىف اصابة املخ ، أو احلد  يكمن

دىن للخلل ن احلد األأإصابة نسيج املخ إىل سلسلة من جوانب تأخر النمو ىف الطفولة املبكرة ،وصعوبات تعلم بعد ذلك ،على اعتبار 

ثناء التعلم ،مثـل  أعلى مظاهر معينة من سلوك الطفل  لية معينة ، تؤثر بدورهاعقن يؤدى إىل تغري ىف وظائف أالوظيفىللمخ ميكن 

الوظائف اللغوية ،والعمليات احلسابية ، وميكن من خالل مؤشرات فسيولوجية مثل موجات املـخ  ل صعوبات التعلم القراءة ،واختال

ميكن حتديد مكان االصابة أواحلـد  ) FMRI(أو الرنني املغناطيس الوظيفى)   PET(برسائل البوزيترونالكهربية والتصويرالطبقى 

صعوبات التعلم الـىت  ليشمل ة للتعلم بيعصولذلك جند بعض التعريفات قد تضمن مصطلح الصعوبات النفس . دىن الوظيفى للمخ األ

الباحثني إمكانية التعرف على التالميذ ذوى صعوبات التعلم من خالل  بعض ضترفتنتج عن خلل وظيفى ىف اجلهاز العصىب ، بل وقد ا

  ) . 1991عبد الوهاب كامل ،. (مناط سلوكية تصدر عن هؤالء التالميذ أمؤشرات عصبية ترتبط ب

 Perceptual. Motor Disorder دراكى احلركى اإلمثل نظرية االضطراب :ب ـ نظريات إعتمدت على االعاقة الثانوية  

دراكـى احلركـى   اإلتتطور من املسـتوى  Sensory-motor حركيةحسعمليات  عتمد علىتمناط التعلم أمجيع  نأالىت تفترض 

Perceptual-motor    دراكى املعرىف اإلهو املستوى وعلى األإىل املستوىPerceptual- cognitive, ضوء هـذه   وىف

ن اضطراب عصىب املنشأ ىف اال االدراكى ، ميثل السبب ىف عدم قـدرة  النظرية فان معظم االطفال ذوى صعوبات التعلم يعانون م

ولقد تعرضت هـذه النظريـة   . احلركىضطراب االدراكى ن ىف عالج االكمالطفل على التعلم، ومن مث فان عالج صعوبات التعلم ي

ت تعلم ىف القراءة اليعانون مـن  ن االطفال الذين يعانون من صعوباأإىل  (Jonne ,et al,1996)النتقادات كثرية حيث أشار 

 ,ثناء القراءةأكالكلمات أو احلروف أو الرموز ، لكنهم يواجهون صعوبة ىف تسمية هذه الرموز ,صعوبة  ىف إدراك املثريات البصرية 

ولكنهم اليستطيعون االستجابة هلا ، والتعبري عنها لفظيا بسبب عجزهم عن ربط  يمن ادراكهم للمثريات البصرية يتم بشكل سلأأى 

  .هذه املثريات ـ احلروف ـ الرموز ـ الكلمات مبا يقابلها لفظيا 

ىف صـعوبات   تسهمن أن مهام التعلم ميكن أترى هذه النظريات : ـ نظريات اعتمدت على مهام التعلم ىف تفسريها للصعوبات   ج

عنـدها  ن يتعلم ا التلميذ،أكان ما يقدمه املعلم والكيفية الىت يقدمه ا ال يتناسب مع ما يعرفه التمليذ والكيفية الىت ينبغى التعلم إذا 

      ىف النضج أو النمو ءنه بطأول ينظر للتأخر على األوتتضمن هذه النظرية اجتاهني لتفسري صعوبات التعلم،  ,تظهر صعوبات التعلم
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Maturational Lags  ا تعكس تأخراًأويذهب أصحاب هذا االجتاه ىف تفسريهم لصعوبات التعلم على   ىف نضج العمليـات

ن كل طفل يعاىن من صعوبات تعلـم  و املعرىف للمتعلم ، ونظرا ألماملعرفية البصرية واحلركية واللغوية وعمليات االنتباه ، الىت متيز الن

ها يفوق املنهج املدرس مستويات واستعدادات االطفال الذين يعانون من عدم كفاءة املـخ  لديه مظاهر خمتلفة من جوانب النمو ، عند

اسـتعداد   مـن  ن تتالئم املهام التعليمية مع ما لدى الطفلأنه ينبغى أبدرجة ما ، ويفشلون ىف املدرسة لذا يرى أصحاب هذا االجتاه 

 سى الذى ينتمى إليه، وحني يتعلم االطفال ما هم مستعدون لتعلمـه الدرا ومايتوقع منه وفقا ملطالب الصف,وليس مع عمره,للتمكن 

  .)1994(ىف السيد مطحنة ( ةاحلاجة إىل أساليب تدرس خاص تقل

ن قدرات أأما االجتاه الثاىن فقد ركز على االساليب املعرفية للمتعلمني، ويفترض أصحاب هذا االجتاه ىف تفسريهم لصعوبات التعلم  

ن أساليبهم املعرفية وطريقة معاجلتهم للمعرفة غري مالئم ملتطلبات حجرة الدراسة ، أال إت التعلم تكون سليمة، الكثري من ذوى صعوبا

ن ذوى صعوبات التعلم أقل من أقـرام  أالتعلم ، كما يرون عملية الىت يتحصلون عليها من  ومن مث تؤثر هذه االساليب على النتائج

 بشكل جيـد حـني   ان يتعلموأات، وتنظيمها والتدريب عليها وتذكرها، وميكن هلؤالء االطفال العادين ىف اساليب استقبال املعلوم

  .) 24 ,2005ىف لطفى عبد الباسط،،(تتناسب املهام املدرسية مع أساليبهم املعرفية املفضلة 

ة من العمليات الىت تتم داخل عهذه النظريات وجود سلسلة متتاب تفترض:نظريات إعتمدت على اضطراب منظومة جتهيز املعلومات . د

 ائى النـهائى دن السلوك االأن تنتظم وتتابع بشكل معني ، وأالفرد ، كل منها يقوم بوظيفة أولية معينة، وهذه العمليات يفترض فيها 

مناسـبة   استراتيجيات غـري  اتباعن صعوبات التعلم ترجع إىل أضطراب ىف نظام التجهيز وأهو حمصلة أو نتاج هذه السلسلة و للفرد

ملعاجلة املعلومات ، مما ينتج عنه صعوبات التعلم ، واملستقرئ للبحوث والدراسات الىت أجريت هذا اال  ةغري مالئم ف وطرقاًوقملل

ول خاص بأسباب اضطراب منظومة التجهيز لدى ذوى صعوبات الـتعلم ،  األركزت على ثالثة أهداف أساسية  اأميكنه مالحظة 

وقد ارتكزت البحوث الىت سعت . داء األيفية الىت يؤدى ا الفرد املهام املعرفية ، والثالث خاص مبجاالت حتسني والثاىن خاص بالك

 Neurological        عصـىب  الصعوبات ناشئة عـن خلـل  وظيفـى    ض أنترافإسباب اضطراب نظام التجهيز على أإىل 

Impairment  وضح كل من  أ، فقد باب بيولوجية كامنة وراء تلك الصعوبات أسأو(Honey, call, 2000, Jonides, 

et al, 2005)   الصدغى االيسـر   فصو الن الدراسات التجريبية برهنت على وجود عالقة بني منأleft temporal lobe  

تتضح ىف وجود   Dyslexiaية مالكن ذوى احلبسة الأوصعوبات  التجهيز الفونولوجى  تؤدى إىل صعوبات تعلم ىف القراءة ، كما 

ن صعوبات التعلم تعزى بصفة عامة إىل خلل ىف املنطقة اجلدارية أكما    left frontal lobeيسراألاجلبهى  فصشذوذ ىف منطقة ال

ىف ى املتعلمة وكذلك املنطقة اجلبهية وقبل اجلبهية الىت ختتزن فيها تلك املعلومـات  أالىت تقوم باملعاجلة السيمانتية للمثريات املعروضة 

حمددات وراثية للقـدرة علـى   و ن هناك قيودا أأظهرت أن دراسات علم الوراثة أ) (Torgesen ,1994حالة نشطة ، ويذكر 

ىف مقابل ذلك فان هناك من البحوث والدراسات الىت تـأثرت بالنتـائج   .التجهيز الفونولوجى بل وميكن توريثها بدرجة كبرية جدا 

ل الوظيفى الـذى يوصـف بـه ذوى    لن اخلأ (Bryant & Gettinger , 1981 )ذكر في, السابقة من الوجهة البيولوجية 
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حيدث عندما تتجاوز كمية املعلومات الىت حتتاج لتجهيز ومعاجلـة ىف    Overloadingصعوبات التعلم ميكن تصوره كعبء زائد 

بات التجهيز والىت تظهر ىف شـكل بـطء   ن عبء التجهيز يعتمد على صعوأحلظة ما ، سعة جتهيز الفرد ، واملعروف ىف هذا اال 

ونزعـة التعـب املبكـر ،    . لية احملدودة ما يعرف باآلوأ   Failure of outomatizationالتجهيز والفشل ىف آلية التجهيز 

ومن جهة ثالثة فان هناك تفسريات يصعب جتاهلـها ىف هـذا   .واالرتباك الذى يؤدى اىل جتهيز غري ضرورى ملعلومات غري ضرورية 

حيانا بالقيود االستراتيجية ، أأو مايعرف   The strategy-deficit theoryة بطار أمهها ما يسمى بنظرية االستراتيجية املعيإلا

ن الطفل ذا صعوبة التعلم  غري فعال ىف استحضار طرق مالئمة حلل املشـكلة ،  أ  ضالنظرية ىف تفسريهم للتناقهذه صحاب أيرى  إذ

 تتناسب مع املتطلبات املعقدة للمهام املعرفية ، ومن مث فهو غري قادر على االجناز مبا يتناسب مع قدرته حيث يستخدم استراجتيات ال

 (Mishra, et al ,1993 العقلية، ويصفون هذا الطفل باجلمود املعرىف وعدم التوظيف اجليد الستراتيجية فعالة لتجهيز املعلومات 

  . داء التدريب الذى يقدم هلذه الفئة قائم على استراتيجيات األ ن يكونأوىف ضوء هذا التفسري فانه جيب  )

  .  صعوبات التعلم والذاكرة العاملة *

احلساب قد ترجع إىل ضعف نشـاط   أون صعوبات التعلم ىف القراءة أ)  Munro,2003;Siegel & Ryan, 1989(يرى 

ت على حيز الذاكرة العاملة يرتبط ارتباطا عاليا بفهـم القـراءة ،   مثال حجم اجلملة املقروءة وما تفرضه من متطلبافالذاكرة العاملة، 

تلـف بـاختالف   ختن السعة التنفيذية للذاكرة العاملة ىف جمال القراءة مثال الأإذ يرى )Swansom,1994(ىف ذلك  مويتفق معه

على مقدار االنتباه الذى يوجهه الطفل  مترتبةاالختالف يتركز ىف عملية التخزين دون التجهيز كنتيجة منطقية  لكنقدرات االفراد، و

ىل اخنفاض سعة الذاكرة العاملة هلذه الفئة مقارنة بالعاديني و عدم كفاءة العمليات إو من مث ترجع صعوبة تعلم القراءة  لعملية القراءة ،

ن عملية القراءة تتضمن عملييت التشـفري و  أ من(Torgesen, 2001)وضحه أاىل ذلك ما  فيضا.الفونولوجية للذاكرة العاملة

يفتقده ذوي صعوبات الـتعلم القـراءة    ما وهذا  ,و تتمثل مشكلة صعوبة القراءة يف  اجياد التوازن بني عملية التشفري و الفهم,الفهم 

ما جيدون صعوبة يف الفهم ك,  )صواا و مرادفاا و عكسهاامعرفة احلروف و الكلمات و ترتيبها و (تشفري الحيث جيدون صعوبة يف 

و قد يفقـدون مكـان الكلمـات    -الفكرة العامة للنص–يسية ئصعوبة استدعاء احلقائق االساسية يف النص و استخراج االفكار الر(

على اجلانب االخرهناك مـن   هنأال إ .الكلماتة الصوتية و التعرف على مقاطع  جلكما يعانون من صعوبة املعا. عند القراءة واألفكار

ن ذوى صعوبات احلساب أ) Hitch&McAuley,1991(الباحثني ما يؤيد نوعية صعوبة التعلم أى نوعية العملية حيث أشار 

صـعوبة  ) Munro,2003( و يفسر  ،دون عملية مقارنة عقلية  عدليه ماملهمة ع ىخاصة عندما تقتض نوعيةً مثال يظهرون عيوباً

يستخدم املتعلم قدرته على قـراءة  : التجهيز للذاكرة العاملة و اليت حتدث يف اخلطوات التالية تعلم احلساب يف ضوء عملية املعاجلة و 

و هناك مدى واسع ميتد بني تشفري الرقم املستهدف من خالل مالحظة موضعه بني االرقام االخرى كما يف العملية احلسابية , االرقام 

  .رقم من االرقام على حدة يف املرة الواحده مع رقم واحد آخر  و حفظ ترتيبها حىت يقابل بني كل)R =92+64(الثانية 
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نطق و تراكيب اجلملة و عالقات ن يفهم الطفل روف و فهم معناها و هذا يستلزم أيستخدم قدرته على قراءة و كتابة مجلة  احل-2

ال يفهم معىن كلمة طرح و مجع و يساوي (رقام ببعضها لذلك فان املتعلم الذي جيد صعوبة يف تعلم احلساب يعاين من هذا اجلانباأل

  ).و هكذا

يف املثال السابق أقل مـن  )  64(رقام و قيمها  بالنسبة ملوضعها فمثال الرقم ه على التعرف على وفهم  ترتيب األيستخدم قدرت -3

  .يقع بينهما الذىو) (Rو هذه القيمة تعرب عن قيمة اهول ) 20(حيتاج لقيمة ) 92(و من مث لكي يصل اىل الرقم ) 92(الرقم 

بعض الطالب ذوي صعوبات تعلم احلساب لديهم معلومات عن مفاهيم احلساب لكنهم ال يستطيعون استخدامها و تطبيقهـا   -4

ن بعض املتعلمني ميكنهم تطبيق املعادالت احلسـابية  أ نيبعض الباحث ىير حيث  ,بكفاءة لذلك تتنوع أوجه صعوبات  تعلم احلساب

معاجلة وجتهيز االرقام ك، وبعضهم لديه مهارات  دقيقة )صعوبة ختزين (بصورة صحيحة فقط عندما يعطون حقائق مكتوبة عن االرقام 

وحقائقها بالضبط وبالدقة وبعضهم قد يستدعى االرقام )صعوبة معاجلة وجتهيز(ولكنهم اليستطيعون استخدامها ىف مكاا الصحيح 

ن بعضهم ميكنه تطبيق االستراتيجية أكما  ،) صعوبة جتهيز ومعاجلة(املطلوبة لكنهم يعجزون عن اجراء العمليات احلسابية الصحيحة 

استدعاء  بعضهم ميكنه فهم وانتاج االرقام ولكنه جيد صعوبة ىفأيضاً ,)فهم + ختزين (املالئمة ولكنه اليستطيع تذكر حقائق االرقام 

 بني املوازنة إذا صعوبات تعلم القراءة تتضح ىف عملية) .صعوبة جتهيز ومعاجلة(البسيطة  جراء العمليات احلسابيةإ أثناءقام راألحقائق 

ن فـإ لـذا  . والفهم وهى عمليات معاجلة وأيضا صعوبات تعلم احلساب تتضح ىف عمليات جتهيز ومعاجلة أو عملية ختزين  التشفري

ذا ما كانت هناك صعوبات أو عيوب عامة أونوعية للـذاكرة  إن تسعى إىل دراسة مكونات الذاكرة العاملة ومعرفة أب البحوث جي

ية حمددة ، وهل يعكس أداء مهام الذاكرة العاملة لدى ذوى صعوبات التعلم عيوبا ىف فعالية ميكادأت العاملة تنعكس بدورها ىف جماال

ربامج التدخل و املعاجلة لن الصعوبة إذا كانت ترجع إىل عدم فعالية عمليات التجهيز يصبح كليهما ؟أل التجهيز و املعاجلة أم التخزين أم

ن يصل حتصيل ذوى صعوبات أجدوى وأمهية ، أما إذا كانت ترجع إىل مشكالت ىف التخزين أو لعيوب بنائية جامدة فمن غري املتوقع 

  .      العاديني  أقرامالتعلم لنفس مستوى 

  :لدراسات السابقةا*
فراد الذين يواجهون صعوبة يف القراءة أو احلساب يعـزى إىل  األبدراسة ملعرفة ما إذا كان  (Siegel & Ryan, 1989)قام  -

و املنطقة احمليطة ا و   , Ontario, Hamiltonمشكالت يف الذاكرة العاملة أم ال؟ اختريت عينة الدراسة من بني تالميذ مدارس 

ن هناك حتسناً يف أداء الذاكرة العاملة يـرتبط  أأظهرت النتائج , حدامها لفظيه و واالخرى عددية للذاكرة العاملة إ بإستخدام مهمتان

اءة أو صغر سنا  ذوي التحصيل العادي و ذوي صعوبات الـتعلم سـواء القـر   االطفال األن أعلى و األعمار األبالعمر الزمىن لصاحل 

خـرى مل يبـدي   و من جهة أ احلساب لديهم مدى متشابه للذاكرة العاملة و لكنه أقل من مدى تذكر االطفال  العاديني االكرب سناً

البحث فيما بينها عند أداء   حيث متايزت الفئات الفرعية لعينة, صعوبات  التعلم امناطاً متشاة من معوقات اداء الذاكرة االطفال ذوو

ن ذوي صعوبات تعلم أرغم ,  حيث اخنفض أداء ذوي صعوبات تعلم القراءة واحلساب على املهام اللفظية و غري اللفظية , امتلك امله
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ـم  أاحلساب ال يواجهون صعوبة عند أدء املهام املرتبطة باللغة و لكنهم يعانون  يف أداء املهام املرتبطة بالعدد و تذكر نواجته كمـا  

ن أمما يوضح ان صعوبات القراءة تتضمن عيب عام يف الذاكرة العاملة يف حني . معاً األعداداكرة للكلمات و يتصفون سوياً بضعف الذ

ن معاملة ذوي صعوبات التعلم كمجموعة متجانسة إو لذا ف, صعوبات احلساب تتضمن عيباً نوعياً يرتبط بتجهيز املعلومات العددية 

