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   لدى التالمیذ منخفضي التحصیل بالحلقة األولى من مرحلة التعلیم األساسي

  د. السید خالد مطحنة                                            
   ملخص الدراسة :

التـدرب علـى عملیـات مـا وراء الـذاكرة فـى  التعرف على مدى فعالیـة هدفت الدراسة
تحســـین الدافعیـــة للـــتعلم واالتجـــاه نحـــو الدراســـة لـــدى التالمیـــذ منخفضـــى التحصـــیل 

  بالحلقة األولى من التعلیم األساسى.
وتلمیــــذة مــــن تالمیــــذ الصــــف الخــــامس  اً میــــذ) تل٤٠(اســــة مــــن:تكونــــت عینــــة الدر 

وتلمیــذة،  اً تلمیــذ )٢٠( االبتــدائى، تــم تقســیمهم الــى مجمــوعتین: مجموعــة تجریبیــة
وتلمیــــذة. تــــم تــــدریب المجموعــــة التجریبیــــة علــــى  اً ) تلمیــــذ٢٠(ة ومجموعــــة ضــــابط
  البرنامج المقترح.

جتمـاعى الثقـافى االقتصـادى مقیـاس المسـتوى اال استخدم الباحـث األدوات التالیـة:
فـاروق  اعـداد: ١٥-١٢درة العقلیـة لألعمـار عادل السعید البنـا، واختبـار القـ :اعداد

الباحـث الحـالى، ومقیـاس  :عبد الفتاح، ومقیـاس االتجـاه نحـو المـادة الدراسـیة اعـداد
  .الباحث الحالى :الباحث الحالى، والبرنامج التدریبى اعداد  :الدافعیة للتعلم اعداد

  وتوصلت الدراسة للنتائج التالیة:
وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة بــین متوســطى درجــات المجموعــة التجریبیــة  .١

والمجموعــة الضــابطة فــى الدافعیــة للــتعلم واالتجــاه نحــو الدراســة لــدى التالمیــذ 
منخفضــى التحصــیل لصـــالح المجموعــة التجریبیــة،  حیـــث كانــت الفــروق دالـــة 

على فعالیـة البرنـامج فـى تحسـین الدافعیـة للـتعلم مما یدل  ٠,٠٠١عند مستوى 
 واالتجاه نحو الدراسة.

ــــین متوســــطى درجــــات القیاســــین القبلــــى  .٢ وجــــود فــــروق ذات داللــــة احصــــائیة ب
والبعـــدى للمجموعـــة التجریبیـــة فـــى الدافعیـــة للـــتعلم واالتجـــاه نحـــو الدراســـة لـــدى 

فـروق دالـة التالمیذ منخفضى التحصیل لصالح القیاس البعدى،  حیـث كانـت ال
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مما یدل على فعالیـة البرنـامج فـى تحسـین الدافعیـة للـتعلم  ٠,٠٠١عند مستوى 
 واالتجاه نحو الدراسة.

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة بــین متوســطى درجــات القیاســین القبلــى  .٣
والبعــدى للمجموعـــة الضــابطة فـــى الدافعیـــة للــتعلم واالتجـــاه نحــو الدراســـة لـــدى 

یل ممــــا یــــدل علــــى عــــدم تحســــن الدافعیــــة للـــــتعلم التالمیــــذ منخفضــــى التحصــــ
 واالتجاه نحو الدراسة لدى المجموعة الضابطه.

عدم وجود فـروق ذات داللـة احصـائیة بـین متوسـطى درجـات القیاسـین البعـدى  .٤
والتتبعــى للمجموعـــة التجریبیــة فـــى الدافعیـــة للــتعلم واالتجـــاه نحــو الدراســـة لـــدى 

اســــتمرار فعالیــــة البرنــــامج فــــى التالمیــــذ منخفضــــى التحصــــیل ممــــا یــــدل علــــى 
 تحسین الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة.
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Effectiveness of the training on the processes Meta-memory to 
improve motivation to learn and Attitude to the Study of low 
achievement pupils from of the first stage of basic education  

                                                           Dr. Elsayed Khalid Mathana  
 

Summary of the study 
The study aimed to identify the Effectiveness of the training on 

the processes Meta-memory to improve motivation to learn and 
Attitude to Study towards low achievement among pupils from the 
holding of the first stage of basic education 
The study sample consisted of (40) ) male and female pupils from 
fifth grade elementary students, were divided into two groups: 
experimental group and a control group each of them were (20) 
male and female pupils. The experimental group were trained on 
the proposed program. 

Researcher Use the following Tools: Scale of level of socio-
cultural economic prepared by Adel  Al-Banna, and test the mental 
ability, ages 12-15 prepare by Farouk Abdel Fattah, and Scale of 
the trend towards the subject prepared by the researcher present, 
and the Scale of motivation to learn prepare by the researcher 
present, and the training program prepare by researcher present. 

The study found the following results: 
1-The existence of statistically significant differences between the 
mean scores of the experimental group and control group in the 
motivation to learn and Attitude towards the study of students of 
low achievement for the experimental group where the differences 
were significant at the level of 0.001, indicating the program's 
effectiveness in improving the motivation to learn and the Attitude 
towards the study. 
2-The existence of statistically significant differences between the 
mean scores of measurements pre and post experimental group in 
the motivation to learn and the Attitude towards the study of 
students of low achievement in favor of measurement post test 
where the differences were significant at the level of 0.001, 
indicating the program's effectiveness in improving the motivation 
to learn and the Attitude towards the study. 
3-There is no statistically significant differences between the mean 
scores of pre and post measurements for the control group in the 
motivation to learn and the Attitude towards the study of low 
student achievement. 
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4-There is no statistically significant differences between the mean 
scores of post and post post test measurements of experimental 
group  in motivation to learn and the Attitude towards the study of 
low-achievement students, indicating the continuation of the 
program's effectiveness in improving the motivation to learn and 
the Attitude towards the study of low student achievement. 
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واالتجاه نحو الدراسة للتعلم وراء الذاكرة في تحسین الدافعیة  فعالیة التدریب على عملیات ما
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  د. السید خالد مطحنة                                            

  المقدمة
االهتمـــام فـــي المختبـــرات النفســـیة منـــذ وقـــت حظـــي موضـــوع الـــذاكرة بكثیـــر مـــن 

) فضل الریادة في إرساء األسـس العلمیـة ١٨٨٥مبكر، وقد كان للعالم ابنجهاوس (
  التجریبیة في دراسة الذاكرة . 

حیــث یتفــق الكثیــر مــن علمــاء علــم الــنفس المعرفــي علــى أن التحــدي الحقیقــي 
اكرة اإلنسـانیة مـن حیـث الذي یواجهونـه الیـوم یتمثـل فـي مـدى إمكانیـة مضـاعفة الـذ

وكــــذلك كفــــاءة نظــــم ، Memory spanوســــعة اســــتیعابها  Efficiencyفاعلیتهــــا 
وعملیات تجهیز المعلومات من خالل تفعیل دور االسـتراتیجیات المعرفیـة كضـرورة 

ـــــة لمواجهـــــة االنفجـــــار الهائـــــل للمعلومات(إمـــــام مصـــــطفى ـــــى الشـــــریف،  ،حتمی وعل
٢٩٩ :١٩٩٩  .(  

اط  معرفــي یعكــس القــدرة علــى تشــفیر وتخــزین وتجهیــز حیــث تعتبــر الــذاكرة نشــ
المعلومـات المســتدخلة أو المشــتقة واســترجاعها، وهــى كقــدرة متالزمــة وغیــر مســتقلة 

) ٣٦٩: ١٩٩٨، عــن الوظــائف المعرفیــة أو النشــاط العقلــي المعرفي(فتحــي الزیــات
.  

-Metaأول مـــــــن قـــــــدم مصـــــــطلح مـــــــا وراء الـــــــذاكرة  Flavellویعتبـــــــر فالفیـــــــل 

Memory ) مشـــیرًا مـــن خاللـــه إلـــى المعرفـــة بالعملیـــات والمحتویـــات ١٩٧١عـــام (
) الحظ فالفیل أن ما وراء الـذاكرة لـیس بمعـزل عـن ١٩٧٩داخل الذاكرة، وفى عام(

الجوانــب العقلیــة األخــرى ممــا دعــاه إلــى وضــع مــا وراء الــذاكرة كجــزء مــن مــا وراء 
  .(Flavell, et al., 2001: 54)المعرفة

معرفــة الفــرد ووعیــه ومعتقداتــه وتقریــره الــذاتي عــن إلــي لــذاكرة وتشــیر مــا وراء ا
. كمـا أن مـا وراء (Randolph, et al., 2001: 357)قدرات وطاقات ذاكرته الخاصة
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 ,Schneider & Lockl) الـــذاكرة هـــي المعرفــــة بعملیـــات الـــذاكرة ومكوناتهــــا
2002,224) 

الــذاكرة وعــن حقائقهــا وتشــیر عملیــات مــا وراء الــذاكرة إلــى المعرفــة الدقیقــة عــن 
(O'sullivan & Howe, 1995, 104) كمــا تعــرف مــا وراء الــذاكرة مــن منظــور .

تجهیز المعلومات بأنها تؤثر على عملیات ومراحل تجهیـز المعلومـات وأیضـًا علـى 
  ). (Deboy , 2006, 813أداء الذاكرة بطرق مختلفة 

انـــب األول یتضـــمن وینبغـــي أن تركـــز بـــرامج مـــا وراء الـــذاكرة علـــى جانبین(الج
ــــاني یتضــــمن  -تــــدریس المعرفــــة بالعملیــــات العقلیــــة ووظــــائف الــــذاكرة  الجانــــب الث

كمـــا ینبغـــي أن ، أنشـــطة تنمـــى كیفیـــة مراقبـــة الفـــرد ألدائـــه أثنـــاء اســـتخدامه لذاكرتـــه
توجه برامج ما وراء الذاكرة انتباه األطفال على التركیز علـى نتـائج اسـتخدام الـذاكرة 

عناصــر رئیســیة هــي (الــوعي مــل والتفكیــر والــذي یتضــمن ثــالث والتــدریب علــى التأ
 Cox , 1994, 423 ; Lucangeli, et al) مراقبة الذات) -التغذیة الراجعة -بالذاكرة

, 2005 , 11).  
ـــذاكرة والـــذاكرة هـــي عالقـــة تـــأث یر متبـــادل وأنهـــا مســـالة فالعالقـــة بـــین مـــا وراء ال

رة وعملیاتهـا واسـتراتیجیاتها (مـا وراء ففي حـین تـؤثر المعرفـة الخاصـة بالـذاك ،معقدة
فــان هــذا بــدوره یــؤثر علــى  ،جمیــع العناصــر خــالل محــاوالت الحفــظالــذاكرة) علــى ت

التجمیـــع خـــالل االســـترجاع، ویبـــدو أن التـــأثیر ثنـــائي االتجـــاه ، حیـــث أن مــــا وراء 
ـــذاكرة والـــذي بـــدوره یـــؤدى إلـــى تعزیـــز مـــا وراء  ـــذاكرة تـــؤثر علـــى األداء الفعلـــي لل ال

  .(Flavell, et al., 2001, 60)اكرةالذ
أما عن الدافعیة للتعلم؛ فهي مجموعة السـلوكیات التـي یقـوم بهـا المعلـم بغـرض 
إثــارة رغبــة التالمیــذ لــتعلم موضــوع مــا وتحفیــزهم علــى القیــام بأنشــطة تعلیمیــة تتعلــق 

  به واالستمرار فیها حتى أهداف تعلم ذلك الموضوع. 
مـــا یجعلنـــا نواصـــل انـــدماج التالمیـــذ فـــي عملیـــة ولـــذا فـــان الدافعیـــة للـــتعلم هـــي 

الــتعلم، أي أن الدافعیــة تحــدد االتجــاه والفاعلیــة لــتعلم التالمیــذ، كمــا یمكــن للدافعیــة 
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، دنبیل زایـــأن تعـــوض التعـــب وحتـــى الـــنقص فـــي القـــدرة علـــى الـــتعلم لـــدى التالمیـــذ(
١٢٠ :٢٠٠٣(.  

عن الحالـة الداخلیـة أو كذلك تعبر كل من الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة 
الخارجیــة لــدى المــتعلم التــى تحــرك ســلوكه وأداءاتــه وتعمــل علــى اســتمراره وتوجیهــه 
نحو تحقیق هـدف أو غایـة محـدده، ومـن وجهـة النظـر المعرفیـة فتعـرف بأنهـا حالـه 
داخلیـــه تحـــرك أفكـــار ومعـــارف المـــتعلم وبنـــاه المعرفیـــة ووعیـــه وانتباهـــه وتلـــح علیـــه 

، األداء للوصـول إلـى حالـة تـوازن معرفیـة معینة(حمـدي شـاكر لمواصلة أو استمرار
٢٨٥ :٢٠٠٣.(  

ـــة داخلیـــة عنـــد المـــتعلم تدفعـــه إلـــى االنتبـــاه للموقـــف التعلیمـــي،  كـــذلك هـــى حال
واإلقبــال علیــة بنشــاط موجــه، واالســتمرار فــى هــذا النشــاط حتــى یتحقــق الــتعلم ألن 

قـول أن الـتعلم ال یحـدث بـدون االستثارة فقط ال تحدث الـتعلم. إال أننـا نسـتطیع أن ن
ــــى بعــــض  ــــتعلم یجــــب أن یشــــتمل عل االســــتثارة والنشــــاط، ولــــذا فمفهــــوم الدافعیــــة لل
العناصـــر التـــى تســـهم فـــى تنمیـــة الدافعیـــة للـــتعلم لـــدى الطـــالب عـــن طریـــق اآلتـــي: 

قیــام بنشــاط موجــه ال -المهمــة فــى الموقــف التعلیمــى(االنتبــاه إلــى بعــض العناصــر 
تمرار فــى هــذا النشــاط والمحافظــة علیــة فتــرة كافیــة مــن االســ -نحــو هــذه العناصــر

  ) .١٥٨ :٢٠٠٠، تحقیق هدف التعلم) (مروان أبو حویج وآخرون -الزمن 
ومــن المؤكــد أن مــا یقــوم بــه التلمیــذ مــن أســالیب الســلوك المختلفــة، مــا هــو إال 
نتیجة تفاعل وتداخل مسـتمر بـین قـوى داخلیـة وخارجیـة حیـث تمثـل القـوى الداخلیـة 

حاجــات والمیــول واالتجاهــات، وتمثــل القــوى الخارجیــة مثیــرات الموقــف الخــارجي ال
واضــحًا أو ، ًا أو مقلقــاً الــذى یوجــد فیــه الفــرد، وحیــث یكــون الموقــف الخــارجي مریحــ

، خطـــرًا أو أمنـــاً  ، ســـهًال أوغامضـــاً  ، إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن األمور(عبدالمجیـــد صـــعبًا
  ) .١٩١ :٢٠٠١، منصور وآخرون

الدافعیــة واالتجـــاه نحـــو الدراســة كـــل منهمــا أســـاس العالقـــات  ومجمــل القـــول أن
الدینامكیــة بــین الفــرد والوســط البیئــى، وهــى ضــروریة لتفســیر أســباب الســلوك، كمــا 
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ــا ذات قیمــــة وظیفیـــة عامــــة فـــى حیــــاة اإلنســـان؛ فنجــــد مـــن یركــــز علـــى بعــــض  أنهـ
هنــاك مظــاهر عملیــة االســتثارة مثــل التــوتر العضــلي أو معــدل النــبض أو التــنفس، و 

مــن یركــز علــى كیفیــة تعامــل الفــرد مــع األهــداف. ومــن یركــز علــى محــددات هــذا 
  المفهوم، وهناك من یركز على النتائج المترتبة.

فالتدریب على عملیات ما وراء الذاكرة یساعد فـي حـث األطفـال العـادیین وذوي 
 ) علــي....المعــاقین ذهنیــا-التــأخر الدراســي-م(صــعوبات الــتعلالخاصةاالحتیاجــات 

اســـــتخدام واالحتفـــــاظ باســـــتراتیجیات الـــــذاكرة الفعالـــــة التـــــي تســـــهل األداء والدافعیـــــة 
واالتجاه نحو الدراسة، كما أثبت البرنـامج التـدریبي علـى اسـتراتیجیة مـا وراء الـذاكرة 
فاعلیتـه كطریقــة للـتحكم عنــد االسـتذكار فــي تحسـین التحصــیل األكـادیمي والدافعیــة 

لمتدربـة علـي البرنـامج التـدریبي لعملیـات مـا وراء للطالب، كما أظهـرت المجموعـة ا
الـــذاكرة أداء أفضـــل خـــالل انتقـــال أثـــر التـــدریب فـــي االســـترجاع وكـــذلك مســـتوي مـــا 

كما كان لتدریب عملیات ما وراء الذاكرة أثر إیجـابى فـي التـذكر الحـر ، وراء الذاكرة
ســـــتراتیجیة التنظیم(الســــــلوك اإلســـــتراتی ســـــتراتیجیة التصـــــور البصــــــري وإ جي) مــــــن وإ

التــــدریب األعمى(بــــدون فهــــم)، كمــــا یوجــــد تــــأثیر دال إحصــــائیًا للبرنــــامج التــــدریبي 
االسـتدعاء والتعـرف)  –لعملیات ما وراء الذاكرة في متغیر عملیـات الذاكرة(التشـفیر 

لدى أطفال الحلقة األولى من التعلیم األساسي، كما أكد علـى ذلـك كـل مـن كـوكس 
)، حســــــــــــني ٢٠٠٤، ماجــــــــــــد عیســــــــــــى()٢٠٠٥)، لوكانجیــــــــــــل وآخــــــــــــرون(١٩٩٤(

 ).  ٢٠٠٧النجار(

  :مشكلة الدراسة
نبعـــت مشـــكلة الدراســـة الحالیـــة مـــن خـــالل مالحظـــة الباحـــث لتالمیـــذ المرحلـــة 
، االبتدائیــة منخفضـــي التحصـــیل الدراســـي بـــأنهم یعـــانون مـــن انخفـــاض أداء الـــذاكرة

فــرأى أنـــه قــد یرجـــع االنخفــاض لـــدى بعـــض األطفــال مـــن ضــعف الـــوعي بعملیـــات 
وهــذا مـا لفــت انتبــاه الباحـث للبحــث فــي ، اكرة كالمراقبــة الذاتیــة والضـبط والتنظــیمالـذ

  هذا المجال.
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فقـــد قـــام الباحـــث بـــاإلطالع علـــى نتـــائج ، أمـــا فیمـــا یتعلـــق بـــالتراث الســـیكولوجي
بعـــض الدراســـات والبحـــوث الســـابقة فـــى مجـــال مـــا وراء الـــذاكرة ورغـــم مـــا أظهرتـــه 

لسـابقة التـي عـززت أهمیـة التـدریب فـى تحسـین العدید من تلك الدراسات والبحـوث ا
عملیات ما وراء الذاكرة لما لـه مـن دور مهـم وفعـال فـي تحسـین أداء الـذاكرة بصـفة 

حســـني ، Cox(1994) ،Perez & Garcia(2008)عامـــة مثـــل دراســـة كـــل مـــن 
) إال أن هنــاك نتــائج بعـض الدراســات والبحــوث كانـت علــى النقــیض ٢٠٠٧النجـار(
أن البحـوث األولـى التـى اهتمـت بدراسـة  Weed , et al.,(1990)فیـذكر ، مـن ذلـك

ـــذاكرة قـــد أثبتـــت أن هنـــاك عالقـــة  ـــذاكرة وكفـــاءة ال العالقـــة بـــین عملیـــات مـــا وراء ال
بینمــا ذكــر بــاحثون آخــرون أن الــذاكرة بعیــدة المــدى یكــون ، منخفضــة وغیــر متســقة

ء فــى ســرعة بهــا خلــل واضــح عنــد األطفــال وذلــك بســبب الخلــل الموجــود لــدیهم ســوا
التــذكر أو عــدم اســتخدامهم ألســالیب تنظیمیــة أو انعــدام وجــود اســتراتیجیات لحفــظ 

  ) .John & Maria, 2006المعــلومات (
  اإلجابة عن األسئلة التالیة: يفإن الدراسة الحالیة تسعى إل، ومن ثم

 وراء الــذاكرة فــي تحســین الدافعیــة  مــا مــدى فعالیــة التــدریب علــى عملیــات مــا
المیـــــذ منخفضــــــي التحصـــــیل بالحلقــــــة األولـــــى مــــــن مرحلـــــة التعلــــــیم لـــــدى الت

  األساسي؟
 وراء الـذاكرة فـي تعـدیل االتجـاه نحـو  ما مدى فعالیة التدریب على عملیـات مـا

الدراسـة لـدى التالمیـذ منخفضــي التحصـیل بالحلقـة األولــى مـن مرحلـة التعلــیم 
 األساسي؟

 اكرة فـي تحسـین الدافعیـة وراء الـذ ما مدى استمراریة التدریب على عملیات مـا
ــــذ منخفضــــي التحصــــیل بالحلقــــة  وتعــــدیل االتجــــاه نحــــو الدراســــة لــــدى التالمی

  األولى من مرحلة التعلیم األساسي؟
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  أهداف الدراسة: 
  یهدف البحث الحالي إلى:

 وراء الذاكرة فـي تحسـین الدافعیـة  الكشف عن فعالیة التدریب على عملیات ما
  بالحلقة األولى من مرحلة التعلیم األساسي لدى التالمیذ منخفضي التحصیل

 وراء الــذاكرة فـي تعـدیل االتجــاه  الكشـف عـن فعالیـة التــدریب علـى عملیـات مـا
نحــو الدراســة لــدى التالمیــذ منخفضــي التحصــیل بالحلقــة األولــى مــن مرحلــة 

  .التعلیم األساسي
 وراء الـــذاكرة فـــي تحســـین  الكشـــف عـــن اســـتمراریة التـــدریب علـــى عملیـــات مـــا

افعیــــة وتعــــدیل االتجــــاه نحــــو الدراســــة لــــدى التالمیــــذ منخفضــــي التحصــــیل الد
بالحلقــــة األولــــى مــــن مرحلــــة التعلــــیم األساســــي بعــــد انتهــــاء تطبیــــق البرنــــامج 

  بشهرین.
  أهمیه الدراسة : 

  تتمثل أهمیة الدراسة الحالیة فیما یلي:
  مساعدة األطفال منخفضي التحصیل على اكتساب عملیـات الـذاكرة والدافعیـة

نحو الـتعلم واالتجـاه نحـو الدراسـة واالسـتفادة مـنهم فـى مختلـف أنشـطة الحیـاة 
  الدراسیة والیومیة .

  نـدرة الدراسـات العربیـة واألجنبیـة ـ فـى حـدود علـم الباحـث ـ التـى تناولـت بنـاء
برنامج تدریبي لتنمیة عملیات ما وراء الذاكرة والتعـرف علـى أثـره فـى الدافعیـة 

  لدراسة لدى منخفضي التحصیل.للتعلم واالتجاه نحو ا
  توجیـــه نظـــر مخططـــى البـــرامج الموجهـــة لألطفـــال منخفضـــي التحصـــیل إلـــى

وغیـــره مـــن الدراســـات والبحـــوث موضـــع ، التركیـــز علـــى نتـــائج البحـــث الحـــالي
عنــد إعــدادهم لبــرامج تنمیــة عملیــات مــا وراء الــذاكرة والتــى تهــدف ، االهتمــام

  علم واالتجاه نحو الدراسة.إلى تحسین عملیات الذاكرة والدافعیة للت



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
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٢٢٥  

  تقدیم دلیل للمعلم والمربـى یوضـح كیفیـة تـدریب األطفـال منخفضـي التحصـیل
على الوعي بالذاكرة والتغذیة الراجعة ومراقبـة الـذات والدافعیـة نحـو الـتعلم لمـا 
لها من تـأثیر فعـال فـى تحسـین أداء الـذاكرة والـذي یـنعكس إیجابـًا بـدوره علـي 

 لفة لدیهم.جمیع المجاالت المخت

  :اإلطار النظري
  ما وراء الذاكرة: أوالً  

فقــد ظلــت ، یمثــل موضــوع الــذاكرة واحــدًا مــن أكثــر الموضــوعات جــذبًا لالهتمــام
دراسته محورًا لجهود كثیفة من الباحثین لسنوات عدیــدة حـاولوا مـن خاللهـا التعـرف 

األشـخاص  على الذاكرة ومدى إمكانیة تحسـین أدائهـا وكیفیـة اسـتخدامها مـن جانـب
  .(Kristen & Karen,2009,34)المتمیزین

وال یمكــن أن تنشــأ عالقــات ، فبــدون الــذاكرة تصــبح الحیــاة بــدون أهمیــة ومعنــى
ــــى تــــذكرهم  ــــك لعــــدم القــــدرة عل اجتماعیــــة مــــع المحیطــــین كالعائلــــة واألصــــدقاء وذل

وتسـاعدنا الـذاكرة علـى تنمیـة عملیـات الفهـم مـن خـالل اســترجاعنا ، والتعـرف علـیهم
وتـؤثر الـذاكرة علـى قـدرتنا ، ا مضى بالمراحل السابقة من حیاتنـا كمرحلـة الطفولـةلم

  على التفكیر واسترجاع خبراتنا الماضیة.
ـــع القـــرن الحـــادي والعشـــرین شـــهد تعـــاظم كبیـــر فـــي متطلبـــات الواقـــع  فمنـــذ مطل

فلــــم تعــــد تقتصــــر علــــى نقــــل ، وتغیــــرت فیــــه مســــئولیة المعلــــم، وتحــــدیات المســــتقبل
علمــین بــل أصــبح مــن الضــروري أن یــدربهم علیهــا ویــوجههم إلــى كیفیــة المعرفــة للمت

لـــذا فقـــد تغیـــر دور ، الحصــول علـــى المعرفـــة واســـتخدامها بمـــا یحقــق نمـــوهم الـــذاتي
ـاء ومعـالج للمعلوماتالمعلم من النقل المنظم للمعلومات إلى م (مختـار علـم مفكـر بنّ

  .)١٣٥، ٢٠٠٥، الكیال
فســیة فــي اآلونــة األخیــرة إلــى دراســة وعــي واتجــه البحــث فــي مجــال الظــواهر الن

وقـــد ، وهــذا مــا ظهـــر جلیــًا فــي مصــطلح مــا وراء المعرفــة، الفــرد بعملیاتــه المعرفیــة
"  Flavellولقــــد تنــــاول " فالفیــــل ، أطلــــق علیــــه فــــي بعــــض الدراســــات المیتامعرفیــــة
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ــــة أبعــــاد  -Meta: معرفــــة مــــا وراء المعرفــــة هــــيمفهــــوم مــــا وراء المعرفــــة فــــي ثالث

cognition Knowledge ، ومهــارات مـا وراء المعرفــةMeta-cognition Skills ،
(نصـــرة جلجـــل وخیـــري  Meta-cognition Experienceوخبـــرة مـــا وراء المعرفـــة 

  ).٢٨٤، ٢٠٠٧، عجاج
فمن ثـم مـا وراء المعرفـة إذًا ، فإذا كانت المعرفة تتضمن اإلدراك والفهم والتذكر

وهــذه المعــارف المتنوعــة عــن المعرفــة ، كریتضــمن التفكیــر فــي اإلدراك والفهــم والتــذ
-Metaومـا وراء الفهـم ، Meta-perceptionیمكن تصـنیفها بأنهـا مـا وراء اإلدراك 

comprehension ، ومـــا وراء الـــذاكرةMeta-memory ، ویظـــل مصـــطلح مـــا وراء
المعرفـــــة فـــــي المرتبـــــة العلیـــــا فهـــــو بمثابـــــة المظلـــــة األساســـــیة لهـــــذه العملیـــــات(أنور 

  ).٢٠٠٦، ٢٠٠٣، الشرقاوي
ــــنفس المعرفــــي فالفیــــل  ــــم ال ــــذاكرة فــــي قــــاموس عل وأدخــــل مصــــطلح مــــا وراء ال

ـــــــــــــة ١٩٧١وآخـــــــــــــرون فـــــــــــــي عـــــــــــــام ( ـــــــــــــى مـــــــــــــا وراء المعرف ). فهـــــــــــــي تنتمـــــــــــــي إل
)Perez&Garcia,2008 , 96.(  

، ومفهــوم مــا وراء الــذاكرة أحــد المفــاهیم الحدیثــة نســبیًا فــي علــم الــنفس المعرفــي
وأثـــر ، شـــیر إلــى العالقـــة بــین الـــوعي والــذاكرةفقــد ظهـــر فــي التـــراث الســیكولوجي لی

للفـــــرد بمكونـــــات مـــــا وراء  Introspective Knowledgeالمعــــارف االســـــتبطانیة 
وتحدد بأنها ما نعرفه عن ذاكرتنا وكل مـا یناسـب عملیـات تسـجیل وتخـزین ، الذاكرة

عــــادة اكتشــــاف المعلومــــات ومــــا یتطلبــــه ذلــــك مــــن اســــتخدام اســــتراتیجیات معینــــة  وإ
صــحیحة وتعمــیم اســتخدام هــذه االســتراتیجیات فــي التغلــب علــى مشــكالت بطریقــة 

  ).Perez & Garcia , 2008, 97الذاكرة في أي موقف من مواقف الحیاة(
لــذا یبــدو للباحــث أن مــا وراء الــذاكرة ممثلــة لمــا وراء المعرفــة فــي مجــال الــذاكرة 

ورًا أساسـیًا فـي حیـاة التي تعتبر من المتطلبات الجوهریة للتعلم وألن الـذاكرة تلعـب د
فـإن علمـاء علـم الـنفس المعرفـي یسـعون إلـى فهـم عملیـات الـذاكرة والنمـاذج ، األفراد

  المفسرة لجوانبها وكیفیة تنمیتها. 