  .قد يؤدي إىل استنتاجات غري صحيحة

لذوي صـعوبات  ملعرفة اذا ما كان هناك صعوبات نوعية أم عامة يف الذاكرة العاملة  )(Swanson, 1993دراسة قام او يف  -

املعلومات و عينـة تتكـون مـن     استخدمت جمموعة من مهام الذاكرة العاملة ذات مدى واسع من متطلبات عمليات جتهيز,التعلم 

ن أبربيطانيا أظهرت النتـائج   Van Coverميذ املدارس العامة و اخلاصة ملنطقة طفالً من ذوي صعوبات التعلم من بني تال)123(

للمعلومات  أداء ذوي صوبات التعلم أقل بصفة عامة من أداء أقرام العاديني على مجيع املهام خاصة  تلك اليت تتطلب استدعاًء مرجأً

ختبـار اسـتراتيجية   إتائج عدم وجود فروق بني امـوعتني يف  كما أظهرت الن, ن صعوبام تتمثل يف متطلبات التجهيزأمبا يؤكد 

ن اختيارها مل يكن عشوائيا مما يوضح وجود عيوب عامة أن بعض االستراجتيات مت إختيارها أكثر من مرة مبا يوحى بوأ, سترجاع اال

  )ً.أي يف التجهيز و التخزين معا(ترتبط باملنفذ املركزي , بالذاكرة العاملة و ليست نوعية 

مناط النوعية لصعوبات التعلم خاصة األسس املعرفية ومتييز األلتحديد بعض   (Hitch& Auley, 1991)و يف دراسة قام ا  -

سـنوات مـن مـدراس وسـط مدينـة      ) 9-8(طفال أعمارهم من) 110(أُجريت  الدراسة على عينة قوامها, صعوبات احلساب

Manchester  تتمثل يف مدى العد السمعي ومدى العد البصري ومهمة مدى املقارنة السـمعية  نواع من املهام أوبستخدام ثالثة

ن ذوي صعوبات احلساب ال يعانون من عيب عام أأوضحت النتائج   Auditory _visual Comparison Spanالبصرية

ن أعن شكل املثري مما يوضح ثر يعد مستقال األن هذا أبل من عيب نوعي خاص عندما تتطلب املهمة عملية عد وليس عميلة مقارنة و

األعداد ممـا  لفة باألنشطة احلسابية كما يبدو ضعف األطبيق هذه املهارة ومن مث يتجنبون ت ذوي صعوبات احلساب ال يدركون كيفية

مد ومن مث تقدير بطيء ومدى منخفض لألعداد ينعكس ذلك على اكتساب املهـارات  األىل استدعاء أبطء من الذاكرة طويلة يؤدي إ

  .ن الصعوبة نوعية وليست عامة أمن   Siegel & Ryan,1989ن هذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة أومن الواضح , حلسابيةا

اليت أُجريت ملعرفة مدى ارتباط عملية التشفريلدى ذوي الصعوبات التعلم يف القراءة  (Swanson,1986)كما أظهرت دراسة  -

 9.09 -12,6(تلميذا من ذوي الصعوبات تلعم القراءة تتراوح أعمارهم بني  62نة من أُستخدمت عي, بعيوب الذاكرة السيمانتية

بتعليمات توجيه أو بدون تعليمات توجيه حنو ) تقدم مسعياً(من العاديني وباستخدام مهام استدعاء املعلومات اللفظية  تلميذاً 26و) سنة

كما وجدت , م أقل مقدرة على توزيع االنتباه تبعا لتعليمات املهمةأني وداء ذوو صعوبات القراءة أقل من العاديأ نأ, معلومات حمددة

  .ىف نوعية فعالية توزيع مصادر االنتباه بني اموعتني فروقاً

بدراسة ملعرفة أثر تعلم استراتيجية الكتابة على معرفة مهارات  (Thomas , 1995)و لدراسة أثر و فعالية التدريب النوعي قام  -

تلميـذا مـن ذوي   )12(و باستخدام عينة قوامها , ص و معرفة ما وراء املعرفة لعلمية الكتابة و استراتيجيات الكتابة عموماكتابة الن
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ن حتسناً داال هلؤالء التالميذ بعد التدريب يف كتابة التقارير الوصفية و حتسنا مالزماً يف معرفة ما أوضحت النتائج أ, صعوبات التعلم 

كما أظهـرت التقـارير   , منة يف النصوص اليت تقدم هلم و أيضا حتسناً يف الوعي املرتبط بعملية و استراتيجية الكتابةاملتض وراء املعرفة

اللفظية للتالميذ وجود توقعات إجيابية لنجاحهم عند الكتابة و عزو ذلك لالستراتيجية اليت تعلموها مبا يوضح أمهية التدريب علـى  

  .بة و القراة استراتيجيات تعلم مهارات الكتا

-تشفري اجلمل العددية  -األعداد معاجلة (ربعة لتجهيز و معاجلة املعلومات يف الرياضيات و الىت تتضمن األولدراسة أثر اجلوانب   -

لدى ذوي صعوبات تعلم الرياضيات و عالقتها باملعاجلة الكلية لدى تالميذ الصف ) إجراء العمليات احلسابية -األعداد معرفة ترتيب 

وىل لقياس قدرة التلميذ على التعرف على و عزل األبإعداد مخس مهام رياضية  (John Munro, 2003)قام . الثالث و اخلامس

و رقمني يرتبطان بعملية واحدة فة و فهم اجلمل اليت  تتضمن رقم أملهمة الثانية معرو تقيس ا, املعريف  لقياس احلمل)  5-1(رقام من األ

أما املهمة الرابعة فتقيس القدرة على العد , حسابية أما املهمة الثالثة فتقيس القدرة على إدراك التتابع بني االرقام و مواقعها يف السلسلة 

اجلمع و الطرح  الضرب و القسمة : و معاجلتها مثل  األعدادقيس املعلومات الكلية عن بينما املهمة اخلامسة فت, التصاعدي أو التنازيل

تلميذاً مـن الصـف   ) 82(تلميذاً من الصف الثالث و ) 73(أُجريت الدراسة على عينة تتكون من .و حل املعادالت و تقومي النتائج

يا توصلت النتائج اىل ان ارتباط اجلوانب االربعة باسترال Metropolitan  Melbourneاخلامس من أربع مدارس من مدرينة 

كما ان زيادة . وان التالميذ ذوى صعوبات التعلم أقل كفاءة ىف معاجلة وجتهيز املعلومات,ملعاجلة و جتهيز املعلومات مبهارات احلساب

ومن مث اخنفاض , ة عبئ التجهيز واملعاجلةتعقد املعلومات احلسابية يؤثر بالسلب يف كيفية استخدام التلميذ هلذه املعلومات نتيجة زياد

  .التحصيل لدى هؤالء التالميذ

) (Wright & Osborne, 2005)استخدم كل مـن  , و يف دراسة لبحث أثر التنافر و الفشل املعريف على الذاكرة العاملة -

 ,Della Sala, et al),وضـعه  اختبار  مدى االرقام مع مهمة ثانوية لكف التلفظ  و مهمة اختبار االمناط البصـرية الـذي    

باالضـافة إىل اسـتخدام   , كمهمة مكانية أولية مع مهمة ثانوية (Corsi Block Test)و اختبار املكعبات لكورسى(1997

و الثـاين هـو اسـتبيان    ,لقيـاس التنـافر املعـريف    (Wright & Loftus, 1999)ول هو ستبيان األاستبيانني للشخصية 

)Broadbent, et al, 1982 (على عينة قوامها ,قياس الفشل املعريف ل)طالباً يف الصفوف النهائية جبامعة) 80 Sussex   من

عالقة ضعيفة بني التنافر املعريف و  و بتحليل التغاير للوصول اىل العالقات الثنائية توصلت الدراسة اىل نتائج مؤداها وجود, املتطوعني

و هذا . ن عوامل الشخصية ال تتأثر بالذاكرة العاملة للفرد و ال تؤثر فيها أذه النتائج  ضح من هووا, املة الفشل املعريف و الذاكرة الع

 ,Harnish Feger,1995; Merckelbach, et al)يتعارض مع النتائج السابقة يف هذا اال حيث أوضح كـل مـن   

حيث ان عمليات الكف الـىت حتـدث ىف   ,عريفو جود ارتباط بني اضطرابات الذاكرة العاملة و الفشل املعريف و التنافر امل (1998

و ذلك لوجود  معلومات كثرية نشطة بالذاكرة العاملة مما يؤيد فـرض  , الذاكرة العاملة هى املسؤلة عن الفشل املعرىف والتنافر املعرىف
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ول هذا املوضوع خاصة لذلك هناك حاجة إلجراء مزيد من الدراسات ح. تزاحم االستجابات و من مث  تنافرها و عدم التمكن منها 

  .لدى  ذوي صعوبات التعلم اللذين يقل لديهم هذا التزاحم املعلومايت بالذاكرة العاملة

طفال  ذوي قصور االنتباه املرتبط بالنشاط احلركي الزائد األلدى (Frontal System)و يف دراسة الضطراب املنظومة اجلبهية  -

(ADHD)  ستخدم كل من ا, و أيضاً لدى ذوي صعوبات التعلم(Lazar & Frank, 1998)  جمموعة اختبارات لالنتباه و

  Frontal Systemومقاييس الوظائف املرتبطة باملنظومة اجلبهيـة  ,و حل املشكالت ,والتعلم احلركي ,الكف والذاكرة العاملة 

Brain's  من قصور االنتباه املرتبط بالنشاط احلركي الزائد  ونطفالً يعان) 26( على عينة مكونة من(ADHD)    و أيضـا مـن

أطفال يعـانون مـن   ) 10( ذوي صعوبات التعلم فقط و كذلك جمموعة من  طفالً) 22(ىل جمموعة من اإلضافة إصعوبات التعلم ب

وىل و الثانية أداءهم  أسوأ من األموعتني ن اأمؤداها  ىل نتائجتوصلت الدراسة إو, االنتباه املصحوب بالنشاط  احلركي الزائد قصور

ن اضطرابات املنظومة اجلبهية لدى االطفال ذوي قصور االنتباه املصـحوب بالنشـاط احلركـي الزائـد     إاموعة الثالثة و من مث ف

(ADHD)  ًكز معاجلة املعلومات اً بني مراقوي و ذوي  صعوبات التعلم ترتبط بتشتت االنتباه و صعوبات التعلم  مما يعكس ارتباطا

  .بالذاكرة العاملة و مراكز وظائف التنفيذ باملخ

بدراسة بعض مسات اضطراب نظام التجهيز لدى ذوي صعوبات التعلم و ذلـك  ) 2001(كما إهتمت دراسة لطفي عبدالباسط  -

الدراك البصري املكاين و االنتباه االنتقائي و بإستخدام جمموعة من املهام لقياس الذاكرة العاملة اللفظية و الذاكرة العاملة البصرية  و ا

ي مبدرسة األعدادول األتلميذ من الصف ) 16(االنتباه املستمر السمعي و الوعي القرائي على عينة تتكون من ثالث جمموعات  بواقع 

أوضحت النتائج .ثالثة عادينيو الثانية ذوي صعوبات القراءة و ال ذوي صعوبات احلسابية متثل إحدامها جمموعة األعدادسرس الليان 

لصاحل )قراءة -حساب (ن هناك فروق دالة يف كل من متغريات الذاكرة العاملة و الوعي القرائي بني العاديني و ذوي صعوبات التعلم أ

عن ذوي  ن ذوي صعوبات احلساب  يعانون من  صعوبات نوعية يف جتهيز بعض مظاهر اللغة املكتوبة بدليل متيز أدائهم او,العاديني 

ليل صعوبات القراءة اللذين يفتقرون كثرياً ملهارات  الوعي القرائي و عدم التوظيف التلقائي لالستراتيجية الفعالة للتجهيز السيمانيت و حت

  .للكلمات  البنية اللغوية والسيمانتية

 -سعة الذاكرة (بات الذاكرة العاملة جريت دف الكشف عن طبيعة العالقة بني اضطراأ) 2004(ويف دراسة لفوقية عبد الفتاح   -

و صعوبات تعلم القراءة لدى  عينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائى من ذوي صعوبات تعلم القراءة ) استراجتيات و مستويات التشفري

اسـتخدام اختبـار   و ب,ومثلها من العـاديني  ,تلميذا وتلميذة ذوى صعوبات تعلم القراءة) 50( بلغ عددها  و العاديني من اجلنسني

توصلت , تشخيص صعوبات القراءة و استبيان حتديد استراتيجية التشفري و اختبار مهام سعة التشفري و اختبار مهام مستويات التشفري

الدراسة اىل نتائج مؤادها وجود فروق ذات داللة احصائية  بني العاديني و ذوي  صعوبات تعلم القراءة ىف االداء على مهـام سـعة   

% 10مقابـل  %  48(ووجود فروق بني اموعتني يف عشوائية التشفري لصاحل ذوي صعوبات القـراءة  , رة  لصاحل العاديني الذاك

) موعة صعوبات تعلم القـراءة % 10مقابل  -% 78(ووجود فروق يف استخدام  استراتيجية التنظيم لصاحل العاديني ,) للعاديني
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جناز التشفري ملستويات أعلى لعدم اكتساب فتتناقص الطاقة املتاحة إل نولوجياًوى فك الشفرة فكما يركز ذوو تعلم صعوبات التعلم عل,

ن الذاكرة العاملة لدى عينة ذوي صوبات أكما وجد اختالف يف مستويات التشفري بإختالف نوع االستراتيجية مما يعين , آلية التشفري 

  .التعلم أقل  فاعلية من العاديني

ئى والتذكر الصريح والتـذكر  تقالبحث أثر برنامج تدريىب لبعض استراتيجيات االنتباه االن )2004(حسن بدوى وىف دراسة ملىن -

طفال وطفلة ) 24(طفال ذوى صعوبات التعلم  ،أجريت الدراسة على جمموعة جتريبية وأخرى ضابطة قوام كل منها األالضمىن لدى 

 توصلت, وباستخدام برنامج للتدريب على بعض استراتيجيات االنتباه االنتقائى,من ذوى صعوبات التعلم بالصف الثالث االبتدائى 

ىل نتائج مؤداها وجود أثر إجياىب وفعال لبعض استراتيجيات االنتباه االنتقائى ىف التذكر الصريح عن التذكر الضـمىن لـدى   الباحثة إ

  .طفال ذوى صعوبات التعلماأل

  :تعقيب عام على الدراسات السابقة*

 (ىف معاجلة املعلومات بالذاكرة العاملـة مثـل دراسـات     عاماً ن صعوبات تعلم القراءة متثل عيباًأ وضحت أغلب  الدراساتأ -

Hitch&Auley,1991;Siegle&Ryan,1989;Swanson,1993;2001,لطفى عبد الباسط.(  

ــة    - ــذاكرة العاملــ ــة بالــ ــعوبات نوعيــ ــاب صــ ــم احلســ ــعوبات تعلــ ــل صــ  (متثــ

Hitch&Auley,1991;Siegle&Ryan,1989;Swanson,1993;2001,لطفى عبد الباسط.(  

ن صعوبات الـتعلم تتمثـل ىف عيـوب التجهيـز والتخـزين وهـى وظـائف يقـوم ـا املنفـذ املركـزى بالـذاكرة             أ -

  ).Swanson,1993(العاملة

  ).Swanson,1986(هيةادرهم االنتباصن ذوى صعوبات التعلم أقل مقدرة على توزيع مصادر االنتباه وأقل استغالال ملأ -

  .Munro,2003)(ن ذوى صعوبات التعلم يعانون من الفقد السريع للمعلومات مما يؤثر بالسلب على عملية التجهيز واملعاجلة أ -

  .Wright & Osborne,2005)(وجود ارتباط بني اضطرابات الذاكرة العاملة والتنافر املعرىف والفشل املعرىف  -

فهناك ارتباط قوى بني مراكز معاجلة املعلومات بالذاكرة العاملة ومراكز تنفيـذها  ,ضطرابات النظم اجلبهيةتعود صعوبات التعلم ال -

  ).Lazar & Frank,1989(باملخ 

فوقيـة عبـد   (ن ذوى صعوبات التعلم يعانون من عدم القدرة على انتقاء االستراتيجيات الفعالة للتجهيز واملعاجلة وتوظيفها جيداأ -

  ).2001,لطفى عبد الباسط ;2004,تاحالف

 Thomas,199(أوضحت بعض الدراسات أمهية تدريب ذوى صعوبات التعلم على االستراتيجيات املناسبة ملعاجلة املعلومـات  -

  ).2004,مىن بدوى;

الذاكرة سعياً ىف حدود علم الباحث التوجد دراسة حاولت رفع كفاءة منظومة التجهيز بالذاكرة العاملة باستخدام معلومات ماوراء  -

  .لتقليل صعوبات التعلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  :فروض الدراسة 

  ىف القياس)ذوى صعوبات احلساب  -ذوى صعوبات القراءة -عاديني(ال توجد فروق فروق إحصائية دالة بني اموعات الثالث -

   .)املكون التحكمى -املكون املعرىف(القبلى والقياس البعدى ملكونات ماوراء الذاكرة   

ىف القياس )ذوى صعوبات تعلم احلساب -ذوى صعوبات تعلم القراءة -العاديني(إحصائية دالة بني اموعات الثالث توجد فروق  -

  ".لصاحل جمموعة العاديني) ختزين -جتهيز(القبلى والقياس البعدى ملهام الذاكرة العاملة اللفظية والبصرية

وذوى صعوبات تعلم القراءة وذوى صعوبات تعلم احلسـاب ىف اإلنتبـاه   توجد فروق إحصائية دالة بني جمموعة التالميذ العاديني  -

وذلك ىف القيـاس  ,والوعى احلساىب,والوعى القرائى,واإلدراك البصرى املكاىن,)أزمنة االجابة-عدد االستجابات(اإلنتقائى البصرى

  ".القبلى والقياس البعدى ملاه الذاكرة العاملة

  : إجراءات الدراسة *

  ة الدراسة ينع: أوال 

ن التلميذ يعاىن من صعوبات تعلم ىف القراءة أو أات متكاملة للحكم على كالختيار عينة البحث قام الباحث باالعتماد على أربعة حم

  :كالتاىلاحلساب 

لية قدرة العالق سإعداد أمحد زكى صاحل ويقي هو منمت تطبيق إختبار الذكاء املصور  وحيث :ول ىف درجات الذكاء األ كمتثل احمل -أ 

 35امهـا  وق(ى مبدرسة براعم العني اخلاصة مبدينة العـني ، األعدادول األالعامة وذلك بعد تقنية على عينة إماراتية من تالميذ الصف 

ات االختبار فقد حسـب  ثبأما ) 0.670-0.620(بني ) درجات التحصيل(ت معامالت صدق االختبار احملكى وحوقد ترا) تلميذا

ات ثبمما يدل على ) 0.81(عادلة سبريمان براون فبلغ مبوبتصحيحة ) 0.75(ات ثبريقة التجزئة النصفية فبلغ معامل النفس العينية وبطل

  ).115 100-(ومت إختيار التالميذ الذين تتراوح نسبة ذكائهم بني ,املقياس وإمكانية إستخدامه ىف البيئة االماراتية 

ول للعـام  األحيث مت حتديد أمساء التالميذ الذين تقل درجات حتصيلهم ىف إمتحان الفصل الدراسى :دراجات التحصيل الفعلية  -ب 

  .من الدرجة الكلية ىف كل من مادة الرياضيات أو اللغة العربية % 25عن ) 2006/ 2005( الدراسى

مراض نفسية ، وذلك من امراض صحية أو عيوب خلقية ، أو أمشكالت أو  التلميذ ذا صعوبة التعلم اليعاىن منأن التأكد من  -ج 

خالل السجالت املدرسية ومالحظات املدرسني وحكم التقرير الطىب الذى قام به طبيب متخصص من مستشفى العني مبدينة العـني  

  .العينةوكذلك مقابلة الباحث ألفراد 

بدرجة صدق وثبات  يتمتعوهو اختبار ) ه 1409(علم إعداد فتحى الزيات تطبيق مقياس اخلصائص السلوكية لذوى صعوبات الت – د

على درجة أعلى من املتوسـط   لواحص ينار التالميذ الذيوقد مت إخت. ومت استخدامه ىف العديد من الدراسات العربية السابقة سبة منا

  . قل األواحد صحيح على  باحنراف معيارى مقداره
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) 16(من ذوى صعوبات تعلم القراءة ، ) تلميذا16(ت غحيث بل. ة النهائية للبحث عينار اليابقة مت إختربعة السوىف ضوء احملكات األ

 12,05 مرهم الزمىنع متوسط  نيتلميذا أخرين من التالميذ العادي) 16(ار يتلميذا من ذوى صعوبات تعلم احلساب ، كما مت اخت

   ) .0,423( هقدر ىيارععام واحنراف م

  :دوات واملهام األ:ثانيا 

  )1-ملحق(: مهام الذاكرة العاملة -أ

  )حتديد هوية الكلمة(مهمة الذاكرة اللفظية  – 1

كما وزعت ,كلمات )6-3(مجلة منها عشرين مجلة للتدريب تتكون كل منها من عدة كلمات تتراوح بني ) 70(تتكون املهمة من 

حبيث تعرض علـى   ,مجل ) 7 -4(اجلمل ىف املستويات االربعة بني على أربعة مستويات تتباين ىف عدد اجلمل حيث تراوحت عدد 

ثوان من عرض املهمـة  يعـرض علـى    )  10( وا كلمة هدف ضمن كلمات اجلملة وبعد مرور) ث20(املفحوص اجلملة ملدة 

بته بـنعم أوال  ويسجل إجا" هل هذه الكلمة كانت ضمن كلمات السلسة الىت سبق عرضها عليك؟"املفحوص الكلمة اهلدف ويسأل 

ىف حالة االجابة بنعم كما كان يطلب منه حفظ الكلمـة الـىت   ) 1(ىف حالة االجابة بال أو على املفتاح ) 0(ن يضغط على املفتاح أب

   عرضت عليه

ة على جاباإلميذ من ويقدر جتهيز أو معاجلة املعلومات ىف هذه املهمة بعدد املستويات الىت يتمكن التل. ىل اجلملة التالية وهكذا إمث ينتقل 

  . جابة صحيحة إمجيع اجلمل املتضمنة فيها 

ولتقدير التخزين ىف هذه املهمة كان يطلب من املفحوص استرجاع الكلمات املستهدفة الىت عرضت عليه بعد املهام ومن مث فدرجتـه  

يوقف عرض اجلمل إذا فشل التلميذ  وكان الربنامج. تساوى عدد املستويات الىت متكن املفحوص من استرجاع كل كلماا صحيحة 

  . ىف استدعاء الكلمات املطلوبة بنفس ترتيب عرضها ىف حماولتني متتاليتني 

  )أحب شراب عصري الليمون صباحاً (                    :مثال جلملة مخاسية الكلمات 

  )ال(االجابة               )    كل األ(الكلمة اهلدف                                                   

  :)عد املثلثات(مهمة الذاكرة العاملة البصرية  -2  

لقياس كل مـن  ) 2001(أيضا قام الباحث بإعداد هذه املهمة ىف ضوء مهمة الذاكرة العاملة البصرية الىت أعدها لطفى عبد الباسط 

حيث  معيناتت عليها عشوائيا أشكال مربعات ومثلثات والتجهيز والتذكر البصرى حيث مت إعداد أربع جمموعات من البطاقات رمس

ن يعد أوعدد املثلثات املتضمنة ىف بطاقات املستوى ويطلب من املفحوص , بطاقات)6-3(ربع األتباينت عدد البطاقات بني اموعات 

رض بطاقات املستوى وبفاصل زمىن املثلثات بكل بطاقة وحيتفظ ذا العدد وبترتيب أعداد البطاقات كما عرضت عليه وبعد انتهاء ع

يقوم املفحوص بالضغط على رقم البطاقة فيظهر له مربع يكتب فيه بالضغط على الرقم الذى  يعرب عن عدد املثلثات ىف هذه ) ث 10(

جتهيز اللون  فقط على خلفية بيضاء حىت اليتداخل ودالبطاقة ، وقد مت رسم هذه البطاقة حبيث تعرض على شاشة الكمبيوتر باللون االس
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بلغ عدد البطاقات ىف هذه املهمة . ويقدر التخزين من خالل دقة استرجاع املفحوص لعدد املثلثات بكل بطاقات املستوى , مع املهمة

  :مثال لبطاقة من املستوى الرابع . بطاقة منها عشر بطاقات للتدريب) 50(

  
  ) : تتبع املكان (مهمة الذاكرة البصرية املكانية  -3

أصبحت املهمة حتديد مكـان ظهـور   ) هوية الكلمة (ىف هذه املهمة إعتمد الباحث على مهمة الذاكرة اللفظية ولكن بدالً من حتديد 

خرية وهكذا األن تكون ىف بداية اجلملة أوالكلمة الثانية أو أفمثال ميكن ,الكلمة داخل اجلملة حيث خيتلف موضع الكلمة داخل اجلملة 

وبعد انتهاء عرض مجل املستوى  وبفاصل .ن حيفظ املفحوص مكان ظهور الكلمة اهلدف داخل اجلملة املعروضة أ وكانت التعليمات. 

وقد اسـتخدمت هـذه   .ثوان تعرض الكلمة وعلى املفحوص حتديد مكاا ىف اجلملة وهكذا حىت اية كل مجل املستوى )10(زمىن 

يتدخل ىف معاجلتها كل من املخزن اللفظى وميكانيزم التسميع ) (Baddeley,1974نه وفقا لنموذج ول ألاأل,املهمة لثالثة أسباب 

يتوسطها املسودة البصرية املكانية  ,) ظهور الكلمة داخل اجلملة حفظ مكان(وىف ذات الوقت وفقاً للتعليمات , كما ىف املهمة اللفظية 

وف تسمح هذه املهمة ذه التعليمات بالتمييز بـني دائـرة التوظيـف    أما السبب الثاىن فس,داء باملنفذ املركزى األومن مث لن يتأثر ,

حيث تشجع اللغة ,دون تداخل  Visuospatail Sketchpadواملسودة البصرية املكانية Phonological Loopالصوتى

ثالثة فـان دراسـات    ومن جهة, سميع ومكان الكلمة سوف خيتزل التسميع أثناء االجابة عن مكان الكلمة داخل اجلملةتيزم الميكان

والىت استخدمت مهام مماثلة للتسـميع والتخـزين   )FMRI(والرنني املغناطيسى الوظيفى) (PETاملسح الطبقى برسائل البوزيترون

أما االداء على املهام املكانية فتنشط النصف االمين ,ن االداء على هذه املهام ينشط النصف الكروى االيسر من املخ أاللفظى أوضحت 

  .باملختلفة ومن مث فهى تنشط مكونات خمتلفة تقوم بعمليات خمتلفة وىف أماكن خم) Smith ,et al,1996,11(خمن امل

  :مهمة االنتباه البصرى االنتقائى -4

 cm(الكمبيوترمبقـاس    متثـل شاشـة  . بطاقة منها ثالث بطاقات للتدريب ) 23(تتكون املهمة من جمموعة من البطاقات عددها 

أمسـاء  (يوجد باجلزء العلوى من البطاقة مخس كلمـات  ,) Bold   Traditional Arabic-16 (, تابةوبنط ك) 19×25

وأسفل هذه الكلمات بالقسم االوسط من البطاقة رمسـت مخسـة مربعـات    " أزرق -رمادى -أصفر -أخضر-أمحر"مثل )االلوان
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أو خيتلف مع اسم / يتفق  أى االلوان:كتب عليه سؤالأما القسم السفلى من البطاقة ,كل مربع بلون خمتلف ) 1.5cm3×1.5(مقاس

  :مثال  الكلمة؟

  :إقرأ بصوت عالٍ الكلمات التالية
  أزرق          رمادى             أصفر                    أخضر            أمحر              

 مسى هذه االلوان؟ -
  

  
        

  ه           د                     ج                     أ                 ب                        
  لوان تتفق مع الكلمة؟األأى  

  
زمن ( حسب عليه الزمن من حلظة رؤيته للبطاقة وحىت االجابة عليها مكنه ذلك حيث يأن يستجيب بسرعة ما أويطلب من املفحوص 

ذ إن الكلمة املكتوبة تتداخل مع تسمية اللون ، أ ىف وتبدو صعوبة املهمة. حسب عدد االجابات الصحيحة للمفحوص كما ي) االجابة 

لوان فتنشط مسار عصىب آخر يعرف مبسار تسمية األن الكلمة تنشط مسار عصىب حمدد مبنطقة بروكا بالنصف االيسر من املخ ، أما أ

لوان وحماولة ، ولذا فان الصعوبة تكمن ىف االنتباه االنتقائى لأل   Occipito-praital Gyrusلوان باجليب القذاىل اجلدارى األ

  . جتاهل الكلمات املكتوبة مع اللون املطبوع عند االجابة على املفردة 

  :مقياس الوعى القرائى -5

مفردة كل منها عبارة عن موقف يليه ثالثة إختيارات تتناول مظاهر ما ) 27(ويتكون من ) 2001(وهو من إعداد لطفى عبد الباسط 

الوعى القرائى وهى فهم ومراقبة عمليات القراءة ، فهم االفكار الرئيسية ىف النص إدراك الكلمات اجلديدة ،  –وراء املعرفة ىف القراءة 

للقراءة والتنظيم الذاتى هلا ، ومن مث فان ذا صـعوبة القـراءة    ادراك العالقات بني اجلمل والفقرات ، والتمكن من املهارات االساسية

سوف يعكس أداءه اخنفاضا ىف واحدة أو اكثر من تلك املظاهر ، بعكس القارئ اجليد الذى يطبق املظاهر السابقة ملا وراء املعرفة أثناء 

البنائى للمقياس معامالت ارتبـاط دالـة    صدقبلغ ال. ءة ملالئمة تلقائيا لعالج فشل الفهم أثناء القرااالقراءة ويستخدم االستراتيجية 

ات املقياس فقد بلغ ثبأما )0.772-0.278(بينه  اإلرتباطقيم املعامالت تراوحت إحصائيا بني كل املفردات والدرجة الكلية حيث  

) 0.936(ى فبلغ األعدادالصف االول تلميذا ب)35(قوامها  نةبني التطبيق االول والثاىن بفاصل زمىن اسبوعني على عي اإلرتباطمعامل 

  .ن املقياس يتميز بدرجة ثبات عالية أمما يوضح 

  :اختبار الوعى احلساىب  –6

ن صعوبات تعلم احلساب أو أمن  (John  Munro, ,2003) االختبار ىف ضوء االفكار الىت أشار إليها هذا قام الباحث بإعداد

 – األعدادمعاجلة : ربعة ملعاجلة وجتهيز املعلومات الرياضية والىت تتمثل ىفمن اجلوانب األىف واحدة أو أكثر  الرياضيات ترجع إىل قصور

 رمادى أحمر أزرق أصفرأخضر
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اضاً ن ذا صعوبة احلساب سوف يعكس أداءه اخنفإومن مث ف, اء العمليات احلسابية إجر – األعدادمعرفة ترتيب  –تشفري اجلمل العددية 

ن يطبـق هـذه   اىن من صعوبات حساب والذى يستطيع املتعلم الذى اليعابعاد ، بعكس الوضع لدى ىف واحدة أو أكثر من تلك األ

مفردات لكل بعد ) 7(مفردة بواقع ) 28(لذا أعد الباحث . املهارات بسري وسهولة بل وينتقى االستراتيجية املناسبة ملعاجلة هذه املهام 

  )2(من أبعاد معاجلة املعلومات الرياضية ملحق 

  .أكتب الرقم الذى تكرر ىف هذه السلسلة العددية : مفردات مثل حيث يتضمن البعد االول على 

            )   537(الرقم املكرر هو )         537 - 964 – 713 – 537 – 625(       

  .رقام ثالثية ورباعية ومخاسية أرقام واستخدام مراعاة إختالف ترتيب تكرار األ وهكذا مع بقية البنود السبع الباقني مع

رقام وفهمه هلـا  ملفحوص إستخدام معرفته حبقائق األالبعد الثاىن واخلاص بتشفري اجلمل العددية فقد تضمن بنودا  تتطلب من ا أما -

واألعداد وكلها صحيحة  احلسابيةالبند من سلسلة من الرموز  ن كتبها وهذا يتوقف على فهم التلميذ للجملة ، حيث يتكونمبوربطها 

  .  جلملة اهلدف وخيتار التلميذ ا اًلغوي

  خريمن حممد وعلى وسامل ىف املربع األأكتب احلرف الدال على ما كتبه أمحد من بني ما كتبه كل : مثال 

  ماكتبه أمحد                                                                                                                      

 1733=958-985       980=615+439    1682=730+652     958=515+443    ج

د                                ج                            ب               أ                    
  439+651=980 

وكاتبها ومييزها من بني اجلمل ن يربط بني اجلملة اهلدف أن االرقام والعمليات احلسابية قد تكون صحيحة أو خاطئة املهم أويالحظ 

  .وهكذا ىف بقية البنود مع اختالف ىف ترتيب اجلملة اهلدف وأرقامها . خرى األ

رقام بالنسبة لبعضها سواء بالزيادة أو بالنقصان وهذا يتطلـب  ات تقيس معرفة املفحوص بترتيب األيتضمن مفردفأما البعد الثالث  -

  .خرى وفهمه هلذه العملية رتيبه الصحيح بالنسبة لألرقام األاملكانية ليضع العدد ىف تاستخدام الذاكرة العاملة البصرية 

وفقـاً   ار ىف ترتيب األعدادعندما نبدأ العد ىف السلسلة التالية هل الرقم الثالث  هو الذى يلى الرقم الثاىن مباشرة من جهة اليس: مثال

   لعملية الزيادة العددية؟

                                          163   -   170 -   177 - 190 – 200                             
  .الف ىف خانة عشرات اآل4) (اكتب الرقم الذى يلى الرقم التاىل ويزيد عنه مبقدار : مثال آخر

                                                                                                    ....5732     ,     

  .وهكذا مع بقية املفردات السبع مع التنوع ىف ترتيب االرقام وعددها  

كما تضمن البعد الرابع مفردات تقيس معلومات عامة عن املعاجلات احلسابية والرياضية مثل اجلمع والطرح والضرب والقسـمة أو  -

  :مثلة التاليةوهكذا وكلها تعرب عن عمليات معاجلة حسابية ومفاهيم رياضية كما ىف األ التناظر والتتام

 نعم

9732 
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  7300                                    

  5831    

  6347+ 

  ____ 

  

  

   :صدق االختبار -

ولية لالختبار على ستة أساتذة علم نفس تربوى ومخسة مدرسني للرياضيات للمرحلة قام الباحث بعرض الصورة األ: مني صدق احملك

ربعة وقد مت حساب نسبة االتفاق للعينة الكلية لكل مفردة من املفردات ملقياس ومدى انتمائها لألبعاد األللحكم على بنود ا. ية األعداد

ربعة للمعاجلة الرياضية وقد تراوحت نسب االتفاق بعاد األضوء تعريف األ والبند الذى تنتمى إليه وانتماء البنود إىل املقياس ككل ىف

  .وهى نسب مقبولة ملثل هذه املقاييس كما مت تعديل ثالثة بنود ىف البعد الرابع لصعوبتها %) 100 -%80(بني 

  :صدق االتساق الداخلى  -ب

ى إليه واملقياس ككل وذلك بعد تطبيقه على عينـة قوامهـا   بني كل مفردة والبعد الذى تنتم اإلرتباطقام الباحث حبساب معامالت 

بني املفردات والدرجة الكلية للمقياس بـني   اإلرتباطى وقد تراوحت معامالت ول األعدادلميذا وتلميذة من تالميذ الصف األت)85(

  :التاىل ) 1(بعاد والدرجة الكلية كما هو موضح باجلدول رقمكما بلغت معامالت إرتباط األ,)0.689 -0.372(

  . بني أبعاد اختبار الوعى احلساىب والدرجة  الكلية لالختبار اإلرتباطمعامالت ) 1(جدول رقم         

  معامل اإلرتباط   البعد              

  0.895      معاجلة األعداد 

  0.783      تشفري اجلمل العددية

  0.741      معرفة ترتيب األعداد

  0.593      إجراء العمليات الرياضية

  

 أما بالنسبة لثبات االختبار فقد مت حساب ثبات االختبار بطريقة إعادة التطبيق بفاصل زمىن ثالثة أسابيع لعينة التقنني وقد بلغ معامل

  :التاىل) 2(الثبات كما هو موضح باجلدول رقم 

       .اإلختبار يتمتع بدرجة عالية من الثباتعالية ودالة مما يوضح أن مجيع معامالت اإلرتباط يتضح أن )2(من اجلدول رقم

  

            A        

 
                      135 

 
B                            C     D  

 A    ?                B  
                     
                    
                           
C               45     D 
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  بني التطبيق األول والثاىن إلختبار الوعى احلساىب اإلرتباطمعامالت ) 2(جدول رقم                    