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
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٢٢٧  

  Meta-memory Conceptمفهوم ما وراء الذاكرة  -١

) مـا وراء الــذاكرة بأنهـا: المعرفــة حــول Flavell , 1971 , 277ل (یــعـرف فالف
ـــــــــات الـــــــــذا  ;McDougall,1998,282)كرة ومحتویاتهـــــــــا واتفـــــــــق معـــــــــه عملی

Shneider&Lochl,2002,224) ) إال أنFlavell&Wellman,2001 ,4 قـد عـدال (
التعریــف الســابق بأنــه " معرفــة األفــراد ووعــیهم بالــذاكرة أو بــأي شــيء أخــر متعلــق 

   .(Perez&Garcia,2008, 96)بتخزین المعلومات واسترجاعها". واتفق معه
) فـــي تعریـــف مـــا وراء الـــذاكرة علـــى أنهـــا ٤١٩، ١٩٩٨، فتحـــي الزیـــاتوركـــز (

) ٧٣، ٢٠٠٦، رشــوانربیــع الطیــب و عصــام معرفــة الفــرد ووعیــه بذاكرتــه. وتوقــف (
 , Flavell , 2000 , 16 , Flavell , et alعنـد حـد الوصـف فقـط للمعرفـة. إال أن(

یامهـا بالعمـل واتفـق ) أضافوا أیضًا ضرورة تحدید العوامل المؤثرة على ق54 , 2001
  ) .Pressley & Meter , 1994 , 81 , Cook , & Cook , 2005 , 234معهم (

 (Osman & Hannafin , 1992 , 83 , Perez & Garcia , 2008 , 96)واتفق 
بأنهـا " معلومـات تشــتمل علـى المعرفــة بمتطلبـات التـذكر الخاصــة بالمهـام المختلفــة 

الـذي یلبـي هـذه المتطلبـات والمعرفـة باإلسـتراتیجیة  والمعرفة بالسـعة المحـددة للنظـام
، البدیلـة لتخطـي هـذه الحـدود " حـین ركـزوا علـى الـوعي بـالمتغیرات المرتبطـة بــالفرد

  واإلستراتیجیة.، والمهمة
) فـي ٢١، ٢٠٠٧، ؛ حسـني النجـار Meadows , 1996 , 57مـن(  واتفـق كـل

الــوعي الــذاتي بســلوك الــذاكرة أن مــا وراء الــذاكرة یعنــى معرفــة الفــرد حــول ذاكرتــه و 
وكیفیـة عملهـا والفهـم الـذاتي لصـعوبة المهمـة والمهـارات والقـدرات الذاتیـة ألداء هـذه 

) الــى ذلــك القــدرة علــى تقیــیم Johnson , 2005 , 112المهمـة بكفــاءة. وأضــاف (
  الفرد لذاته.

بشيء من التفصیل أن مـا وراء الـذاكرة تشـیر  Flavell , 1992 , 998)وأضاف (
مــن حیــث وعیــه للكیفیــة التــي یعمــل بهــا ، إلــى معرفــة الفــرد بكــل مــا یــرتبط بذاكرتــه

النظـــــــام المعرفـــــــي فـــــــي معالجـــــــة المعلومـــــــات أثنـــــــاء عملیـــــــة االســـــــتقبال والتخـــــــزین 
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بـین العملیـات العقلیـة األساسـیة المتمثلـة فـي  اً واالسترجاع مؤكدًا على أن هنـاك فرقـ
ها والمعرفــة بهــذه العملیــات العقلیــة. القــدرة علــى اســترجاع، التعـرف علــى المعلومــات

ففـي الغالـب ال ، فقد تتطور معرفة األفراد عن ذاكرتهم خالل مراحل النمـو المختلفـة
یكــون لــدیهم وعــي تــام بهــذه المعرفــة فــي المراحــل العمریــة المبكــرة عــادة مــا یفشــلون 
ـــــم المعلومـــــات  ـــــي یمكـــــن أن تســـــاعدهم علـــــى تعل فـــــي اســـــتخدام اإلســـــتراتیجیات الت

فــاظ بهــا حتــى لــو طلـــب مــنهم ذلــك وربمــا یرجــع ذلـــك إلــى عــدم نمــو وعـــیهم واالحت
 .Production Deficiencyبعملیات الذاكرة أو ما یسمى فشل الكفاءة اإلنتاجیة 

) فیعرفان ما وراء الذاكرة بأنهـا " مـدى رضـا Troyer & Rich, 2002 , 20أما (
دراكــه لهــا بمــا یحویــه هــ، الفــرد عــن قــدرات الــذاكرة لدیــه ذا الرضــا مــن انفعــاالت: وإ
وقـدرة الـذاكرة لدیـه علـى أداء وظائفهـا الیومیـة دون ، كالثقة بالنفس واالهتمـام والقلـق

  واستخدامه الستراتیجیات أو مساعدات التذكر المختلفة ".، أخطاء
 Nelson & Narens, 1990, 125 – 128 , Parkin , 1993, 158وركـز (

Gaultney , 1998 , فـي تعـریفهم لمـا وراء ٨٧، ٢٠٠٧، مـر؛ سـلیمان منتصـر ع (
وتعنــي معرفــة الفــرد بالمعلومــات  Monitoringالــذاكرة علــى مكــونین همــا المراقبــة 

ویعنــي معرفــة الفــرد  Controlوالضــبط أو الــتحكم ، التــي یــتم تجهیزهــا أو معالجتهــا
باإلســــــتراتیجیات الممكنــــــة أو المتاحــــــة لتحســــــین قدرتــــــه علــــــى تجهیــــــز أو معالجــــــة 

) ٦، ٢٠٠٦، ، مختـار الكیــالShimamura , 2000 , 313وأضـاف( ،المعلومـات
) ٦، ٢٠٠٦، وزاد(مختـــار الكیــــال، إلـــى المكــــونین الســـابقین التقــــویم الـــذاتي للــــذاكرة

ـــذاتي حیـــث أن مـــا وراء الـــذاكرة عنـــده هـــي " الـــوعي الـــذاتي للفـــرد  مكـــون التنظـــیم ال
وانتقـــاء مـــا  بســعة ذاكرتـــه وتشـــخیص ســـهولة وصـــعوبة المهـــام ومتطلبـــات معالجتهـــا

یناسـبها مــن اسـتراتیجیات تــذكر وتوظیفهـا بمــا یحقـق زیــادة دقـة أحكامــه حـول قدرتــه 
ــــان دروزة، علــــى المراقبــــة والتنظــــیم والتقــــویم الــــذاتي للــــذاكرة " ، فــــي حــــین ركزت(أفن

؛ Matlin, 2005وركـــــز(، ) علـــــى مكـــــون الضـــــبط أو الـــــتحكم فقـــــط٥٠، ٢٠٠٤
Wolfgang , 2008فقـط حـین أشـاروا إلـى أن مـا وراء  ) علـى مكـون الضـبط الـذاتي
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فــي ، الــذاكرة هــو معرفــة الفــرد ووعیــه وتحكمــه فــي ذاكرتــه وكیفیــة عملهــا وعملیاتهــا
) علــى مكــون الضــبط أو الــتحكم ٢٠٨، ٢٠٠٣، حــین ركــز كــل من(أنــور الشــرقاوي

) علـى الضـبط والتنظـیم والتعـرف ٦٩، ٢٠٠٠، مصطفى سـیدإمام فقط. بینما ركز(
  بق بأداء الذاكرة.والرصد والتنبؤ المس

یتضـــح مـــن التعریفـــات الســـابقة أن مـــا وراء الـــذاكرة هـــو بمثابـــة منظومـــة معقـــدة 
تحتوي على العدید من العملیات العقلیة المعرفیـة. وأوضـحت التعریفـات السـابقة أن 

، بــــین مــــا وراء الــــذاكرة والــــذاكرة بمكوناتهــــا وعملیاتها(التشــــفیر اً شــــدید هنــــاك تــــداخالً 
). كمـــا أن ٢٠٠٠ع) كمـــا فـــي تعریـــف " إمـــام مصـــطفى ســـید "(االســـترجا، التخـــزین

معرفـــة الفـــرد بنظـــام الـــذاكرة لدیـــه یعـــد أحـــد مكونـــات نظـــام أكبـــر وهـــو معرفـــة الفـــرد 
بمنظومــة تكــوین وتنــاول المعلومــات لدیــه بصــفة عامــة والتــي تــؤثر بــدورها إیجابیـــًا 

  على قدرته على التذكر.
  تتمثل في: :Meta-memory Componentsمكونات ما وراء الذاكرة  -٢

: الوعي    :Awarenessأوًال
، یقصد به إدراك الفرد بالحاجـة للتـذكر كمتطلـب ضـروري مسـبق للـذاكرة الفعالـة

 Glover , et)فمعرفة الفرد بأنه سیحتاج لتذكر مادة ما یؤثر في طریقـة تعلمـه لهـا 

al., 1990, 103) ،ي أي وعـــي الفـــرد بالعملیـــات واإلســـتراتیجیات الخاصـــة بـــه فـــ
 , Lindstrom , 1995)التفكیـر والتـذكر وقدرتـه علـى توجیـه وتنظـیم هـذه العملیـات

28).  
ـــذاكرة  كمـــا أن الـــوعي هـــو إلمـــام المـــتعلم بالحاجـــة للتـــذكر كمتطلـــب ضـــروري لل

، ٢٠٠٤، عبـــــد الفتـــــاحالفعالــــة وملمـــــًا بنـــــواحي القــــوة والضـــــعف فـــــي ذاكرته(فوقیــــة 
٢٢١.(  

ـــًا بال حاجـــة إلـــى التـــذكر كمتطلـــب ضـــروري والـــوعي یعنـــي أن یكـــون الفـــرد واعی
فمعرفة الفرد بأنه یحتاج لتذكر معلومـات مـا یـؤثر فـي طریقـة تعلمـه ، للذاكرة الفعالة

  ) .٢١٠، ٢٠٠٣، (أنور محمد الشرقاوي
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) أن الــوعي عملیــة شــعوریة لـــدى ٢١، ٢٠٠٢، كمــا یــرى (عــادل محمــد العــدل
لوكه المعرفـي خـالل الفرد تنم عن وعیه بما یستخدمه مـن عملیـات ویعنـي وعیـه بسـ

حیــث یتضــمن الــوعي بــالغرض منهــا والــوعي بمــا یعرفــه بالفعــل ، المهمــة التعلیمیــة
والــوعي باإلســتراتیجیات والمهــارات ، والــوعي بمــا هــو فــي حاجــة إلــى معرفتــه، عنهــا

  التي تیسر التعلم.
ویعنــي الــوعي أیضــًا أن یكــون الفــرد واعیــًا بالحاجــة للتــذكر كمتطلــب ضــروري 

فمعرفــة الفــرد بأنــه ســیحتاج لتــذكر مــادة مــا یــؤثر فــي طریقــة ، ة الفعالــةمســبق للــذاكر 
وحینمــا تكــون هــذه المعلومــات واضــحة فإنــه حینئــذ یعــرف نــواحي قوتــه ، تعلمــه لهــا

حیـث ، ونواحي ضعفه ویـدرك أن مهـام الـذاكرة الصـعبة تتطلـب طرقـًا مختلفـة للـتعلم
ف یتـــذكره أو ال یتـــذكره أن هـــذه المعلومـــات تـــوفر لدیـــه القـــدرة علـــى انتقـــاء مـــا ســـو 

ــــى معرفــــة ومــــدى تقدمــــه نحــــو األهــــداف. ، بدرجــــة كبیــــرة ــــاج إل ــــوعي بمــــا یحت أو ال
)Miller , 1990: 102 – 103.(  

وممـــا ســـبق یعـــرف الباحــــث الحـــالى الـــوعي بأنـــه " عملیــــة شـــعوریة لـــدى الفــــرد 
بتكوینـه المعرفـي وذاكرتـه الخاصـة تمكنـه مــن أداء مهمـة مـا أو حـل مشـكلة وتقــدیر 

    "االت النجاح أو الفشل في تعلم المهمة أو حل المشكلةاحتم
ومن أهـم أنـواع الـوعي بالمعرفـة التـي شـغلت اهتمـام البـاحثین الـوعي بالعملیـات 

  اآلتیة:
حیــــث االهتمـــام هنــــا بمعرفـــة الفــــرد بكیـــف یحــــافظ علــــى الـــوعي باالنتبــــاه:  -أ

لبیئـة لتصــبح انتباهـه للمهمـة مثـل أن یتحــدث بصـوت عـال لنفسـه أو أن یعیــد بنـاء ا
ویقلل من عناصر التشتیت فیها بأن یتوقف عـن سـماع الموسـیقى أثنـاء ، مناسبة له

ویشـــتمل هـــذا المفهـــوم أیضـــًا قـــدرة الفـــرد علـــى الـــتحكم فـــي عملیـــات ، المـــذاكرة مـــثالً 
مثــل التجاهــل االنتقــائي للمنبهــات غیــر المرتبطــة بالمهمــة محــل ، انتباهــه وتنظیمهــا

  على المنبهات المرتبطة بها فقط. وتركیز االنتباه، االهتمام
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ویقصـــد بــه معرفـــة مجــاالت وعملیـــات الــذاكرة وتنظیمهـــا الــوعي بالـــذاكرة:  -ب
كما هو الحال عندما یعي األفراد بأن استدعاءهم للمعلومـات سـیكون أفضـل إذا مـا 

كمـا ، أجابوا عن األسئلة الموجهة إلیهم في نفس الحجرة التي اختبـروا فیهـا مـن قبـل
، ومراقبـة اسـتخدامها، الوعي أیضـًا الدرایـة بمختلـف إسـتراتیجیات الـذاكرة یشتمل هذا

  والتعدیل فیها في حالة الفشل في عملیة التذكر.
ــالفهم:  -ج ــوعي ب  ویشــیر إلــى مراقبــة الفــرد لفهمــه لمــا یتلقــاه مــن معلومــات،ال

مـــا والتعـــدیل فیهـــا إذا ، معرفتـــه باإلســـتراتیجیات المناســـبة لزیـــادة قدرتـــه علـــى الفهـــمو 
  ).٢٠٧: ٢٠٠٣، فشل في فهم شيء ما(أنور الشرقاوي

، وتبـاین البــاحثون فــي تحدیــد متــى یمكـن رصــد وعــي األفــراد بعملیــاتهم المعرفیــة
ففضــل بعضــهم أن یــتم ذلــك بعــد أن یفــرغ األفــراد تمامــًا مــن حــل مــا یــواجههم مــن 

فـــي حـــین فضـــل الـــبعض اآلخـــر أن یـــتم ذلـــك ، مشـــكالت(أي بعـــد أدائهـــم المعرفـــي)
وقــد ذهــب فریــق ثالــث إلــى إمكــان رصــد وعــي ، ء أداء المهمــة أو حــل المشــكلةأثنــا

وكـــان المنطـــق الـــذي ، األفـــراد بعملیـــاتهم قبـــل أدائهـــم علـــى المهـــام التـــي تقـــدم إلـــیهم
اســتند إلیــه هــذا الفریــق األخیــر هــو أن تنبــؤات الفــرد بأدائــه قبــل أداء المهمــة تعكــس 

  ما رسخ لدیه من إدراكات. 
یــد مــن البــاحثین المهتمــین بتنمیــة الــذاكرة إلــى اعتبــار أن زیــادة وهــذا مــا قــاد العد

الــوعي بنظــام الــذاكرة وكیفیــة معالجــة المعلومــات فیهــا عــن طریــق البــرامج التدریبیــة 
  ).٧٤، ٢٠٠٦، هو مفتاح تنمیة الذاكرة(عصام الطیب وربیع رشوان

مــع زیــادة وأســفرت نتــائج الدراســات التــي تتعلــق بارتقــاء الــوعي بمــا وراء الــذاكرة 
  ما یلي: إلىالعمر والخبرة 

  یفهــم معظــم األطفــال فــي ســن المدرســة أن هنــاك مواقــف تتطلــب جهــدًا نشــطًا
ولسـوء الحـظ فـإن الــوعي ال یتـرجم دائمـًا إلــى ، لتخـزین المعلومـات فـي الــذاكرة
فكثیــــر مــــن األطفــــال بریــــاض األطفــــال حــــین ، إســـتراتیجیة فعالــــة فــــي التــــذكر

  ة ینظرون أو یشیرون إلیها.یطلب منهم تذكر مواد معین
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 ـــــذاكرة تتحســـــن مـــــع العمـــــر وأن األنمـــــاط ، یـــــدرك معظـــــم األطفـــــال أن قـــــدرة ال
 المختلفة من المعلومات ال تتذكر بنفس الجودة.

  یعتقــــــد أطفــــــال ریــــــاض األطفــــــال بصــــــفة عامــــــة أنهــــــم یســــــتطیعون االحتفــــــاظ
بتــدا، بمعلومــات أكثــر فــي الــذاكرة قصــیرة المــدى ممــا یقــدرون علیــه فعــالً  ءًا وإ

مــن الصــف الثــاني وحتــى الصــف الرابــع ال تزیــد نســبة المبــالغین فــي التقــدیر 
% ومـــن هـــذه المرحلـــة حتـــى الثانویـــة تـــنخفض نســـبة المبـــالغین إلـــى ٢٥عـــن 

٥.% 

  الصـــف الثالـــث فـــإنهم یســـتطیعون التنبـــؤ بمســـتوى  إلـــىمـــا أن یصـــل األطفـــال
 أداء ذاكرتهم.

 أسـهل فـي االسـترجاع مــن  یعـرف معظـم األطفـال أن المعلومـات التـي یألفونهـا
 المعلومات األقل ألفة.

  الصـــف األول االبتــدائي حتـــى یتبــین معظمهـــم أن  إلــىمــا أن یصــل األطفـــال
 التعرف أسهل من االسترجاع ویستطیعون أن یشرحوا السبب.

  مـــن األطفـــال فـــي ریـــاض األطفـــال أن االســـترجاع ٥٠یفهـــم مـــا یزیـــد عـــن %
ومــا أن یصــل األطفــال ، الحرفــيبلغــتهم أقــل فــي المتطلبــات مــن االســترجاع 

 الصف الخامس إال ویفهمون جمیعًا تقریبًا هذا الفرق.

  ــــة یــــزداد احتمــــال إدراك األطفــــال األكبــــر ســــنًا لفكــــرة أن الخصــــائص التنظیمی
 للعمل التعلیمي تؤثر في قابلیتهم للتذكر.

 وحـین یتـاح للتالمیـذ ، ال یعرف التالمیذ في الصف األول عادة مـا ال یعرفونـه
السنة السادسة من أعمـارهم الفـرص المتعـددة لدراسـة واسـترجاع مجموعـة في 

كبیـــرة مـــن الصـــور فـــإنهم یختـــارون دراســـة صـــور ســـبق أن اســـترجعوها عـــن 
ـــم یســـترجعوها أمـــا أطفـــال الصـــف الثالـــث فیركـــزون ، دراســـتهم للصـــور التـــي ل

 عبـــد الفتـــاحعلـــى الصـــور التـــي لـــم یســـترجعوها أي التـــي لـــم یتعلموها(فوقیـــة 
 ).  ١٠٢ – ١٠١، ٢٠٠٥، عبد الحمیدوجابر 
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  Diagnosis :ثانیًا :التشخیص 
یعنـــي التشــــخیص معرفــــة األفــــراد باألشــــیاء التــــي تزیــــد مــــن ســــهولة أو صــــعوبة 

معرفــة اإلســـتراتیجیة التـــي تســتخدم فـــي تخـــزین  ىمشــكلة تـــذكر معینــة باإلضـــافة إلـــ
، ریفواســترجاع المعلومــات بطریقــة ذات كفاءة(إمــام مصــطفى وصــالح الــدین الشـــ

٣٠٤، ١٩٩٩(.  
كمـــا أن التشـــخیص یعنـــي اســـتخدام الفـــرد اإلســـتراتیجیة المناســـبة للوصـــول إلـــى 

  ).Eriksson , 2000 , 16إدراك الهدف(
) أن التشـــخیص یشـــیر إلـــى مهـــارتین ٢١٠، ٢٠٠٣، كمـــا یرى(أنـــور الشـــرقاوي

  فرعیتین مرتبطتین هما:
ام التــــذكر تقــــدیر صــــعوبة مهــــام التــــذكر: ویــــرتبط ذلــــك بفهــــم أن بعــــض مهــــ -أ

وقـد قسـمت المتغیــرات المـؤثرة فـي عملیــة التقـدیر إلـى متغیــرات ، أصـعب مـن غیرهــا
مرتبطــة بخصــائص األدوات التـــي تســاعد علـــى التــذكر ومتغیـــرات مرتبطــة بموقـــف 
االســـترجاع الطبیعـــي حیـــث یـــرتبط تقـــدیر صــــعوبة المهـــام بكـــل مـــن مقـــدار المــــادة 

، ٢٠٠٣، قــة تنظیمهــا(أنور الشــرقاويواأللفــة بالمعلومــات وســرعة تقــدیم المــادة وطری
٢١٠.(  
ـــــوع االختبـــــار  -ب ـــــرتبط بن ـــــة ت ـــــذكر: هـــــذه المهـــــارة الفرعی ـــــات الت ــــد متطلب تحدیـ

فاالستعداد الختبار من نوع االختیار من متعـدد یـتم بطریقـة مختلفـة عـن االسـتعداد 
كمـا تـرتبط أیضـًا بالمرحلـة العمریـة ، الختبار المقال مـع كـون الكتـاب مفتوحـًا وهكـذا

هـدف التـذكر یختلـف مـن مرحلـة ألخـرى فكلمـا ارتقـى الطالـب فـي مراحلـه الدراسـیة ف
فإنـــه یطلـــب منـــه اســـتخدام أنـــواع مختلفـــة مـــن التشـــفیر وذلـــك ألن مطالـــب التـــذكر 
أصـبحت أكثـر صـعوبة ومــن ثـم یصـبح علـى الطــالب النـاجحین أن یطـوروا أنماطــًا 

ین علـــــى مهـــــارة ویطلـــــق بعـــــض التربـــــوی، معقـــــدة للدراســـــة تناســـــب مطالـــــب التـــــذكر
ألنهــا تعـزز مــا وراء الـذاكرة فعنــدما  Feed backالتشـخیص مهـارة التغذیــة الراجعـة 

یحصــل الطــالب علــى تغذیــة راجعــة عــن أدائهــم فــي إســتراتیجیة مــا فــإنهم یتعلمــون 
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مدى فعالیة وأوجه القصور التي تمت أثنـاء األداء وذلـك یـؤدي إلـى تحسـن مـا وراء 
اإلسـتراتیجیة فیمـا بعـد وتسـتمر الـدورة بحیـث یتحسـن  الذاكرة ممـا یـؤثر علـى اختیـار

  ) .Flavell , et al , 2001 , 54األداء في المهام وما وراء الذاكرة خالل النمو (
أسـلوبًا لتطـویر كیفیـة تقیـیم األفـراد ، )Schraw & Brooks , 2000 , 9ویقتـرح (

تتضــمن األســئلة لســلوكهم الخــاص بالــذاكرة یتمثــل فــي إمــدادهم أثنــاء العمــل بقائمــة 
  التالیة:
 ما الغرض من تعلم هذه المعلومات ؟  
 هل أعرف كل شيء عن هذا الموضوع ؟ 

 هل أعرف اإلستراتیجیة التي سوف تساعدني على الحفظ ؟ 

 كیف یجب أن أصحح األخطاء ؟ 

 هل أنجزت األهداف التي وضعتها لنفسي ؟ 

 أي المعلومات أسهل في حفظها ؟ ولماذا ؟ 

  :Monitoringثالثًا :المراقبة 
یقصـــد بمراقبــــة الــــذاكرة قــــدرة الفــــرد علـــى تحدیــــد وتتبــــع موضــــعه أثنــــاء محاولــــة 

  .Schneider & Bjorklund, 1997, 46)وصوله إلى هدفه في الفهم أو التذكر (
) بأنهـا قـدرة الفـرد علـى التنبـؤ Audrey et al., , 2007 , 2811في حین عرفهـا (

مـــن اســــترجاعها فـــي وقـــت اســــتدعاء  أثنـــاء وقـــت الدراســـة بــــأي العناصـــر ســـیتمكن
  الحق.

وتتمثل مراقبة الذات في متابعة الفرد لما تـم عملـه ومـا یجـري عملـه ومـا یحتـاج 
إلـــى عملـــه إلكمـــال مهمـــة التـــذكر وهـــي تعمـــل كتغذیـــة راجعـــة یقـــدمها الفـــرد لنفســـه 

، )٢٠٥، ٢٠٠٧، وولیــد خلیفــة عبــد الخــالق؛ الســعید  ٦٩، ٢٠٠٤، (ماجــد عیســى
فـــرد فـــي مالحظـــة تقدمـــه عنـــد إدخـــال المعلومـــات فـــي الـــذاكرة عـــن أي أن یســـتمر ال

طریـق طـرح مســتمر لألسـئلة واإلجابــة علیهـا مثـل إلــى أي حـد أعــرف هـذه المــادة ؟ 
وهــذا مــا یقــوم بــه المتعلمــون المتقــدمون فــي تعلمهــم حیــث یراقبــون باســتمرار تقــدمهم 
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یــب مــن درجــة فــي اســتذكاراتهم ویؤكــدون علــى مــا تعلمــوه بدرجــة كافیــة ومــا هــو قر 
  . (Michener & Dbamter , 1994 , 105)التمكن وما الذي یحتاج جهدًا إضافیًا 

  ) أن عملیة مراقبة الذات تعد مسئولة عن:Van Ede , 1996 , 15وتعتقد (
 .تحدید مهمة التذكر  
 .تقدیم تغذیة راجعة عن التقدم في مهمة التذكر ومدى صعوبتها 

  العملیات التنظیمیة.معرفة إستراتیجیات التذكر ونجاح 

 .تمكین الفرد من الحصول على معرفة ذاتیة عن مستوى ووظائف الذاكرة 

وتـزداد دقـة تنبـؤات االسـتدعاء الالحـق للمعلومـات عنـدما تكـون هنـاك محــاوالت 
(تقیـیم ذاتـي ألداء الـذاكرة) وقـد تتولـد الدقـة التنبؤیـة مـن تقیـیم عشـوائي  اختبار قبلیـة

 ,Audrey et al, 2007)التخـزین فـي االسـتدعاء الالحـقلنتـائج عملیتـي التشـفیر و 

2813).  
  ) ثالث مظاهر للمراقبة هي:Sternberg , 1999 , 265ویحدد (

 .التنبؤ بدرجات االستدعاء  
 .التخطیط اإلستراتیجي 
 تحدید ما إذا كانت إستراتیجیة التذكر المستخدمة ستؤدي للحل الصحیح أم ال. 