  معامل اإلرتباط   البعد              

  0.78  معاجلة األعداد 

  0.87  تشفري اجلمل العددية

  0.62  معرفة ترتيب األعداد

  0.58  إجراء العمليات الرياضية

  0.66  الدرجة الكلية

  )2ملحق :(بطارية مهام الوعي مبا وراء الذاكرة  -ب

نه الفرق املطلق بني أحكام التوقع الذايت لألداء الالحـق  حدد الباحث الوعي بسعة الذاكرة بأ:مهام قياس الوعي بسعة الذاكرة  -1

تلميذ مع درجة أدائه الفعلى يشري إىل أن لديه وعي مرتفع ن تطابق أحكام التوقع الذايت لليعىن أوهذا .والدرجة الفعلية يف أداء املهام

داء الفعلـي  ني أحكام التوقع الذايت ودرجة األأما إذا كان هناك عدم تطابق ب) توقعهيتوقع األداء ويؤدي بالفعل ما ( بسعة ذاكرته 

  :ءاً عليه فقد أعد الباحث جمموعة من املهام يف أشكال خمتلفة تتضمن ما يلي وبنا, فهذا يعين اخنفاض يف الوعي بسعة الذاكرة 

يتـراوح عـدد   . عشر سالسل من الكلمات باالضافة إىل ثالثة سالسل للتدريب وتوقع االداء) 10(تتكون من  :مهمة الكلمات -أ

تسـتغرق هـذه   , دى الذاكرة مل) _+7(  George Millerوفق مبدأ ) كلمات 9-5( الكلمات يف سالسل الكلمات بني 

  .مخس دقائق الكتساا وقد روعى يف صياغتها عدم وجود أي ارتباط بني كلمات كل قائمة ) 5(السالسل 

باالضافة إىل ثالث سالسل أخرى للتدريب واحلكم علـى التوقـع    األعدادعشر سالسل من ) 10(وتتكون من : األعدادمهمة  -ب

ملدى الذاكرة ،وقد روعـى عـدم   ) _+7( George Millerأعداد وفق مبدأ ) 9-5(بني  الذايت لألداء ،تتراوح السلسلة ما

  .مخس دقائق وفقا للتجربة االستطالعية ) 5(ويستغرق تعلم هذه السالسل , وجود عالقات بني هذه االرقام 

عشرة أشكال خمتلفة منها ما يعرب عن أشكال هندسية أو أشياء معروفة أو عالمات مرور ) 10(وتتكون أيضا من : األشكالمهمة  -ج

كل مهمة سبعة  ونظراً استخدام اسلوب التعرف فقد أعد الباحث اختبار للتعرف يتكون من عشر مهام ،تتضمن, أو رموز جربية 

السبعة املكونة للسلسـلة   ة وقد روعي يف إعداد هذه املهام أن تكون األشكالليصأشكال فيها أحد األشكال العشرة يف القائمة األ

، كما أعد الباحث ثالثة أشكال أخرى باالضافة خلمس قوائم للتـدريب  بدرجة ما الشكل األساسى املطلوب التعرف عليهتشبه 

. للتجربة االستطالعية  هذه املهام مخس دقائق وفقاًداء على يستغرق األ. عليها وعلى اختبار التعرف مث أحكام التوقع الذايت لألداء 

  .دقيقة للتعلم واالكتساب وثالث دقائق للتعرف) 15(والوقت الكلى لألداء على هذه املهام هو 
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إلبداء الرأي حول حمتوى املهـام  ) 2ملحق رقم (مت عرض هذه املهام على جمموعة من أساتذة علم النفس املعريف والقياس النفسي  -د

  .هلذه املهام %) 99-%80(اسبتها للهدف وكذلك الوقت املناسب للتطبيق ومت حساب نسب االتفاق فتراوحت بني ومن

تلميذ أن وطُلب من كل  بالصف األول األعدادى تلميذاًثالثني ) 30(مت تطبيق البطارية على العينة االستطالعية للربنامج وقوامها  -ه

يب من خالل تذكرها بناءاً على أمثلة التدر ة عدد الكلمات أواألعداد أواألشكال الىت ميكنهيكتب يف اخلانة املخصصة بورقة اإلجاب

تبار حيتوي على فقرات مثل هذه األمثلة إذا علمت أن عليها يف اخ ما هي الدرجة اليت تتوقع أن حتصل: لتايل جابة على السؤال ااإل

هـذه   األساسية وطلب منه خالل مخس دقائق لكل مهمة أن يـدرس  القائمة جابة الصحيحة تساوي درجة واحدة ؟ مث أُعطياإل

هلذه القائمة بعد دراستها بفاصل زمىن ثالث دقائق يتم فيها ممارسة مهمة العد اخللفي بدءأ من  تم اختبار استدعاءالقائمة وسوف ي

  . واحد) 1(مخسني وحىت الرقم ) 50(الرقم 

: داء الفعلي على االختبار وفقـا للصـيغة الرياضـية    حكم التوقع الذايت ودرجة األ بني لتقدير الدرجات مت حساب الفرق املطلق -و

معامل ثابت ) أ(و ,داء املتوقعتقدير األ) م(و,درجة األداء الفعلي ) ف(, تلميذ على املهمةتساوي درجة ال) د(حيث , ) أم-أف=د(

تلميـذ  اخنفضت الدرجة كان ذلك مؤشراً على وعي النه كلما ويالحظ أ. موجب ) ف،م(دائما بني  ليكون الفرق) 1_(+يساوي 

ن أعلى درجة تساوي صفر عندما تتطـابق  تلميذ بسعة ذاكرته حيث أأما الدرجة املرتفعة فتعين اخنفاض وعي ال املرتفع بسعة ذاكرته

ـ  تلميذستطيع العندما ال ي) قيمة م (درجة تساوي  وأقل) ف مع م ( قيمة  ن املهـام وتصـبح   تذكر أى كلمة أو عدد أو شكل م

  ) .صفر=ف(

 األعداد –الكلمات ( قام الباحث مبعاجلة بيانات العينة االستطالعية يف املهام : اخلصائص السيكومترية ملهام الوعي بسعة الذاكرة  -ز

وبطريقة كيودر ريتشاردسـون  )0.673(فبلغ  alpha chronbachوحسب معامل الثبات بطريقة الفا كرونباخ ) األشكال –

Kuder-Richardson  ق فقد اكتفى الباحث حبسـاب  وهو معامل ثبات مقبول يف مثل هذه املهام أما الصد) 0.634(فبلغ

بني درجة املهمة والدرجة الكلية للمهام الثالث كماهو واضح باجلدول  اإلرتباطتساق الداخلي للمهام وذلك حبساب معامل صدق اإل

  :بني كل مهمة والدرجة الكلية ملهام الوعي بسعة  الذاكرة  اإلرتباطمعامالت يوضح ) 1(جدول :        التايل) 1(رقم 

   اإلرتباطمعامل  املهام

 بالدرجةالكلية

  مستوى الداللة

 االحصائية

 0.01 0.81 اللفظية

 0.01 0.76 العددية

 0.01 0.53 األشكال
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مما يعطي مصداقية هلذه املهام يف قياس ما تدعى 0.01دالة عند مستوى داللة  يالحظ من اجلدول السابق أن مجيع معامالت اإلرتباط

  .قياسه و هو الوعي بسعة الذاكرة 

  :مهام تشخيص الوعي بسهولة وصعوبة معاجلة املهام  -2

مع ما يتذكره مـن   املهمة أو صعوبتها و يتفقبسهولة  تلميذبديه العوبة معاجلة املهام باحلكم الذي يحدد الباحث الوعي بسهولة و ص

  .هولة أو صعوبة املهمة بالنسبة لهللمهمة يعرب عن س هذه املهمة ومن مث فإن الدرجة اليت حيصل عليها من تذكره

  :كل مهمة تتكون من جزئني يتضمن كل منهما عشرة بنود كالتايل) كلمات ، أعداد ، أشكال (لذلك أعد الباحث ثالثة مهام 

املهمة من عشرين بندا مقسمة إىل جزئني لكل جزء عشرة بنود و يتضمن كل بند من مخسة أحرف أجبدية تتكون : مهمة الكلمات  -أ

ميكن احلكم عليها ظاهرياً باا سهلة و ميكن معاجلتها لتكوين ثالث كلمات ذات معىن حيث يوجد حرفني متتاليني يسهالن تكوين 

ما اجلزء الثاين فيتضمن أيضا عشرة بنود لكل بند مخسة أحرف أجبدية تبدو يف أ. كلمة مما يوحي بسهولة معاجلتها وسهولة استرجاعها 

  .ظاهرها صعبة املعاجلة ولكن بإعادة ترتيبها ميكن تكوين ثالث كلمات ذات معىن أي اا قابلة للمعاجلة واالسترجاع 

  ) .فُرقاء-فقاءر-فُقراء( ميكن تكوين ثالث كلمات مثل )ف،ق،ر،ا،ء(مثال للجزء االول من القائمة *

  ) مقشرة-مشرقة -قرمشة( ميكن تكوين ثالث كلمات بإعادة الترتيب ولكنها صعبة مثل ) ة،ش،ق،ر،م(مثال للجزء الثاين من القائمة *

 األعدادتتكون املهمة أيضا من عشرين بنداً مقسمة إىل جزئني لكل جزء عشرة بنود ويتضمن كل بند جمموعة من : مهمة االعدد -ب

-0(حيث ميثل كل رقم مربع االرقام من )25169410(ميكن معاجلتها بسهولة تساعد على تذكرها مثل ) أعداد9-5تتراوح بني (

) أعداد9-5(تتراوح من األعدادفتتكون أيضا من عشرة بنود لكل بند جمموعة من  األعدادوهكذا ،أما اجلزء الثاين من قائمة مهام ) 5

حيث يتم ضرب ) 706356497(واالسترجاع ولكن ميكن اكتساا واسترجاعها باجياد عالقة ما مثل ولكنها تبدو صعبة املعاجلة 

  .وهكذا ) 9،10  ،8 ،7×7(ول الرقم األ

فيه سهلة وواضحة وميكن معاجلتها  عشرين بنداً مقسمني إىل جزئني األول تبدو األشكالتتكون املهمة أيضا من : األشكالمهمة  -ج

  : واسترجاعها مثل

  

  

  

  :فيها صعبة املعاجلة واالسترجاع ولكنها أيضا قابلة للمعاجلة واالسترجاع مثل  ة بنود تبدو األشكالأما اجلزء الثاين فيتضمن عشر

  

 

 ق ن ح ت خ  أ
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التحكيم على سهولة وصعوبة املهام عرضت املهام على جمموعة من االساتذة املتخصصني يف علم النفس املعريف والقياس النفسى ومت -د

وهي نسب مقبولة ملثل هذه املهام وقد مت تعديل أربع مهام %) 99-%76(وحسبت نسب االتفاق بني احملكمني فتراوحت بني 

  .وفقاً ألراء احملكمني وكلها من اجلزء الثاين من القائمة

يف املهام بإصدار حكم على  تلميذ ، طُلب منه أن يبدوا رأيهمثني ثال) 30(مت تطبيق املهام على عينة التقنني االستطالعية وعددها -ه

لكل جزء من جزئى القائمـة ، حيـث   )درجة من عشرة ( سهولة و صعوبة كل جزء من أجزاء القائمة مث التعبري عن ذلك بكتابة 

مث طُلب من .   (Power point)ول مث مهام اجلزء الثاين باستخدام شرائح معدة للعرض بربنامج كانت تعرض مهام اجلزء األ

قد تبني من و ) يرمسها يف قائمة األشكال(أكرب عدد من بنود اجلزء األول مث الثاين يف ورقة اإلجابة املُعدة لذلك  ذكرتلميذ أن يكل 

  .مخسة عشر دقيقة كافية للمهام الثالث) 15(ن الدراسة االستطالعية أ

  .لذي مت استدعاءه صحيحاتعطي درجة واحدة للبند ا: لتقدير الدرجات -و

،كما بلغ معامـل الثبـات   )0.673(قام الباحث حبساب الثبات بطريقة ألف كرونباك فبلغ : اخلصائص السيكومترية للمهام  -ز

  .وهي معامالت ثبات مقبولة يف مثل هذه املهام )  0.620(ريتشاردسون  -باستخدام معادلة كيودر

و الدرجة الكلية كما ) األشكال-األعداد–الكلمات( اإلرتباط بني املهام الثالث ب معامالت أما صدق املهام فقد قام الباحث حبسا   

  :التايل) 2(هو موضح باجلدول رقم 

  . والدرجة الكلية لتقدير سهولة وصعوبة معاجلة املهام) األشكال-األعداد-الكلمات( اإلرتباط بني مهام  يوضح معامالت) 2(جدول 

 الداللة االحصائية اإلرتباطمعامل  املهمة

 ,001 0.83 الكلمات

 ,001 0.77 األعداد

 ,001 0.59 األشكال

    

  .موجبة ودالة مما يعطي ثقة لصدق بناء هذه املهام وإمكانية استخدامها ان مجيع معامالت اإلرتباط) 2رقم (يتضح من اجلدول   

  :املالئمةمهام قياس الوعي بانتقاء واستخدام استراتيجيات التذكر  -3

 ا للحل الصحيح تلميذ بكتابة اسم االستراتيجية وتوصلحدد الباحث الوعي بانتقاء االستراتيجية املالئمة لطبيعة املهام إذا قامت ال  

  .جابة املُعدة لذلكللمهمة املطلوب تذكرها بورقة اإل

  :خدام إستراتيجية ما مع كل بند من املهام كالتايلحبيث ميكن است) أشكال –أعداد -كلمات( لذلك قام الباحث بإعداد ثالثة مهام 
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 9-5مـن  (ست مهام حبيث تستخدم مع كل مهمتني استراتيجية حمددة و تتكون كل مهمـة  ) 6(تتكون من: مهمة الكلمات -أ

املوحدة  تستخدم معها استراتيجية التسميع بالقافية) عناق –فراق –ذقاق  –شقاق  –نفاق  –رواق  –فواق  -زواق( مثل ) كلمات

تسـتخدم معهـا   ) منشـار   –أريكة  –برقوق  –مسمار  –كرسي  –دراق  –مطرقة  –دوالب –عنب ( ،أما الكلمات التالية 

  إستراتيجية التصنيف يف فئات وهكذا مع بقية مهام القائمة 

ميكن استخدام إستراتيجية أعداد ) 9-7(ست مهام بكل مهمة )6(بنفس فكرة مهام الكلمات قام الباحث بإعداد : األعدادمهمة  -ب

وتستخدم معهـا إسـتراتيجية التسـميع املُـنغم، إمـا املهمـة مثـل        ..) 79762523(معينة مع كل مهمتني من املهام مثل 

  .فتستخدم معها إستراتيجية التصنيف يف فئات وهكذا ..) 93765138(

ن تستخدم معهـا اسـتراتيجية معينـة    ميكن أ أشكال) 9-7(بنود بكل بند  ستة) 6(تتكون هذه املهمة من : األشكالمهمة -3ج

  :كاملثال التاىل) التخيل   -التصنيف -كالتنظيم(

  

  

وهكذا مع  لتجميع جمموعة املثلثات واألسهم والدوائر مع بعضها)  تصنيفال(ستخدم إستراتيجية تلميذ أن يىف املهمة السابقة ميكن لل

  . بقية بنود املهمة

جمموعة من احملكمني املتخصصني يف علم النفس املعريف والقياس النفسى ومت حساب نسب االتفاق على هذه  مت عرض املهام على -ج

وهي نسبة مقبولة يف مثل هذه املهام وقد عدل الباحث بعض املهام اليت اتفق على تعديلـها  %) 98-%70(املهام فتراوحت بني 

  .أغلب احملكمني لتناسب االستراتيجية املستخدمة معها 

باستخدام شراح معدة  تلميذاًبالصف األول األعدادىثالثني ) 30(طُبقت هذه املهام على عينة تقنني أدوات الدراسة وتتكون من  -د

جابـة االسـتراتيجية املالئمـة لـتعلم كـل مهمـة       وطُلب منهم أن حيددوا يف ورقة اإل (Power Point)للعرض بربنامج 

على درايـة ـذه االسـتراتيجيات     اتيجيات يف جلسة سابقة ،حىت يكونواعن االسترواسترجاعها،وقد قام الباحث بعرض فكرة 

  .يف هذه االستراتيجيات  تالميذ أنه سيختربهمن يذكر لليح استخدامات كل إستراتيجية دون أوتوض

يف ) 1(مة والدرجـة  لعدم ذكر اسم االستراتيجية املستخدمة وعدم تذكر بنود امله) صفر(لتقدير الدرجات كانت تعطي الدرجة  -ه

إستراتيجية احلفـظ   تالميذ كانوا يذكروا أم استخدموامبناقشة ال(حالة تذكر بنود املهمة صحيحة وعدم كتابة اسم االستراتيجية 

لكتابة اسم االستراتيجية ) 3(الدرجة , لكتابة اسم االستراتيجية وعدم تذكر بنود املهام كلها بشكل صحيح ) 2(الدرجة , ) الصم 

  .ذكر بنود املهمة بشكل صحيحوت
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( قام الباحث حبساب معامل ثبـات املهمـة فبلـغ بطريقـة الفاكرونبـاك      :اخلصائص السيكومترية ملهام انتقاء االستراتيجيات -و

ق فقد ما الصدأ. مثل هذه املهام  وهي معامالت ثبات مقبولة يف) 0,68(ريتشاردسون بلغ  -،وباستخدام معادلة كيودر)0,73

والدرجة الكليـة وكانـت معـامالت    ) األشكال –األعداد  –الكلمات (بني املهام الثالث  الباحث حبساب معامل اإلرتباطقام 

  :التايل) 3(كما يوضحها اجلدول رقم  اإلرتباط

  )األشكال – األعداد –الكلمات (بني مهام  اإلرتباطيوضح معامالت ) 3(جدول 

  .ستراتيجية املالئمة واستخدامهاوالدرجة الكلية لتقدير الوعي بانتقاء اال

 الداللة االحصائية اإلرتباطمعامل  املهمة

 0.001 0.88 الكلمات

 0.001 0.79 األعداد

 0.001 0.58 األشكال

مما يوضح صدق املهام ومالئمة استخدامها يف  موجبة وداللة إحصائيا اإلرتباطن مجيع معامالت السابق أ) 3(يتضح من اجلدول رقم  

  . مثل هذه البحوث

  :استبيان الوعي مباوراء الذاكرة  -4

قام الباحث بإعداد هذا االستبيان ىف دراسة سابقة وذلك دف قياس مدى الوعي مباوراء الذاكرة يف جانبها التحكمي أى قياس مدى 