والـتحكم ، Monitoring) أن المراقبـة Xiaoming & Chu , 2004ولهـذا یـرى (
Control  من أهم أوجه ما وراء الذاكرة والتي تعكس قدرة الفـرد علـى الـوعي وتقـویم

وهذا یرجع إلى أن الفرد یعـرف مـن خـالل المتابعـة موقفـه فـي سلسـلة ، درجة الوعي
ــــم تحقیقهــــا ویســــتطیع  ــــة الجزئیــــة التــــي قــــد ت العملیــــات المتتابعــــة واألهــــداف المرحلی

  اكتشاف األخطاء وتعدیلها بالعودة إلى نقطة الخطأ وهي تتضمن:
النظــر لألمــام: أي تعلــم بنــاء تتــابع الخطــوات مــن تحدیــد مواقــع واحتمــاالت  -أ

وتحدیـــد ، واختبـــار إســـتراتیجیات تقلـــل مـــن احتمـــال الخطـــأ أو تیســـر تداركـــه، الخطـــأ
  وتقییم االستفادة منها.، مصادر تغذیة راجعة في كل خطوة
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نظر لما مضـى: أي تحدیـد األخطـاء التـي سـبق الوقـوع فیهـا وتسـجیل مـا ال -ب
تـــم إنجـــازه فعـــًال وبالتـــالي تحدیـــد المطلـــوب إنجـــازه وتقـــدیر معقولیـــة النـــواتج الراهنـــة 

  ).٦٧، ١٩٩٤، إلنجاز األداء(عزالدین عطیة
: التنظیم    :Organizationرابعًا

اكرة بالطریقـة التـي تسـاعده یعرف التنظیم بقدرة الفرد على تنظیم المعلومات بالذ
وتقســیم الوقــت لمعالجــة تنفیــذ مهــام التــذكر ســعیًا ، علــى تــذكرها بصــورة أكثــر كفــاءة

  لتحقیق أفضل أداء.
وتعتبر عملیة التنظیم مكونًا هامـًا مـن مكونـات مـا وراء الـذاكرة فمـن خـالل قیـام 

یحصــل علــى فإنـه یــربط بــین مــواد غیـر مرتبطــة ل، المـتعلم بتنظــیم المعــارف بالــذاكرة
مجموعـــة معلومــــات مرتبطــــة وذات معنــــى یســــهل اســــتذكارها وتــــذكرها(منال شــــمس 

  ).٣١، ٢٠٠٦، الدین
وتتمثــل عملیــة التنظــیم فــي تنظــیم الوقــت حیــث یقــوم المتعلمــون بتقســیم الوقــت 

حیـث ، وتنظـیم التمثـیالت العقلیـة للمعلومـات، لمعالجة تنفیذ مهمة مـن مهـام التـذكر
ات في الكتاب المدرسي المقـرر بصـورة مختلفـة تسـاعدهم یصور المتعلمون المعلوم

  ).١٧٥: ٢٠٠٣، في عملیة االستذكار(صالح الدین الشریف
، التشــــخیص، یتضــــح ممــــا ســــبق أن عملیــــات مــــا وراء الــــذاكرة الســــابقة(الوعي 

التنظــیم) هــي بمثابــة عملیــات متكاملــة مــع بعضــها الــبعض وأكثــر ترابطــًا ، المراقبــة
ه العملیـات المترابطـة فـي تطبیـق جلسـات البرنـامج. وتبـدأ وسوف یراعى الباحث هـذ

ــــارًا مــــن ســــن( ــــذاكرة فــــي النمــــو اعتب وتظهــــر ، ) ســــنوات٦ – ٤عملیــــات مــــا وراء ال
ممـــا یشـــیر إلـــى أن تطبیـــق البرنـــامج التـــدریبي ، ) ســـنوات١٠ – ٧بالكامـــل مـــا بـــین(

 منخفضــــــــــــيإلســــــــــــتراتیجیات مــــــــــــا وراء الــــــــــــذاكرة علــــــــــــى عینــــــــــــة الدراســــــــــــة مــــــــــــن 
تأخرین عقلیـا (القـابلین للـتعلم) )بالصـف الخـامس (السـادس )االبتـدائي التحصیل(الم

مناســـبًا للمرحلـــة العمریـــة لهـــم. وعملیـــات مـــا وراء الـــذاكرة األربعـــة جمیعهـــا عملیـــات 
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وهــــي عملیـــــات ، عقلیــــة معرفیــــة. وتعـــــد بمثابــــة أنظمـــــة متكاملــــة بمنظومــــة الـــــذاكرة
  دینامیكیة متداخلة مع بعضها ویصعب فصلها.

  تفسیر ما وراء الذاكرة: نماذج  -٣
أعتقــد أنـــه یشـــمل ، ١٩٧٠عنــدما قـــدم فالفیــل مفهـــوم مـــا وراء الــذاكرة فـــي عـــام 

وقـد تبـع ظهـور ذلـك ، المعرفة بكل الجوانب المحتملـة لتخـزین واسـتدعاء المعلومـات
المفهوم العدید من النماذج التي ساهمت في تحویل ما وراء الـذاكرة مـن مجـرد فكـرة 

  بعضها فیما یلي:  ویتمثل، إلي نموذج
  )١٩٧٨) نموذج براون(٢(    )١٩٧٧) نموذج فالفیل وولمان(١(
  )١٩٨٤) نموذج كلو(٤(      )١٩٨٣) نموذج ویلمان(٣(
  )١٩٨٩) نموذج بروكوسكي وبرسیلي(٦(    )١٩٨٦اریس وآخرون() نموذج ب٥(
  )٢٠٠٢) نموذج جولد سمیث وآخرون (٨(  ) ١٩٩٤) نموذج نلسون ونارنیس(٧(

  :یالحظ الباحث أنهعة تلك النماذج المفسرة لما وراء الذاكرة من خالل مراج
علـــى الــــرغم مـــن توصــــل كــــل نمـــوذج إلــــى سلســــلة مـــن التصــــورات المختلفــــة  - ١

لمكونــات مــا وراء الــذاكرة ووظائفهــا إال أن هنــاك شــبه اتفــاق یجمــع بــین هــذه 
ــــذاكرة إلــــى مكــــونین همــــا: المكــــون المعرفــــي  النمــــاذج وهــــو تقســــیم مــــا وراء ال

  التحكمي. والمكون
) ١٩٨٦) مــع نمــوذج بــاریس وزمــالؤه (١٩٧٧اتفــق نمــوذج فالفیــل وویلمــان ( - ٢

فـــي تقســــیم مـــا وراء الــــذاكرة إلـــى المكــــون التحكمـــي والمعرفــــي وفـــي تأثیرهمــــا 
بشكل فعال فـي سـلوك الـذاكرة وفـي اخـتالفهم بـین األطفـال والمـراهقین وأیضـًا 

ثالثـــًا وهـــو مـــا وراء  مـــن فـــرد آلخـــر إال أن بـــاریس وزمـــالؤه قـــد أضـــافوا مكونـــاً 
  الذاكرة الشرطیة.

) ١٩٩٤، ١٩٩٠) مـع نمـوذج نیلسـون ونـارینس (١٩٨١اتفق نموذج بـراون ( - ٣
) فــي التركیــز علــى المكــون التحكمــي ٢٠٠٢ونمــوذج جولــد ســمیث وآخــرون (

أشــار كـــًال مـــن نیلســـون  حیـــثلمــا وراء الـــذاكرة إال أنهـــم اختلفــوا فـــي مكوناتـــه 
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إلــــى أن المكـــــون التحكمـــــي یتكـــــون مـــــن وجولـــــد ســـــمیث وآخـــــرون ، ونــــارینس
  المراقبة والتحكم فقط.

) علــــى مســــتویات المعرفــــة عــــن عــــالم العقـــــل ١٩٨٣ركــــز نمــــوذج ویلمــــان ( - ٤
  الداخلي ومعالجة المعلومات وتطورها خالل سنوات ما قبل المدرسة.

) نمـــوذج المعـــالج الجیـــد للمعلومـــات الـــذي ١٩٨٩قـــدم بوركوســـكي وآخـــرون ( - ٥
القویة بین ما وراء الذاكرة ومعالجـة المعلومـات مـن أوضح من خالله العالقة 

خـــالل تحدیـــد صـــفات األفـــراد الجیـــدین فـــي تجهیـــز المعلومـــات والتـــي تمثلـــت 
  معظمها في امتالكهم لمهارات ما وراء الذاكرة بدرجة مرتفعة.

: وهـو محـور .Gold Smith , et al(2002) ) نمـوذج جولـد سـمیث وآخـرون ٨( 
  الدراسة الحالیة
لــد ســمیث وزمــالؤه مــن خــالل هــذا النمــوذج دور مــا وراء الــذاكرة فــي أوضــح جو 

وقســـما مـــا وراء الـــذاكرة إلـــى مكـــونین رئیســـیین همـــا: ، تحســین أداء عملیـــات الـــذاكرة
المراقبــة والضــبط أو الــتحكم وكالهمــا مهمــان فــي أداء عملیــات الــذاكرة ،وقــد وجــدوا 

إلى مسـتوى مـا وراء الـذاكرة  أن الفرق بین ذوي األداء التذكري الجید والرديء یرجع
لــدى كــل مــنهم ،وبالتــالي فــإن اســتخدام تــدریبات مــا وراء الــذاكرة یعــالج القصــور فــي 
ـــذاكرة المختلفـــة ویـــنعكس ذلـــك علـــى األداء المعرفـــي لألفـــراد فـــي المهـــام  عملیـــات ال
ــــذاكرة واألداء.  ــــین ال ــــذاكرة تعتبــــر نقطــــة االرتكــــاز ب المختلفــــة ،حیــــث أن مــــا وراء ال

تـالي یوضـح التفاعـل بـین عملیـات المراقبـة والـتحكم وهـذا التفاعـل یـنعكس والشـكل ال
وهـذا ، مباشرة في التأثیر على عملیـات الـذاكرة بدایـة مـن التشـفیر وحتـى االسـترجاع

بــدوره یــنعكس علــى أداء الفــرد فــي جمیــع المهــام المعرفیــة للوصــول إلــى االســتجابة 
  المناسبة.
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  ) In: Gold Smith , et al , 2002 , 91جولد سمیث وآخرون " لما وراء الذاكرة () نموذج " ١شكل ( 

وقــد قــدم جولــد ســمیث وزمــالؤه عملیــات مختلفــة عنــد اســتدعاء الفــرد المعلومــات 
  أثناء مهمة االستدعاء الحر للذاكرة وهذه المكونات هي:

 ؤها.التذكر الكلي: مقدار المعلومات الصحیحة المتاحة التي یمكن استدعا  
  فعالیــة المراقبــة: المــدى الــذي یمكــن عــن طریقــة التفرقــة بــین اإلمكانــات التــي تــم

 تقییمها على نحو صحیح بین اإلجابات الصحیحة وغیر الصحیحة.

  التحلیــل: المــدى الــذي یكــون الفــرد قــادرًا مــن خاللــه علــى التمییــز بــین اإلجابــات
  الصحیحة وغیر الصحیحة.

   ثقة الفرد في إجاباته واإلمكانیـات الفعلیـة لتكـون هـذه المعایرة: التوافق التام بین
 اإلجابات صحیحة.

 .الحساسیة للضبط: المدى الذي تعتمد في سیاقه اإلجابات على المراقبة  

المھمة ومطالب الشخصیة األھداف  

 التشفیر 
 التمثیل 
 االحتفاظ 
 االسترجاع 

 

 أو التحكم المراقبة
 الضبط

 أفضل
 ةإجاب

 متاحة

  المقیم االحتمال  
 -  المعلومات المدركة

 أو المحسوسة
 معاییر

 االستجابة

 اإلجابة
 المقررة

 أو(
)المحذوفة  

الذاكرة وراء ما الذاكرة  األداء 
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  تحدید معیار االستجابة: إمكانیـة تحدیـد البدایـة فـي اتسـاق مـع إمكانیـة أن تكـون
 االستجابة صحیحة.

واألبعــاد التــي ارتكــز علیهــا برنــامج  وفــي ضــوء مــا ســبق یمكــن تحدیــد المكونــات
  ما وراء الذاكرة في الدراسة الحالیة فیما یلي:

ومـدى قدرتـه ، وتحدید نقاط القـوة والضـعف بهـا، وعي الفرد وتقدیره لسعة ذاكرته -أ
حیــث أن الطــالب یختلفــون فیمــا بیــنهم فــي كــم ونــوع ، علــى إنجــاز المهــام التذكریــة

وكلمــــا كــــان الطــــالب موضــــوعیین فــــي ، رتهمالمعلومــــات التــــي یمتلكونهــــا عــــن ذاكــــ
وكــــذا اختیــــار ، اســــتطاعوا بــــذل الجهــــد المناســــب لــــألداء، تقــــدیرهم لســــعة ذاكــــرتهم

اإلســتراتیجیة المناســبة للمهمـــة. ومــن الدراســـات التــي اهتمــت بهـــذا المكــون دراســـة: 
حســـني النجـــار ، )٢٠٠٤( عبـــد الفتـــاحفوقیـــة ، )١٩٩٩إمـــام ســـید وصـــالح الـــدین (

 Perez & Garcia، )٢٠٠٧وولیــــد خلیفــــة ( عبــــد المعطــــيد الســـعی، )٢٠٠٧(
(2008).  

، الوعي بتحدید درجة سهولة أو صعوبة مهام التذكر والعوامل التي تحـدد ذلـك -ب
ومـدى ، فالمتعلم یسلك بشـكل اسـتراتیجي أوًال فـي ضـوء األلفـة بـالمواد المـراد تـذكرها

التـــذكر وفقـــًا ألســـلوب  وتحدیـــد متطلبـــات، والـــوعي بالحاجـــة للتـــذكر، تشـــویق المـــادة
). ومـــــن الدراســـــات التـــــي ٢٢٤، ٢٠٠٤، عبـــــد الفتـــــاحالقیـــــاس وخصائصـــــه(فوقیة 

عبـد فوقیـة ، )١٩٩٩اهتمت بهذا المكون دراسة(إمام سـید وصـالح الـدین الشـریف (
 & Perez، )٢٠٠٧حســني النجــار (، )٢٠٠٤ماجــد عیســى (، )٢٠٠٤( الفتــاح

Garcia(2008).  
حیـث تشـیر ، ت التـذكر المالئمـة لطبیعـة مهمـة التـذكرالوعي بانتقاء إستراتیجیا -ج

العدید من الدراسـات إلـى ضـرورة تـدریب المتعلمـین علـى اسـتراتیجیات الـذاكرة حتـى 
عبـد فوقیـة ، )٢٠٠٠ومـن هـذه الدراسـات (إمـام سـید (، یكتسب السلوك اإلستراتیجي

 حســني النجــار، )٢٠٠٤ماجــد عیسـى (، )٢٠٠٥مختــار الكیـال (، )٢٠٠٤( الفتـاح
  .Perez & Garcia(2008))، ٢٠٠٨خضر أبو زید (، )٢٠٠٧(



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤١  

) أنهـــا تشـــیر إلـــى وعـــي ٦١، ٢٠٠٧(الحساســـیة المعرفیـــة: یـــرى حســـني النجـــار -د
الفرد بأن كل مهمة مـن مهـام الـذاكرة تتطلـب اسـتخدام إسـتراتیجیة معینـة فـي الحفـظ 

سـتراتیجیة وأن اسـتخدام هـذه اإل، والتذكر دون غیرها حتى یصل إلى األداء المقبـول
ویتطلـب ، سوف یحقق نتائج أفضـل مـن اسـتخدام إسـتراتیجیات أخـرى لـنفس المهمـة

وخصـائص ، ذلك وعي المـتعلم بخصـائص كـل إسـتراتیجیة مـن اسـتراتیجیات الـذاكرة
ومـن الدراسـات التـي اهتمـت بهـذا المكـون ، المعلومات التي تناسبها والتـدریب علیهـا

  ).٢٠٠٧( حسني النجار، )٢٠٠٤دراسة ماجد عیسى (
المراقبة الذاتیة: أي أن یستمر الفرد في مالحظة تقدمه عنـد إدخـال المعلومـات  -ھ

ا مثل إلى أي حـد أعـرف في الذاكرة عن طریق طرح مستمر لألسئلة واإلجابة علیه
؟ وهـــذا مــــا یقـــوم بـــه المتعلمـــون المتقــــدمون فـــي تعلمهـــم حیـــث یراقبــــون هـــذه المـــادة

ؤكــدون علـــى مــا تعلمـــوه بدرجــة كافیـــة ومــا هـــو باســتمرار تقـــدمهم فــي اســـتذكارهم وی
 Michener & Ddamter)قریب من درجة التمكن وما الذي یحتاج جهدًا إضـافیًا 

, 1994 , 105)   
ـــــرى زمرمـــــان  -و أن المحـــــددات الذاتیـــــة للتنظـــــیم  Zemarmanالتنظـــــیم الـــــذاتي: ی

وهـي ، ذاتیـاً  الذاتي تشیر إلى العملیات الخفیة التي یسـتخدمها المـتعلم لتنظـیم تعلمـه
تتضــــمن عملیــــات مـــــا وراء معرفیــــة تعمــــل علـــــى جعــــل المــــتعلم قـــــادرًا علــــى دمـــــج 
المعلومـــات التقریریـــة الخاصـــة بمعرفتـــه بالمفـــاهیم والمعلومـــات الموقفیـــة التـــي تشـــیر 

بمــا یمكنــه مــن التخطــیط ، إلــى المعلومــات المرتبطــة باســتخدام اإلســتراتیجیة بفاعلیــة
یســهم المتعلمــون بفاعلیــة فــي تحقیــق أهــدافهم  وممارســة الــتحكم فــي ســلوكه وبــذلك

  التعلیمیة.
التغذیــــة الراجعــــة: عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن المعلومــــات التــــي یحصــــل علیهــــا  -ز

، والتــي تــؤدي إلــى ضــبطه ألدائــه وتوجیــه وتنظــیم ســلوكه، المــتعلم بنــاءًا علــى أدائــه
ســتجابته ومــا إذا كانــت ا، فعنــدما یخبــر المــتعلم فــي كــل خطــوة بالتقــدم الــذي یحققــه

ذا لــم تكــن صــحیحة یخبــر باتجــاه الخطــأ، صــحیحة ولمــاذا فــإن هــذه المعلومــات ، وإ
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٢٤٢ 

، تــؤدي إلــى التصــحیح والــتحكم الــذاتي فــي الســلوك(آمال صــادق وفــؤاد أبــو حطــب
). أن التغذیـة الراجعـة تعـزز Flavell , et al , 2001 , 54ویـرى (، )٣٨٨، ١٩٩٤

تغذیــة راجعــة عــن أدائهــم فــي مهمــة فعنــدما یحصــل الطــالب علــى ، مــا وراء الــذاكرة
فــإنهم یتعلمــون مــدى فعالیــة ، معینــة واإلســتراتیجیة المســتخدمة إلنجــاز هــذه المهمــة

وأوجــه القصــور التــي حــدثت أثنــاء األداء وهــذا یــؤدي إلــى تحســین مــا وراء الــذاكرة 
وهكـذا تسـتمر الـدورة بحیـث یتحسـن ، مما یؤثر على اختیار اإلستراتیجیات فیما بعـد

  وتتحسن ما وراء الذاكرة خالل النمو. األداء
  قیاس ما وراء الذاكرة -٤

مـــن أهـــم المشـــكالت التـــي یواجههـــا البـــاحثون فـــي مجـــال مـــا وراء المعرفـــة 
وربمــا یرجــع ، بصــفة عامــة ومــا وراء الــذاكرة علــى وجــه التحدیــد هــي مشــكلة القیــاس

لفــرد بمــا األمــر إلــى عــدم وضــوح المفــاهیم لــدى الكثیــرین فمــا یــتم قیاســه هــو وعــي ا
لدیـــه مــــن معرفــــة أو مــــا بــــداخل ذاكرتــــه وكیفیــــة مراقبتــــه لذاتــــه أثنــــاء عمــــل الــــذاكرة 
وبالتــالي فالقیــاس هنــا یختلــف عــن قیــاس محتــوى المعرفــة فــي ذاكــرة الفــرد (ســلیمان 

  ).٩٣، ٢٠٠٧، عمرمنتصر 
ومــــــن المقـــــــاییس التـــــــي اســـــــتخدمت فــــــي قیـــــــاس " مـــــــا وراء الـــــــذاكرة " بطاریـــــــة 

)Belmant & Borkowski , 1988 حیـث تهـدف إلـى قیـاس مـا وراء الـذاكرة لـدى (
األطفـــال ذوي األعمـــار العقلیـــة المختلفـــة التــــي تتـــراوح أعمـــارهم بـــین ســـت ســــنوات 

وتتكـــون البطاریـــة مـــن خمســـة اختبـــارات فرعیـــة هـــي: (اختبـــار ، عشـــرة ســـنة واثنتـــي
ر اختبـــا –اختبـــار إعـــداد الموضـــوع  –اختبـــار تنظـــیم القــوائم  –تقــدیر ســـعة الـــذاكرة 

اختبـار تحدیـد زمـن  –تحدید زمن الحفظ بالنسبة لـألزواج المرتبطـة وغیـر المرتبطـة 
  ).١٢٥، ٢٠٠٤، الحفظ بالنسبة للتذكر الدائري) (ماجد عیسى

قائمـة مـا وراء الـذاكرة واسـتراتیجیات  Van Ed & Coetzee (1996)كمـا قـدم 
خدم لتقیـیم أربعـة مفـردة تسـت ٩٣االستذكار وتتكون هذه القائمة مـن  وأسالیبالتذكر 

  أبعاد رئیسة تتضمن أبعادًا فرعیة وهذه األبعاد هي:



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٣  

مكونــــات مــــا وراء الــــذاكرة: ویــــتم قیاســــها مــــن خــــالل المقــــاییس الفرعیــــة التالیــــة  -١
  التمثیالت العقلیة للمعلومات.، تقسیم الوقت، الرصد أو الضبط

، االســترجاعإســتراتیجیات التــذكر: تتكــون مــن عــاملین أساســیین همــا التشــفیر و  -٢
التوضــیح ، التخیــل، ویتكـون التشــفیر مــن أربعــة مقــاییس فرعیــة هي(التــرابط والتنظــیم

  التسمیع واالسترجاع).، اللفظي
أســالیب االســتذكار: یــتم قیاســها مــن خــالل ثالثــة مقــاییس فرعیــة هــي الفهــم /  -٣

  استخالص المعلومات الهامة.، مدخل إثارة األسئلة، االستبصار
: ویقصـد بـه المعوقـات التـي تـؤدي إلـى الحـد مـن Mental load الحمل العقلـي -٤

قدرة المتعلم المعـالج للمعلومـات علـى التـأقلم مـع متطلبـات مهمـة التـذكر (أمـام سـید 
  ).٣٠٦، ١٩٩٩، وصالح الدین الشریف

بتقنــین القائمــة علــى عینــة تراوحــت أعمارهــا  Van Ed & Coetzeeوقـام 
كما قام إمام مصطفى وصـالح الشـریف ، سنة ٢٤,٧سنة بمتوسط  ٥٦ – ١٨بین 

  ).١٩٩٩، بتقنینها على طالب الجامعة (إمام سید وصالح الدین الشریف
مقیــاس مهــارات مــا وراء الــذاكرة لــدى  Cornoldi , et al., (1991)كمــا قــدم 

األطفال وذلك بقراءة قصة علیهم وسؤالهم في ثالثة مواقف علـى مفتـاح المعلومـات 
التقیــــیم علــــى كیــــف نتجنـــب النســــیان ؟ لقیــــاس المعرفــــة  فـــي هــــذه المواقــــف واعتمـــد

  باستراتیجیات التخزین.
مقیــاس لمــا وراء الــذاكرة بهــدف إلــى  Schender & Vise (1998)كمــا قــدم  

وكـــذلك ، اإلســـتراتیجیة، المهمـــة، قیـــاس الـــوعي بالـــذاكرة ویشـــمل متغیـــرات الشـــخص
ختبــارات فرعیــة یتكــون ویتكــون مــن ثالثــة ا، مراقبــة الــذات أثنــاء عمــل اإلســتراتیجیة

أســـئلة  ٥أســـئلة بینمـــا یتكـــون االختبـــار الثـــاني والثالـــث مـــن  ٦االختبـــار األول مـــن 
، وكیفیتـه، على هیئة قـوائم كلمـات ویطلـب مـن التلمیـذ الحكـم علیهـا بإمكانیـة الحفـظ
، ٢٠٠٧، كمــــا یطلــــب مــــن التلمیــــذ الحكــــم علــــى المهمــــة. (ســــلیمان منتصــــر عمــــر

٢٠٨(  
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٢٤٤ 

مقیـاس لمـا وراء الـذاكرة یتضـمن  Moises & Masamichi (1999)كمـا قـدم  
الجانـــب المعرفـــي والـــذي یـــتم قیاســـه مـــن خـــالل مقـــاییس مســـتقلة مـــن خـــالل قیـــاس 
ـــــر الفـــــرد ومتغیـــــر المهمـــــة ومتغیـــــر وضـــــوح اإلســـــتراتیجیة ومتغیـــــر إجـــــراءات  متغی

) كلمــة ٤٨اإلســتراتیجیة كمــا یتضــمن الجانــب التحكمــي مــن خــالل تقــدیم للطــالب (
خطابین وقـاموا بإصـدار أحكـام مختلفـة تتعلـق بتحدیـد االخـتالف بـین  مكتوبة خالل

أحكـام الشـعور ، أحكـام الـتعلم، كل زوج من الكلمات من خالل أحكام سـهولة الـتعلم
  سنة. ١٨,٧٦وكان متوسط عمر عینة الدراسة ، بالمعرفة

قیـاس أبعـاد أو  إلـىبتصـمیم مقیـاس یهـدف  Angely & Jill (2002)كمـا قـام  
مــا وراء الــذاكرة عنــد البــالغین ویتكــون المقیــاس مــن ثــالث اختبــارات فرعیــة عملیــات 

  القدرة وفیما یلي عرض هذه االختبارات.، التشخیص (اإلستراتیجیة)، هي الرضا
یهــدف هــذا االختبــار إلــى تحدیــد رضــا الفــرد عــن ذاكرتــه الرضــا (الــوعي):  -١

دراكـــه لهـــا ویتكـــون االختبـــار مـــن ( متنـــوع مـــن اتجاهـــات  ) مفـــردة تتنـــاول عـــدد١٨وإ
األفراد حول القدرات الحالیة لذاكرتهم وتتنـاول العبـارات بعـض االتجاهـات اإلیجابیـة 

التــــردد) والقــــدرات الذاتیــــة (المقارنــــة ، الرضــــا) واالتجاهــــات الســــلبیة (الحیــــرة، (الثقــــة
االعتقــــاد أن شــــخص مــــا لدیــــه مشــــكلة شــــدیدة بذاكرتــــه) ویــــتم تصــــحیح ، بــــاآلخرین

غیـر موافـق ، غیـر موافـق، ال أدري، موافـق، نقاط (موافق جداً  االختبار وفق خمس
) وذلـــك وفقـــًا لكـــل مفـــردة وذلـــك بنـــاء علـــى مســـتوى الموافقـــة بمعنـــى أن ارتفـــاع  جـــدًا

  الدرجات یشیر إلى ارتفاع مستوى الوعي (الرضا).
ویهــدف هــذا االختبــار إلــى تحدیــد قــدرة الفــرد التشــخیص (اإلســتراتیجیة):  -٢

ــــى اســــتخدام إســــتر  ) مفــــردة تصــــف ١٩اتیجیات الــــذاكرة المختلفــــة ویتكــــون مــــن (عل
ــــة  ــــة للتطبیــــق فــــي المهــــام الیومی الوســــائل أو اإلســــتراتیجیات المختلفــــة للــــذاكرة القابل

وحـدد أفـراد العینـة مـدى ، تكـرار المعلومـات، مثـل كتابـة المواعیـد فـي أجنـدة، للـذاكرة
، أحیانـــاً ، نـــادراً ، ابـــدأتكـــرار اســـتخدام اإلســـتراتیجیات وذلـــك باســـتخدام خمســـة نقـــاط (

) وحــدد لكــل مفــردة مــن ، غالبــاً  نقــاط وذلــك بنــاء علــى تكــرار االســتخدام  ٤: ٠دائمــًا



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٥  

ـــــد مـــــن االســـــتخدام المتكـــــرر لوســـــائل  ـــــث تشـــــیر الـــــدرجات المرتفعـــــة إلـــــى المزی حی
  واستراتیجیات الذاكرة أي زیادة قدرة الفرد على التشخیص. 