، يتكون التقومي الذايت لعمليات الذاكرةوالوعى ب ي بالتنظيم الذايت لعمليات الذاكرةالوعو الوعي باملراقبة الذاتية لعمليات الذاكرة

، لتعرب عن االبعاد الثالثة للمكون التحكمي )نادرا  -غالبا  -دائما ( عبارة صيغت بطريقة ليكرت ثالثي امليزان ) 25( االستبيان من 

  .), 2006,خمتار الكيال(ويتميز االستبيان بدرجة صدق وثبات عالية,ملا وراء الذاكرة

 )3ملحق :(الربنامج التدرييب املستخدم يف الدراسة  -ج

قام الباحث بإعداد برنامج تدرييب ملكونات ماوراء الذاكرة مبكونيها املعريف والتحكمى دف تبيان أثر املعلومات الـيت مت تـدريب   

كونات ماوراء الذاكرة يف اجلانب املعريف واجلانب التحكمى وزيـادة فعاليـة وتعمـيم اسـتخدام     التالميذ عليها يف زيادة الوعى مب

ويتم الربنامج وفق جمموعة من االجراءات التجريبية لتحديد اهلدف من الربنامج وحتديد مقدار املعلومات وعدد , يةاالستراتيجيات املعرف

جراء القيـاس القبلـي هلـذه    وذلك بعد إاجللسات وحمتوى هذه اجللسات وإسلوب التدريب كالعرض و املناقشة والتطبيق والتقومي 

  :وقد سارت إجراءات إعداد الربنامج التدرييب وفق اخلطوات التالية.لى هذه املكوناتاملكونات مث القياس البعدى بعد التدريب ع

  :االفتراضات االساسية اليت يقوم عليها الربنامج -*
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انه لزيادة الوعي مباوراء الذاكرة جيب تدريب املتعلمني وإتاحة الفرصـة هلـم   )Hamilton & Ghatala,1994(أوضح  -1

بات االساسية ملعرفة مىت وكيف واين يستخدمون استراتيجية حمددة للتذكر أو الدراسة و يتم ذلك للتعرف على واكتساب املتطل

  .بتدريبهم على اكتساب املعلومات التفصيلية والشرطية عن االستراتيجيات وكيفية استخدامها ومىت تستخدم 

يف اشتقاق استراتيجيات معرفية تصل بالعمليـات  إىل ان التدريب املستمر ملاوراء الذاكرة يساهم ) 1998(أشار فتحي الذيات -2

  .املعرفية اىل االستخدام االمثل

إىل ان نقص الوعي مباوراء الذاكرة من العوامل اليت تكمن خلـف اخلصـائص   )Kurtz & Borkowski,1987(أشار  - 3

  .الرئيسية للمتعلمني ذوى املشكالت التعليمية

ات كل من املتعلم  واملهمة واالستراتيجية معا مما يزيد مـن امكانيـة اكتسـاا    أمهية تفاعل متغري) Flavell,2004(أوضح  -4

  .بالتدريب

 & Adkins,2005 ; Beker,1993 ; Lin,2001 ; Lourdes&Garcia,2002 ; Nelson)أشار كل من -5

Narens,1990 ; Pressley,etal,1985 ; Schraw,1994 ; Son, 2005 ; VanEde,1993)   إىل ان

ب مباوراء الذاكرة لديهم يؤدي إىل أداء أفضل لعمليات املراقبة والتنظيم وان التدريب على استخدام اسـتراتيجيات  وعى الطال

  .التعلم والتذكر تساعد على تنظيم واتساق املعلومات يف الذاكرة

ــن  -6  & Black & Rollins,1982 ; Borkowski,etal,1976 ; Cavanaugh)أوضــح كــل م

Borkowski,1979 ; Chi,1984 ; Flavell, 2004 ; Kemmedy & Miller,1976 ; Kramer & 

Engle.1981 ; Lawson & Fuelp,1980; Paris 1980 ; Newman & Mcvery, 1982 ; 

Posnansky, 1978 ; Pressley & O'sullivan, 1984)   ان نقص املعلومات عن االستراتيجيات املسـتخدمة

  .درجة كبرية يف فشل استخدام هذه االستراتيجياتومىت وكيف تستخدم هو العامل املؤثر ب

أمهية ان تتضمن الربامج التعليمية اليت يستخدمها املعلم معلومات عن الوعي مباوراء ) Hall & Esposito,1984(أوضح  -.7

مما يؤدي اىل نتائج فعالة  الذاكرة ، وانتباهه لكيفية تعلم طالبه ودمج تدريبات الوعي املعريف مباوراء الذاكرة يف املناهج الدراسية،

  .يف جمال التعلم

  : أهداف الربنامج -*

ن إعداد برنامج للتدريب على اكتساب واستخدام معلومات عن ماوراء الذاكرة قد أيف ضوء هذه االفتراضات السابقة يفترض الباحث 

  :هداف التاليةاأليؤدى إىل حتسني الوعي مباوراء الذاكرة ، من خالل حتقيق 

 للربنـامج  والذين تعرضوا) ذوى صعوبات حساب-ذوى صعوبات قراءة-العاديني(الثالتجريبية الث تالميذ اموعاتصبح ي نأ    

  :على  قادرون
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ا وتقدير سهولة وصعوبة معاجلتـها و  حتليل متطلبات املهام اليت يؤدو -. تقدير سعة ذاكرم -. مهام التذكرعلى  توقع أدائهم -  

ادراك فعاليـة   -. ون املعريف ملاوراء الذاكرة لديهمالتحكم الذايت يف حمتويات املك -.االستراتيجيات املناسبة ألداء هذه املهامانتقاء 

التنظيم الذايت للمهام اليت عليهم تنفيـذها وختزينـها مبـا     -.استراتيجيات التعلم املعريف وتوظيفها توظيفاً منتجاً وفعاال يف التعلم

  .إجراء حوارات داخلية لالندماج يف الذات واالندماج يف املهمة  -. حسن إدارة  العمليات املعرفية اثناء التعلمعلى  يساعدهم

  .التعبري عن العناصر املتضمنة يف املهام يف صورة أسئلة ذاتية -  

  :االساس النظري  -*

)  Piaget(هم لكيفية حتسني التعلم والذاكرة، حيث اشار استفاد الباحث مما توصل إليه املتخصصون ىف علم النفس املعرىف اثناء تفسري

، حيث يتمثل الفـرد املـثريات   Accommodationواملواءمة Assimilationيف نظريته عن النمو املعريف إىل عمليىت التمثل

ئه املعريف السابق او بإدخـال  اجلديدة اليت يتعرض هلا ويفهمها باستخدام عملية املطابقة بينها وبني ما يتوفر لديه من معلومات يف بنا

حتويرأو تعديل يف املعلومات اجلديدة لتتطابق مع ما يعرفه وما هو موجود يف بنائه املعريف ويف حالة فشل عملية التطابق هذه يصـاب  

لية املواءمة أي حالة التوتر وعدم االرتياح مما يدفع الفرد للجوء إىل استخدام عم Disequilibriumالفرد حبالة عدم توازن معريف 

. أخرىأى تعديل خمططاته املعرفية للتعرف على هذه اخلربة اجلديدة و استدخاهلا يف بنيته املعرفية مما يؤدي إىل إعادة التوازن املعريف مرة 

ثل انظمة من االفعال وهذه االضافة للمثريات اجلديدة اىل بنيته املعرفية تزيد من هذه البنية فتتغري خمططات الفرد املعرفية السابقةوالىت مت

زيادة واالفكار اليت تسمح لنا بتمثيل االشياء واالحداث عقليا لتصبح جزءا من مكوناتنا املعرفية وتزداد ثراءاً مما يؤدي اىل منو التفكري و

مرة اخرى بشـكل   احلصيلة املعرفية وتصبح عملية التعلم والتدريب عبارة عن اخالل بالتوازن املعريف لدى الفرد واعادة هذه التوازن

  .جديد باستخدام املعلومات اجلديدة

 The zone of a proximalيف نظريته عـن النمـو املعـريف إىل منطقـة النمـو احلـدى       ) Vygotsky(كما أشار  -

development  وهي تلك املنطقة اليت تكون فيها تعليمات ومعلومات االخرين ذات فائدة إلحداث التعلم احلقيقي، مبعىن آخر

وهذا يتطلب وضع املتعلم يف . هي املنطقة اليت ال يستطيع الفرد حل املشكلة بنفسة اال مبساعدة وتوجيه االخرين أو التعاون معهم 

ـ   حممـد البيلـى    ; Sternberg,1994,447(تفادة مـن خـربات االخـرين   مواقف تعليمية تساعده على الفهـم واالس

  )87-86, 2001,وآخرون

يف نظرتيهما عن العوامل اخلمسة إىل أمهية تفاعـل كـل مـن القـدرة     ) Pressley & Meter,1994,81( أشار أيضا  -

  لذاكرة وان التعليمات املباشرة ميكن ان حتسنواالستراتيجيات املعرفية والوعي مباوراء الذاكرة واملعتقدات عن الدافعية يف ارتقاء ا

  .من الذاكرة ويساعد التدريب على تعميم ما مت اكتسابه يف مواقف أخرى

عن استراتيجيات الوعي مباوراء الذاكرة، إىل ان التدريب جيب ان يعتين بثالثة مكونات ) VanEde,1993(يف حني أشار منوذج  -

ره لسعة ذاكرته وقدرته على اجناز املهام والشعور مبعرفته أو حكمه على استعداده الستدعاء االول يتعلق باملتعلم وخصائصه كتقدي
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أما الثاين فيتعلق بطبيعة املهام وكيفية حتديدها والقيمة املدركة هلا ، أمـا املكـون الثالـث فيتعلـق     . املعلومات وكفاءته الذاتية

 ,Adkins, 2002; Lin).هام ومىت وكيف واين تستخدم استراتيجية ماباالستراتيجيات املستخدمة ومدى مالءمتها لطبيعة امل

2001)  
أمهية التفاعل املباشر بني املعلم واملتعلم اثناء التنظيم الذايت للمهام ، حيـث يقـوم   )  (Butler,1998,181كما أوضح منوذج -

املتطلبة للتنظيم الذايت ، كما يقدم املتعلمون شرحا  املتعلمون باختيار املهام ذات االمهية لتخصصام وتركز املناقشة على العمليات

  .ملدى فهمهم ملتطلبات املهام ومعايري االداء ونتائج املراقبة الذاتية من خالل توضيح االستراتيجيات الناجحة هلم

انتقـاء  فقد أوضح أمهية ثالثة جماالت االول خاص باكتساب املعلومـات ذاتيـاً و  ) Daniel & Kevin,1999( أما منوذج -

استراتيجة مناسبة لذلك وتطبيقها ، أما الثاين فاهتم بتخزين املعلومات عن طريق ممارسات التحكم واملراقبة حىت يصـبح املـتعلم   

أما الثالث فيختص باستراتيجيات الفهم وتنمى .كفاًءاًيف ختزين املعلومات وقادراً على تعميم استخدامها وسحبها حني احلاجة اليها 

يم املتعلم وتدريبه على توجيه أسئلة ذاتية لنفسه عن الفكرة االساسية يف املوضوع وكيف يعرب عنها باسلوبه اخلـاص  من خالل تعل

  . وكيف يوضح تفاصيل هذه الفكرة بلُغته هو ، أى تدريبه على استخدام استراتيجيات التلخيص والتحويل 

  :حمتوى الربنامج -*

راء الذاكرة واستراتيجيات التعلم املعرفية وكيفية تنميتها أمكن للباحث حتديد حمتوى الربنـامح  يف ضوء االطر النظرية الىت اهتمت مباو

  :ليتضمن أربعة مراحل هى

يف اموعة وفكـرة   تلميذاملقدمة عن الربنامج واهلدف منه وزمنه وكيفية االنتظام يف فترات التدريب واملشاركة املطلوبة من كل -1

  .عامة عن الربنامج

حلة عرض املعلومات اخلاصة مبكونات ماوراء الذاكرة مبكوناا املعرفية والتحكمية،وكيفية التعرف على واكتشاف نقاط القوة مر -2

والضعف وتعريف ما املقصود باالستراتيجية وما هي انواعها ومىت وكيف تستخدم وكيفية تعميمها عن طريق حتديد طبيعة املهمة 

وعي بذلك، واحلكم على اذا ما كانت هذه االستراتيجيات تساعدنا على استدعاء املعلومات بشكل وطبيعة االستراتيجية وكيفية ال

أفضل أم ال، والتحقق من أى املواد أكثر سهولة وأيها أكثر صعوبة للمعاجلة واالكتساب واالستدعاء وملاذا هي صـعبة ، وقـد   

وفيها يقوم الباحث بعرض موضوع ما ويوضح كيف يقوم باختيار وىل مرحلة النمذجة األ,تضمنت هذه املرحلة ثالثة مراحل فرعية 

استدعاء املعلومات اليت عرضت واحلكم على صعوبتها  التالميذاالستراتيجية املناسبة هلذا املوضوع وكيف يستخدمها مث يطلب من 

مشابه للموضوع الذي عرضه ويطلب أما املرحلة الثانية فكانت مرحلة التوجيه، وفيها يعرض الباحث موضوع  ؟ أوسهولتها وملاذا

من اموعة انتقاء االستراتيجية املناسبة ومناقشة كيفية استخدامها ويقوم الباحث بالتوجيه الالزم اثناء ذلك، مث مرحلـة التفريـد   

Individualizationموعة بعرض موضوع وحتديد اال تلميذقوم كل وفيها يوكيفيـة  ستراتيجية اليت اتبعها يف دراسته من ا

  .لالستراتيجية يف هذا املوضوع تطبيقه
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مرحلة التخطيط و الضبط واملراقبة والتنظيم الذايت وفيها إهتم الباحث بالتركيز على مشكالت الذاكرة ،وكيفية حتديدها، والبحث -3

اخلطـوة السـابقة    دريب عليها يفصائص املهمة وخصائص كل استراتيجية مت التخلعن أساليب خمتلفة حلل هذه املشكالت وفقا 

وقف أو مشـكلة  عند إستخدام استراتيجية معينة يف م تلميذ لذاته و تنظيمه للمعلومات يف ذاكرته وكيفية مراقبة ذاتهقومي كل ،وت

  ).سلوك صريح+سلوك ضمىن (فعله به يف هذا املوقف و مطابقته ملا يشعرمعينة عن طريق وصفه ملا ي

  .ملراحل السابقة داخل جلسة واحدة حول موضوع واحدمرحلة الدمج وفيها يتم دمج مجيع ا -4

  )وىلاأليف مجيع اجللسات عدا جلسة العرض :(وقد اتبع الباحث النظام التايل     

  .تنشيط املعلومات السابقة وعمل ملخص خمتصر عن اجللسة السابقة - 

  .داءه  من املهام والتدريب عليهاأ التالميذعرض موضوع اجللسة احلالية وماهو اهلدف منها وماهو املطلوب من  - 

  .شرح اخلطوات اليت ميكن اتباعها الستدخال املكون أو االستراتيجية وكيفية ذلك - 

  . السابقة ،وتطبيق االستراتيجيات عليها التالميذعرض أمثلة ترتبط باهتمامات وخربات  - 

  . بأنفسهم هاأمثلة يقترحو على أمثلة تعطى هلم وأيضا) 4و 3(خلطوات بتطبيق ا التالميذتكليف  - 

سـتراتيجية الـيت   واال اكرتهولذ التلميذ لنفسهوكذلك تقييم  ااء اجللسة بعمل ملخص ملا مت التدريب عليه، وعمل تقييم للجلسة – 

  .ليها وكذلك الصعوبات اليت واجهتهع تدرب

  )اجللسة الثالثة (: مثال ألحد جلسات الربنامج*

التقومي -التنظيم -املراقبة (ت املهمة واالستراتيجية املستخدمة ومتغريات ماوراء الذاكرة املكون التحكمى وفيها مت توحيد ودمج متغريا 

  ).الذايت

املشـكلة  حتديد طبيعة  –يف تعلمها وتذكرها  ولة وصعوبة املواد املعروضة عليهمملدى سه التالميذهو حتديد : اهلدف من اجللسة -1

التصـنيف و  ( عرض لكيفية انتقاء االستراتيجية املناسبة والتدريب عليها   -الل مراقبة ذاماملطلوب حلها وفحص أدائهم من خ

  .تقومي اجللسة وما الذي كان جيب عمله ومل يتم تنفيذه يف اجللسة -)التسميع

س وأحجار كرميـة  ثالثني كلمة حليوانات ومالب) 30(عرض قائمتني باالوىل : تكونت املواد املستخدمة للتدريب يف اجللسة من -2

،أما القائمـة الثانيـة   ) مخس فئات متثل أقل مدى للذاكرة(يف فئات واضحة ( ومأكوالت ووسائل انتقال وكلها قابلة للتصنيف 

  .ثالثني كلمة ال ميكن تصنيفها يف فئات واضحة نظرا لعدم وجود خصائص مشتركة بينها )30(فتتضمن 

( ما هـي الطريقـة املثلـى     –لتعلم كل قائمة  ما الوقت الالزم لكل منكم -اذا؟ ل وملأي القائمتني أسه التالميذيسأل الباحث  - 

  .لتعلم كل قائمة حبيث تساعد على تذكرها جيدا) االستراتيجية

  :مرحلة النمذجة يف هذه املرحلة شرح الباحث العملية املطلوب أدائها بالطريقة التالية-3
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د هذه القائمة دعوين أقرأها لو طُلب مىن ان أختار أحد هاتني القائمتني دعونا نعرف أيهما أسهل بالنسبة يل يف تعلمها لكي أُحد    

مث يقول هذه الكلمات ألشياء متباينة لكن يبدو يل ان بينها خصائص مشتركة ، ومن مث فان هذه القائمة ) تقرأ بصوت عال ( ُ عليكم

ويقول اا تتضمن كلمات ولكن ليست كالقائمة السابقة فليس فيها ) بصوت عال( بالنسبة يل، مث يقرأ القائمة الثانية  سهلة يف تعلمها

أي خصائص مشتركة وال ميكن وضعها يف جمموعات الن كل كلمة تعرب عن شيء خمتلف مثل أثاث  منزيل واخرى تعرب عن أكلـة  

ملاذا ؟ جييب الباحث الن القائمة االوىل باملقارنة بـني  . هذه القائمة صعبة بالنسبة يل  معينة ومفهوم علمي وهكذا لذا أرى ان تعلُم

 –التوبـاز   –العقيـق   –الفضة  –الزمرد  –االملاس ( عناصرها جند انه ميكن تصنيفها يف جمموعات ذات خصائص مشتركة فمثال 