ر إلـى تحدیـد قـدرة الفـرد علـى التقـویم ویهدف هذا االختباالقدرة (المراقبة):  -٣
ـــذاتي لذاكرتـــه مـــن خـــالل تحدیـــد األخطـــاء التـــي یقـــع فیهـــا أثنـــاء التـــذكر ویتكـــون  ال

تــــذكر ، مثــــل تــــذكر المواعیــــد، ) موقــــف یــــومي خــــاص بالــــذاكرة٢٠االختبــــار مــــن (
ویــتم صــیاغة المفــردات علــى كونهــا فشــل للــذاكرة ، تــذكر أرقــام التلیفونــات، األســماء

وقـــد حـــدد أفـــراد العینـــة تكـــرار الخطـــأ الـــذي یحـــدث وذلـــك فـــي ، مـــا) (نســـیان موعـــد
) وقـد حــدد لكـل مفـردة مــن ، نــادراً ، أحیانـاً ، غالبـاً ، مقیـاس خماسـي النقـاط (دائمــاً  أبـدًا

حیــث ، نقـاط تعطـي لكــل فقـرة وذلــك علـى أسـاس تكــرار عملیـة التقریــر الـذاتي ٤: ٠
أن الفـــرد لدیــه قـــدرة علـــى  تشــیر الـــدرجات المرتفعــة إلـــى قــدرات أفضـــل للــذاكرة (أي

.(   تقویم ذاكرته ومراقبتها جیدًا
) بإعــــداد مقیــــاس لمــــا وراء الــــذاكرة ٢٠٠٧كمــــا قــــام ســــلیمان منتصــــر عمــــر ( 

) سؤاًال تم توزیعها علـى أربعـة اختبـارات فرعیـة مـن أجـل ١٢یحتوي المقیاس على (
  قیاس مكونات ما وراء الذاكرة هي:

: یهـدف االختبـار إلـى التعـرف علـى وعـي الفـرد اختبار دقة التنبؤ بسعة الـذاكرة -١
  بقدرته على التنبؤ بسعة الذاكرة. 

ـــدیر المهمــــــة: یهــــــدف االختبــــــار إلــــــى التعــــــرف علــــــى وعــــــي الفــــــرد  -٢ اختبــــــار تقـــ
  بخصائص مهمة التذكر التي تجعلها أصعب أو أسهل في عملیة التذكر.

ـــــى وعـــــي المف -٣ ـــــى التعـــــرف عل ـــــد اإلســـــتراتیجیة: یهـــــدف إل حـــــوص اختبـــــار تحدی
  باإلستراتیجیة المناسبة للتعامل مع مهام التذكر المقدمة.

اختبـــار تقـــدیر زمـــن الحفـــظ: ویهـــدف إلـــى التعـــرف علـــى وعـــي التلمیـــذ بـــالزمن  -٤
المناسب للتعامـل مـع المهـام المختلفـة وقـد تـم تطبیـق االختبـار علـى تالمیـذ الصـف 

  الخامس االبتدائي.
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٢٤٦ 

في قیاس مـا وراء الـذاكرة االختبـار  ومن االختبارات الجماعیة أیضًا المستخدمة
) یتكـون مـن عـدة فقـرات Schneider , et al , 1986الـذي أعـده شـنیدر وآخـرون (

، التســـمیع) –تقـــیس المعـــارف حـــول اإلســـتراتیجیة المرتبطـــة بالمهمـــة مثـــل (التنظـــیم 
ــــــل (إســــــتراتیجیة  ــــول مجموعــــــة مــــــن العوامــــــل المرتبطــــــة بالــــــذاكرة مث والمعــــــارف حــ

وســـــهولة اســـــتدعاء جـــــوهر ، ودقـــــة التنبــــؤ بالـــــذاكرة، األحـــــداث وتـــــذكر، االســــترجاع
  ).Schneider , et al , 1986 , 320األفكار مقابل االستدعاء الحرفي) (

ومن االختبارات الشائعة في هذا المجال أیضا اختبار مـا وراء الـذاكرة للراشـدین 
ى معرفـة ویهـدف هـذا االختبـار إلـ (Dixon , et al , 1988)إعداد دیكسون وآخـرون 

كیف یقوم األفراد باستخدام ذاكرتهم من خالل وصف عمل الذاكرة وكـذلك عملیـات 
  الذاكرة العاملة لدیهم ویتكون هذا االختبار من سبعة مقاییس فرعیة وهي:

  اإلستراتیجیةStrategy وتتعلق باستخدام الفرد إلستراتیجیات التذكر :
  المتنوعة.

  المهمةTask: - دراك  مهام التذكر األساسیة. وتتعلق بمعرفة وإ

  السعة أو القدرةCapacity:-  وتتعلق بمعتقدات وأراء الفرد المتعلقة
 بقدرات التذكر لدیه واستخدامها بصورة فعالة في المواقف المختلفة.

  التغیرChange: -  ویتعلق بإدراك الفرد للتغییر الذي یلحظه في قدرته
عن استخدام الذاكرة بصورة التذكریة وتعد مؤشرًا مهمًا لمعتقدات الفرد 

 فعالة.

  اإلنجازAchievement:-  ویتعلق بإدراك الفرد لدافعیته لكي یؤدي
 جیدة.بصورة مهام التذكر 

  المركزLocus:-  حساسه بالتحكم في مهاراته ویتعلق بإدراك الفرد وإ
 ) .Hertzog , et al , 1990 , 215التذكریة. (



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٧  

خدمة في قیاس مـا وراء الـذاكرة االختبـار ومن االختبارات الجماعیة أیضًا المست
) فقــرة ذات ٥٥والمكــون مـن (، )Troyer & Rich , 2002الـذي أعـده كــًال مـن (

  تدرج خماسي موزعة على ثالثة أبعاد فرعیة وهي:
 ) الرضــا عــن الــذاكرةSatisfaction with memory ویســتخدم لتقــدیر :(

  ) فقرة.١٧مدى رضا الفرد عن قدرة الذاكرة لدیه ویتكون من (
 ) القـــدرةAbility وتســـتخدم لتقـــدیر وظیفـــة الـــذاكرة الیومیـــة ویتكـــون مـــن :(

 ) فقرة.١٩(

 ) اإلســــــــتراتیجیةStrategy وتســــــــتخدم لتقــــــــدیر مــــــــدى اســــــــتخدام الفــــــــرد :(
 ) فقرة.١٩إلستراتیجیات (مساعدات) التذكر المختلفة ویتكون من (

نشــاط الــذاكرة  حیــث تعتمــد هــذه المقــاییس علــى قیــاس، وهنــاك مقــاییس متالزمــة
الذي من خاللـه یمكـن تحدیـد مـدى مراقبـة الفـرد لذاكرتـه ووعیـه بالمعالجـة المسـتمرة 

  وتتمثل في المقاییس التالیة:
  ):Performance Predictionمقاییس التنبؤ باألداء ( -أ

یتضــح مــن مســمى هــذه المقــاییس أنهــا تــتم قبــل اســتذكار المــواد المــراد تــذكرها 
وفیهـا یقـدم للمفحوصـین قـوائم مـن المـواد المـراد ، ن متعلمـاً وتتضمن تقـدیر مـا سـیكو 

تعلمهــا (صــور أو كلمــات أو أرقــام ،......الــخ) ثــم یطلــب مــنهم تحدیــد مــا إذا كــانوا 
، یســتطیعون تــذكر القائمــة أم ال ثــم یــتم التعــرف علــى التــذكر الفعلــي لــنفس القــوائم

الفعلــي یــتم الحصــول  ومــن خــالل مقارنــة قیمــة التنبــؤ الخاصــة بــاألفراد مــع التــذكر
وقـد اسـتخدم ، (Schneider , Lockl , 2002 , 235)علـى مؤشـر لمـا وراء الـذاكرة 

  ).Gaultney , 1995هذا األسلوب في دراسة جولتني (
  ):Recall Readinessمقاییس االستعداد لالسترجاع ( -ب

ـــــب مـــــن  ـــــث یطل ـــــاییس بعـــــد اســـــتذكار المـــــواد المـــــراد تعلمهـــــا حی ـــــتم هـــــذه المق ت
ین االســـتمرار والحفـــظ حتـــى یقـــرروا بأنفســـهم أن اســـتذكارهم للمـــواد المـــراد المفحوصـــ

تعلمها أصبح كافیًا ثم یطلب مـنهم أداء اختبـار یـتم مـن خاللـه تقیـیم مسـتوى أدائهـم 
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٢٤٨ 

)(Schneider , 1998 , 10 ، وقـــد اســـتخدم هـــذا األســـلوب فـــي دراســـة كیلـــیمن
)Kelemen , 2000.(  
  ):Felling of Knowingمقاییس الشعور بالمعرفة ( -ج

ــــم  ذا ل فــــي هــــذه المقــــاییس یحــــاول المفحــــوص اســــتدعاء المفــــردة مــــن الــــذاكرة وإ
یســتطع اســتدعائها فإنــه یتخــذ حكــم الشــعور بالمعرفــة ثــم یقــوم بــاألداء علــى اختبــار 

  ) .Schwartz & Metcalfe , 1992 , 1074ذاكرة الحق (
  ):Verbal Protocolsالبروتوكوالت اللفظیة ( -د

المقــــاییس علــــى التعبیــــر اللفظــــي للمفحوصــــین أثنــــاء األداء علــــى  تعتمــــد هــــذه
والتعبیـــــر بـــــین محـــــاوالت الحفـــــظ ، المهمـــــة التذكریـــــة مثـــــل التفكیـــــر بصـــــوت مرتفـــــع

  ). Joyner & Kurtz Costes , 1997 , 279واالسترجاع (
) أن معتقــدات الفــرد عــن فعالیتــه ١٢٣، ٢٠٠٧، ویــرى (ســلیمان منتصــر عمــر

واضـــح بنظـــام تجهیـــز ومعالجـــة المعلومـــات لدیـــه فـــاألفراد  فـــي األداء تـــرتبط بشـــكل
الذین یعالجون المعلومات عند مستویات أعمق یكونون أكثـر ثقـة فـي قـدراتهم علـى 

كمــا أن معتقــدات فعالیــة الــذات تســهم فــي تنظــیم الــذات (إحــدى ، األداء مــن غیــرهم
الــوعي  مــن حیــث، مكونــات مــا وراء الــذاكرة) بشــكل جیــد لمواجهــة متطلبــات المهــام

، والمعــــــــارف الالزمــــــــة للحــــــــل، وتقــــــــدیر صــــــــعوبة المهمــــــــة، بخصــــــــائص الــــــــذاكرة
  واإلستراتیجیات الفعالة للتعامل مع المهام بشكل جید.

ومـــــن خـــــالل العـــــرض الســـــابق لمقـــــاییس مـــــا وراء الـــــذاكرة یـــــرى الباحـــــث تعـــــدد 
األسـالیب المسـتخدمة فـي قیــاس هـذا المفهـوم وبـالرغم مــن هـذا التعـدد إال أنـه یمكــن 

نیفها إلـــى نـــوعین مـــن المقـــاییس همـــا: المقـــاییس المســـتقلة التـــي ال تعتمـــد علـــى تصـــ
التذكر بصورة مباشـرة ولكنهـا تعتمـد علـى معلومـات الفـرد عـن ذاكرتـه ،أي أن الفـرد 
هــو الــذي یقــرر ویعبــر عــن قــدرات ومهــام ذاكرتــه والعوامــل المــؤثرة فیهــا وذلــك مــن 

مقــــاییس المتالزمـــــة فهــــي عكـــــس خــــالل المقـــــاییس اللفظیــــة وغیـــــر اللفظیــــة ،أمـــــا ال



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٤٩  

المقـاییس المسـتقلة تعتمـد علـى نشـاط الـذاكرة ومـن خاللـه یمكـن تحدیـد مـدى مراقبـة 
  الفرد لذاكرته ووعیه بالمعالجة المستمرة .

[  :Motive to Learningالدافعیة للتعلم  -[ثانیًا

حظــي موضــوع الدافعیــة بأهمیــة بالغــة فــي مجــال علــم الــنفس لمــا لــه مــن أهمیــة 
فـال یخلـو أي ، اء وتكامـل الشخصـیة وتحدیـد مختلـف أنـواع السـلوك اإلنسـانيفي بنـ

شباعه.   نشاط یقوم به الكائن الحي من دافع یسعى إلى تحقیقه وإ
إذ تعتبــــر الدافعیــــة للــــتعلم أحــــد المتغیــــرات المهمــــة لنجــــاح المــــتعلم ، وتقدمــــه ، 

  ).Steven & Susan , 1999 , 97وتكیفه. (
مــن معرفــة  اإلنســانيفــى معظــم نــواحي الــتعلم والنمــو فهــي تلعــب دورًا مســتمرًا 

دراك وتعلم وغالبا ما تظهر الدافعیة واضحة منذ بدایة الحیاة.    ولغة وإ
ـــتعلم ال یقـــل عـــن دور كـــل مـــن الـــذكاء والقـــدرات  والدافعیـــة لهـــا دور هـــام فـــى ال

هــًا العقلیـة فیـه أن لــم یكـن اكبـر ، إال أن االهتمــام بـذلك الـدور بــدأ حـدیثًا وكـان موج
ـــدوافع علـــى الـــتعلم الحیـــواني. ومـــع ذلـــك فـــان االهتمـــام  إلـــى بحـــث ودراســـة تـــأثیر ال
الحـالي لعلمــاء الــنفس المعاصـرین بــات موجهــًا إلــى بحـث ودراســة دور الدافعیــة فــى 

، ویبـــدو أن هنـــاك اتجاهـــًا متزایـــدًا للبحـــث فـــى هـــذا المجـــال (فتحـــي اإلنســـانيالـــتعلم 
  ). ٤٤٩، ٢٠٠٤الزیات ، 

الوسیلة األساسیة إلثارة اهتمام المتعلم ودفعـه نحـو ممارسـة أوجـه  فالدوافع تمثل
النشـــاط التـــي یتطلبهـــا الموقـــف التعلیمـــي مـــن أجـــل اكتســـاب المعـــارف واالتجاهـــات 

  ).٥٥، ٢٠٠٣، والخبرات والمهارات المرغوبة (محمود منسي
  مفهوم الدافعیة:  -١

یـــري فـــي دراســـتها ؛ اختلفـــت تعریفـــات العلمـــاء للدافعیـــة بـــاختالف االتجـــاه التنظ
  فنجد:
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ة اتــداءآهــي "الحالــة الداخلیــة أو الخارجیــة ، لــدى المــتعلم التــي تحــرك ســلوكه و 
 & Biehler)وتعمـل علـى اسـتمراره وتوجیهـه ، نحـو تحقیـق هـدف أو غایـة محـددة 

Snowman ,1990,519).  
هي مساعدة المتعلم علـى اسـتغالل أقصـى إمكاناتـه لتحقیـق الـتعلم األمثـل ومـن 

 , Good & Brophy , 1990)ى إبداع نواتج تساعد المتعلم على تحقیق ذاتـه ثم إل

368).  
) أن الدافعیـة للـتعلم تتضـمن فـي معناهـا Woolfolk , 1998 , 200بینمـا یـرى (

  كما تهدف إلى الفهم والتحسن في مجال الخبرة.، العمل على تحقیق أهداف التعلم
وتعمل على اسـتمرار هـذا السـلوك ، أو هي حالة داخلیة فى الفرد تستثیر سلوكه

  ) .٣٢٤، ٢٠٠٠، وتوجهه نحو تحقیق هدف معین. (صالح أبوجادو
مجموعة الظروف الداخلیة والخارجیة التى تحرك الفرد من أجـل إعـادة هى أو  

وهـذا ، فالـدافع بهـذا یشـیر إلـى نزعـه للوصـول إلـى هـدف معـین، التوازن الـذى أختـل
، ة أو رغبـــات خارجیـــة. (خلیـــل المعایطـــةالهـــدف قـــد یكـــون إرضـــاء حاجـــات داخلیـــ

١٤٧، ٢٠٠٠. (  
) أن الدافعیـــة هـــي " الرغبـــة ١٦١، ٢٠٠٠، فـــي حـــین یـــذكر (عـــالء الشـــعراوي

ویتكــون هــذا ، الملحــة ألداء أي عمــل یتعلــق بعملیتــي التعلــیم والــتعلم بامتیــاز وتفــوق
قـــــف تفضـــــیل موا، االهتمـــــام بـــــالتمیز، الـــــدافع مـــــن األبعـــــاد التالیـــــة: الثقـــــة بالنجـــــاح

  اإلنجاز".
) بأنهـا رغبـة المتعلمـین للعمـل أو المشـاركة فـي Turner , 2003 , 50ویعرفهـا (

 Johnson & Johnson)إال أن ، التعلم المستمر وتحمل مسئولیة تطورهم الخاص

، یـرى أن دافعیـة الـتعلم تتطلـب أكثـر مـن مجـرد رغبـة أو نیـة للـتعلم (557 , 1995 ,
  قلي للطالب.فهي تشتمل على نوعیة الجهد الع



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
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٢٥١  

) بأنهـا " مفهـوم متعـدد األبعـاد یشـیر إلـى ٨، ٢٠٠٧، وتعرفهـا (شـیماء الحـارون
صــرار المــتعلم علــى معرفــة مــا یجهلــه ورغبتــه فــي معرفــة كــل جدیــد ، مــدى مثــابرة وإ

  ".وجدولة مهامه بما یحقق إنجازها، وسعیه الدءوب لحل مشكالته، وطریف
حالـــة الداخلیـــة أو الخارجیـــة لـــدى ومــن وجهـــة النظـــر الســـلوكیة تعـــرف بأنهــا " ال

المتعلم التي تحرك سلوكه وأدائه وتعمـل علـى اسـتمراره وتوجیهـه نحـو تحقیـق هـدف 
  ).٢٨١، ٢٠٠٥، أو غایة محددة (صالح الدین عالم

وهى حالة داخلیة تحرك أفكار ومعارف الفرد المتعلم وتجعلـه ینـدمج فـى عملیـة 
  ).٢٠٠،  ٢٠٠٩ة جلجل ، التعلم وتشمل جمیع المكونات الدافعیة (نصر 

  -وبالنظر إلى التعریفات السابقة نجد أنها جمیعًا اتفقت على:
  الدافعیــة للــتعلم هــي التــي تحــرك ســلوك المــتعلم وتوجهــه نحــو تحقیــق األهـــداف

  المرجوة.
  تتطلــب الدافعیـــة للـــتعلم بـــذل نـــوع مـــن الجهــد العقلـــي الـــذي یتناســـب مـــع الهـــدف

 المطلوب إنجازه.

 ة.اتداءآلمتعلم تحرك سلوكه و حالة داخلیة لدى ا 

 .تعمل على استمرار السلوك وصیانته 

 .اإللحاح والمواصلة واالستمرار لألداء 

 .استغالل أقصى طاقات المتعلم 

 .إشباع دوافع المعرفة وصیانة وتحقیق الذات 

  یمكن تقسیم الدوافع إلى قسمین هما:أنواع الدوافع:  -٢
 ــــ ــــة: وتعنــــي أن الفــــرد لدی ــــة الداخلی ــــه الدافعی ــــه ورغبات ــــد میول ــــى تحدی ه القــــدرة عل

واهتماماتــــه وكــــذلك لدیــــه القــــدرة علــــى إشــــباع هــــذه الحاجــــات دون وجــــود قــــوى 
خارجیــــة یمكــــن أن تســــاعد فــــي إنجــــاز القــــرار الــــذي یســــاعد فــــي إشــــباع هــــذه 

  الحاجات.
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  الدافعیــة الخارجیـــة: وتحـــدث عنـــدما تكــون النشـــاطات موجهـــة نحـــو موضـــوعات
فــــآت المالیــــة التــــي تعطــــي للســــلوك الطیــــب (ربیــــع خارجیــــة لخبــــرة الــــتعلم كالمكا

  ).١٤٧، ٢٠٠٦، رشوان
وتمثل الدوافع الداخلیـة أهـم األسـس الدافعـة للنشـاط الـذاتي التلقـائي للفـرد وتقـف 

ومــن ثــم فــإن تــأثیر الــدوافع الداخلیــة ، خلــف إنجازاتــه األكادیمیــة أو المهنیــة العامــة
ـــدوافع الخارجیـــةالفردیـــة علـــى مســـتوى األداء واإلنجـــاز الفـــردي یفـــو  أمـــا ، ق تـــأثیر ال

الــدوافع الخارجیــة فهــي دوافــع تجعــل الفــرد یقــوم بتأدیتهــا مــن أجــل التعزیــز الخــارجي 
  فقط. 

ــــدافع ٢٠٠٠ویضــــیف یوســــف قطــــامي ونایفــــة قطــــامي ( ــــدما یكــــون ال ــــه عن ) أن
فإن المتعلم یكون محكومـًا بمصـادر خارجیـة مثـل  Extrinsic motivationخارجیًا 
لحصـول علــى درجـة أو رضـى المــدرس أو األفـراد المحیطـین، ویكــون أو ا، الوالـدین

ــــأتي فــــي المقابــــل  ــــتحكم مســــلوب اإلرادة مســــتجیبًا ،وی الطالــــب خــــارجى التعزیــــز وال
وفیـــه یكــون النشــاط النفســـي ، intrinsic motivationالمــتعلم ذو الــدافع الــداخلي 

اجـات وأهـداف نابعـة الذي یدفع المتعلم ألن یقبل على التعلم بمبادرة منه إلشـباع ح
  من ذاته ویبذل جهدًا نحو تحقیقها.

  ویضم:، وقدم موارى تصنیف ثنائي للدافعیة
* الدوافع التى ترتبط بالتكوین البیولوجى للفرد وقد سـمیت هـذه الـدوافع بالـدوافع 

  ذات الصفة الفسیولوجیة مثل الجوع والعطش واإلخراج والجنس.
كولوجیة للفرد: وهـى الـدوافع التـى لهـا أصـل * الدوافع التى تتعلق بالوظیفة السی

وال تـــــرتبط بالناحیـــــة الفســـــیولوجیة للفـــــرد ومنهـــــا دوافـــــع التحصـــــیل والتفـــــوق ، نفســـــي
  ) .٢٠، ٢٠٠٠، والسیطرة (نصرة جلجل
  في حین قسمت إلى: 

، دوافع داخلیة فردیة تدفع الفرد تلقائیا نحو انجازاته األكادیمیـة أو المهنیـة العامـة –
ا(دافع الفضــــول وحــــب االســــتطالع ودافــــع الكفــــاءة والمنافســــة ودافــــع وینــــدرج تحتهــــ

  اإلنجاز). 



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٣  

وهـــى متعلمـــة ، ودوافـــع خارجیـــة اجتماعیـــة وهـــى دوافـــع مركبـــة تعبـــر عـــن نفســـها –
  ومكتسبة من جماعات اجتماعیة وأهمها(دافع االنتماء ودافع القوة والسیطرة) .

د دوافـــع الزمـــة لتحویـــل وتوجـــد دوافـــع الزمـــة لبقـــاء الفـــرد ككـــائن بیولـــوجى وتوجـــ
، وتوجـــد دوافـــع الزمـــة لتكامـــل ذات الفرد(نصـــرة جلجـــل، الفـــرد إلـــى كـــائن إجتمـــاعى

٢١، ٢٠٠٠.(  
  :إلىفقد تم تصنیفها ، أما عن تصنیف دوافع التعلم

، دوافـــع توضـــع فـــى النشـــاط التعلیمـــى نفســـه: كـــدوافع مرتبطـــة بمضـــمون الـــتعلم -أ
 دوافع مرتبطة بعملیة التعلم نفسها. 

، وافــع مرتبطــة بمـــا یكمــن خـــارج النشــاط التعلیمــى: كـــدوافع اجتماعیــة واســـعةد –ب
  ).٢٥٥، ٢٠٠٠، دوافع سلبیة(أحمد خنسه، دوافع شخصیة ضیقة

الحاجــة إلـــى ، دافـــع االنتمــاء، وهنــاك دوافــع آخـــرى فــي الــتعلم مثـــل دافــع الــتعلم
 تنـــافسال، الـــدافع المعرفـــى، دافـــع المعالجــة، دافـــع االســـتطالع، االســتثارة الحســـیة

  ).١٥٣، ٢٠٠٠، والتعاون(خلیل المعایطه
وبذلك نجد أن الدافعیة تنبع فى األصل من إثارة االنتبـاه والمحافظـة علیـة أثنـاء 

وتتفاوت مستویات الدافعیـة للـتعلم بـین األفـراد بسـبب اخـتالف الخبـرات التـى ، التعلم
 التى تـرتبط بـالفروقأو لتأثر الدافعیة بالعدید من العوامل الداخلیة ، المدرسة توفرها

، مـؤثرات الفردیة أو الخارجیة التى ترتبط بالبیئة التعلیمیة واالجتماعیة ومـا فیهـا مـن
  ٠أو عقبات تحفز وتستثیر الفرد نحو التعلم

  مصادر الدافعیة للتعلم: -٣
ـــتعلم والثـــاني ، األول (داخلـــي) متعلـــق بـــالمتعلم، یوجـــد مصـــدران للدافعیـــة فـــي ال

غمس فـي المـادة ألن ذلـك یشـعره بالسـعادة ویجـد فیهـا متعـة فهناك من ین، (خارجي)
ولـذة فـي العمــل أو ألنهـا تحقــق لـه رغبـة أو توصــله لهـدف معــین أو لرغبـة خارجیــة 

  ألنه یحب الظهور والدرجات الجیدة والجوائز.



  د. السید خالد مطحنة   وراء الذاكرة في تحسین الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة  ما اتفعالیة التدریب على عملی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٥٤ 

) إلــى وجــود ســبعة مصــادر تنــدرج تحــت الــدوافع Huitt , 2001 , 2ویشــیر(
  :جیة متمثلة فيذالداخلیة والخار 

  وتتعلــق بتجنــب أو  االشــتراطالمصــادر الخارجیــة الســلوكیة وتكتســب عــن طریــق
  تقویة سلوكیات معینة.

 .المصادر االجتماعیة وتتعلق بمواقف التفاعل االجتماعي 

 .المصادر البیولوجیة وتتعلق بمواقف الجوع والعطش أي االستثارة البیولوجیة 

 دراك وحل المشكالت.المصادر المعرفیة وتتعلق بمواقف االنتباه واإل 

 .المصادر االنفعالیة وتتعلق بمصادر الفرح والحزن والمشاعر والذات 

  المصادر الروحیة وتتعلق بعالقـة الفـرد بالخـالق والكـون وفهـم الـذات ودورهـا فـي
 الحیاة.

 .المصادر التوقعیة وتتعلق بطموح الفرد وأحالمه وقدرته على تخطي العقبات 

  خصائص الدافعیة للتعلم: -٤
) خصـائص الدافعیـة للـتعلم ٤٢٨، ٢٠٠٠، یحدد(یوسف قطامي ونایفـة قطـامي

  في النقاط التالیة:
 .تستثیر العملیات الذهنیة لدى المتعلم 

 .توجه نشاط المتعلم نحو هدف محدد 

 .تقلل من فرص تشتت وسرحان المتعلم 

 .توجه انتباه المتعلم وتعمل على استمراره  
 .تزید من اهتمام وحیویة المتعلم 

 .تهیئ االستعداد العام والخاص للتعلم لدى المتعلم 

 .تقوي النشاط الذهني والجسمي لدى المتعلم 

وتوجد بعض المؤشـرات التـي تـدل علـى وجـود دافعیـة للـتعلم لـدى المـتعلم والتـي 
  یمكن من خاللها قیاس دافعیته للتعلم وهي كالتالي:

 .ینتبه للمعلم وغیره من مثیرات الموقف التعلیمي  



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٥  

  العمل فورًا ودون إبطاء.یبدأ 

 .یطلب التغذیة الراجعة حول أدائه للمهام التعلیمیة 

 .یثابر على العمل أو المهمة حتى ینجزها 

 .یتابع عمله ویستمر فیه من تلقاء نفسه 

 .یعمل على إنجاز المهام المدرسیة المكلف بها خارج ساعات المدرسة 

 .یتفاعل بانسجام مع أقرانه ومع معلمه 

 مله ومهماته فورًا وباختیاره بعد االنقطاع.یعود إلى ع 

 یمیــل إلــى نــوع معــین مــن النشــاط ویقبــل علیه(ممــدوح الكنــاني وأحمــد الكنــدري ،
٦٧، ٢٠٠٥( 

أن التالمیـــذ ذوى المســـتوى المرتفـــع مـــن الدافعیـــة للـــتعلم ویســـتخلص الباحـــث 
  یتمیزون باآلتي: 

  اإلقبال على العمل المدرسي بحماس ونشاط.  -
  جهد للحصول على درجات مرتفعه. بذل أقصى  -
  التصمیم برغبة وشغف على النجاح بتفوق.  –
  حب المدرسة والمدرسین.  –
األقدام على المهام المرتبطة بالنجاح ألن معتقـداتهم ناشـئة عـن الثقـة فـى قـدراتهم  -

  ومهاراتهم العالیة. 
  مواصلة الجهد والسعي عندما تكون المهام صعبة. -
مــن الحمــاس العتقــادهم بــأن النتــائج تتحقــق فــى ضــوء الجهــد  العمــل بقــدر كبیــر -

   المبذول. 
  العوامل المؤثرة في دافعیة التعلم: -٥

فدافعیــة الــتعلم ، توجــد عوامــل فردیــة وبیئیــة تــؤثر فــي دافعیــة األفــراد نحــو الــتعلم
وكــذلك التوقعــات حــول ، تتــأثر باالعتقــادات الفردیــة كــامتالك مهــارة دقیقــة أو موثقــة

باإلضـــافة إلـــى التوقعـــات المتعلقـــة بوجـــود نتـــائج مرغوبـــة ، علـــى تعلـــم المـــادةالقـــدرة 



  د. السید خالد مطحنة   وراء الذاكرة في تحسین الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة  ما اتفعالیة التدریب على عملی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٥٦ 

كمــــا أن كـــًال مـــن الفعالیــــة الذاتیـــة والـــوعي والقلــــق ومركـــز الضــــبط ، تـــرتبط بـــالتعلم
ودافعیـــة اإلنجـــاز تـــؤثر فـــي دافعیـــة األفـــراد نحـــو الـــتعلم. كمـــا أن هنـــاك العدیـــد مـــن 

یط والتركیــز علــى الهــدف والــوعي منهــا التخطــ، العناصــر التــي تخلــق دافعیــة الــتعلم
لمــا وراء المعرفــة الــذي تنــوي تعلمــه وكیــف تنــوي تعلمــه والبحــث النشــط للمعلومــات 
دراك واضح للتغذیة الراجعـة والشـعور باالفتخـار والرضـا نتیجـة التحصـیل  الجدیدة وإ

  ).١٥، ٢٠٠٧، المرتفع وعدم وجود قلق أو خوف من الفشل(فراس طنوس
) العوامـل التـي تـؤثر علـى دافعیـة الطـالب Akhlaq et al. , 2010 , 39وحـدد(

  للتعلم في اآلتي:
وتعـــد أحـــد الجوانـــب الهامـــة والمـــؤثرة علـــى دافعیـــة الطـــالب  المشـــاركة الوالدیـــة: -

وذلـــك ألن الوالـــدان هـــم أول مـــن یعلمـــون الطفـــل قبـــل ذهابـــه إلـــى المدرســـة ، للـــتعلم
  ولقائه بالمعلمین.