يف الطبيعة، ولو أخذنا خاصية أخرى ولتكن خاصية االكل جنـد ان  جيمعها خاصية اا أحجار كرمية وغالية الثمن ونادرة ) الياقوت 

جتمعها خاصية اا كلها نباتات خضراء ميكن أكلـها  ) خيار  –طماطم  –بازالء  –جرجري  –بصل  –فول ( بعض الكلمات مثل 

املذاق ،هل هناك كلمات  جتمعها خاصية اا فواكة طيبة) آجاص –مندرين  –مشمش –برتقال –تفاح  –موز ( ،أما الكلمات مثل 

كما ان هناك كلمات ميكن وضعها يف جمموعة ) جورب  –سروال  –شورت  –رابطة عنق  –جلباب  –قميص ( متثل املالبس؟ نعم 

أما القائمة الثانية لو طبقنا نفـس  ) تليفريك  –سفينة  –طائرة  –قطار  –سيارة  –دراجة هوائية ( ميكن تسميتها بوسائل االنتقال 

  . قة معها فال ميكن تصنيفها الا كلمات ليس بينها أي رابط أوخاصية جتمعها كلها أو بعضها ومن الصعب حفظها و استبقائهاالطري

واسـتخالص   -هل ميكن وضع عنوان للخطوات اليت قمت ا وهي دراسة قائمة الكلمات) الباحث يسأل نفسه(لكن السؤال االن  

مث عمل مقارنة بني كل كلمة من كلمات القائمة وأحد هذه  -ءاً على خربايت السابقة ومعاريفخاصيةْْْْ أو عدة  خصائص واضحة بنا

-مث إصدار حكم مبدى انتماء كل كلمة إىل اخلاصية اليت وضعت حتتها -مث تصنيف هذه الكلمة حتت اخلاصية اليت متثلها-اخلصائص

  . مث مراجعة عملية التصنيف للتأكد من دقتها وصحتها

. راتيجية التصنيفباحث نعم ميكن ان نطلق على هذه اخلطوات املرتبطة املنظمة اليت اتبعت لتصنيف هذه الكلمات إسم إستجييب ال  

  ملاذا؟!! مسا آخر؟يقترح إ نأ هل ميكن ألحدكم

ذه االستراتيجية وال ال أستطيع تطبيق ه -مث يسأل الباحث نفسه هل ميكن ان نطبق هذه االستراتيجية على القائمة الثانية ؟ حناول ذلك 

مفر من ان أقوم بإتباع أسلوب أخر حلفظ هذه القائمة سأحاول ان أكررها عدة مرات وأخترب نفسى بعد عدة حماوالت ألحكم على 

بعد مخس حماوالت حفظـت عشـر   ) بعد أربع تكرارات حفظت عشر كلمات ليست مرتبة . (نفسى إذا ما كنت حفظتها أم ال 

هذه العملية صعبة وال تؤدي إىل حفظ سـهل  ! ماذا فعلتّ؟) حماوالت حفظت مخسة عشر كلمة وهكذا  بعد عشر –كلمات مرتبة 

  هذه اخلطوات يطلق عليها إستراتيجية التسميع وفيها يقوم الفرد بتكرار واستظهار املواد اليت جيب تعلمها حىت يتمكن من ! ودقيق 

  ) ثل السجع وطريقة التنغيم والقافية املوحدة ويعرض الباحث موعة من أساليب االستظهار م(حفظها 

السـابقة   إتباع نفس اخلطوات التالميذمن اموعة قائمة مشاة للقائمتني ويطلب من  تلميذيعطي الباحث لكل : اخلطوة التالية -4

يستخدم معه  من عنده طي مثاالن تعأبه وهل القائمة سهلة أم صعبة وملاذا وما هي االستراتيجية املستخدمة وهل ميكن  وكتابة ماقام
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 تعيق استخدامها، صـف  نأما هو شعورك حنو هذه االستراتيجية، وماهي املعوقات اليت ميكن  اشرح -اكتبه؟  –ستراتيجيةنفس اال

أخرى عن كلمات معلومات  هل استحضرت –ذه اخلطوات هل شرد ذهنك  ت مترنأنفسك و اليت قمت ا هل راقبتاخلطوات 

هولة ما هو تقييمك لنفسك هل ميكنك استخدام هذه االستراتيجية بدقة وس –الوقت حبيث ال يضيع وقت كبري  هل نظمت –القائمة 

  هلا ؟ يف أغلب املواقف اليت تتعرض

 قوم كلتالميذ ،وكذلك عملية التعزيز، حيث يجابة على أي استفسار للاإلىف هذه اخلطوة تتم عملية التوجيه من قبل الباحث من خالل *

ه على اموعة بصوت عال يناقش فيه عرضستراتيجية على املهمة اليت معه ويكتب تقريرا كما سبق شرحه ويبتطبيق اال تلميذ مبفرده

  . ة وتقييم بقية أفراد اموعة لهبالتغذية املرتد ليتم إمداده

  :عدد جلسات الربامج -*

وقد  ,بإلضافة إىل جلسات القياس القبلى والبعدى)دقيقة 60( ية مدامثان جلسات بواقع جلسة أسبوع) 8(استغرق تطبيق الربنامج 

  .2005/2006استغرق تطبيق الربامج مدة شهرين ونصف شهر من العام اجلامعي 

للتحقق من صدق ) 2ملحق رقم (مت عرض الربنامج على مثانية أستاذة متخصصني يف علم النفس املعريف  :التحكيم على الربنامج  -*

الظاهرىومناسبته للهدف الذي وضع من أجله، ومت حساب نسب االتفاق لكل بعد من أبعاد الربنامج حيث تراوحـت   الربنامج

ومت تعديل بعض القوائم ومراعاة املالحظات اليت أبداها , وهي نسب مقبولة يف مثل هذه الربامج %)92-75(نسب االتفاق بني 

نامج بالرب للتالميذ لتوعيتهممثلة عليها وضرورة عقد جلسة متهيدية األروضة وزيادة احملكمون مثل زيادة التوضيح لالستراتيجيات املع

  .للمشاركة  واهلدف منه وزيادة دافعيتهم

بالصف  تلميذاًثالثون ) 30(جلسات من الربنامج على عينة استطالعية تضم  4قام الباحث بعقد  :التجربة االستطالعية بالربنامج -*

  :مور التاليةاألللوقوف على األول اإلعدادى 

  . من حيث املعلومات ولُغة العرض واحلوار وأسلوب املناقشة املالئم تالميذ املشاركنيمدى مالءمة حمتوى الربنامج لل -1 

  . التالميذبديها ستفسارات اليت سيالتعرف على الصعوبات اليت قد تنشأ عند تطبيق الربنامج ونوعية اال -2

  .رييب املناسب للجلسة وتوزيعه على أهدف اجللسةحتديد الزمن التج -3

شرح احملتوى واالسـتراتيجية   –مثل املقدمة واهلدف من اجللسة (مثل إلدارة اجللسة وترتيب اخلطوات الىت تتم ااألحتديد النظام  -4

  ).التقومي -التالميذتطبيق  –املستخدمة 

مت تنظيم جدول مبواعيد ,شارة إليها فىالعينة اإلبعد اختيار عينة البحث ىف ضوء احملكات االربعة السابق   :أجراءات التطبيق- د

لتطبيق وىل األاجللسة ,دقيقة ) 50(التطبيق الفردى ألدوات القياس القبلى والبعدى لكل تلميذ والىت تتضمن ست جلسات كل منها 

أما الثالثة فخصصت لتطبيق مهام الوعى مبا وراء الذاكرة ,بيق مهام الذاكرة العاملة البصريةوالثانية لتط, مهام الذاكرة العاملة اللفظية

كما مت ,خرى فخصصت للتطبيق البعدى  أى بعد تطبيق الربنامج األأما الثالث جلسات ,ىف القياس القبلى.مبكونيها املعرىف والتحكمى
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وقد متت االجراءات وفقا .الوعى مباوراء الذاكرة مبكونيها املعرىف والتحكمىحتديد مواعيد جلسات تطبيق الربنامج املعد لتنمية 

  :للخطوات التالية

  ).حتديد هوية الكلمة(تطبيق مهمة الذاكرة اللفظية -1

وحسبت درجة للتخزين ,لسهولتها للتالميذوقد استبعدت درجة التجهيز ) لثاتعد املث(تطبيق مهمة الذاكرة العاملة البصرية -2

  ).ستدعاء أعداد املثلثات ىف كل مفردات املستوى بنفس ترتيبها الصحيحا(فقط

  .حيث يعطى التلميذ درجةواحدة لكل إجابة صحيحة,)تتبع مكان الكلمة(املكانية–تطبيق مهمة الذاكرة البصرية  -3

كما مت ,ة على مفردات املهمة حيث يعطى التلميذ درجة تساوى عدد االستجابات الصحيح,نتقائىاإلتطبيق مهمة االنتباه البصرى  -4

  .إجابة التلميذ عليها ء من حلظة تقدمي املهمة وحىتاداألتقدير أزمنة 

الوعى بانتقاء  -الوعى بتقدير سهولة وصعوبة معاجلة املهمة -الوعى بسعة الذاكرة(تطبيق مهام ماوراء الذاكرة املكون املعرىف -5

  .األشكال -األعداد -الكلماتملهام )االستراتيجية املناسبة ملعاجلة املهمة

  ).الوعى بالتقومي الذاتى –الوعى بالتنظيم الذاتى  -الوعى باملراقبة الذاتية(تطبيق استبيان ماوراء الذاكرة املكون التحكمى -6

واحدة حيث مت شرح التعليمات وطلب من كل تلميذ اختيار اجابة ,تطبيق مقياس الوعى القرائى بشكل مجاعى لكل أفراد العينة  -7

  .من االجابات الثالث الىت تلى كل موقف باملقياس

حيث مت شرح التعليمات وطلب من كل تلميذ وضع احلل الصحيح , تطبيق اختبار الوعى احلساىب بشكل مجاعى لكل أفراد العينة -8

  .ىف مكان االجابة املعد لذلك

  ).جلسات 8(لكل أفراد العينة  تطبيق الربنامج املعد لتنمية الوعى مباوراء الذاكرة بشكل مجاعى -9

إعادة تطبيق مجيع مهام الذاكرة العاملة ومهام ماوراء الذاكرة ومقياس الوعى القرائى واختبارالوعى احلساىب بنفس الترتيب  -10

  .بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج) 8-1اخلطوات من(السابق

  :نتائج البحث ومناقشتها -ه

ذوى صعوبات  -ذوى صعوبات القراءة -عاديني(فروق فروق إحصائية دالة بني اموعات الثالث ال توجد"ول وينص على األالفرض 

وللتحقق من صحة هذا الفرض )املكون التحكمى - املكون املعرىف(ىف القياس القبلى والقياس البعدى ملكونات ماوراء الذاكرة)احلساب 

  :التاىل) 3(كما هو موضح باجلدول رقم قام الباحث باجراء حتليل التباين االحادى وكانت النتائج

صعوبات  -صعوبات قراءة–العاديني (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعات الثالث  تاىلال) 3(يتضح من جدول رقم 

كما يبدو وفىنظر الباحث احلاىل فإن النتيجة كانت متوقعة وليست مستغربة ,ىف القياس القبلى ملكونات ماوراء الذاكرة ) حساب 

للبعض وذلك ألنه إذا كان من اجلائز القول بأن ذوى صعوبات تعلم القراءة واحلساب قد اليكون لديهم الوعى مباوراء الذاكرة مبكوا 

ة املهام نتقاء االستراتيجية املناسبة ملعاجلة املهام كما اليستطيعون التمييز اجليد بني صعوبإاملعرىف حيث أم ال يوعون بسعة ذاكرم وال ب
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وأيضا مبكوا التحكمى حيث أم ال يوعون بكيفية التنظيم الذاتى وأمهيته وليس لديهم الوعى باملراقبة ,املعروضة عليهم للمعاجلة 

ام وذلك ألم مجيعاً ينتمون إىل ثقافة واحدة ونظ,فإن ذلك أيضأً ينطبق بدرجة كبرية على التالميذ العاديني ,الذاتية أوالتقومي الذاتى 

وليس هذا فحسب بل إم صغار السن ومن مث فهم مجيعا ليس لديهم املعرفة الواضحة واإلدراك اجليد مباوراء الذاكرة ,تعليمى واحد 

بقوله إن األفراد الصغار حيتاجون إىل أن يعرفوا ) Gunning,2005,313(ومكونيها املعرىف والتحكمى وهذ يتفق مع ما عرب عنه 

  .وراء الذاكرة تساعدهم على تطوير استراتيجيام الىت يستخدموا مبا يتالءم مع معاجلة املهام الىت تعرض عليهممعلومات عن الوعى مبا

ىف القياس القبلى )صعوبات حساب -صعوبات قراءة -عاديني(نتائج حتليل التباين االحادى ألداء اموعات الثالث) 3(جدول رقم 
  ).املكون التحكمى–ون املعرىف املك(والبعدى ملكونات ماوراء الذاكرة

متوسط   ح.د  جمموع املربعات  مصدر التباين  القياس  املتغري 
  املربعات

  الداللة  ) ف(قيمة 

  
املكون 
  املعرىف

  بني اموعات  القبلى 
  داخل اموعات
  الكلى

34.532 
261.945 
296.477 

2 
45 
47 

17.266 
5.821 

0.755 0.37
7 

  بني اموعات  البعدى
  اموعاتداخل 

  الكلى
144.936 
532.652 
677.588 

2 
45 
47 

72.468 
11.837 

51.31
1 

0.00
1 

  
املكون 
  التحكمى

  بني اموعات  القبلى
  داخل اموعات
  الكلى

39.136 
338.04 
377.176 

2 
45 
47 

19.568 
7.512 

0.766 0.38
6 

  بني اموعات  البعدى
  داخل اموعات
  الكلى

179.731 
479.406 
659.137 

2 
45 
47 

89.865 
10.653 

56.73
4 

0.00
1 

واإلحنرافات املعيارية للمجموعات الثالث ىف القياس البعدى للمكون املعرىف واملكون التحكمى ملا وراء  املتوسطات احلسابية)4(جدول 
  الذاكرة

  
  املتغري

  
  املكون الفرعى

عاديني) 1(    
 

صعوبات قراءة )2( حساب صعوبات )3(   

م             ع    م            ع م                ع        

املكون 
  املعرىف

  *الوعى بسعة الذاكرة -
  )أشكال - أعداد-كلمات(
  .الوعى بصعوبة املهمة -
  )أشكال - أعداد-كلمات(
  الوعى بانتقاء االستراتيجية -
  )أشكال - أعداد-كلمات(

6.98 
 
10.78 
 
30.65 

2.03 
 
3.21 
 
3.91 

11.13 
 
18.72 
 
48.75 

4.52 
 
4.23 
 
7.89 

7.25 
 
11.08 
 
31.21 

2.57 
 
3.39 
 
5.48 

املكون 
  التحكمى

  .الوعى باملراقبة الذاتية -
  
  .الوعى بالتنظيم الذاتى -
  
  الوعى بالتقومي الذاتى -

19.26 
 
17.95 
 
18.12 

1.41 
 
1.73 
 
1.34 

13.47 
 
12.51 
 
10.49 

2.15 
 
1.54 
 
1.21 

18.27 
 
16.75 
 
15.98 

1.13 
 
1.54 
 
1.21 

     
الوعى بصـعوبة  -لكل من الوعى بسعة الذاكرة) األشكال -األعداد -الكلمات(املتوسطات للدرجات الكلية للمهام الفرعية الثالث* 

  .الوعى بإنتقاء االستراتيجية املناسبة -املهمة
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 -العـاديني (اموعات الـثالث  بني )0.001(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)3(كما يتضح أيضا من اجلدول رقم 

حيث بلغت قيمة ,ىف القياس البعدى ىف كل من املكون املعرىف واملكون التحكمى ملا وراء الذاكرة) صعوبات حساب  -صعوبات قراءة

) 0.726(األحادى ملتغري املكون املعرىف  اإلرتباطوحبساب نسبة , للمكون املعرىف والتحكمى على الترتيب) 56.734 51.31,(ف 

األحادى ملتغري  اإلرتباطكما بلغت نسبة ,من التباين بني اموعات  فيما وراء الذاكرة ميكن تفسريه فىضوء هذا املتغري  %73أى أن 

مما يوضح أن ,من التباين بني اموعات ميكن تفسريه ىف ضوء هذا املتغري ملا وراء الذاكرة  %68أى أن ) 0.677(املكون التحكمى

ألداء بني جمموعات الدراسة ىف مهـام مـاوراء   ا كل من املكون املعرىف واملكون التحكمى ملا وراء الذاكرة تساهم بنسبة دالة ىف تباين

مت إجراء مقارنات بني املتوسطات ىف القياس البعدى باستخدام إختبـار  ,ت األداءالذاكرة وملعرفة إجتاه الفروق وداللتها بني متوسطا

Newman- Keuls  ع(واإلحنرافات املعيارية)م(يوضح املتوسطات ) 4(واجلدول رقم (موعات العاديني)1(, وذوى صعوبات

 Newman- Keuls إختبـار  نتـائج ) 5(كما يوضح جدول رقم ,ىف القياس البعدى) 3(وذوى صعوبات احلساب,)2(القراءة

  .للمقارنات بني اموعات الثالث ىف القياس البعدى

للمقارنات بني املتوسطات ىف القياس البعدى للمجموعات الثالث ىف املكون  Newman- Keulsنتائج إختبار ) 5(جدول رقم
  .املعرىف واملكون التحكمى ملاوراء الذاكرة

  رقم اموعة              

  املتغري

  -)1(عاديني

  )2(قراءة.ص 

 -)1(عاديني

  )3(حساب.ص
 -)2(قراءة.ص

  )3(حساب.ص

-Newman مدى 

Keuls  

  .الوعى بسعة الذاكرة - 

  .الوعى بصعوبة املهمة - 

  .الوعى بإنتقاء االستراتيجية املناسبة - 

  .الوعى باملراقبة الذايتة - 

  .الوعى بالتنظيم الذاتى - 

  .الوعى بالتقومي الذاتى - 

×  

×  

×  

×  

×  

×  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

×  

×  

×  

×  

×  

×  

0.618  
0.533 

0.901 

1.152 

1.899 

2.317 

عدم داللة الفروق بني متوسطات جمموعة العاديني وجمموعة صعوبات احلساب ىف مجيع متغريات ماوراء الذاكرة ) 5(يتضح من جدول 