سـلوك المعلـم تـأثیر ضـار أو نـافع علـى دافعیـة یمكن أن یكـون ل حماس المتعلم: -
) وجــود تــأثیر كبیــر Pertick , et al , 2000أثبتــت دراســة( وقــد، الطـالب للــتعلم

  لحماس المعلمین على دافعیة الطالب للتعلم.
ــة: - یشــكل األقــران جــزء هــام وحیــوي مــن بیئــة الطالــب  األقــران والبیئــة االجتماعی

حیـــث یمكـــن أن ، یـــر علـــى أفكـــار وأداء الطالـــبكمـــا أن لهـــم تـــأثیر كب، االجتماعیـــة
، یخلقــوا بیئـــة إیجابیــة أو ســـلبیة للمــتعلم مـــن شــأنها التـــأثیر علــى مســـتویاته الدافعیـــة

  وتظهر أهمیة تمتع الفرد بالقبول االجتماعي في جمیع األعمار.
یجـــب أن تؤخـــذ الخبـــرات والتجـــارب التـــي مـــر بهـــا المـــتعلم فـــي  خبـــرات المـــتعلم: -

حیــث تعتبـــر الخبـــرات الشخصــیة للمـــتعلم أحـــد ، النظــر إلـــى الدافعیـــةاالعتبــار عنـــد 
  جدًا في خلق الدافع للتعلم لدیه. المؤثرةالعوامل 

فاتجــــاه الطالــــب نحــــو ، هنــــاك عالقــــة قویــــة بــــین الدافعیــــة واالتجــــاه االتجاهــــات: -
فمـثًال ، من خالل شـعوره الشخصـي تجـاه أو ضـد هـذا الموضـوع یتكونموضوع ما 



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٧  

ب موضوع في الكیمیـاء فهـذا یعنـي أنـه سیشـعر بالمتعـة عنـد أدائـه عندما یحب طال
  األنشطة المعرفیة الخاصة بهذا الموضوع.

، تعــد الكفـاءة الـدافع األساســي للـتعلم وتــرتبط بشـكل كبیــر بفعالیـة الــذات الكفـاءة: -
ویجـب علـى المعلمـین مسـاعدة ، حیث یشعر الطالب بمتعة عند القیـام بأشـیاء جیـدة

فضــین فــي الكفــاءة بــأن یقــدموا لهــم مهــام صــعبة حتــى یثبتــوا ألنفســهم طالبهــم المنخ
  أنهم قادرون على تحقیقها.

ویمكــــن القـــــول أن العوامـــــل التـــــي تـــــؤثر فـــــي الدافعیـــــة ال تســـــتقل عـــــن بعضـــــها 
نما تتفاعل معاً ، البعض إذ قد یظهر تأثیر أحد هذه العوامل علـى األخـرى ولكـن ، وإ

 ال یختفي أثرها.

  یة التعلم:طرق تنمیة دافع -٦
تشــیر الدراســات واألبحــاث فــي موضــوع دافعیــة الــتعلم إلــى إمكانیــة إثــارة وتنمیــة 

ومــا یعــرض علــیهم ، دافعیــة الــتعلم لــدى الطلبــة مــن خــالل مــا یقــدم لهــم مــن خبــرات
من مواقـف تعمـل علـى تنشـیط وتحریـك تفـاعلهم مـع هـذه الخبـرات والمواقـف وتسـهم 

تحقیــق هــدف التحصــیل. وممــا یســتثیر  فــي توجیــه انتبــاههم وتكثیــف جهــودهم نحــو
حالـــة الدافعیـــة لـــدى الفـــرد معرفتـــه لتقدمـــه ولنجاحـــه الـــذي یحققـــه فـــي ســـیاق عملیـــة 

بمعنــــى أن ، الــــتعلم. فبقــــدر مــــا یعــــرف الفــــرد تقدمــــه بقــــدر مــــا یــــتعلم بســــرعة أكبــــر
االحتفاظ بحالة االستثارة الدافعیـة یـؤدي إلـى فعالیـة أكبـر فـي الـتعلم والتـذكر (عمـاد 

  ).٢٦٣ – ٢٦٢، ٢٠٠٧، ول وعلى الهنداويالزغل
  ) أن تنمیة دافعیة التعلم تكون من خالل ما یلي:Ormrod , 1995 , 44وتبین(

 .ربط المواضیع بحاجات الطالب الحالیة والمستقبلیة  
 .التركیز على اهتمامات الطالب الحالیة 

  اسیة).إظهار االهتمام بالمواضیع (المعلمون نماذج في اهتمامهم بالمادة الدر 

  إیصال االعتقاد للطالب أنهم یودون التعلم بحیث یصـبحون مهتمـین ومـدفوعین
 داخلیًا إلتقان التعلم خالل كالم المعلمین وأفعالهم.
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 .تركیز انتباه الطالب على األهداف التعلیمیة بدًال من األهداف األدائیة 

 .تشجیع الطالب على االستفادة من أخطائهم بشكل بناء 

ره مــن العــاملین فــي مجــال التعلــیم والمــرتبطین بالعملیــة التعلیمیــة وللمعلــم وغیــ 
دور هــام فــي تحریــك واســتثارة دافعیــة الـــتعلم لــدى المــتعلم وفــي رعایتهــا واالســـتفادة 
منها فـي أعمـالهم التعلیمیـة والتربویـة ومـن المسـئولیات والواجبـات التـي علـى المعلـم 

  یة طالبه للتعلم كما یلي:أن یكون ملمًا بها حتى یتمكن من استثارة دافع
علـــــى المعلـــــم أن یكـــــون ملمـــــًا بالمعـــــاني الصـــــحیحة والســـــلیمة لمختلـــــف دوافـــــع  -أ

  ومحركات السلوك وبخصائصها العامة وبأهمیتها.
أن یعـرف كیـف یثیــر دافعیـة طالبــه للـتعلم وللقیــام بالنشـاط الــذاتي الـذي یحقــق  -ب

  هذا التعلم.
حـد مــن دوافـع الــتعلم الداخلیـة والخارجیــة أن یعمـل علـى إثــارة أكثـر مــن دافـع وا -ج

لتتكاتف هـذه الـدوافع فیمـا بینهـا فـي تقویـة دافعیـة التعلم(فـراس ، لدى طالبه
  ).٢٦، ٢٠٠٧، طنوس

  النظریات المفسرة للدافعیة -٧
تعتمــد هــذه النظریــة علــى مفهــوم الغریــزة التــى یعتبرهــا نظریــة التحلیــل النفســي:  -

، بحــث لهــا عــن منفــذ یــؤدى إلــى تصــریف القلــقفرویــد حالــة داخلیــة مــن التــوتر ت
 –الهـــــدف -والغریـــــزة عنـــــد فرویـــــد لهـــــا أربعـــــة مكونـــــات أساســـــیة هـــــى (المصـــــدر 

القـــوة الذاتیــة). وقـــد شــاعت هـــذه النظریــة خـــالل النصــف األول مـــن  -الموضــوع 
وقــد أنصــب اهتمــام هــذه النظریــة علــى فهــم ومعالجــة الســلوك الشــاذ. ، هــذا القــرن

ویعمــــل علــــى ، : االتــــزان البــــدنىاألولمفهــــومین دافعــــین وتتضــــمن تلــــك النظریــــة 
، استثارة أو تنشیط السلوك والمحافظة على بیئـة حیویـة داخلیـة مسـتقرة أو متوازنـة

فعندما تنشأ لدى الفرد حاجة معینه كالحاجة إلى الطعـام فـإن ذلـك یـؤدى إلـى فقـد 
الحصـول علــى حالـة التـوازن البیولــوجى أو الحیـوى وعندئـذ یوجــه نشـاط الفـرد إلــى 

: المتعـة ویحـدد اتجـاه األنشـطة الثـانيبینمـا ، وبذلك یستعید حالـة التـوازن، الطعام
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أو السلوك. ویعتبر الجنس والعدوان دافعان غریزیان أساسیان فى نظریـة (فرویـد) 
وتؤكــد هــذه النظریــة علــى خبــرات الطفولــة وتعــاظم ، لكنهمــا ضــروریان لبقــاء النــوع

شخصیة األفراد طوال حیاتهم وما یـرتبط بهـا مـن رقابـة أثارها على الدافعیة وعلى 
، الوالدین ألسـالیب التعبیـر عـن الـدوافع الجنسـیة والعـدوان الموجـه مـن قبـل (الهـو)

وتعتمــد هــذه ، ونتیجــة لهــذه الرقابــة فــإن األطفــال یكبتــون دوافعهــم ویحتفظــون بهــا
ــــى التحلیــــل النفســــى والالوعــــى ــــه عل ــــة هــــى أســــاس كــــل ن، النظری شــــاط وان الرغب

  ). (Mangal , 2002 ,149إنســـانى
تـــرى هـــذه النظریـــة أن حـــاالت الحرمـــان هـــى أســـاس الحـــافز: -نظریـــة الباعـــث - 

التــى تعــد بمثابــة ، فحاجــات الكــائن الحــى هــى التــى تثیــر الحــوافز، وجــود الحــافز
وأن هــذه الحــوافز هــى التــى تعبــئ النشــاط حتــى یــتمكن ، التمثیــل الســیكولوجى لهــا

ثــم یــنخفض الحــافز ، الوصــول إلــى موضــوع الهــدف أو الباعــثالكــائن الحــى مــن 
وهـــي أن ، وتوجـــد عالقـــة بـــین الحـــافز والباعـــث، فـــى النهایـــة بعـــد إشـــباع الحاجـــة

كمــا أن الباعــث بــدورة ، الحــافز هــو الــذى یــدفع الكــائن الحــى للبحــث عــن الباعــث
، مفحـافز الجـوع یـدفع الكـائن الحـى للبحـث عـن الطعـا، یستثیر الحافز المـرتبط بـه

كمــا أن الطعــام یســتثیر حــافز الجــوع. كــذلك إذا انخفضــت حــدة الحــافز یجــب أن 
، تــزداد حــدة الباعــث لكــى ینشــط الكــائن الحــى ویتجــه نحــو الحــافز (نصــرة جلجــل

٢٠، ٢٠٠٠  .(  
ــات اإلنســانیة:  - یركــز علمــاء النظریــات اإلنســانیة علــى الخبــرة الشخصــیة النظری

حیــث یتحــدد الســلوك ، امــل إلمكاناتــهوالنمــو الســیكولوجى للشــخص والتوظیــف الك
، البشرى فى ضوء هـذه النظریـات مـن خـالل مجاهـدة الفـرد فـى سـبیل تحقیـق ذاتـه

حیــــث أن بعــــض ، وأن التنبــــؤ بهــــذا الســــلوك محكــــوم تمامــــًا بمنطقــــة اإلرادة الحــــرة
أنمـاط النشــاط اإلنســانى تكـون محكومــة بإشــباع الحاجـات البیولوجیــة دون الرجــوع 

وهــى تهـــتم بالحاجــات اإلنســـانیة ، حرمـــان أو التعزیــز أو التـــدعیمإلــى الحــافز أو ال
ویبــین ، التــى اعتبرهــا ماســلو تنظیمــًا یحــدد خطــوات األفــراد المؤدیــة لتحقیــق ذاتهــم
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أن إشــباع هــذه الحاجــات أو عــدم إشــباعها یمكــن أن یــؤدى إلــى وجــود نمــط مــن 
وقـد ، رجوقد صنف ماسلو الدوافع البشریة فـى شـكل هرمـى متـد، أنماط الشخصیة

  استندت هذه النظریة على عدد من المسلمات منها ما یلى: 
الحاجــات الفســیولوجیة: مثــل الطعــام والهــواء والمــاء والجــنس والتــوازن الحــرارى  -أ 

   ٠للجسم
الحاجــة إلــى األمــان: وتتمثــل فــى حمایــة الفــرد نفســه مــن األخطــار التــى تهــدد  -ب 

  حیاته. 
  تمثل فى رغبة الفرد فى أن یألف ویؤلف. الحاجة إلى الحب واالنتماء: وت –ج 
  الحاجة إلى التقدیر: مثل احترام الذات واالحترام من اآلخرین.  -ء 
الحاجــة إلــى تحقیــق الــذات: وهــى أن یصــل الفــرد إلــى مایریــد أن یكــون أو مــا  -هـــ 

  یمكن أن یكون.
م الحاجـــة إلـــى المعرفـــة والفهـــم: وهـــى الرغبـــة فـــى الترتیـــب والتصـــنیف والتنظـــی -و 

دراك العالقات.    والتحلیل وإ
الحاجــات الجمالیــة: توجــد لــدى بعــض األفــراد وتنبثــق مــن ســعى الفــرد وتشــوقه  -ز 

  ).٤٦٥، ١٩٩٦، للنواحى الجمالیة المتعلقة بذاته(في: فتحي الزیات
درس بانـــدورا التــأثیرات القویــة للتعزیــز والعقـــاب النظریــة المعرفیــة االجتماعیــة:  -

لكنــه اعتــرض علــى تصــور التــأثیر التــام للقــوى الخارجیــة  ،علــى ســلوكیات األفــراد
لـــذا طـــور ، بمعنـــى أن األفـــراد مســـتجیبین ســـلبیین للتوافقـــات البیئیـــة، علـــى األفـــراد

حیــث یفتــرض أن ، النظریــة المعرفیــة االجتماعیــة كبــدیل لنظریــة التعزیــز الصــارمة
). وقــد ٧١، ٢٠٠٣، المعــارف تتوســط تــأثیرات البیئــة علــى ســلوك الفرد(نبیــل زایــد

ـــتعلم  ألنـــه بـــدون الدافعیـــة ال یســـتطیع اإلنســـان إنتـــاج  واألداءمیـــز بانـــدورا بـــین ال
الـــذى یعتمــد علـــى التعزیـــز الخـــارجي مثــل المكافـــأة التـــى یحصـــل ، ســلوك تعلیمـــى

). وأوضــح Clonincer, 2000 , 365علیهــا التلمیــذ نتیجــة إتقانــه لســلوك معــین(
ـــذات فـــى بانـــدورا وجـــود أربعـــة مصـــادر رئیســـیة للمعلومـــ ات عـــن أحكـــام فعالیـــة ال
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ــــة) والخبــــرة البدیلــــة ــــاع ، المواقــــف األكادیمیــــة هــــى: الخبــــرة الفعلیــــة (الواقعی واالقتن
  ).٧١، ٢٠٠٣، والتنبیه الفسیولوجى(في:نبیل زاید، اللفظى

یـــرى روتـــر أنـــه إذا لـــم یـــدرك األفـــراد أن مـــا لروتـــر:  االجتمـــاعينظریـــة الـــتعلم  -
أو ، أنمـــاط معینـــه فـــى ســـماتهم الشخصـــیةحصـــلوا علیـــة مـــن مكافـــآت نـــتج عـــن 

: ، ســـلوكیاتهم فـــإن هـــذه المكافـــآت لـــن تـــؤثر علـــى ســـلوكیاتهم فـــى المســـتقبل فمـــثًال
اللعــب عنــدما یــدرك الفــرد أن ســلوكه هــذا ســوف  ســلوك االســتذكار أو یتزایــد فقــط

یترتـــب علیـــة تقـــدیر مرتفـــع حیـــث یفتـــرض أن توقـــع المعـــززات وقیمتهـــا هـــى التـــى 
ركـــزت تلـــك النظریـــة علـــى توقعـــات األفـــراد للمكافـــآت علـــى كمـــا ، تحـــدد الســـلوك

والفشــل یتبعــه الشــعور بالخجــل ، أســاس أن النجــاح یتبعــه الشــعور بــالفخر والزهــو
القیمــة) التــى تتنبــأ بمیــل الفــرد لإلقــدام  –والخــزى وذلــك مــن خــالل نظریــه (التوقــع 

ل أو تجنــــب الفشــــل (دوافــــع اإلحجــــام) مــــن خــــال، علــــى النجــــاح (دوافــــع اإلقــــدام)
كذلك معتقدات األفـراد عـن األسـباب (مصـدر ضـبط ، األنشطة المرتبطة باإلنجاز

ویكــون التالمیـذ أكثــر ، داخلـي أم خـارجي) التــى أهلـتهم لنیـل أو عــدم نیـل المكافـأة
احتمالیـــة لتكـــوین ضـــبط خـــارجي فـــى المواقـــف التـــى تكـــون فیهـــا المكافـــآت غیـــر 

ــــــق ذلــــــك ، مرتبطــــــة مباشــــــرة بالمهــــــارة أو األداء فــــــى حالــــــة مــــــا إذا كانــــــت وینطب
بحیث تـؤدى مسـتویات األداء المختلفـة إلـى ، االختبارات سهلة جدًا أو صعبة جداً 

أو أن تمــنح مكافــآت مختلفــة لــنفس المســتوى مــن ، الحصــول علــى نفــس المكافــآت
وســـوف یـــدرك التالمیـــذ فـــى هـــذه الحالـــة أن تلـــك المكافـــآت غیـــر مرتبطـــة ، األداء

  ).٧٣، ٢٠٠٣، بأدائهم(نبیل زاید
تركـــز هـــذه النظریـــة للدافعیـــة الداخلیـــة علـــى االســـتقالل نظریـــة التقریـــر الـــذاتى:  -

وأن مشـاعر الكفایــة تزیـد االهتمــام ، فـاألفراد یــدفعوا داخلیـًا لتنمیــة كفـاءتهم، الـذاتى
الداخلي باألنشطة. إال أنهم أضافوا حاجـة فطریـة أخـرى هـى الحاجـة ألن یتمتعـوا 

اء هـــذه النظریـــة أن األفـــراد یمیلـــون بصـــورة حیـــث افتـــرض علمـــ، بـــالتقریر الـــذاتى
ــــى إرادتهــــم  ــــأنهم یشــــتركون فــــى األنشــــطة بنــــاء عل ــــة فــــى االعتقــــاد ب فطریــــة للرغب



  د. السید خالد مطحنة   وراء الذاكرة في تحسین الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة  ما اتفعالیة التدریب على عملی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٦٢ 

حیـــث یفـــرق ، فـــى األنشـــطة علـــیهم االشـــتراكولـــیس عـــن طریـــق فـــرض ، الخاصـــة
علماء هذه النظریة بین المواقف التى یدرك فیها األفراد أنفسـهم علـى أنهـم السـبب 

وبـین المواقـف التـى ، التى یشیرون إلیهـا بمصـدر الضـبط الـداخليفى سلوكیاتهم و 
أو ، یعتقد األفراد أنهم یشـتركون فـى سـلوكیاتها مـن أجـل الحصـول علـى المكافـآت

والتـى یشـیرون لهـا بمصـدر الضـبط ، إسعاد شخص أخـر أو نتیجـة إرغـام خـارجي
داخلیـــًا حیـــث یـــدعى هـــؤالء العلمـــاء بـــأن النـــاس أكثـــر حبـــًا ألن یـــدفعوا ، الخـــارجي

عنـه عنـدما یكـون ، لالشتراك فى نشاط عندما یكـون مصـدر الضـبط لـدیهم داخلیـا
ووفقــا لهــذه النظریــة تكــون األداءات عــن الدافعیــة ، مصــدر الضــبط لــدیهم خارجیــا

وذات ، وتصـــدق مـــع إحساســـه بذاتـــه، ذات تحدیـــد داخلـــي یقـــوم بهـــا الفـــرد بإرادتـــه
أو نفســیة خارجیــة(نبیل  تحدیــد خــارجي عنــدما تكــون مفروضــة مــن قــوى شخصــیة

  ).٧٧، ٢٠٠٣، زاید
تؤكد على أن المهمة المتضـمنة المنـاخ تتفـق مـع نمـاذج السـلوك نظریة الهدف:  -

ألن األفـراد فـى هـذا المنـاخ المـوائم للـذات ، الموائم كما تركـز مـرارًا علـى الممارسـة
أو  یمیلون إلـى المخـاطرة مـن أجـل السـلوكیات غیـر الموائمـة عنـدما یجربـوا الفشـل

فهــي تعتمــد علــى وضــع أهــداف شــاقه ثــم القیــام ، یجــدوا صــعوبة فــى أداء المهمــة
كمــا تركــز علــى األغــراض المدركــة وتجاهــل التــأثیرات اإلیجابیــة ، بهــذه األهــداف

ناســب األداء الهــدف ُ ، عنــد وضــع األهــداف وتنفیــذها مثــل: حــدوث القلــق إذا لــم ی
 .(Eysenck, 2000 , 155)ویتطلب ذلك مستویات علیا للدافعیة

 :یتضح، ومن العرض السابق لنظریات الدافعیة

تؤكــد علــى خبــرات الطفولــة وتأثیرهــا القــوى علــى الدافعیــة  نظریــة التحلیــل النفســي:
ومــدى مــا یكبتــه الفــرد مــن دوافــع فــى ، وعلــى شخصــیة الفــرد طــوال مراحــل حیاتــه

 وبــذلك تـــؤثر فــى كـــل، مرحلــة الطفولـــة حیــث یحـــتفظ بهــذه الـــدوافع فــى الالشـــعور
والتـى قـد تتطـور فـى أشـكال التعبیـر عنهـا ، أنماط السلوك الصادرة عنه فـى الكبـر

  .أو مدمرة للمجتمع الذى یعیش فیه فتأخذ صورًا مدمرة للفرد ذاته



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٦٣  

افترضت أنه عنـدما تسـتثار الحالـة الداخلیـة للحـافز یصـبح  الحافز:-نظریة الباعث
الهـــدف الـــذى یعمـــل علـــى الفـــرد مـــدفوعًا للقیـــام بالســـلوك الـــذى یقـــود إلـــى تحقیـــق 

وأن الحاجـــة هـــى التـــى تـــدفع الســـلوك وأن الحـــافز وســـیط ، تخفـــیض شـــدة الحـــافز
بینهمـــا بـــذلك تكـــون الحاجـــة متغیـــر مســـتقل وهـــى التـــى تحـــدد الحـــافز إلـــى جانـــب 

  بعض المتغیرات األخرى. 
اعتمــــدت علــــى التمییــــز بــــین الســــلوك اإلنســــانى والســـــلوك  النظریــــات اإلنســــانیة:

تمیـز السـلوك اإلنسـانى بتعـدد الجوانـب واخـتالف المظـاهر ونشـأ حیث ی، الحیوانى
وقـــد وضـــع العلمـــاء هـــذه ، عـــن ذلـــك اخـــتالف أســـالیب إشـــباع الحاجـــات وتعـــددها

وهـــى مســـتقاة مـــن مجموعـــة ، الحاجـــات النفســـیة اإلنســـانیة فـــى تصـــنیفات مختلفـــة
الحاجــات العامــة لــدى جمیــع األفــراد ولكــن االخــتالف بــین العلمــاء فــى عــدد ونــوع 

  وتعریف الحاجات اإلنسانیة. 
ویتمتــع ، تعتمــد علــى أن اإلنســان مخلــوق ذو عقــل النظریــة المعرفیــة االجتماعیــة:

، بـإرادة یســتطیع بواسـطتها أن یتخــذ القــرارات الواعیـة علــى النحــو الـذى یرغــب فیــه
كمــــا تفتــــرض وجــــود حاجــــات أساســــیة للنــــاس وهــــى الســــعى لفهــــم طبیعــــة البیئــــة 

مفــــاهیم أكثـــر ارتباطــــًا بمتوســـطات مركزیــــة كــــالتوقع  كمــــا تؤكـــد علــــى، ومكوناتهـــا
ألن النشـاط العقلـى للفـرد یـزوده بدافعیـة ذاتیـة متأصـلة فیـه وتشـیر ، والقصد والنیة

ووفقًا لهذا االتجاه فـإن النـاس ، إلى النشاط السلوكى كغایة فى ذاته ولیس كوسیلة
الفهـم (السـیطرة یعملون بجد ألنهم سیتمتعون بالعمل وألنهم یسعون نحو مزید من 

إن الدافعیــة فــى االتجــاه المعرفــى تقــوم علــى الخطــط ، علــى الغــامض والمجهــول)
لــــذلك فــــإن ، واعتبــــار مــــا یــــؤدى إلــــى النجــــاح أو الفشــــل، واالهتمامــــات والقــــرارات

 توقعات النجاح والفشل تلعب دورًا هامًا فى التحلیل المفاهیمى للدافعیة.

 :ن الــتعلم قــائم علــى المواقــف االجتماعیــة تــرى أ نظریــة الــتعلم االجتمــاعي لروتــر
  وتوقع المكافآت.



  د. السید خالد مطحنة   وراء الذاكرة في تحسین الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة  ما اتفعالیة التدریب على عملی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٦٤ 

 :ــر الــذاتي وأن مشــاعر ، تركــز هــذه النظریــة علــى االســتقالل الــذاتي نظریــة التقری
الكفایة تزید االهتمام الداخلي باألنشطة. إال أنهم أضافوا حاجة فطریة أخـرى هـى 

  الحاجة ألن یتمتعوا بالتقریر الذاتى.
 :كمـا تركـز ، ى وضع أهداف شاقه ثم القیام بهـذه األهـدافتعتمد عل نظریة الهدف

ـــــة عنـــــد وضـــــع األهـــــداف  ـــــأثیرات اإلیجابی ـــى األغـــــراض المدركـــــة وتجاهـــــل الت علــ
  وتنفیذها.

  االتجاه: -]٣[
◌ً فــى حیـــاة الفــرد والمجتمــع وتشــترك مــع المیـــول   تــؤدى االتجاهــات دروًا مهمــًا

تجاهــات تعتبــر هــدفا مــن وعملیــه تكــوین اال، والحاجــات فــى توجیههــا لســلوك األفــراد
  األهداف التربویة الكبرى.