 -(أو املكون التحكمـى ) الوعى بإنتقاء االستراتيجية املناسبة -.الوعى بصعوبة املهمة -.الوعى بسعة الذاكرة -(سواء املكون املعرىف

 -Newmanحيث أن هذه الفروق أقـل مـن مـدى    ,.)الوعى بالتقومي الذاتى -.الوعى بالتنظيم الذاتى -.ايتةالوعى باملراقبة الذ

Keuls وهذا يوضح األثر اإلجياىب الفعال للربنامج الذى استخدم ىف ,ومن مث مل تصل الفروق اىل حد الداللة املقبول إحصائياً,احملسوب

بات احلساب حيث قدم للمجموعات معلومات وافية عن وتدربوا على كيفية الوعى الدراسة خاصة مع جمموعىت العاديني وذوى صعو

بسعة ذاكرم وكيفية إدراكهم لصعوبةأو سهولة معاجلة املهام الىت تعرض عليهم واحلكم على هذه الصعوبة وكيف ميكنـهم حتديـد   

كما تدربوا على كيفية املراقبة الذاتيـة  ,همة املطلوب أداءهامتطلبات املهام وما يتطلبه ذلك من إنتقاء االستراتيجية املالئمة ملعاجلة امل

ورمبا يكون هذا ماأدى اىل حتسن أداء جمموعىت العـاديني وذوى  ,وكيفية تنظيم الذات وكيف يقوِمون أداءهم وذام أثناء أداء املهام 
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ب على معلومـات مـا وراء   بقوهلما أن التدري)Lourdes&Garcia,2002,98( وهذا ما أشار اليه  ,صعوبات احلساب

معاجلة مهمـة معينـة ومـن مث يتحسـن      ىتساعدهم عل الذاكرة تعطى املتعلمني الفرصة إلدراك الوعى بأن استراتيجية معينة سوف

كما تزيد من وعيهم مبقاصدهم ودوافعهم وقدرام املعرفية ومتطلبات املهام ،وتزيد من ضبطهم ملصـادرهم املعرفيـة    ، استدعائهم

تعلم وإدراكه ألمهية استراتيجية ما الينبع من فراغ بل ينبع من مقارنة الفـرد  أن معرفة امل),Siegler,1982( ويضيف . وأدائهم

عن هذه االسـتراتيجية اجلديـدة ومـن مث     الستراتيجيته القدمية الىت يستخدمها واالستراتيجية اجلديدة ىف ضوء املعلومات املتاحة له

ىف مراجعتهما للربامج الـىت تقـدم   )  Swanson&Hoskyn,1998,277 (  ما عرب عنهوهذا أيضا  .يستخدمها بكفاءة

ليمية للطالب ذوى صعوبات التعلم هى تلك الىت توجه مباشرة لتنميةمهارات عريبات التدلذوى صعوبات التعلم بقوهلما أن أفضل الت

وعندما يتعلموا بطريقة .ام أكادميية متنوعة خطوه خبطوةأن يكملوا مه) تعلم ظاهر(فيجب تعليمهم بوضوح ,معينة واستراتيجيات معينة

دريبات مناسبة وتغذية راجعة تعينـهم  ت املباشرة سوف متدهم بنموذج مناسب وتصحيحة فإن معاجلة استراتيجيات التعلم والتعليما

ت ىف مواقف متنوعة داخل املدرسـة  على التمكن من مهارام واستراتيجيام املعرفية ومن مث االستخدام املستقل لتلك االستراتيجيا

ىل أن يعرفوا معلومات عن الوعى مباوراء إبقوله أن األفراد حيتاجون )Gunning,2005,313(وهوماعرب عنه أيضا .وخارجها

( كمـا يوضـح   .الذاكرة تساعدهم على تطوير استراتيجيام الىت يستخدموا مبا يـتالءم مـع املهـام الـىت يتعرضـون هلـا       

Hughes,etal,2002,262(أن التدريب على املراقبة الذاتية والتنظيم الذاتى حيسن من أداء املتعلمني داخل الفصول الدراسية .

   ). Flavell,2004,274(بل ويزيد من منوهم املعرىف وماوراء املعرىف ىف رأى كل من 

عن كيفية التعـرف   تالميذنمذجة كان يقدم منوذج للففى مرحلة ال) انظر اجللسة الثالثة على سبيل املثال(ثناء الربنامجوهذا ما حدث أ

التلميذ  املعروضة،وىف مرحلة التوجيه كان على االستراتيجية وكيفية تطبيقها بل وطبيعتها وخطوات تنفيذها ،ومدى مالءمتها للمهمة

أو موضوع  ىف مرحلة التفريد بعرض مهمة التلميذقوم يمث  ية استخدامها مع توجيه الباحث لهاتيجية ومناقشة كيفرنتقاء االستباقوم ي

أما ىف مرحلة التخطيط والضبط واملراقبة والتنظيم  ، لالستراتيجية الستراتيجية الىت اتبعها ىف دراسته وكيفية تطبيقهوحتديد ا اقتراحهمن 

للمعلومات  موتنظيمه ملذاكرالتالميذ ذاتيا والتقومي الذاتى فقد ركزت هذه املرحلة على كيفية تشخيص مشكالت الذاكرة وتقومي 

ومن مث فقد أعطـت   عند استخدام استراتيجية معينة ىف موقف معني أو مهمة معينة، موالتخطيط ألهدافه مفيها وكيفية مراقبة ذاكر

حول طبيعـة   مهلصورة واضحة واستبصاراً جيداً  عليها عملياً مالتالميذ أثناء اجللسات وتدرهلا  ه الذخرية املعلوماتية الىت تعرضهذ

املعلومات ،وهذا ما ألقصى درجة ممكنة من هذه   يستفيد كل منهموكيف  مهياملهام واالستراتيجيات وكيفية احلكم على الذاكرة لد

إال أن الفروق بني جمموعة صعوبات القراءة وكل من جمموعة صعوبات احلساب   .ملتغريات الدراسة ىف القياس البعدى موضح ىف أدائه

وهذا يعىن أم مل يتفيدوا من املعلومات الىت قدمت هلم عن ماوراء ,ني ظلت كما هى مل تتغري عن القياس القبلى بدرجة كبرية والعادي

ويبدو أن اضطراب التجهيز ىف الذاكرة العاملة خاصة عملية التخزين للمعلومات واستبقائها نشطة ىف املخزن بواسطة عملية , الذاكرة

ليس ىف التجهيز ,سلبياً ىف ذلك مما يؤيد القول بأن ذوى صعوبات القراءة يعانون من صعوبة عامة بالذاكرة العاملة  التسميع تؤثر تأثرياً
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ىل طبيعة املعلومات الىت بل ورمبا يعود ذلك أيضاً إ.الفئة مما يوضح حمدودية أثر عمليات التدخل لدى هذه,فحسب بل والتخزين أيضاً

ىل دراسات أخـرى تسـتخدم   وضح احلاجة إمما ي,يكون مستواها اليناسب هذه الفئة ومستواها املعرىفقدمت هلم أثناء الربنامج فقد 

صـحيح أن  ,مستويات خمتلفة من معلومات ماوراء الذاكرة هلذه الفئات كى ما يتضح أى مستوى من املعلومات يناسب هذه الفئـة 

وأن فئـة  , ا ألن العاديني ليست لديهم مشكلة ىف الذاكرة العاملةرمب,املعلومات أثرت إجيابياً لدى العاديني وذوى صعوبات احلساب 

وليس صعوبات عامة تتعلـق باللغـة   ,ذوى صعوبات احلساب لديهم صعوبة نوعية خاصة مبعاجلة األرقام وإجراء العمليات احلسابية

  . لقراءةكما هو احلال لدى ذوى صعوبات ا, ومعاجلتها والتعرف على الكلمات واحلروف وتذكرها وفهمها

  :الفرض الثاىن

ىف )ذوى صعوبات تعلم احلساب -ذوى صعوبات تعلم القراءة -العاديني(توجد فروق إحصائية دالة بني اموعات الثالث "ينص على

  ".لصاحل جمموعة العاديني) ختزين -جتهيز(القياس القبلى والقياس البعدى ملهام الذاكرة العاملة اللفظية والبصرية

صحة هذا الفرض قام الباحث بإجراء حتليل التباين األحادى ملتغريات التجهيز والتخزين للذاكرة العاملة اللفظية والبصرية وللتحقق من 

  .التاىل) 6(وكانت النتائج كما هو موضح باجلدول رقم ,

بلى والقياس البعدى للمجموعـات  ىف القياس الق) ختزين -جتهيز(نتائج تليل التباين األحادى ملتغريات الذاكرة العاملة ) 6(جدول رقم
  ).ذوى صعوبات حساب -ذوى صعوبات قراءة -العاديني(الثالث 

  
  املتغري

 
  نوع القياس

 
  مصدر التباين

 
جمموع 
  املربعات

 
  ح.د

 
متوسط 
  املربعات

 
  قيمة ف

 
  الداللة

  جتهيز
  لفظى
  للذاكرة
  العاملة

 
  قبلى

 بني اموعات
 داخل اموعات
 الكلى

53.215 
38.931 
92.146 

 

2 
45 
47 
 

26.607 
0.865 

 
 

32.195 
 
 
 

0.001 

 
 بعدى
 

 بني اموعات
 داخل اموعات
 الكلى

 

71.329 
49.475 

120.804 
 

2 
45 
47 
 

35.665 
1.099 

28.519 
 

0.001 

  ختزين
  لفظى

للذاكرة 
  العاملة

 بني اموعات قبلى
 داخل اموعات
 الكلى

45.362 
28.537 
73.899 

 

2 
45 
47 
 

22.680 
0.634 

43.473 0.001 

 بني اموعات بعدى
 داخل اموعات
 الكلى

67.930 
48.511 

116.441 

2 
45 
47 
 

33.965 
1.078 

33.046 0.001 

ختزين 
بصرى 
للذاكرة 
  العاملة
  

 بني اموعات قبلى
 داخل اموعات
 الكلى

533.482 
197.835 
731.317 

2 
45 
47 
 

266.741 
4.396 

63.840 0.001 

 بني اموعات بعدى
 داخل اموعات
 الكلى

571.651 
211.763 
783.414 

2 
45 
47 

285.825 
4.706 

51.414 0.001 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ىف التجهيز والتخزين بالذاكرة العاملة اللفظيـة والبصـرية بـني    ) 0.001(وجود فروق دالة إحصائيا ) 6(يتضح من جدول رقم 

القراءة وذوى صعوبات تعلم احلساب والعاديني ىف القياس القبلـى حيـث بلغـت قيمـة     اموعات الثالث ذوى صعوبات تعلم 

والتخزين البصرى بالذاكرة العاملة على الترتيب وحبساب ,التخزين اللفظى, ىف التجهيز اللفظى,)63.84 43.473, 32.159,(ف

من التباين بني اموعات ميكن   %59أى أن ) 0.589(األحادى ملتغري التجهيز اللفظى بالذاكرة العاملة فبلغ  اإلرتباطنسبة معامل 

أى أن  0.675األحادى للتخزين اللفظى بالذاكرة العاملة اإلرتباطكما بلغت نسبة ,تفسريه ىف ضوء التجهيز اللفظى بالذاكرة العاملة

األحادى للتخزين  اإلرتباطغت نسبة كما بل,من التباين بني اموعات ميكن تفسريه ىف ضوء التخزين اللفظى بالذاكرة العاملة  76%

من التباين بني اموعات ميكن تفسريه ىف ضوء التخزين البصرى بالذاكرة العاملة   %76أى أن نسبة 0.76البصرى بالذاكرة العاملة

  .املةمما يوضح أن املتغريات الثالثة تساهم بنسب دالة ىف تباين األداء بني اموعات الثالثة ىف مهام الذاكرة الع,

للمقارنـة بـني    Newman-Keulsوملعرفة إجتاه الفروق وداللتها بني متوسطات األداء قـام الباحـث باسـتخدام إختبـار     

وجمموعة ذوى صـعوبات تعلـم   ,)1(موعة العاديني) ع(واالحنرافات املعيارية) م(يوضح املتوسطات) 7(واجلدول رقم,املتوسطات

قارنـة  للم Newman-Keuls نتائج إختبار) 8(كما يوضح جدول رقم,)3(احلسابوجمموعة ذوى صعوبات تعلم ,)2(القراءة 

  ).3(وجمموعة صعوبات احلساب,)2(وجمموعة صعوبات القراءة,)1(بني متوسطات أداء جمموعة العاديني

ةصـعوبات  وجمموع)2(وجمموعة صـعوبات القـراءة  ) 1(موعة العاديني) ع(واالحنرافات املعيارية) م(املتوسطات  7)(جدول رقم
  .ىف القياس القبلىلمهام الذاكرة العاملة)3(احلساب

  
ذوى  -العـاديني (الـثالث  أن الفروق الدالة إحصائيا بني متوسطات أداء اموعـات  )8(واجلدول رقم,)7(يتضح من اجلدول رقم

ىف القياس القبلىكلها لصاحل جمموعة العاديني عدا الفروق  بينها وبـني جمموعـة ذوى   ) ذوى صعوبات احلساب -صعوبات القراءة

 مل تصل إىل حد الداللة املقبول,صعوبات احلساب ىف كل من التجهيز اللفظى للذاكرة العاملةواإلدراك البصرى املكاىن والوعى القرائى 

ـ ,إحصائيا وق ىف ركما أن الفروق بني ذوى صعوبات القراءة وذوى صعوبات احلساب كلها لصاحل ذوى صعوبات احلساب عدا الف

  ولذلك تؤيد النتائج احلالية وجود صعوبات عامة , مل تصل حلد الداللة املقبول إحصائيا,التخزين اللفظى و االنتباه االنتقائى البصرى

  رقم اموعة
  

  املتغري  
  

  )3(صعوبات احلساب  )2(صعوبات القراءة  )1(العاديني

  ع  م  ع  م  ع  م

  التجهيز اللفظى للذاكرة العاملة - 
  التخزين اللفظى للذاكرة العاملة - 
  ).ختزين(الذاكرة العاملة البصرية - 
  ).استجابة(انتقائى بصرىانتباه  - 
  ).أزمنة(االنتباه االنتقائى البصرى - 
  .اإلدراك البصرى املكاىن - 
  .الوعى القرائى - 
  .الوعى احلساىب - 

8.178 
8.250 

11.937 
10.750 
4.563 
4.437 

34.063 
31.162 

0.750 
0.775 
1.948 
1.693 
1.999 
1.632 
3.732 
3.845 

5.813 
6.250 
4.250 
7.185 

14.250 
2.813 

25.937 
24.325 

1.167 
0.683 

1.1125 
1.471 
3.732 
1.042 
2.768 
2.984 

7.750 
6.187 
5.937 
7.187 

10.563 
4.125 

33.563 
26.307 

0.683 
0.655 
2.619 
2.073 
3.365 
1.310 
4.065 
3.674 
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وجمموعـة صـعوبات   , )1(قارنة بني متوسطات أداء جمموعـة العـاديني  للم Newman-Keuls نتائج إختبار) 8(جدول رقم
  .ىف القياس القبلى ملهام الذاكرة العاملة)3(وجمموعة صعوبات احلساب,)2(القراءة

  رقم اموعة              

  املتغري
 

)1( , )2(  
 

)1( , )3(  
 

)2 (, )3(  
 

  Newman-Keuls مدى

  للذاكرة العاملةالتجهيز اللفظى  - 
  التخزين اللفظى للذاكرة العاملة - 
  ).ختزين(الذاكرة العاملة البصرية - 
  ).استجابة(انتباه انتقائى بصرى - 
االنتباه االنتقائى  - 

  ).أزمنة(البصرى
  .اإلدراك البصرى املكاىن - 
  .الوعى القرائى - 

× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

 

- 
× 
× 
× 
× 
- 
- 
× 

 

× 
- 
× 
- 
× 
× 
× 
× 

 

0.631 
0.499 
1.409 
1.247 
2.247 
0.955 
2.521 
2.637 

 
  

ة بالذاكرة العاملة أقل وأضعف مقارنحيث أن أداءهم جلميع مهام التجهيز والتخزين ,بالذاكرة العاملة لدى ذوى صعوبات تعلم القراءة 

  البصرى واالنتباه االنتقائى البصرى كما يقاس بأزمنةوأيضا أقل وأضعف ىف أدائهم ملهام التجهيز اللفظى والتخزين ,بالعاديني

وهذه النتـائج ميكـن   , دراك البصرى املكاىن وكل من الوعى القرائى والوعى احلساىب  بالنسبة لذوى صعوبات احلساباإلجابة واإل

  عملية القراءة والتعرف على احلروفتفسريها ىف ضوء أن الذاكرة العاملة رمبا تكون ليست العملية الوحيدة املسؤلة عن والىت تؤثر ىف 

فعلية عنـد  صعوبة كما يبدو أن ذوى صعوبات تعلم احلساب ال يواجهون ,لدى ذوى صعوبات القراءة والكلمات وفهمها وتذكرها

النتـائج  لذا ميكن القول بأن ,)Siegel,1989(املرتبطة باللغة مقارنة بذوى صعوبات القراءة وهذا يتفق مع ما أشار إليه  أداء املهام

احلالية تؤيد وجود عيوب عامة بالذاكرة العاملة مرتبطة بنشاط املنفذ املركزى  وخاصة مسؤليته عن وظيفىت التجهيز والتخزين املتآىن 

دائرة التوظيف الصوتى واملسودة البصـرية  (ومؤازرة األداء بني املكونني الفرعيني للذاكرة العاملة, للمعلومات سواء اللفظية أوالبصرية

ى ذوى صعوبات تعلم احلساب وما يدل على ذلك هو تفوقهم ىف أداء أغلب مهام وجود صعوبة نوعية لدكما تؤيد النتائج ,)املكانية

  .فلو كانت صعوبام عامة لتالشت الفروق بني اموعتني ىف أداء املهام,الذاكرة العاملة عن ذوى صعوبات القراءة 

انت هناك فروق بني اموعات الثالث ىف القياس القبلى ملهام الذاكرة العاملة فهل أثر الربنامج إذا ك,والسؤال الذى يفرض نفسه اآلن 

  املستخدم ىف الدراسة لتنمية الوعى مباوراء الذاكرة لدى هذه اموعات الثالث ىف كفاءة الذاكرة العاملة لديهم؟

وميكن مالحظة أن هناك ,حصائى للقياس البعدى تائج التحليل اإللن) 10,9,6(لإلجابة على هذا السؤال ميكن مراجعة اجلداول أرقام

هم ىف القياس القبلى حيث تالشت تقريبا الفروق بينهم وبني جمموعـة  صعوبات تعلم احلساب بالنسبة ألدائكبريأ ىف أداء ذوى  حتسناً