بــــالغ مــــن  باهتمــــاملــــذلك فلــــیس مــــن الغریــــب أن یحظــــى موضــــوع االتجاهــــات  
الـــذین یـــرون أن االتجاهـــات النفســـیة تعـــد مـــن أهـــم  االجتمـــاعيعلمـــاء علـــم الـــنفس 

ـــذین یبحثـــون فـــى  التنشـــئةنـــواتج عملیـــه  االجتماعیـــة، وكـــذلك البـــاحثین التربـــویین ال
ـــــف جوانـــــب االتجا ـــــة العملیـــــةهـــــات نحـــــو مختل كاالتجاهـــــات نحـــــو المـــــواد ، التعلیمی

الدراسـیة والمدرسـة والمعلــم وأسـالیب التــدریس، وذلـك لمـا لالتجاهــات اإلیجابیـة نحــو 
ومـــن هنـــا نجـــد العدیـــد مـــن البحـــوث ، تلـــك الجوانـــب مـــن أثـــار تربویـــه مرغـــوب فیهـــا

جوانـــب أو متغیـــرات والدراســـات تســـتهدف تعـــدیل اتجاهـــات الطـــالب وتنمیتهـــا نحـــو 
التعلیمیـــة كتنمیـــة اتجاهـــات التالمیـــذ نحـــو مـــادة دراســـیة معینـــه  العملیـــةعدیـــدة فـــى 

  ).٩١، ٢٠٠٤(هشام محمد،
  تعریف االتجاه:  -

كمــا ، نــال مفهــوم االتجــاه اهتمــام علمــاء علــم الــنفس االجتمــاعى وعلمــاء القیــاس
لعملیـــة التربویـــة فـــى اهـــتم خبـــراء التربیـــة باتجاهـــات التالمیـــذ والتحقـــق مـــن فاعلیـــة ا

وتكامـل بـین القـوى  إیجـابيتكوین أو تنمیة أنماط اتجاهات تسهم فى إحداث تفاعل 
  ).٢٧، ١٩٩٩،عبد الخالقالمختلفة فى المجتمع(محروس 
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٢٦٥  

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فـــإن علمـــاء الـــنفس یختلفـــون فـــى اســـتخدامهم لمصـــطلح 
 اإلجرائـــيمــن المســتوى واســـعة إبتــداءًا  اختالفــاتوتعــریفهم لــه  Attitudesاالتجــاه 

إلـى المســتوى الفلســفى، ولعــل ذلـك یرجــع إلــى توجهــات كـل باحــث فــى دراســته، وقــد 
ترتـب علـى ذلــك اسـتخدام أدوات وطــرق قیـاس مختلفــة وبالتـالى الوصــول إلـى نتــائج 
متباینــة بــین مجموعــة البحــوث التــى تــدرس نفــس الموضــوع علــى عینــات متشــابهة 

  ) .١٤٦، ١٩٩٧(محمود عبده،
خــتالف تعریفــات االتجــاه إال أنهــا تتفــق علــى خاصــیة عامــة واحــدة وهــى ورغــم ا

أن االتجــــاه یســــتلزم التهیــــؤ أو التأهــــب أو اإلســــتعداد لإلســــتجابة اســــتجابة قبــــول أو 
  ).٤٣١، ١٩٨٣رفض لموضوع االتجاه( فؤاد عبد اللطیف،

  وتتمثل أهمیة مفهوم االتجاه فى األسباب اآلتیة : 
 المتخصصـون أو السـیكولوجیون ابتدعها كلمة جردم لیس االتجاه مصطلح أن -١

 اســتخدام ذو مصــطلح ولكنــه النــاس مــن محــدود عــدد علــى مقتصــراً  ولــیس
  .األفراد بین عام

 المجتمـــع ومعتقــدات ألفكــار بمؤشــر یزودنــا األفــراد التجاهــات مســح إجــراء أن -٢
 .وتفضیالته ورغباته الحالیة

 المفهــوم خــالل مــن علیهــا البرهنــة تمــت والتــى االتجــاه لمفهــوم المســتمرة الفائــدة -٣
 لعلـم الرئیسـیة المفـاهیم أحد أنه على وصف والذى لالتجاه الحدیث النفسى
 ).Backer, 1992, 9(له تمییزاً  األكثر المفهوم وأنه االجتماعى النفس

 بموضــوع الصــلة وثیقــة واألدبیــات التربویــة والبحــوث الدراســات علــى وبــاإلطالع
 هـــــذه أكثـــــر مـــــن ولعــــل، االتجـــــاه لمفهـــــوم التعریفـــــات مــــن العدیـــــد نجـــــد االتجاهــــات
  :  یلى ما شیوعا التعریفات
 لموضـوع أو لفكـرة رفـض أو قبـول اسـتجابة االتجـاه أن) ١٩٨٨(زكى أحمد یرى

 تعبــر التــى الســلوكیة التنظیمــات عــن یعبــر مفهــوم هــو أخــرى وبصــیغة لموقــف، أو
ــــه مــــن معــــین بجــــزء اإلنســــان عالقــــة عــــن بــــدورها  الموضــــوعات أو ةالخارجیــــ بیئت
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٢٦٦ 

 التـام، بـالقبول وعمـالَ  لفظـاً  ذلـك عـن ویعبـر، العامـة المعنویة األمور أو االجتماعیة
 الموافقـة تمـثالن نقطتـین بـین المسـتمر البعـد فى نقطة أى على أو التام، الرفض أو

  ) .٣١٧ ،١٩٨٨زكى، أحمد(التام الرفض أو التامة
 توجـــه إلـــى یشـــیر فرضـــى تكـــوین أو مفهـــوم بأنـــه) ١٩٩٤(عطـــوة أحمـــد ویعرفـــه

 بأعمـال للقیـام واسـتعداده ومعارفـه الفـرد لمشـاعر مـا حـد إلـى مسـتقر تنظیم أو ثابت
 ویتمثــل، مجــردة أو كانــت عیانیــة التفكیــر موضــوعات مــن موضــوع أى نحــو معینــة

 أو لفظیـــا عنهـــا التعبیـــر ویمكـــن، الموضـــوع لهـــذا والـــرفض القبـــول مـــن درجـــات فـــى
  ).٩١ ،١٩٩٤ عطوه، أحمد( أدائیا
 القبـول باسـتجابات عنـه یعبـر فرضـى تكـوین بأنـه) ١٩٩٦( محمـد هانى یعرفهو 

    .)١٤ ،١٩٩٦ محمد، هانى( معین لموضوع الرفض أو
 اإلنسـان لـدى یتكـون فرضـى مفهـوم بأنه) ١٩٩٩( الخالق عبد محروس یعرفهو 

 یعــــــیش التــــــى االجتماعیــــــة وبالبیئــــــة الخــــــارجى بالعــــــالم واالحتكــــــاك للخبــــــرة نتیجــــــة
  .)٥٧ ،١٩٩٩عبد الخالق، وسمحر (فیها

 الـــرفض أو القبـــول اســـتجابات مجموعـــة بأنـــه) ٢٠٠٢(العـــز أبـــو عـــادل ویعرفـــه
    .)٥٨ ،٢٠٠٢ العز، أبو عادل(معین جدلى موضوع نحو

 أو الفــرد رأى وراء قائمــة وجدانیــة حالــة بأنــه) ٢٠٠٣( إبــراهیم علــى یعرفــه بینمــا
 الحالـة الوجدانیــة هـذه علـى لویسـتد علیـه، المطـروح بالموضـوع یتعلـق فیمـا اعتقـاده

 عـن أو عملیـة مواقـف فـى مباشرة علیه تعرض جدلیة مواقف إزاء مواقفه خالل من
  ) . ٦٩ ،٢٠٠٣، إبراهیم، على(االستفتاء طریق

 موضــوع تجــاه الفــرد موقــف بأنــه) ٢٠٠٣( الشــاذلى وعــادل العبــد أحمــد ویعرفــه
 أو القبــــول شــــكل خــــذیأ الموقــــف وهــــذا معــــه تفاعلــــه خــــالل یتكــــون والــــذى االتجــــاه،
 وعــادل العبــد أحمــد(االتجــاه مقیــاس علــى اســتجابته خــالل مــن ذلــك ویظهــر الــرفض
  ).١٥٩ ،٢٠٠٣ إبراهیم،
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 غیـــر أو مفضـــل بأســـلوب لالســـتجابة مكتســـب میـــل بأنـــه Cole(2003) ویعرفـــه
  .)Cole, 1994, 328(معین بشيء یتعلق فیما مفضل
: بأنـه الدراسـة نحـو االتجـاه لمفهـوم إجرائـي تعریف وضع الحالى للباحث یمكنو 

، التأییـــد أو بــالقبول التحصــیل منخفضــي التالمیـــذ یبــدیها التــى االســتجابات مجمــوع
 التالمیــــذ اســـتجابات بمحصـــلة علیـــه ویســــتدل الدراســـة إزاء االعتـــراض أو بـــالرفض

    .لذلك والمعد الدراسة نحو االتجاه مقیاس فقرات على
   : Attitude components االتجاه مكونات -

 Emotional وجـدانى مكـون مـن فقـط یتكـون االتجـاه أن العلماء من فریق رىی

Component االتجــاه أن ثــان فریــق یــرى بینمــا وزمــالؤه، بــارون الفریــق هــذا وتــزعم 
 االســتجابات مــن كبیــر عــدد مــن إستخالصــه یــتم كــامن متغیــر أو افتراضــى متغیــر

 معینــــة نـــواحى فـــى بهةالمتشـــا المثیـــرات مــــن مجموعـــة حـــول المتماســـكة المترابطـــة
  ). ١٦٣: ٢٠٠٣ابراهیم، وعادل أحمدالعبد( Macguire الفریق هذا ویتزعم

 أساســیة ثالثــه مكونــات مــن یتكــون االتجــاه أن إلــى وأخیــر ثالــث فریــق ویــذهب
 الثالثـه المكونـات وهـذه، االتجاهـات دراسـة مجـال فـى شـیوعا األكثـر هو الرأى وهذا

  :.التالى الشكل یوضحها
  
  
  
  
  
 

 مكونات االتجاه ) ٢( شكل
   Cognitive Component المعرفى المكون ) أ

 وال االتجـــاه موضـــوع حـــول معلومـــات مـــن لـــدینا مـــا علـــى المكـــون هـــذا ویشـــتمل  
 تكــــون قــــد فهــــى، االتجــــاه موضــــوع عـــن معلوماتنــــا صــــحة بالضــــرورة هــــذا یقتضـــى

االتجاه مكونات  

معرفى مكون وجدانى مكون  سلوكى مكون   



  د. السید خالد مطحنة   وراء الذاكرة في تحسین الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة  ما اتفعالیة التدریب على عملی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٦٨ 

 المعلومـات تلـك صـواب االتجـاه صـاحب یعتقـد أن الضـرورى من لكن تماما خاطئة
  ).٥٨٠: ٢٠٠٤حلمى، رسفا(

 موضـوع نحـو الفـرد لـدى تتـوفر التـى والحقـائق والمعلومات األفكار تكون وبذلك  
 صـحیحة المعلومـات هـذه كانـت فـإذا، االتجاه موضوع نحو موقفه فى مؤثرة االتجاه

یجابیــة  موضـــوع مــن موقفــه فــإن ســـلبیة تكــون وعنــدما، إیجابیــاً  یكـــون موقفــه فــإن وإ
  ).١١٣: ٢٠٠٥محمد، محمد(سلبیاً  یكون سوف االتجاه

 علــــى قائمــــة تكــــون أن إلــــى تمیــــل االتجاهــــات أن  Harreveld(2004)ویــــرى    
 متسلسـل بشـكل مرتبطـة تكـون والتـى المعتقدات أو الخصائص من محددة مجموعة

 علـــى األفـــراد یختارهـــا التـــى المعتقـــدات أو الخصـــائص وهـــذه، االتجـــاه موضـــوع مـــع
 والســـلوك بـــالحكم التنبـــؤ فـــى مالئمـــة فقـــط لیســـت مهمـــة ومعتقـــدات خصـــائص أنهـــا

 الـــــــذاكرة مـــــــن واســـــــترجاعها إلیهـــــــا الوصـــــــول یســـــــهل بـــــــل، لـــــــدیهم لالتجـــــــاه الكلـــــــى
)Harreveld & Plight, 2004:666.(  

    Emotional Component. الوجدانى المكون ) ب
 مشــــاعر قبیــــل مــــن متعــــددة وانفعــــاالت مشــــاعر االتجاهــــات ممارســــة یصــــاحب  

 بأهمیـــة المشـــاعر هـــذه وتتصـــف، واالنزعـــاج اهیـــةوالكر  الغضـــب أو والفـــرح الســـرور
 ذلــــك فــــإن الفــــرح أو بالســــرور شــــعور یصــــاحبه شــــیئا یمــــارس مــــن ألن نظــــراً  بالغـــة

 التعـب مشـاعر ظهـور دون یأتیـه الـذى السلوك ممارسة فى اإلستمرار على یساعده
 یسـعى أخـرى ناحیـة ومـن، عظیمـة إنتاجیـة إلـى ذلـك ویـؤدى االنزعاج أو، األرق أو

 عـن تـنجم أن یمكـن التـى األلم مشاعر عن االبتعاد أو تجنب إلى بطبیعته اإلنسان
 ممارسـة هـى الغایـة هـذه إلـى للوصـول طریـق وأقصـر الغضب، أو الكراهیة مشاعر

 بهــا یــذكرنا مــا كــل عــن االبتعــاد أو الســلبیة المشــاعر بتلــك تــرتبط التــى النشــاطات
 فــــــارس(النحبـــــة مــــــا أو نمارســـــة مــــــاال إتقـــــان النســــــتطبع أننـــــا ذلــــــك مـــــن ونســـــتنتج

  ).٥٨٠: ٢٠٠٤حلمى،
 مـــن لدیـــه یتـــوفر بمـــا الفـــرد وعـــى مـــدى أن إلـــى) ٢٠٠٥( محمـــد محمـــد ویشـــیر  

 الفــرد موقــف تحدیــد علــى یعمــل االتجــاه موضــوع عــن ومعــارف وحقــائق معلومــات



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
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٢٦٩  

 هـــذه تـــوفر مـــدى علـــى تتوقـــف للفـــرد الوجدانیـــة الحالـــه أن أى الســـلب أو باإلیجـــاب
 أو یـرفض أویكـره، یحـب أن نحـو الفـرد شـعور توجـه تـىال وهى والمعلومات الحقائق

  ).١١٤: ٢٠٠٥محمد، محمد(یقبل
 بوجـود یتسـم لالتجاه الوجدانى المكون أن من كوبوسومى ماذكره مع هذا ویتفق  

 التكــــــــــــرار أو بــــــــــــالتعزیز كبیــــــــــــرة بدرجــــــــــــة ویتــــــــــــأثر ســــــــــــالبة أو موجبــــــــــــة عاطفــــــــــــة
  ) . ١٦٠: ٢٠٠١كوبوسومى،(

  Behavioral Component السلوكى المكون
ــــام أو للتعــــرف الشــــخص اســــتعداد فــــى المكــــون هــــذا یتمثــــل    معــــین بســــلوك القی

 المؤیــد اإلیجــابى الســلوك إلظهــار الوجدانیــة وتقویماتــه ومعارفــه لمعلوماتــه اســتجابة
  ).٥٨١: ٢٠٠٤حلمى، فارس(أوالعكس الموضوع لهذا
 نحــــو الفــــرد موقــــف أن مــــن) ٢٠٠٥( محمــــد محمــــد ذكــــره مــــا مــــع هــــذا ویتفــــق  

 أو إیجابیــاً  ســلوكا یســلك أن یدفعــه الــذى هــو الســلب أو باإلیجــاب االتجــاه موضــوع
 مـن لدیـه تـوفر مـا علـى بنـاَء  باإلیجـاب ما موضوع نحو الفرد موقف كان فإذا سلبیاً 

 إیجابیـــاً  ســـلوكاً  یســـلك ألن یدفعـــه ذلـــك فـــإن صـــحیحة وحقـــائق ومعـــارف معلومـــات
 موضـوع عـن سـلبیة وحقـائق فمعار  على بناء سلبیا الفرد موقف كان إذا أما نحوه،

  ) .١١٥: ٢٠٠٥محمد، محمد(سلبیا سلوكا یسلك یجعله ذلك فإن، االتجاه
 عنهــــا وینـــتج صــــحیحة ومعلومـــات حقــــائق الفـــرد لــــدى یكـــون أن الممكــــن ومـــن  

 یســمى مـا وهـذا االتجــاه موضـوع نحـو إیجابیــا سـلوكا یسـلك ال ولكنــه إیجـابى موقـف
 مدرســتك؟ نحــو انتمــاء لــدیك هــل: تالمیــذال أحــد تســأل كــأن وذلــك اللفظــى باإلتجــاه
 یفیــــد نشــــاط عمــــل فــــى الفعلیــــة المشــــاركة منــــه طلبــــت إذا ولكــــن نعــــم:  لــــك فیقــــول

 الفـــرد لـــدى یكـــون أن"  ومعنـــاه اللفظـــى االتجـــاه هـــو وهـــذا یشـــارك ال فإنـــه المدرســـة
ـــــاً  نجـــــده ولكـــــن مـــــا موضـــــوع نحـــــو إیجـــــابى موقـــــف  محمـــــد(" المشـــــاركة عـــــن عازف
  ).١١٦: ٢٠٠٥محمد،
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ـــــى) ٢٠٠١(كوبوســـــومى یرویشـــــ   ـــــأثر الســـــلوكى المكـــــون أن إل ـــــرة بدرجـــــة یت  كبی
 هــو مــا بشــأن الجماعــة تكونهــا أفكــار عــن عبــارة هــى والتــى االجتماعیــة بالمعــاییر
  ). ١٦٠: ٢٠٠١كوبوسومى،(فیها خطأ هو وما السلوكیات من صحیح

 ثــالث لــه موضــوع نحــو أى االتجــاه أن الســابق العــرض خــالل مــن یتضــح  
  :.وهى جوانب

 موضـــــوع حــــول الفــــرد ومعلومــــات ومعتقـــــدات آراء فــــى ویتمثــــل: المعرفــــى الجانــــب
  . االتجاه

ـــــــب ـــــــل:  الوجـــــــدانى الجان ـــــــرد وانفعـــــــاالت مشـــــــاعر فـــــــى ویتمث  موضـــــــوع حـــــــول الف
 ).والكراهیة الحب(االتجاه

 . االتجاه موضوع نحو للتصرف الفرد نزعة فى ویتمثل: السلوكى الجانب

  .الثالث المكونات هذه تترابط عندما یتشكل قد االتجاه أن كما
  :   التالیة الخصائص فى االتجاهات تشترك:  االتجاهات خصائص -

  . فطریة أو وراثیة ولیست ومتعلمة مكتسبة االتجاهات -١
 فــــــرد بـــــین عالقـــــة دائمـــــا تتضـــــمن ولكنهــــــا فـــــراغ فـــــى تتكـــــون ال االتجاهـــــات -٢

 .البیئة وموضوعات

 .بها بطترت التى المثیرات حسب وتختلف تتعدد االتجاهات -٣

 .انفعالیة خصائص لها االتجاهات -٤

 . االتجاه وموضوع الفرد بین عالقة وجود توضح االتجاهات -٥

 Generalized.  عاماً  أو محدداً  یكون قد االتجاه -٦

 ٠ سالب واآلخر موجب أحدهما متقابلین طرفین بین یقع دائما االتجاه -٧

 .همحتوا حیث من الموضوعیة من أكثر الذاتیة علیه تغلب االتجاه -٨

، المعــــالم واضـــح هـــو مـــا فمنهـــا وجالئهــــا، وضـــوحها فـــى تتفـــاوت االتجاهـــات -٩
 .غامض هو ما ومنها
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٢٧١  

 حامـد(بعضـها بـین التكامل ومقدار ترابطها درجة حیث من تختلف االتجاهات - ١٠
 ) .١٧٢ :١٩٧٤ عبد السالم،

 أن مــن الــرغم علــى معینــة واعتبــارات ظــروف تحــت تعــدیلها یمكــن االتجاهــات - ١١
 . سبىالن الثبات صفة لها

 قیـــاس طریـــق عـــن مباشـــرة غیـــر بطریقـــة وتقویمهـــا قیاســـها یمكـــن االتجاهـــات - ١٢
 ) . ١٦٧ :١٩٩٧ كمال، جیهان(له یعطى موقف فى الفرد سلوك

 اســــتعدادات إنهــــا حیـــث) الجماعــــة أثــــر(  اآلخـــرین بســــلوك تتــــأثر االتجاهـــات - ١٣
 . لالستجابة

 عبــد اهللا یعقــوب(مباشــراً  ارتباطــاً  االنفعــالي بالمجــال تــرتبط تقییمیــة االتجاهــات - ١٤
 ).  ٤٦: ١٩٩٢ أحمد، وعلى

 تعــــدیلها یمكــــن فإنــــه وبالتــــالى ومتعلمــــة مكتســــبة عامــــة بصــــفة فاالتجاهــــات إذاً   
  .ومنفعته الفرد مصلحة مع تتعارض ال أنها طالما آلخر وقت من وتغییرها

  :  Attitudes Formation:  االتجاهات تكوین-
  :   كالتالى وهى درجةمت مستویات بخمسة تكوینها عند االتجاهات تمر

 اســــتقباله إلــــى علمتبــــالم تــــؤدى بطریقــــة معــــین لمثیــــر التنبــــه ویعنــــى: االســــتقبال -١
 فــى والرغبــة الــوعى منهـا فرعیــة مســتویات المســتوى هـذا ویتضــمن بــه واالهتمـام
  .االستقبال

 .واالرتیاح للرضاً  طلبا المثیر مع اإلیجابي التفاعل وتعنى: االستجابة -٢

 .معینة قیمة ضوء فى األشیاء تقدیر ویعنى: التقییم -٣

 .حاكمة قیمة تحكمه معین نظام فى القیم من مجموعة تنظیم ویعنى: التنظیم -٤

 فـى وتنـتظم مكانهـا تأخـذ القیمـة أن وتعنـى: القـیم مـن مجموعـة أو لقیمـة التحیز -٥
 ). ١٦٩ :١٩٩٧كمال، جیهان(ویوجهه السلوك یحكم داخلى تنظیم
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 هــدف هنــاك یكــون وأن البــد اإلیجابیــة ســیةالنف المتغیــرات كبــاقى مثلــه واالتجــاه  
 الهـــدف للفــرد یحقـــق بمــا وتطـــوره نمــوه علـــى یســاعد الهـــدف وهــذا تكوینـــه وراء قــائم

  ). ٧٦ :١٩٩٩عبدالخالق، محروس(تكوینه وراء من المنشود
 لتكـوین أساسـیه شـروط ثالثـة حـدد Allport أن الشاذلى وعادل العبد أحمد ویذكر 

  :   مایلى وهى االتجاهات
  .معین موضوع حول وتجمیعها الفردیة الخبرات تكامل -١
  .صاحبها لها یتعرض التى المختلفة للخبرات نتیجة االتجاهات تمایز -٢
  .قویة واحدة لخبرة نتیجة االتجاهات تتكون قد -٣
 فــى كبیــر بــدور تقــوم التــى العوامــل تصــنیف علــى الــنفس علمــاء مــن الكثیــر واتفــق 

 اإلطــار-٢. االجتمــاعى اإلطــار-١:  همــا ئیســینر  صــنفین إلــى االتجاهــات تكــوین
 ). ١٦٤: ٢٠٠٣إبراهیم، وعادل العبد أحمد(المعرفى

 مــن مكتسـبه هــى الشـخص كونهــا التـى االتجاهــات غالبیـة أن كوبوســومى ویـرى  
 ثـم ومـن بعـد فیمـا المبكـرة الطفولة مرحلة فى األقران من مجموعة ومن األسرة أفراد

 مصــدراً  هنــاك أن كمــا، االتجاهــات لتكــوین ادرمصــ بمثابــة اآلخــرین النــاس یصــبح
 حـال أیـة علـى الخبـرات هـذه ومثـل الشخصـیة الخبـرة وهـو أال اتجاهاتنا لتكوین أخر

 طریـق عـن تتشـكل التـى مـن قـوة أكثر أنها برغم االتجاهات من صغیراً  عدداً  تشكل
  ).١٥٩: ٢٠٠١كوبوسومى،(باآلخرین االرتباط

 أنــواع وأقــوى وســلوكیة وانفعالیــة عقلیــه عناصــر االتجاهــات تكــوین فــى ویــدخل  
 یطبــع مــا وأفعلهــا إنفعالیــة حــدة ویكتســب نفســیة بشــحنه منهــا یشــحن مــا االتجاهــات

 والســلوك الشخصــیة فــى تأثیرهــا بحكــم االتجاهــات تنقســم ثــم ومــن بطابعــه، الســلوك
  :إلى

 موضـــوعات نحـــو الشـــخص تـــدفع وهـــى Attitude Positive موجبـــة اتجاهـــات -  أ
  . مفیداً  بناًء  تعامالً  معها تعامله فیكون االتجاهات هذه
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٢٧٣  

 موضـــوعاتها عـــن بالشـــخص وتنـــأى Negative Attitudes ســـلبیة اتجاهـــات  - ب
 االتجاهـــات مـــن المثـــال ســـبیل علـــى فالوطنیـــة بالســـلبیة، حیالهـــا ســـلوكه وتطبـــع

 فهــــى فوائــــد، ولالتجاهـــات، الســــلبیة االتجاهــــات مـــن التعصــــب بینمــــا الموجبـــة،
 وال المختلفـــة المواقـــف فـــى میســـراً  تعاملهـــا بـــه كـــونی أســـلوباً  للشخصـــیة تصـــنع
 الشخصــــیة لــــدى فتتكامــــل االتجاهــــات تجتمــــع عنــــدما إال األســــلوب هــــذا یتــــأتى

 عبــــــد المــــــنعم( Attitudes cluster االتجاهـــــات زملــــــة یســــــمى مــــــا وتكـــــون
 ).١٦١-١٦٠: ١٩٩٥الحفنى،

ــــه الحــــالى للباحــــث یتضــــح ســــبق وممــــا      لــــدى اإلیجابیــــة االتجاهــــات لتكــــوین أن
 إیجـابى اتجـاه تكـوین المراد بالموضوع المعرفیة التالمیذ خبرة تزداد أن البد التالمیذ

 جلســـة التـــدریبى البرنـــامج جلســـات تضـــمنت أن ذلـــك مـــن الباحـــث اســـتفاد نحوه،وقـــد
 فــى الهــدف لتوضـیح وذلــك منـه والهــدف البرنـامج بطبیعــة التالمیـذ لتعریــف تمهیدیـة
ال أذهانهم،   .التربویة القیمة قلیل موجه غیر نشاطهم كان وإ

 Attitudes Change:  االتجاهات تعدیل -

 وكثیـراً  اإلنسـان، حیـاة فـى بهـا یسـتهان ال دافعـة قـوة والمعتقـدات االتجاهات تعد  
 إخفاقــه أو تكیفــه وعــن حیاتــه مواقـف فــى تصــرفاته مــن كثیـر عــن مســئولة تكــون مـا

ـــذلك فیـــه، یعـــیش الـــذى الوســـط مـــع التكیـــف فـــى  االتجاهـــات ةتربیـــ موضـــوع كـــان ل
 وعلـم التعلـیم أخصـائى مـن كـل نظـر فى المهمة المشكالت من تعدیلها أو وتغییرها
 الناحیــــة هــــذه فـــى وســــاق قـــدم علــــى العلمیـــة البحــــوث وتجـــرى االجتمــــاعى، الـــنفس
 وبنــــاء موجـــب هـــو مــــا وتربیـــة االتجاهـــات لتغییـــر وأســــهلها الوســـائل أنجـــح لمعرفـــة

  ). ٢٣٢: ١٩٥٩ غریب،ال رمزیة(السالبة االتجاهات من والتخلص
 قابلـة فاالتجاهـات، تغییرهـا أو تعـدیلها یمكـن كذلك االتجاهات تكوین یمكن كما  

 النســـبى، االســـتمرار صـــفة ولهـــا النســـبى بالثبـــات تتمیـــز أنهـــا رغـــم والتغییـــر للتعـــدیل
 لالتجـــاه المؤیـــدة المـــؤثرات زیـــادة النظریـــة الناحیـــة مـــن االتجاهـــات تغییـــر ویتطلـــب
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،ومن أواألمـــرین لـــه المضـــادة راتالمـــؤث وخفـــض الجدیـــد  تجعــــل التـــى العوامـــل معـــًا
  :   یلى ما سهالً  االتجاه تغییر

  .رسوخه وعدم القدیم االتجاه ضعف -١
 .مختلفة اتجاهات بین الرأى توزیع -٢

 . االتجاه موضوع نحو أساساً  الفرد اتجاه وضوح عدم -٣

 . االتجاه بموضوع تتصل مباشرة خبرات وجود عدم -٤

 الجماعـــــات فــــى تتكـــــون التــــى االتجاهـــــات مثــــل تجـــــاهاال هامشــــیة أو ســــطحیة -٥
 . السیاسیة واألحزاب والنقابات ألندیة مثل  الثانویة

  :   یلى ما صعباً  أمراً  االتجاه تغییر تجعل إلتى العوامل ومن
  . ورسوخه القدیم االتجاه قوة -١
 . الفرد عند ومعالمه االتجاه وضوح درجة زیادة -٢

 ككــل الجماعـة علـى ولـیس األفـراد علـى االتجـاه تغییـر محـاوالت فـى االقتصـار -٣
 . الجماعة من أصالً  تنبع االتجاهات ألن

 . األفراد عند الرأى وصالبة الفكرى الجمود -٤

 . للذات تهدیداً  فیه أن على الجدید االتجاه إدراك -٥

 الســالم، عبــد حامــد(تعصــب إلــى وتحولــه االتجــاه إلــى الشــدید االنفعــال إضــافة -٦
١٥٥-١٥٤: ١٩٧٤.( 

 ربمــا أهــدافا الفــاحص بهــا یتــوخى عملیــة Attitudes Change تجــاهاال وتغییــر    
 المناقشـــة طریـــق عـــن ذلـــك ویـــتم تعلیمیـــة، أو سیاســـیة أو اجتماعیـــة وربمـــا عالجیـــة
 كاألســـرة االجتماعیـــة المؤسســات كـــل فیـــه تشــترك وقـــد بـــالوعظ یكــون وقـــد واإلقنــاع

ـــــادى والجـــــامع والمدرســـــة ـــــى ویســـــاعد، والن ـــــر إحـــــداث عل  االتجـــــاه یكـــــون أن التغیی
، اتجاهــا یكــون أن أو األفــراد صــالح غیــر فــى فعــالً  تغییــره المطلـوب  وتعزیــز ضــعیفَا

 مــــن ویجعــــل االتجاهــــات هــــذه یرســــخ علیهــــا الســــلوك ومكافــــأة الجدیــــدة االتجاهــــات
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٢٧٥  

 باالتجاهــات یأخــذوا وأن القدیمــة االتجاهــات عــنهم یطرحــوا أن األفــراد علــى الممكــن
  ) ١٦٣: ١٩٩٥الحفنى، عبدالمنعم( الجدیدة

 حیـث االتجـاه شـدة وفـى والدرجـة التوجـه فى تغییر هو االتجاهات تغییر ویعتبر
  بهـــا التنبـــؤ الممكـــن للتغیـــرات عرضـــة تكـــون ثـــم ومـــن، اكتســـابها یـــتم االتجاهـــات أن
)Miller,2006:4. (  
  :   االتجاه لتكوین المفسرة النظریات -

ـــــدور مـــــن الرغمبـــــ ـــــذى المحـــــورى ال ـــــه ال ـــــ فـــــى االتجـــــاه مفهـــــوم یمثل ـــــنفس معل  ال
 فـى المتضـمنة العملیـات علـى تركـز االنتبـاه مـن نسـبیاً  محدوداً  قدراً  فإن االجتماعى

 مـن المجـال یعانیـه مـا إلـى Eagly & Chaiken مـن كـل أشـار فقـد االتجـاه، تكوین
 مســألة أن ذلــك یعنــى وال وتقویتهــا االتجاهــات تكــوین كیفیــة بقضــیة االهتمــام نقــص
 مــــن عـــدداً  الدراســـات بعـــض تضـــمنت فقــــد، لهـــاتجاه تـــم االتجاهـــات تكـــوین كیفیـــة

  ).Fazio et al.,2004: 293(االتجاه لتكوین كوسیلة اآللیات
 تكــوین لعملیــة المفســرة النظریــة األطــر مــن ثالثــة) ١٩٩٤(عطــوة أحمــد ویحــدد
  :   التالى النحو على وهى االتجاهات

  " :  والتعزیز االرتباط"  التعلم نظریات:  أوالً 
 الطریقــة بــنفس متعلمــة االتجاهــات أن هــو النظریــات لهــذه األساســى االفتــراض  
 والقـوانین المبـادئ فـإن ثـم ،ومـن األخرى السلوك وصور العادات تعلم بها یتم التى
 االتجاهـــــات تكـــــون أو اكتســـــاب كیفیــــة أیضـــــا تحـــــدد شــــئ أى علـــــى تنطبـــــق التــــى

 ابطالتـر  عملیـات بواسـطة والمشـاعر المعلومـات یكتسـب أن یستطیع فالفرد النفسیة،
 یســمع عنــدما فمــثالً  المصــاحبة الوجدانیــة الشــحنة وبــین مــا موضــوع بــین واالقتــراب

 محببـــة غیـــر بنغمـــة) متعصـــب( كلمـــة والتلیفزیـــون والمدرســـین الوالـــدین مـــن األبنــاء
 والعكـــس لهـــا، المصــاحبة الســـلبیة المشــاعر وبـــین الكلمــة هـــذه بــین یربطـــون فــإنهم
 فــى الرئیســى المحــدد أن هــذا ومعنــى، محببــة أو إیجابیــة ألشــیاء یتعرضــون عنــدما
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 أحمـــد(االتجــاه موضـــوع الفــرد یعایشــها التـــى الترابطــات تلــك هـــو االتجاهــات تكــون
  ) . ١٠٢-١٠١ ،١٩٩٤عطوه،

 علـى الـتعلم مبـادئ تطبیـق الممكـن من أنه) ١٩٩٩(الخالق عبد محروس ویرى  
 موضــوع نحــو معــین اتجــاه الفــرد عــن یصــر فحینمــا التــدعیم خــالل مــن االتجاهــات

 الفـــرد أن فیـــه شـــك ال فممـــا التعزیـــز أو التـــدعیم مـــن نوعـــاً  االتجـــاه ویالقـــى معـــین
 التقلیــد وكــذلك المتشــابهة، المواقــف فــى االتجــاه هــذا علــى یثبــت أو یصــدر ســوف

 فمـن تصـرفاته، كـل فـى أمامـه یضـعها قـدوة أو مـثالً  لنفسـه یتخذ ما دائماً  فاإلنسان
 كثیــرة أمــور فــى تقلیــده إلــى دائمــاً  یلجــأ فإنــه القــدوة أو المثــل بهــذا االحتكــاك خــالل

عبـد  محـروس(األشـیاء أو الموضـوعات نحـو یصـدرها التـى اتجاهاتـه فى حتى جداً 
  ) .٨١: ١٩٩٩الخالق،

 هـــى والتقلیــد والتــدعیم التــرابط أن تؤكــد الـــتعلم نظریــات أن عطــوه أحمــد ویــرى   
 هــذا مصــدر هــم اآلخــرین وأن االتجاهــات، وتعلــم اكتســاب فــى الرئیســیة المحــددات

ـــتعلم  الترابطـــات كـــل یتضـــمن المتكاملـــة صـــورته فـــى للفـــرد النفســـى االتجـــاه وأن ال
ـــه تعـــرض مـــا كـــل عبـــر تراكمـــت التـــى والمعلومـــات  أحمـــد. ( ســـابقة خبـــرات مـــن ل

  ) .١٠٢: ١٩٩٤عطوه،
  : الباعث نظریة:  ثانیاً 
 بـــه قـــال الـــذى) القیمـــة – التوقـــع(منحنـــى هـــذه الباعـــث نظریـــة معـــالم أبـــرز مـــن  
ــــــــى فیــــــــه یشــــــــیر الــــــــذى Edwards ردزادوا ــــــــف یتبنــــــــون األشــــــــخاص أن إل  المواق

 ویرفضــــون الطیبـــة، اآلثـــار الحتمــــاالت أكبـــر توقـــع إلــــى تـــؤدى التـــى واالتجاهـــات
 أحمـد(المرغوبـة غیـر السـلبیة اآلثـار إلـى تؤدى أن یمكن التى واالتجاهات المواقف
  ) .  ١٠٢: ١٩٩٤عطوه،

 مـــن یكتســـبه لمـــا وفقـــاً  اتجاهـــاً  یكـــون أن یمكـــن الفـــرد فـــإن النظریـــة لهـــذه ووفقـــاً    
 تكــوین كــان كلمــا كبیــراً  العائــد كــان فكلمــا، االتجــاه هــذا وراء مــن ومعنویــات حــوافز

 االتجاهـــات رفـــض إلـــى األفـــراد یمیـــل بینمـــا، وأقـــوى وأرســـخ أســـرع لدیـــه االتجاهــات



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
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٢٧٧  

 فتكـــون وعلیـــه، بســـببها الخســـارة یتوقـــع أو مكاســـب أو نفـــع وراءهـــا یكـــون ال التـــى
 تكـــوین تفســـر أنهـــا بمعنـــى والمنفعـــة بالعائـــد رهینـــة النظریـــة لهـــذه وفقـــاً  اتاالتجاهـــ
 كـان كبیـراً  الكسـب كـان مـا إذا الحـال فطبیعـة، نفعـى برجمـاتى أسـاس علـى االتجاه
ذا أســـرع االتجاهــات تكــون  نحـــو اتجــاه تكـــوین عــن الفـــرد امتنــع الخســـارة توقعــت وإ

  ) .٨٢-٨١: ١٩٩٩عبدالخلق، محروس(ذلك له یسبب الذى الموضوع
  :   المعرفیة االتساق نظریة:  ثالثاً 
 یفترضـــون أنهـــم إال بیــنهم فیمـــا یختلفــون المعرفیـــة االتســاق نظریـــة أصــحاب إن  

 وذلــك معــارفهم بــین االتســاق عــن للبحــث النــاس لكــل مــیالً  هنــاك أن عامــة بصــفة
    ).١٧٣: ٢٠٠١كوبوسومى،(االتجاه تكوین فى رئیسیاً  محدداً  یعد

 التــــرابط تحقیــــق إلــــى دائمــــاً  یســــعون األفــــراد أن المعرفیــــة اقاالتســــ نظریــــة وتؤكــــد 
عطاء والتماسك  بـین فیمـا االتسـاق تأكیـد إلى یسعون أى المعرفیة ألبنیتهم معنى وإ
 مـــع تتناســـب التـــى االتجاهـــات إال یقبـــل لـــن الفـــرد فـــإن وبالتـــالى المختلفـــة معـــارفهم

  ) .١٠٣: ١٩٩٤عطوه، أحمد(الكلى المعرفى بنائه
 مبــدأ تــأثیر یصــبح االتجاهــات تكــوین حالــة فــى أنــه) ٢٠٠١( ومىكوبوســ ویــرى  

 المعلومـــات تجهیـــز فـــى الفـــرد یبـــدأ حیـــث، متزایـــدة بصـــورة هامـــاً  المعرفـــى التناســـق
 المتسـقة غیـر المعلومـات یـرفض أن إلـى ویمیـل بالفعل تعلمه ما ضوء فى الجدیدة
  ).١٦-١٦٣: ٢٠٠١كوبوسومى،(اتجاهاته مع اتساقاً  األكثر المعلومات ویقبل

  :   االتجاهات قیاس أسالیب -
 علیهـا واالسـتدالل اسـتنتاجها یـتم بـل مباشـر بشـكل مالحظتها یتم ال االتجاهات  
 مالحظتهــا، یمكـن أعمـال أو لفظیـة اسـتجابات شـكل فـى وغالبـاً  السـلوك خـالل مـن

 مــع كمیــة مقــاییس علــى تعتمــد االتجاهــات لقیــاس الموجــودة القیــاس أدوات ومعظــم
 الفقــرات یفسـرون سـوف المقـاییس عبـارات علـى المختلفـین لمسـتجیبینا أن افتـراض
  ).Miller, 2006: 6(مماثلة بطریقة
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٢٧٨ 

 األســالیب هــذه أهــم مــن ولعــل االتجاهــات قیــاس فــى المســتخدمة األســالیب وتتعــدد
    -:یلى ما ١٩٩٣ شحاته، المنعم وعبد خلیفه اللطیف عبد ذكرها التى
  :   الذاتى التقدیر مقاییس:  أوالً 
 قیــــاس مجــــال فــــى شــــیوعاً  األســــالیب أكثــــر مــــن الــــذاتى التقــــدیر مقــــاییس تعــــد  

 عـــام وبـــاركر، تیلــور مـــن كــل یـــد علـــى الــذاتى التقـــدیر مقــاییس وبـــدأت االتجاهــات
 مشـاعره عـن التعبیـر الفـرد مـن فیـه یطلـب واحـد سـؤال عـن عبارة وكانت) ١٩٦٤(

 الكیفــى لتحلیــلبا ذلــك بعــد الباحــث یقــوم ثــم، مــا موضــوع نحــو وســلوكه ومعتقداتــه
 نحــو اتجاهــاتهم علــى للوقــوف األفــراد مجموعــة أو الفــرد إجابــات لمضــمون والكمـى

 إال االســتخدام فــى الطریقــة هــذه ســهولة مــن الــرغم وعلــى دراســته، المــراد الموضــوع
  .   لالتجاه المختلفة األبعاد على الضوء إلقاء خاللها من یمكن ال أنه
 وأخــذت االتجاهـات قیــاس مجـال فــى مةالمسـتخد الــذاتى التقـدیر طــرق وتطـورت  

 مـن عـدد عـن یجیـب أن الفـرد مـن فیهـا یطلـب أصـبح حیـث مختلفـة وأشكاالً  صوراً 
  .   دراسته المراد االتجاه بموضوع تتعلق التى واألسئلة البنود

  :   یلى ما االتجاهات قیاس فى الذاتى التقدیر طرق أهم من ولعل* 
  . Social distance" سلبوجارد" االجتماعیة المسافة طریقة -أ

  " .   لثرستون"  الزوجیة المقارنة طریقة -ب
  " .  وشیف لثرستون" البعد المتساویة المسافات طریقة -جـ
  " .  للیكرت" التجمعیة التقدیرات طریقة -د
  " .  لجوتمان" التجمعى التدرج طریقة -هـ
  " .  وآخرین آلسجود" المعنى ممیز أسلوب -و

  :   االتجاه موضوع نحو الفعلى السلوك مالحظة لىع تعتمد مقاییس:  ثانیاً 
 یظهــر الفـرد بـه یشـعر مــا أن باعتبـار السـلوك مالحظـة عــن عبـارة الطریقـة هـذه  
 ووضــــع واللغــــة الصــــوت نغمــــة مثــــل الخارجیــــة والســــلوكیات التعبیــــرات خــــالل مـــن



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
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٢٧٩  

 أو موافقتــه حیــث مــن اآلخـرین نحــو اتجــاه الفــرد عـن تكشــف مؤشــرات وهــى الجسـم
  .   رفضه أو تقبله كراهیته، أو بهح معارضته،

 المباشـــرة المعاینـــة علـــى الطریقـــة هـــذه فـــى المشـــاهدة أو المالحظـــة وتعتمـــد  
ـــــذى الســـــلوك ألشـــــكال ـــــأتى تدرســـــه، ال ـــــة وت ـــــة هـــــذه أهمی ـــــاس طـــــرق مـــــن الطریق  قی

 اتجاهـــاتهم عــن لفظیــة تقـــاریر إعطــاء األفــراد علــى یصـــعب ال أنــه مــن االتجاهــات
  .   ما موضوع نحو
  :   االتجاه لموضوع الفسیولوجیة االستجابة على تعتمد اییسمق:  ثالثاً 
 االتجاهــات قیـاس فـى المباشـرة غیـر األسـالیب مـن المقـاییس مـن النـوع هـذا یعـد  

 مثـل الفسـیولوجیة المؤشـرات مـن عـدد خـالل مـن الفـرد اتجاهـات على یستدل حیث
 یرهــاوغ، الجلــد واســتجابة العــین إنســان وحركــة الــدم وضــغط القلــب ضــربات معــدل

  .   األخرى المؤشرات من
 شـــدة علـــى الوقـــوف مـــن تمكننـــا أنهـــا الفســـیولوجیة المقـــاییس علـــى ویالحـــظ  

  .  سلبیاً  أم إیجابیاً  االتجاه وجهة لنا تحدد ال أنها إال ما،ا موضوع نحو الفرد اتجاه
 فــإن األجنبیــة الدراســات مــن عــدد فــى األســلوب هــذا اســتخدام مــن الــرغم وعلــى  

 كوســیلة أهمیتــه رغــم نـادراً  یكــون یكــاد المحلــى أو العربـى توىالمســ علــى اسـتخدامه
  .   الفرد اتجاهات معرفة فى مساعدة

  :   اإلسقاطیة األسالیب:  رابعاً 
 معــدة مواقــف أو أدوات علــى االتجاهــات قیــاس فــى اإلســقاطیة األســالیب تعتمــد

 كلیةشـــ أو لفظیــة لمیثــرات الداخلیـــة مشــاعرهم أو اتجاهــاتهم عـــن األفــراد فیهــا یعبــر
  .   االتجاه بموضوع مرتبطة

  :   یلى ما األسالیب هذه أمثلة ومن
  .   Vague Figure لفروم الغامضة الصور طریقة* 
  .   Free Association الحر التداعى طریقة* 
  .  Rosenzweig Picture Frustration Test لروزینزنج المصور اإلحباط اختبار* 
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٢٨٠ 

 وعبـــد المـــنعم خلیفـــة عبـــد اللطیـــف( املیـــةالع لالتجاهـــات جاكســـون لیـــدیا اختبـــار* 
  ) ١٢٩-٨٤: ١٩٩٣شحاته،

 علــــى واضــــحة داللــــة یــــدل االتجاهــــات قیــــاس فــــى المســــتخدمة األدوات وتعــــدد
 لالتجــاه أن كمــا المجــاالت، شــتى فــى وذلــك االتجاهــات بموضــوع الكبیــر االهتمــام

 بمــا مجتمعــه وبــین وبینــه وجماعتــه الفــرد بــین ســویة عالقــة إقامــة فــى بالغــة أهمیــة
 الدراســـــات علــــى فقــــط منصــــباً  یكــــن لــــم ،واالهتمــــام مختلفــــة متغیــــرات مــــن یحویــــه

 مــن ذلــك ویتضــح والتجریبیــة، اإلكلینیكیــة الدراســات فــى كــذلك كــان بــل، اإلمبیریقیــة
عبــد  محــروس(البحــث مجــال فــى المــرادة الجوانــب كافــة تغطــى التــى األدوات تعــدد

  ) .٨٤: ١٩٩٩الخالق،
 التالمیــذ اتجــاه علـى التعــرف فـى) لیكــرت مقیـاس(قــةطری الحـالى الباحــث ویتبنـى

  .  الدراسة نحو
  سادسا: مصطلحات البحث اإلجرائیة: 

  Meta-memory processعملیات ما وراء الذاكرة -
یعرفهــا الباحــث إجرائیــًا بأنهــا : كیفیــة تــذكر المعلومــات والبیانــات بشــكل أفضــل 

تــذكر المعلومــات التــي ومســاعدتهم علــى  التفكیــرمــن خــالل تشــجیع األطفــال علــى 
یتلقونها، وتقاس عملیات ما وراء الذاكرة إجرائیًا بالدرجة التـى یحصـل علیهـا التلمیـذ 

  فى مقیاس ما وراء الذاكرة المستخدم في الدراسة.
  االتجاه نحو الدراسة: -

یعرفه الباحث إجرائیـًا بأنـه : مجموعـة االسـتجابات التـى یبـدیها التالمیـذ بـالقبول 
ویســتدل علیــه بمحصــله اســتجابات ، بــالرفض أو االعتــراض إزاء الدراســةأو التأییــد 

    التالمیذ على فقرات مقیاس االتجاه نحو الدراسة، المستخدم في الدراسة. 
  : Motive to Learn للتعلم الدافعیة -

یعرفهــا الباحــث إجرائیــا بأنهــا: مجموعــة العوامــل الداخلیــة والخارجیــة التــى تــدفع 
للوصــول إلــى هــدف مــا إرضــاًء لحاجــات داخلیــة أو رغبــات  ســیادراالطفــل المتــأخر 



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨١  

خارجیــة . ویعبــر عنهــا بالدرجـــة التــي یحصــل علیهــا الطفـــل علــي مقیــاس الدافعیـــة 
  للتعلم إعداد / الباحث.

: الدراسات السابقة   سابعًا
فحصـت ؛ وراء الذاكرة لدي فئـات مختلفـة  في إطار الدراسات التي تناولت ما

رة عنــد األطفــال المتــأخرین عقلیــًا واألطفــال العــادیین فــى ) الــذاك١٩٩١هبــة قطــب(
ـــة الطفولــــة المتــــأخرة. وقــــد تكونــــت العینــــة مــــن ثــــالث مجموعــــات: المجموعــــة  مرحل

) مـــن المتـــأخرین عقلیـــًا المنغولیین.المجموعـــة الثانیـــة: وتضـــم ١٠األولـــى: وتضـــم (
مـــن  )١٠) مـــن المتـــأخرین عقلیـــًا ألســـباب أخـــرى المجموعـــة الثالثـــة: وتضـــم (١٠(

) ســنوات ١٠حرصــت الباحثــة أال یزیــد عمــر أفــراد العینــة عــن (، األطفــال العــادیین
،وقــد تكونــت األدوات مــن اختبــارین أحــدهما اختبــار وكســلر لــذكاء األطفــال والثــانى 

وقـد أسـفرت الدراسـة ، اختبار لقیاس الذاكرة البصریة والسمعیة قصیرة وبعیـدة المـدى
ح فــى الــذاكرة لــدى األطفــال المتــأخرین عقلیــًا عــن النتــائج التالیــة: یوجــد خلــل واضــ

بالمقارنــة بالعــادیین ســـواء كــانوا منغـــولیین أو متــأخرین عقلیــا ألســـباب أخــرى وتزیـــد 
الـــــذاكرة البصـــــریة أفضـــــل عنـــــدهم مـــــن الـــــذاكرة الســـــمعیة ، حدتـــــه لـــــدى المنغـــــولیین

  باإلضافة إلى تساوى فى كال من الذاكرة قصیرة المدى والذاكرة بعیدة المدى.
بحــــث التغیــــر فــــي اســــتجابة األطفــــال غیــــر  .)١٩٩٤( Coxاســــتهدفت دراســــة و 

المنتجـین لالســتراتیجیات عنـد تــدریبهم علــي اسـتراتیجیات معینــات الـذاكرة فــي ضــوء 
) طفـــال مـــن ٣٥تـــدریب عملیـــات مـــا وراء الذاكرة.وقـــد تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن (

طفـــال مـــن  )٢٥(، ) طفـــال مـــن أطفـــال الصـــف الرابـــع٢٥(، أطفـــال الصـــف الثالـــث
وأشــارت ، سـنة) ١٢ – ٨تراوحـت أعمــارهم مـا بــین ( ممــن، أطفـال الصــف الخـامس

أهـــم النتـــائج إلـــي أن: األداء التـــذكري لـــدي األطفـــال المنتجـــین لالســـتراتیجیات ظـــل 
ـــذاكرة " علـــي ، مرتفعـــا ـــم یكـــن هنـــاك تـــأثیر لبرنـــامج " تـــدریب عملیـــات مـــا وراء ال ول

حـــین أن التقـــدیرات المرتبطـــة بـــالمعني فـــي ، جـــودة تجمیـــع الكلمـــات بصـــورة معنویـــة
األطفــال ، لألطفــال غیــر المنتجــین لالســتراتیجیات قــد تزایــدت مــن خــالل المحــاوالت



  د. السید خالد مطحنة   وراء الذاكرة في تحسین الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة  ما اتفعالیة التدریب على عملی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٨٢ 

غیــر المنتجــین لالســتراتیجیات فــي مجموعــة " تــدریب عملیــات مــا وراء الــذاكرة " قــد 
أظهــروا زیــادة دالــة مــن حیــث االســتفادة مــن التــدریب فــي مســتوي االســترجاع الحــر 

بینما االستفادة بالنسـبة ألقـرانهم فـي مجموعـة " ، من دافعیتهم نحو التعلم مما حسن
التــدریب األعمــى " لــم تصــل إلــي مســتوي الداللــة ،مســتوي أداء األطفــال المنتجــین 

فـــي ، لالســـتراتیجیات فـــي مرحلـــة انتقـــال أثـــر التـــدریب ظـــل بـــنفس المســـتوي المرتفـــع
مجموعــة " تــدریب عملیــات مــا حـین أن األطفــال غیــر المنتجــین لالســتراتیجیات فـي 

وراء الـذاكرة " قـد انخفــض مسـتوي أدائهــم قلـیال ولكنـه ظــل أفضـل بصــورة دالـة عمــا 
أمـــــا األطفـــــال غیـــــر المنتجـــــین ، كـــــان علیـــــه فـــــي أثنـــــاء المراحـــــل الســـــابقة للتـــــدریب

لالســــتراتیجیات فــــي مجموعــــة " التــــدریب األعمــــى " فقــــد انخفــــض مســــتوي أدائهــــم 
  كان علیه قبل التدریب.  بصورة دالة وأصبح یقرب مما

التعـــرف علــي أثــر اســتخدام برنـــامج  .)٢٠٠٤واســتهدفت دراســة ماجــد عیســى (
مــا وراء الــذاكرة وأثــر برنــامج للتــدریب األعمــى مــن خــالل التــدریب  لعملیــاتتــدریبي 

) ١٠٤تكونـت عینـة الدراسـة مــن (، علـي إسـتراتیجیتي "التصـور العقلـي " و"التنظـیم"
وتــم تقســیم األطفــال عشــوائیا إلــي أربــع ، االبتــدائيرابــع تلمیــذ مــن أطفــال الصــف ال

ـــذاكرة التنظـــیم ، مجموعـــات (التصـــور البصـــري بواســـطة تـــدریب عملیـــات مـــا وراء ال
بواســـــطة تـــــدریب عملیـــــات مـــــا وراء الـــــذاكرة ،التصـــــور البصـــــري بواســـــطة التـــــدریب 

ج وقـــام الباحـــث بمقارنـــة أثـــر البرنـــام، التنظـــیم بواســـطة التـــدریب األعمـــى)، األعمـــى
، التـــدریبي لعملیـــات مـــا وراء الـــذاكرة بـــأثر التـــدریب األعمـــى علـــي متغیـــرات الدراســـة

ــــین مجموعــــات  ــــى: وجــــود فــــروق فــــي "الســــلوك االســــتراتیجي" ب ــــائج إل وأشــــارت النت
ــــدربتین بواســــطة  الدراســــة األربــــع عقــــب التــــدریب مباشــــرة لصــــالح المجمــــوعتین المت

  تدریب عملیات ما وراء الذاكرة.
إلـى فحـص اآلثـار العامـة والخاصـة   Lucangeli, et al )٢٠٠٥(وهـدفت دراسـة

تضـــمنت هـــذه ، التـــي تلـــي التـــدریب علـــى عملیـــات مـــا وراء الـــذاكرة اآلثـــارالنتقـــال 
: هـدفت إلـي بحـث تـأثیرات برنـامج تـدریب عملیـات التجربة األوليالدراسة تجـربتین:



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨٣  

تكونـت ، والدافعیـة ما وراء الذاكرة في تنمیة قـدرات الـذاكرة وعملیـات مـا وراء الـذاكرة
تــم تقســیم العینــة إلــي ، ) طفــال مــن أطفــال الصــف الخــامس٨٩عینــة الدراســة مــن (

ــــــات مــــــا وراء الــــــذاكرة٤٧( ــــــي تــــــدریب عملی ــــــال كمجموعــــــة ٤٢(، ) طفــــــال لتلق ) طف
واعتمـــد برنـــامج تــــدریب عملیـــات مـــا وراء الــــذاكرة علـــي تـــدریس المعرفــــة ، ضـــابطة

تنمـي الـوعي بـالتحكم االسـتراتیجي فـي بالعقل ووظـائف الـذاكرة وأیضـا علـي أنشـطة 
وأشــــارت أهــــم النتــــائج إلــــي أن تــــدریب عملیــــات مــــا وراء الــــذاكرة أدى إلــــى ، الـــذاكرة

مجموعــة متنوعــة مــن التــأثیرات تتضــمن مــا وراء المعرفــة واالســترجاع وانتقــال أثــر 
كمـا سـاهم فـي تعزیـز مسـتوي عملیـات مـا وراء ، التدریب وزیادة الدافعیة نحـو الـتعلم

اكرة وكـــــذلك قـــــدرات التـــــذكر العامـــــة، توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة بـــــین الـــــذ
مجموعة تدریب عملیات ما وراء الذاكرة والمجموعة الضابطة فـي االسـترجاع الحـر 

أظهــرت المجموعــة المتدربــة علــي البرنــامج التــدریبي ، لألســماء المصــنفة فــي فئــات
ة الضـابطة خـالل انتقـال أثـر لعملیات ما وراء الذاكرة أداء أفضل من أداء المجموع

: والتجربـة الثانیـةالتدریب في االسترجاع وكـذلك مسـتوي عملیـات مـا وراء الـذاكرة. 
هدفت إلـي بحـث تـأثیرات عمومیـة تـدریب مـا وراء المعرفـة علـي التحصـیل الدراسـي 

) تلمیـذا ١٦٦وتكونـت عینـة الدراسـة مـن (، والدافعیة في مناحي القراءة والریاضیات
وقــد ، الثالــث والرابــع والخــامس معظمهــم یعــانون مــن صــعوبات تعلــممــن الصــفوف 