وكذلك اإلدراك البصرى )أزمنة احلل(تقائى البصرىالعاديني ىف كل من التجهيز اللفظى للذاكرة العاملة والتخزين اللفظى واالنتباه االن

حيث مل تصل الفروق بينهم حلد الداللة املقبول إحصائيا مما يوضح التأثري اإلجياىب ملعلومـات  ,املكاىن والوعى القرائى والوعى احلساىب

لقراءة فقدحدث نفس التأثري لديهم  ولكن أما بالنسبة موعة ذوى صعوبات ا,ماوراء الذاكرة الىت تدربوا عليها أثناء تطبيق الربنامج
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حيث زادت متوسطات أدائهم على مهام الذاكرة العاملة ىف القياس ,ليس بنفس مقدار تأثريه على العاديني وذوى صعوبات احلساب 

الرأى القائل وهذا أيضا يدعم ,البعدى عن القياس القبلى  إال أن الفروق ظلت كما هى لصاحل العاديني وذوى صعوبات تعلم احلساب

  .بأم لديهم صعوبات عامة منائية ترتبط بكفاءة اجلهاز العصىب لديهم

وجمموعةصـعوبات  )2(وجمموعة صعوبات   القـراءة )1(موعة العاديني) ع(واالحنرافات املعيارية) م(املتوسطات  9)(جدول رقم
  .ىف القياس البعدى ملهام الذاكرة العاملة) 3(احلساب

  
  
  
  
  
  
  

  

وجمموعـة صـعوبات   , )1(قارنة بني متوسطات أداء جمموعة العـاديني للم Newman-Keuls نتائج إختبار) 10(جدول رقم
  .الذاكرة العاملةىف القياس البعدى ملهام )3(وجمموعة صعوبات احلساب,)2(القراءة

  رقم اموعة              

  املتغري
 

)1( , )2(  
 

)1( , )3(  
 

)2 (, )3(  
 

  Newman-Keuls مدى

  التجهيز اللفظى للذاكرة العاملة - 
  التخزين اللفظى للذاكرة العاملة - 
  ).ختزين(الذاكرة العاملة البصرية - 
  ).استجابة(انتباه انتقائى بصرى - 
  ).أزمنة(البصرى االنتباه االنتقائى - 
  .اإلدراك البصرى املكاىن - 
  .الوعى القرائى - 
  .الوعى احلساىب - 

× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

 

- 
- 
× 
× 
- 
- 
- 
- 

 
 

× 
× 
× 
- 
× 
× 
× 
× 

 

0.632 
0.499 
1.411 
1.249 
2.210 
0.967 
2.527 
2.639 

 
  :الفرض الثالث 

  عةرقم امو
  

  املتغري  
  

  )3(صعوبات احلساب  )2(صعوبات القراءة  )1(العاديني

  ع  م  ع  م  ع  م

  التجهيز اللفظى للذاكرة العاملة - 
  التخزين اللفظى للذاكرة العاملة - 
  ).ختزين(الذاكرة العاملة البصرية - 
  ).استجابة(انتباه انتقائى بصرى - 
  ).أزمنة(االنتباه االنتقائى البصرى - 
  .البصرى املكاىناإلدراك  - 
  .الوعى القرائى - 
  .الوعى احلساىب - 

9.357 
9.287 

12.845 
11.813 
4.102 
5.116 

36.813 
33.542 

0.661 
0.763 
1.972 
1.671 
1.853 
1.605 
3.671 
3.803 

6.915 
6.346 
5.113 
8.314 

12.125 
3.749 

26.827 
25.679 

1.256 
0.682 
1.137 
1.495 
3.531 
1.131 
2.342 
2.838 

8.974 
8.813 
9.899 
9.251 
5.671 
5.003 

35.899 
32.964 

0.671 
0.642 
1.994 
1.983 
1.894 
1.617 
3.705 
3.864 
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جمموعة التالميذ العاديني وذوى صعوبات تعلم القراءة وذوى صعوبات تعلم توجد فروق إحصائية دالة بني "ينص الفرض الثالث على

والـوعى  ,والـوعى القرائـى  ,واإلدراك البصـرى املكـاىن  ,)أزمنة االجابة-عدد االستجابات(احلساب ىف اإلنتباه اإلنتقائى البصرى

  ".وذلك ىف القياس القبلى والقياس البعدى ملاه الذاكرة العاملة,احلساىب

وللتحقق من صحة هذا الفرض مت إجراء حتليل تباين أحادى االجتاه بني اموعات الثالث ىف هذه املتغريات لكل من القياس القبلـى   

  :التاىل) 11(وكانت النتائج كما موضح باجلدول رقم ,والبعدى 

ىف اإلنتباه )صعوبات احلساب -لقراءةصعوبات ا - عاديني(نتائج حتليل التباين األحادى بني اموعات الثالث  11)(جدول رقم
  .للقياس القبلى والبعدى,والوعى احلساىب,والوعى القرائى,املكاىن واإلدراك البصرى,)أزمنة -استجابات(اإلنتقائى البصرى

  
  املتغري

 
  نوع القياس

 
  مصدر التباين

 
  جمموع املربعات

 
  ح.د

 
متوسط 
  املربعات

 
  قيمة ف

 
  الداللة

انتباه إنتقائى 
  بصرى

  )استجابات(

 
  قبلى

 بني اموعات
 داخل اموعات
 الكلى

137.463 
141.874 
278.337 

 

2 
45 
47 
 

68.731 
3.153 

 
 

22.310 
 
 
 

0.001 

 
 بعدى
 

 بني اموعات
 داخل اموعات
 الكلى

 

140.530 
145.385 
285.915 

 

2 
45 
47 
 

70.265 
3.231 

23.150 0.001 

انتباه إنتقائى 
  بصرى

  )أزمنة(

 بني اموعات قبلى
 داخل اموعات
 الكلى

764.131 
438.764 
1202.915 

2 
45 
47 
 

382.065 
9.750 

39.220 0.001 

 بني اموعات بعدى
 داخل اموعات
 الكلى

703.315 
380.509 

1083.824 

2 
45 
47 
 

351.658 
8.456 

34.318 0.001 

  
إدراك بصرى 
  مكاىن
  

 بني اموعات  قبلى
اموعاتداخل   

 الكلى

24.872 
83.127 
107.999 

2 
45 
47 
 

12.436 
1.825 

6.515 0.001 

 بني اموعات  بعدى
 داخل اموعات
 الكلى

26.985 
88.430 
115.415 

2 
45 
47 
 

13.493 
1.965 

7.703 0.001 

  
الوعى 
  القرائى

 بني اموعات  قبلى
 داخل اموعات
 الكلى

532.154 
569.761 

1101.915 
 

2 
45 
47 
 

266.077 
12.661 

20.875 0.001 

 بني اموعات  بعدى
 داخل اموعات
 الكلى

566.358 
583.892 

1150.250 

2 
45 
47 
 

283.179 
12.975 

18.951 0.001 

  
الوعى 

 بني اموعات قبلى   
 داخل اموعات
 الكلى

498.547 
517.984 

1016.531 

2 
45 
47 
 

249.274 
11.511 

15.703 0.001 
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 بني اموعات بعدى  احلساىب
 داخل اموعات
 الكلى

516.038 
523.225 

1039.263 

2 
45 
47 
 

258.019 
11.627 

15.004 0.001 
 
 

  

بني اموعات الثالث ىف القياس القبلى والقياس البعدى ىف كل مـن  ) 0.001(وجود فروق إحصائية دالة) 11(يتضح من جدول 

مبا يشري إىل حتقق الفرض ,والوعى احلساىب,والوعى القرائى,واإلدراك البصرى املكاىن ,) استجابات وأزمنة إجابة(البصراإلنتباه اإلنتقائى 

ىف القياس )أزمنة/استجابات(لالنتباه االنتقائىالبصرى)34.318 -39.220-23.15-22.310(حيث بلغت قيمة ف,الثالث

لالدراك البصـرى املكـانىفى القيـاس القبلـى     ) 7.703 -6.515(مة فكما بلغت قي,القبلى والقياس البعدى على الترتيب 

كما بلغت قيمة ف للوعى ,ىف القياس القبلى والبعدى على الترتيب) 18.951 -20.875(وللوعى القرائى بلغت قيمة ف,والبعدى

األحادى ملتغري االنتبـاه   اإلرتباطوحبساب نسبة ,عدى على الترتيبباسني القبلى والفىكل من القي)15.004 -15.703(ساىباحل

كما بلغت نسبة ,من التباين بني اموعات ميكن تفسريه ىف ضوء هذا املتغري  %52أى أن  0.52بلغ)استجابات(االنتقائى البصرى

-0.29- 0.48-(والوعى احلساىب,والوعى القرائى,واالدراك البصرى املكاىن,)أزمنة إجابة(ى لكل من االنتباه البصرىاألحاد اإلرتباط

كما ميكن تفسري مـا  ,)أزمنة إجابة(االنتباه البصرى من التباين بني اموعات ميكن تفسريه ىف ضوء %61أى أن ) 0.46 .0.61

من التباين بني اموعات  %48وأيضا ميكن تفسري مانسبته ,من التباين بني اموعات ىف ضوء االدراك البصرى املكاىن  %29نسبته

وبـالنظر  ,من التباين بني اموعات ىف ضوء متغري الـوعى احلسـاىب    %46كما ميكن تفسري مانسبته,رائىىف ضوء متغري الوعى الق

يتضـح أن  ,للمتوسطات واالحنرافات املعيارية واملقارنات بني املتوسطات ىف القياس القبلى والبعدى  10,9,8,7)(للجداول أرقام 

ديني وذلك باملقارنة مبجموعة ذوى صعوبات القراءة ىف كل من استجابات وأزمنة الفروق الدالة ىف القياس البعدى لصاحل جمموعة العا

إال أنه جتدر اإلشارة إىل ارتفاع قيم متوسـطات  ,والوعى احلساىب,ةالوعى القرائى,واالدراك البصرى املكاىن ,االنتباه االنتقائى البصرى

مما يشري إىل أن معلومات ماوراء الذاكرةالىت قـدمت هلـم   ,لقبلى أداء جمموعة ذوى صعوبات القراءة ىف القياس البعدى عن القياس ا

صحيح أنه تأثري مل يؤدى إىل إلغاء الفروق بينهم وبني جمموعة العاديني ,وتدربوا عليها قد حسنت من أدائهم على مهام الذاكرة العاملة

التجهيز واملعاجلة أو عملية التخزين بالذاكرة مما يؤيد فكرة وجود صعوبات عامة سواء ىف عملية ,أوجمموعة ذوى صعوبات احلساب 

 (وهــــــو ماذهــــــب إليــــــه كــــــل مــــــن ,العاملــــــة لــــــديهم

Hitch&McAuley,1991;Siegle&Ryan,1989;Swanson,1993;أما بالنسـبة  ).2001,لطفى عبد الباسط

حلساب على مهام الذاكرة فيمكن مالحظة أن هناك حتسناً كبريا ىف أداء ذوى صعوبات ا,للفروق بني العاديني وذوى صعوبات احلساب

حيث مل تصل الفروق بينهم وبني العاديني إىل مستوى الداللة االحصائية ىف كل من التجهيز اللفظى والتخزين اللفظى واالنتباه ,العاملة 

جياىب ملعلومـات  مما يوضح التأثري اال,وكذلك االدراك البصرى املكاىن والوعى القرائى والوعى احلساىب) أزمنة احلل(,االنتقائى البصرى
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ومن وجهة نظر الباحث فإن تدريب هذه اموعة على الوعى بتقدير سعة ,ماوراء الذاكرة الىت قدمت هلم وتدربوا عليها أثناء الربنامج

 باملراقبـة  والوعى,ملعاجلة املهام والوعى بإنتقاء االستراتيجية املالئمة ,والوعى بتقدير مدى سهولة أو صعوبة املهام للمعاجلة ,ذاكرم 

أدى إىل زيادة تركيزهم على املهام الىت يؤدوا وحماولة تنشيط املعلومات بالذاكرة العاملة بواسطة ,الذاتيةوالتنظيم الذاتى والتقومي الذاتى

يدل ( بدائرة التوظيف الصوتى وزيادة وضوحها باملسودة البصرية املكانية)  Subvocal Rehearsalاهلمسى (التسميع الداخلى

وهذا ما يؤيـد  , مما أدى إىل حتسن األداء بصفة عامة)املكاىن لى ذلك عدم وجود فروق دالة بينهم وبني العاديني ىف االدراك البصرىع

وضعف قدرم , صرىبوبطء منظومة التجهيز ال,عوبة نوعية ىف املعاجلة قد تكون ىف سعة االنتباه لديهمصفكرة أن هذه الفئة تعاىن من 

وفقا ملتطلبات املهمة،وما يؤيد ذلك هو استمرار عدم حتسنهم ىف االنتباه ) املعلومات(االنتباه بني خصائص املثريات على توزيع مصادر

حيث التوجد فروق بينهم وبني جمموعة ذوى صعوبات تعلم القـراءة ىف القيـاس البعـدى ىف هـذا     )استجابات(االنتقائى البصرى

طات أدائهم ىف ظى بالذاكرة العاملةوزيادة متوسبني ذوى صعوبات القراءة ىف التخزين اللفبالرغم من حدوث فروق دالة بينهم و,املتغري

وهذا النتائج تتفق أيضا ,ذوى صعوبات القراءة عدى بصفة عامة ىف كل متغريات ماوراء الذاكرة والذاكرة العاملة عن جمموعةبالقياس ال

       ;Munro,2003;Siegle,      Hitch&McAuley,1991 ) 2001,لطفى عبد الباسـط ( مع ما توصل إليه كل من 

&Ryan,1989;Swanson,1993; 1986); .  ميكن القول أن النتائج احلالية توضح اخنفاض كفاءة أو مستوى عمليـات

املنظومة يعد واضطراب هذه كس ىف األداء املعرىف عموماً أى أن مشكالت لتعلم مقارنة بالعاديني مما ينعاالنتباة لدى ذوى صعوبات ا

أما بالنسبة للوعى القرائى والوعى احلساىب فقد أوضحت النتائج وجود . وهرياً ملشكالت التعلم وضعف أداء الذاكرة العاملة سبباً ج

ملهارات  ويبدو أن ذوى صعوبات تعلم القراءة أقل إمتالكاً, فروق دالة إحصائيا بني العاديني وذوى صعوبات تعلم القراءة واحلساب

وأن إفتقادهم إىل هذه املهارات والىت تعد أساس متثيل اخلصائص ,وإدراك األرقام يةليات احلسابلعمعى الفونيمى والقرائى والوعى باالو

يعد سـبباً  ,الفونيمية للغة وحتليل الكلمات ومراقبة وحتليل عمليات الفهم أثناء القراءة والتعامل مع األرقام وإجراء العمليات احلسابية 

فقد أوضحت النتائج أم اليعانون من نفس مستوى الصعوبة  أما بالنسبة لذوى صعوبات تعلم احلساب. ملشكالم الدراسية أساسياً

وعند أداء املهام املرتبطة باللغة مما يوحى بأن لديهم وعى مبهارات ماوراء الذاكرة أمكن تدعيمها وتعظيمها مـن خـالل   , ىف القراءة

مما زاد من وعيهم بذاكرم ونظمها واالستراتيجيات املناسبة ملعاجلة املهام وزيادة إدراكهم وتقـديرهم  ,راسةالربنامج املستخدم ىف الد

مماأدى إىل حتسن األداء ىف القياس البعدى للذاكرة العاملة ,ألدائهم لدرجة سهولة أوصعوبة معاجلة املهام الىت يؤدوا ومراقبتهم الذاتية

  .لديهم بصفة عامة

ول أن النتائج أوضحت أمهية التدريب على معلومات ما وراء الذاكرةخاصة لدى ذوى صعوبات تعلم احلسـاب الـذين   خالصة الق

ومن مث البحث عن الكيفية التىتقـدم  ,يعانون من صعوبة نوعية وليس صعوبة عامة كما هو احلال لدى ذوى صعوبات تعلم القراءة

توضح النتائج مدى احلاجة لدراسات أخـرى   وأيضا,والربامج املساعدة الىت تقدم هلم اهذه املعلومات هلم من خالل املناهج الدراسية

توضح استراتيجيات التدريس الفعالة الىت ميكن أن تساهم ىف رفع مستوى األداء املعرىف وزيادة كفاءة منظومـة الـذاكرة العاملـة    
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األول خيتص بتحديد احلد األدىن من متطلبات ,بحوث أخرىميثالن جماال ل,ويثري البحث سؤالني مهمني من وجهة نظر الباحث.لديهم

املهام املعرفية الىت تقدم من خالل املقررات الدراسيةووالتىتيسر التجهيز الفعال هلا مبايؤدى إىل إختزال العبء املعـرىف لـدى ذوى   

الفئات والطريقة املثلى لتوزيع املصادر االنتباهية  أما السؤال الثاىن فيختص بالكيفية املالئمة لزيادة سعة االنتباه لدى هذه,صعوبات التعلم

  .املتاحة لدى هؤالء على املهام املعرفية الىت تدرس هلم من خالل املقررات الدراسية أو الربامج التعويضية

  المراجع

   صعوبات التعلم لدى  دراسة جتريبية ملدى فاعلية برنامج قائم علىنظرية تشغيل املعلومات يف عالج). 1994( السيد خالد مطحنة -1

  .جامعة طنطا ,كلية التربية بكفر الشيخ, رسالة دكتوارة غري منشورة. طفال يف القراءة األ     

  سعة الذاكرة واستراتيجيات  ومستويات التشفري لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية من ذوي ). 2001(فوقيه عبد الفتاح  -2

  .270 -207،  42، العدد  14الة املصرية للدراسات النفسية ، الد . صعوبات تعلم القراءة والعاديني    

  ).ن.ب.(صعوبات التعلم يف جتهيز املعلومات).2005(لطفي عبد الباسط إبراهيم  -3

  الة املصرية .ات التعلم دراسة لبعض مسات اضطراب نظام التجهيز لدى ذوي صعوب). 2001(لطفي عبد الباسط إبراهيم  -4

  .112-54,)27(العدد , 10للدراسات النفسية ، الد    

  : املعرفية التعلم أثر مقدار معلومات ماوراء الذاكرة يف فاعلية وتعميم استخدام املتعلم الستراتيجيات).2006(الكيال أمحد خمتار -5

  .العني,روتانا العني,العربية املتحدة املؤمتر السابع للبحوث جبامعة االمارات .جتريبية دراسة
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