) ٥٦قسم األطفـال إلـي ثـالث مجموعـات وهـي: مجموعـة مـا وراء المعرفـة بـالقراءة (
) طفــال، ومجموعــة ضــابطة ٥٥ومجموعــة تــدریب عملیــات مــا وراء الــذاكرة (، طفــال

ـــــالقراءة " توضـــــیحا ، ) طفـــــال٥٥( ـــــامج " مـــــا وراء المعرفـــــة ب ألهـــــداف وتضـــــمن برن
أمـــا برنـــامج عملیـــات مـــا وراء ، تـــدریبا الســـتراتیجیات القـــراءة األكثـــر فعالیـــة، القـــراءة

علــي تنمیــة قــدرة األطفــال علــي التفكیــر فــي الوظــائف  التركیــزالــذاكرة " فقــد تضــمن 
وعقــــب التــــدریب بأســــبوع طبــــق اختبــــار ، العقلیــــة وبنــــاء أفكــــار عامــــة عــــن المعرفــــة

ي: أن أداء مجموعـة تـدریب عملیـات مـا وراء الـذاكرة وأشارت أهم النتائج إلـ، للقراءة
كان أفضل بدرجة دالة من المجموعة الضابطة في الفهم القرائي والتفكیـر المنطقـي 



  د. السید خالد مطحنة   وراء الذاكرة في تحسین الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة  ما اتفعالیة التدریب على عملی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٨٤ 

أداء ، وحـــل المشـــكالت المعرفیـــة المرتبطـــة بـــالقراءة ومـــا وراء المعرفـــة بالریاضـــیات
فــي الفهــم  مجموعــة مــا وراء المعرفــة بــالقراءة أفضــل مــن أداء المجموعــة الضــابطة

برنـــامج ، القرائـــي وحـــل المشـــكالت ومـــا وراء المعرفـــة بـــالقراءة والدافعیـــة نحـــو الـــتعلم
تــدریب عملیــات مــا وراء الــذاكرة كــان لــه نتــائج أفضــل بصــورة دالــة مــن برنــامج مــا 

  وراء المعرفة بالقراءة وذلك بالنسبة للتفكیر المنطقي. 
ثــر برنــامج تــدریبى ). إلــى الكشــف عــن أ٢٠٠٧وهــدفت دراســة حســني النجــار (

ـــــات مـــــا وراء الـــــذاكرة علـــــى عملیـــــات الـــــذاكرة وبعـــــض إســـــتراتیجیات تجهیـــــز  لعملی
) ٥٢المعلومات لدى أطفال الصف الخامس االبتـدائى وتكونـت عینـة الدراسـة مـن (

) شـــهر بمتوســـط ١٣٠ – ١١٨تراوحـــت أعمـــارهم الزمنیـــة مـــابین (، تلمیـــذًا وتلمیـــذة
تــم تقســیم عینــة الدراســة ، ) شــهراً ٤,٣قــدره () شــهرًا وانحــراف معیــاري ١٢٢,٣قــدره (

) تلمیـــذًا ٢٦إلــى مجمـــوعتین علــى النحـــو التــالي (مجموعـــة تجریبیــة: وتتكـــون مــن (
) منخفضـــــین فـــــي التجهیـــــز ١٠(، منخفضـــــین فـــــي التجهیـــــز المتــــأني ١٠وتلمیــــذة (
مجموعـــة ضـــابطة: وتتكـــون مـــن  -منخفضـــین فـــي التجهیـــز المركــب)  ٦، المتتــالى

) منخفضــین فــي ١٠(، منخفضــین فــي التجهیــز المتــأني ١٠یــذة () تلمیــذًا وتلم٢٦(
ولقــد تـــم مجانســـة أفـــراد ، ) منخفضـــین فــي التجهیـــز المركـــب)٦(، التجهیــز المتتـــالى

المجمــوعتین (التجریبیــة والضــابطة) فــي متغیــرات العمــر الزمنــي والــذكاء والمســتوى 
أشـارت النتــائج و ، االقتصـادي االجتمـاعي ومتغیــرات الدراسـة األساسـیة قبــل التـدریب

إلى:یوجد تأثیر دال إحصائیًا للبرنـامج التـدریبي لعملیـات مـا وراء الـذاكرة فـي متغیـر 
یوجـــد ، عملیـــات مـــا وراء الـــذاكرة لـــدى أطفـــال الحلقـــة األولـــى مـــن التعلـــیم األساســـي

التــدریبي لمــا وراء الــذاكرة فــي متغیــر عملیــات الــذاكرة  للبرنــامجتــأثیر دال إحصــائیًا 
  ستدعاء والتعرف) لدى أطفال الحلقة األولى من التعلیم األساسي.اال –(التشفیر 

ثـر برنـامج تـدریبي مبنـي علـي أمـن  Perez & Garcia(2008)وتحققـت دراسـة 
بعض االستراتیجیات المعرفیة في تنمیة عملیات مـا وراء الـذاكرة عنـد األطفـال ذوي 

) ٢٨راســــة مــــن (تكونــــت عینــــة الد، التــــأخر العقلــــي المتوســــط والبســــیط ( المعتــــدل)



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨٥  

تراوحـت أعمـارهم الزمنیـة مـا بـین ، المتوسـط والبسـیط العقلـيمـن ذوي التـأخر  اً تلمیذ
وأشارت نتائج الدراسـة إلـى أن األفـراد ذوي التـأخر العقلـي سـواء ، ) سنة١٧ – ١٣(

المتوسط أم البسیط یمتلكون قدرات محدودة لعملیات ما وراء الذاكرة وكـل مـا یتعلـق 
اســـتراتیجیاتها وأن البرنـــامج التـــدریبي قـــد اثـــر إیجابیـــا فـــي تنمیـــة بعملیـــات الـــذاكرة و 

عملیــات مــا وراء الــذاكرة والدافعیـــة لــدي هــؤالء األطفـــال وبالتــالي أدي إلــى تحســـین 
  ٠أداء الذاكرة ومعدل التذكر عند هؤالء األطفال وزیادة قدرتهم علي التعلم 

ج تـــدریبي لتنمیـــة ) أثـــر برنـــام٢٠٠٩الخـــالق وولیـــد خلیفـــة ( وبحــث الســـعید عبـــد
) تالمیــذ ٦مهــارات مــا وراء الــذاكرة فــى عملیــات الــذاكرة والتحصــیل الدراســي لــدى (

، منخفضـي التحصـیل لیمثلـوا المجموعـة التجریبیـة األولــى بالصـف الثـانى االبتـدائي
الســـادس االبتـــدائي متخلفـــین عقلیـــًا (قـــابلین للـــتعلم) لیمثلـــوا  ) تالمیـــذ بالصـــف٦(

وتوصــل البحــث إلــى النتــائج التالیــة: توجــد فــروق دالــه ، ثانیــةالمجموعــة التجریبیــة ال
إحصـــائیا بـــین متوســـطي رتـــب أفـــراد المجمـــوعتین التجـــریبیتین األولـــى والثانیـــة فـــي 

 -تنظـــیم القـــوائم  -عملیـــات مـــا وراء الـــذاكرة والتـــي تتضـــمن (تقـــدیر ســـعة الـــذاكرة 
 -غیـر المرتبطـة تحدید زمن الحفـظ بالنسـبة لـألزواج المرتبطـة و  -إعداد الموضوع 

تحدیـــد زمــــن الحفـــظ بالنســــبة للتــــذكر الـــدائري) وعملیــــات الــــذاكرة والتـــي تتمثــــل فــــي 
ــــة  –(التشــــفیر  االســــتدعاء والتعــــرف) والتحصــــیل الدراســــي فــــي مــــادة (اللغــــة العربی

توجــد ، والریاضــیات والعلــوم) فــي القیاســین القبلــي والبعــدي لصــالح القیــاس البعــدي
ي رتـــب أفـــراد المجمـــوعتین التجـــریبیتین األولـــى فـــروق دالـــه إحصـــائیا بـــین متوســـط

والثانیــة فــي عملیــات مــا وراء الــذاكرة بصــورة إجمالیــة لصــالح المجموعــة التجریبیــة 
األولــى باســتثناء تقــدیر ســعة الــذاكرة فــال توجــد فــروق دالــه إحصــائیا بــین متوســطي 

ائیا بـین رتب أفراد المجمـوعتین التجـریبیتین األولـى والثانیـة، توجـد فـروق دالـه إحصـ
متوســطي رتــب أفــراد المجمــوعتین التجــریبیتین األولــى والثانیــة فــي عملیــات الــذاكرة 

االســــــتدعاء والتعــــــرف) بصــــــورة إجمالیــــــة لصــــــالح  –والتــــــي تتمثــــــل فــــــي (التشــــــفیر 
المجموعة التجریبیة األولـى باسـتثناء التشـفیر الصـوتى والبصـرى واسـتدعاء األعـداد 



  د. السید خالد مطحنة   وراء الذاكرة في تحسین الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة  ما اتفعالیة التدریب على عملی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٨٦ 

ــــع أ نــــواع االســــتدعاء فــــال توجــــد فــــروق دالــــه والكلمــــات والرمــــوز والصــــور أى جمی
توجــد ، إحصــائیا بــین متوســطي رتــب أفــراد المجمــوعتین التجــریبیتین األولــى والثانیــة

فـــروق دالـــه إحصـــائیا بـــین متوســـطي رتـــب أفـــراد المجمـــوعتین التجـــریبیتین األولـــى 
والثانیة في التحصیل الدراسـي بصـورة إجمالیـة فـي مـادة (اللغـة العربیـة والریاضـیات 

  علوم) لصالح المجموعة التجریبیة األولى.وال
الذاكرة وماوراء الذاكرة لدى األفراد المتـأخرین عقلیـا  Bressette(2009)وفحص 

من زملة اسبرجیر من ذوي القصور فـي التجهیـز المعرفـي المتمثـل فـي أداء الـذاكرة 
ســة فقــد أظهــرت أهــم نتــائج الدرا، ) فــرداً ٢٠مكونــة مــن (علــى عینــة  ومــاوراء الــذاكرة
وقصـــور ، هـــؤالء األفـــراد علـــى ضـــبط الـــذاكرة واالســـترجاع الجیـــد ةقصـــورا فـــي قـــدر 

وأكـدت الدراسـة علـى أن قصـور التجهیـز ، وراء الذاكرة للمهام المتشابهة عملیات ما
    وراء الذاكرة. المعرفي هو سبب الخلل في أداء الذاكرة وما

یبي علــي ) مــن اثــر برنــامج كمبیــوتر تــدر ٢٠١٠وتحقــق محمــد حســین حمیــدة (
تنمیــــة الــــذاكرة البصــــریة والســــمعیة لــــدي عینــــة مــــن األطفــــال ذوي التخلــــف العقلــــي 

 ) طفــل وطفلــة مــن ذوي التخلــف العقلــي٦٠تكونــت عینــة الدراســة مــن (، البســیط

 )،٧٠: ٥٥وتتــراوح نســبة ذكــائهم مــن(، البســیط غیــر مصــحوبین بإعاقــات أخــري

 ) طفــل٣٠تقســیمهم إلــي (وتــم ، ) ســنة١٢: ٦وتتــراوح أعمــارهم الزمنیــة مــا بــین (

) طفــل وطفلــة مجموعــة ضــابطة، وتــم تــدریب أفــراد ٣٠وطفلــة مجموعــة تجریبیــة و(
تخزینهــا ثــم مــن اســتقبال المعلومــات وتشــفیرها و ” العینــة علــي اســتراتیجیات الــذاكرة 

ـــذاكرة  وأســـفرت أهـــم نتـــائج.اســـتدعائها بطریقـــة منظمـــة الدراســـة: تحســـنت قـــدرات ال
تحســـنًا داًال ویعـــود ذلـــك إلـــي برنـــامج  لدراســـة التجریبیـــةالبصـــریة والســـمعیة لعینـــة ا

  الدراسة . الكمبیوتر التدریبي المستخدم في
اســـتراتیجیات الــذاكرة لـــدى األفـــراد المتـــأخرین  Morris(2011)وفحصــت دراســـة 

حیــث تــم تعــریض المجمــوعتین للعدیــد ، عقلیــا مــن زملــة اســبرجیر مقارنــة بالعــادیین
وراء الـــذاكرة  الخلـــل فـــي أداء الـــذاكرة وعملیـــات مـــامـــن المهـــام للتعـــرف علـــى أوجـــه 



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨٧  

) مـن ٣٠وذلك على عینـة قـدرها (لدیهم أثناء التدریب على االستراتیجیات المعرفیة 
وقـد أســفرت أهـم نتــائج الدراسـة عــن معانـاة األفــراد المتـأخرین مــن ، المتـأخرین عقلیــاً 

وترجــع لخلــل  وراء الــذاكرة زملــة اســبرجیر والعــادیین مــن صــعوبات فــي عملیــات مــا
   في الفص الجبهي والصدغي لدیهم. 

علــى فعالیــة التــدریب علــي  (Werheid et al., 2010)دراســة  نتــائجوأكــدت 
حیـث ، العملیات المعرفیة مع األفراد المتأخرین دراسـیا مـن أجـل رفـع الدافعیـة لـدیهم

ـــــت الدراســـــة علـــــى ( ـــــأخرین دراســـــیا و(٣٢أثبت ـــــة مـــــن المت ) ٧٢) كمجموعـــــة تجریبی
، أن القصور في أداء الـذاكرة یـرتبط بتـدني الدافعیـة العادیینة ضابطة من كمجموع

وأن التـــدریب علـــي العملیـــات المعرفیـــة مـــع األفـــراد المتـــأخرین دراســـیا حقـــق مســـتوى 
  عال من الدافعیة لدیهم.

ــتعلم إلــى أن  Carr , et al (1988)تشــیر دراســة ، وفــي مجــال الدافعیــة لل
قبـــة الـــذات (أحـــد مكونـــات مـــا وراء الـــذاكرة) حیـــث الدافعیـــة تـــرتبط بشـــكل وثیـــق بمرا

تعــزز الدافعیــة األكادیمیــة مــن بــذل الجهــد ومــن ثــم إنتــاج اإلســتراتیجیة الذاتیــة فــي 
كمـــــا أن التغذیـــــة الراجعـــــة التـــــي تســـــتخدم عقـــــب ، التعامـــــل مـــــع المهـــــام األكادیمیـــــة

عینـة  وذلـك علـىاإلستراتیجیة تقوي وتعـزز مـن المثـابرة فـي اسـتخدام اإلسـتراتیجیة. 
  ) من األطفال. ٣٣(

مـن الدافعیـة الداخلیـة والخارجیـة لـدى األطفـال  ,.Joosten et al)2009(وتحقق 
ومـــن أجـــل ذلـــك الهـــدف ، التوحـــدیین والمتـــأخرین دراســـیا نحـــو أداء الســـلوك وتكـــراره

وقــد أســفرت النتــائج عــن أن القلــق مــن أهــم عوامــل ، ) طفــل٧٤تضــمنت الدراســة (
فــــال التوحــــدیین والمتــــأخرین دراســــیا نحــــو أداء الســــلوك إنقــــاص الدافعیــــة لــــدى األط

  وتكراره.
علـى فعالیـة التـدریب علـي  (Werheid et al., 2010)وقـد أكـدت نتـائج دراسـة 

حیـث ، العملیات المعرفیة مع األفراد المتأخرین دراسـیا مـن أجـل رفـع الدافعیـة لـدیهم
ـــــت الدراســـــة علـــــى ( ـــــأخرین درا٣٢أثبت ـــــة مـــــن المت ) ٧٢ســـــیا و() كمجموعـــــة تجریبی



  د. السید خالد مطحنة   وراء الذاكرة في تحسین الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة  ما اتفعالیة التدریب على عملی
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٢٨٨ 

، كمجموعة ضابطة من العادیین أن القصور في أداء الـذاكرة یـرتبط بتـدني الدافعیـة
وأن التـــدریب علـــي العملیـــات المعرفیـــة مـــع األفـــراد المتـــأخرین دراســـیا حقـــق مســـتوى 

  عال من الدافعیة لدیهم.
الدافعیــة  Gilmore & Cuskelly(2011)وفــي نفــس المجــال فحــص كــل مــن 

) ســنة مــن األطفــال المتــأخرین عقلیــا ١٥-١٠ي عمــري () طفــل فــي مــد٣٣لــدي (
وقـد ، ) سنوات٨-٣ومجموعة مثلها من العادیین في مدي عمري (، من زملة داون

، خلصــت أهــم النتــائج إلـــى عــدم وجــود فــروق بـــین المجمــوعتین فــي مهــام الدافعیـــة
ـــدیهم  ـــًا مـــن زملـــة داون أخبـــروا أن أبنـــائهم ل ولكـــن أمهـــات األطفـــال المتـــأخرین عقلی
تــدني فــي الدافعیــة مقارنــة بالعــادیین. وهــي ذات النتیجــة التــي توصــلت إلیهــا دراســة 

Rose et al(2010) ) ٦٩على عینة قدرها . وذلـك علـى عینـة ) من المتـأخرین عقلیـًا
  ) من األطفال.٢٥(

  فروض الدراسة 
  من خالل نتائج الدراسات السابقة؛ یمكن صیاغة الفروض اآلتیة:

ـــــذ المجمـــــوعتین " توجـــــد فـــــروق ذات دال - ١ ـــــین متوســـــطي درجـــــات تالمی ـــــة إحصـــــائیة ب ل
التجریبیــة والضــابطة فــي القیــاس البعــدي علــى الدافعیــة للــتعلم واالتجــاه نحــو الدراســة 

  لدى التالمیذ منخفضي التحصیل لصالح المجموعة التجریبیة"
ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات القیاســـین القبلـــي والبعـــدي  - ٢ " توجـــد فـــروق ذات دالل

میـذ المجموعـة التجریبیـة علـى الدافعیـة للـتعلم واالتجـاه نحـو الدراسـة لـدى التالمیـذ لتال
  منخفضي التحصیل لصالح القیاس البعدي ".

" ال یوجـد فــرق دال إحصـائیًا بــین متوســطي درجـات المجموعــة الضـابطة فــي القیاســین  - ٣
    القبلي والبعدي علي الدافعیة واالتجاه نحو الدراسة".

فروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطي درجـات القیاسـین البعـدي والتتبعـي " ال توجد  - ٤
لتالمیـذ المجموعـة التجریبیـة علـى الدافعیـة للـتعلم واالتجـاه نحـو الدراسـة لـدى التالمیـذ 

  ". منخفضي التحصیل



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
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  عینة الدراسة:
 ألدوات الســـــیكومتریة الخصـــــائص لحســـــاب اختیارهـــــا وتـــــم، االســـــتطالعیة العینـــــة
 ســنة) ١١–٩( بــین مـا أعمــارهم تتــراوح ممـن تلمیــذاً ) ٢٥( عــددها بلـغ وقــد، الدراسـة

 كفرالشــیخ إلدارة التابعــة االبتدائیــة وقــاص أبــي بــن ســعد مدرســة مــن اختیــارهم وتــم
  .كفرالشیخ بمحافظة والتعلیم التربیة مدیریة - التعلیمیة
 ادةأبوتمــ محلــة( مدرســتي مــن جمعــیهم تلمیــذاً ) ٤٠( عــددها بلــغ، األساســیة العینــة
 التــابعتین الترتیـب علــى" ضـابطة - تجریبیــة) "االبتدائیـة الســالم – األساسـي للتعلـیم
 والتعلـــــــیم التربیـــــــة مدیریـــــــة -التعلیمیـــــــة الریـــــــاض وادارة التعلیمیـــــــة كفرالشـــــــیخ إلدارة

 یكملــوا لــم أو التجربــة یحضــروا لــم الــذین التالمیــذ اســتبعاد بعــد، كفرالشــیخ بمحافظــة
 تتـــراوح ممـــن تلمیـــذاً ) ٤٠( المشـــاركین عـــدد أصـــبح ؛ الدراســـة أدوات عـــن اإلجابـــة
 معیـاري بـانحراف سنة ١٠,٣ مقداره عمري بمتوسط سنة) ١١-٩( بین ما أعمارهم

  :  الدراسة عینة تالمیذ عدد یوضح التالي والجدول.١,٢٣٢±
  .النهائیة العینة في المشاركین التالمیذ عدد) ١( جدول

 عدد التالمیذ نوع العینة المدرسة م

١ 
مدرسة سعد بن أبي وقاص للتعلیم 

 األساسي

 العینة االستطالعیة
 (عینة التقنین)

٢٥ 

٢ 
مدرسة أبو تمادة االبتدائیة 
 ومدرسة السالم االبتدائیة

 ٤٠ العینة األساسیة

 تلمیـذاً ) ٤٠( األساسـیة العینـة بینما، )٢٥( هي التقنین عینة أن الجدول یوضح
  .وتلمیذة

  : دراسةال عینة اختیار مبررات -أ
 االبتـــدائي الخـــامس الصـــف تالمیـــذ بـــین مـــن الحالیـــة الدراســـة عینـــة اختیـــار تـــم
  : یلي ما إلى استناداً 

 التفكیــر علــى القــدرة مــن متمیــز مســتوى إلــى وصــلوا قــد الصــف هــذا تالمیــذ إن ،
 .معینة مشكلة وحل التعلم أثناء التفكیر عملیة مراحل وتتبع
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 التشخیصیة الدراسة ألدوات وفقاً  اتحصیلی المنخفضین من التالمیذ یكون أن.  
 البرنـــامج جلســات مــع بجدیــة التعامــل علــى القــدرة لــدیهم الصــف هــذا تالمیــذ إن 

 وحــل، والمناقشــة الحــوار علــى منهــا جــزء فــي تعتمــد التــي الحــالي الدراســة محــور
 .وغیرها...... المشكالت

 ٩٠( الــذكاء متوســطي مــن وأعلــى الــذكاء متوســطي العینــة أفــراد جمیــع مســتوى (
 موســـى فـــاروق/  إعـــداد العامـــة العقلیـــة القـــدرة اختبـــار علـــى لـــألداء وفقـــاً  فـــأكثر

)٢٠٠٢.( 

 برنــامج أي یتلقــوا ولــم، واحــدة بصــورة التــدریس یتلقــون ینالمشــارك التالمیــذ جمیــع 
 إلــى كبیــر حــد إلــى االطمئنــان یمكــن ثــم ومــن، الوقــت ذات فــي أو بقااســ تــدریبي

 المتغیــرات فــي والضــابطة التجریبیــة تینالمجمــوع بــین جوهریــة فــروق وجــود عــدم
 .التابعة المتغیرات على تأثیرها تمارس قد التي المستقلة

 أكبــر بدرجــة والتركیــز للقــراءة اســتعداد لــدیهم یكــون العمریــة الفتــرة هــذه تالمیــذ أن 
 .األقل العمریة المراحل في األطفال من

  :النهائیة الدراسة عینة اختیار خطوات -ب
  :اآلتیة بالخطوات النهائیة الدراسة عینة اراختی عملیة مرت

 كفـر  إلدارة والتابعـة األساسـي للتعلـیم أبـو تمـادة مدرسـة وهـي مدرسـتین اختیار تم
ــــة الشــــیخ ــــة الریــــاض إلدارة والتابعــــة االبتدائیــــة الســــالم ومدرســــة، التعلیمی  التعلیمی

 .كفر الشیخ بمحافظة

 الخـــامس الصـــف فصـــول لتحدیـــد المدرســـتین لهـــاتین زیـــارات بعمـــل الباحـــث قـــام 
 الخـــامس للصـــف العربیــة اللغـــة مدرســـي مــن الباحـــث طلـــب حیــث. بهـــا االبتــدائي

حالــة اختیــار بالمدرســتین  مــن التحصــیل فــي ضــعف مــن یعــانون الــذین التالمیــذ وإ
 تلمیـذاً ) ١٩٩=  ن( فحـددوا، التالمیـذ هـؤالء مع خبراتهم خالل ومن نظرهم وجهة

 .  وتلمیذة



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
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٢٩١  

 السـابقة الشـهور فـي القـراءة مادة في التالمیذ درجات على بالحصول الباحث قام 
 قــام حیـث، المعلـم إحالـة طریــق عـن المدرسـون حـددهم الــذین التالمیـذ علـى وذلـك

 الــدرجات ذوي والتالمیــذ جــداً  المنخفضــة الــدرجات ذوي التالمیــذ باســتبعاد الباحــث
 ).١٧٢=  ن( إلى الباحث وتوصل، )ع١±م( المتوسط عن المرتفعة

 علــــى اإلبقــــاء وتــــم، الدراســــة نحــــو واالتجــــاه للــــتعلم الدافعیــــة مقــــاییس تطبیــــق تــــم 
 .وتلمیذة تلمیذاً ) ٤٣( إلى العدد فوصل األدنى االرباعي یمثلون الذین التالمیذ

 المواعیــد وجــدول جلســاته وعــدد البرنــامج بطبیعــة التالمیــذ بتعریــف الباحــث قــام ،
 مشـاركة علـى الموافقـة ءإلبـدا أمـورهم أولیـاء إلـى لتوصـیلها خطابـات لهـم وأعطـت
ــــامج فــــي أبنــــائهم ــــذ) ٣( أمــــور أولیــــاء اعتــــرض وقــــد، البرن ، المشــــاركة عــــن تالمی
، االبتـدائي الخـامس الصف تالمیذ من وتلمیذة تلمیذاً ) ٤٠( النهائي العدد وأصبح

 ).ضابطة - تجریبیة( بالتساوي مجموعتین إلى تقسیمهم تم

  :المتغیرات ضبط
، عرضـها السـابق الخطـوات وفق) ٤٠=ن( التالمیذ من الدراسة عینة اختیار تم
 خصـــائص وتظهـــر،، القبلـــي القیـــاس حیـــث مـــن العینـــة أفـــراد بـــین التكـــافؤ تـــم حیـــث
  :التالي الجدول من العینة

  
  

درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس  متوسطيق بین و) الفر ٢جدول (
  القبلي على أدوات الدراسة وبعض المتغیرات الوسیطة

  قیمة د.ح ع م ن المجموعة المتغیر
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 غیردالة ٠٫٢٦٨ ٣٨ ٣٫٠٧٦٢ ٢٥٫٩٠٠٠ ٢٠ التجریبیة االتجاه نحو الدراسة
    ٢٫٨١٤٩ ٢٦٫١٥٠٠ ٢٠ الضابطة 

 غیردالة ٠٫٠١٣ ٣٨ ١٢٫٧٢٩٦ ٦٨٫٦٠٠٠ ٢٠ التجریبیة الدافعیة للتعلم
    ١٢٫٥٥٥٠ ٦٨٫٥٥٠٠ ٢٠ الضابطة 

ي ر الزمن  العم
 باألشھر

 ٦٫٦٧٩ ١٢٨٫٠١١ ٢٠ التجریبیة
 ٦٫٧٣٢ ١٢٧٫١١١ ٢٠ الضابطة غیردالة ٠٫٧٢٥ ٣٨

المستوى.االجتماعي 
 واالقتصادي

 ٥٫٠٨٨ ٦٧٫٣٧١ ٢٠ الضابطة غیردالة ١٫٠٥٣ ٣٨ ٢٫٩٧٥ ٧٦٫٦٩٤ ٢٠ التجریبیة



  د. السید خالد مطحنة   وراء الذاكرة في تحسین الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة  ما اتفعالیة التدریب على عملی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٩٢ 

 متوســـطي بـــین إحصـــائیا دال فـــرق وجـــود عـــدم الســـابق الجـــدول مـــن یتضـــح
ـــــي القیـــــاس فـــــي والضـــــابطة التجریبیـــــة عتینالمجمـــــو  درجـــــات  متغیـــــرات علـــــى القبل
 العمــر( الوســیطة المتغیــرات وعلــى) للــتعلم والدافعیــة الدراســة نحــو االتجــاه(الدراســة
  ).واالقتصادي االجتماعي والمستوى الزمني

   أدوات الدراسة 
ـــ مقیــاس المســتوى االجتمــاعي الثقــافي االقتصــادي أعــده عــادل الســعید البنـــا، 

،ویقــیس المســتوى المهنــي، المســتوى التعلیمــي، تــوافر أدوات الثقافــة داخــل ١٩٩٧
األســرة، نشـــاط األســـرة الثقــافي خـــارج المنـــزل، معتقــدات األســـرة وعاداتهـــا وقیمهـــا، 
ممارسات الوالدین الثقافیة نحـو األبنـاء، الحالـة السـكنیة لألسـرة، ویتكـون المسـتوي 

الشـــهري لألفـــراد والممتلكـــات  االقتصـــادي مـــن ثالثـــة أبعـــاد، هـــي مســـتوى الـــدخل
االســتهالكیة لــدى األســرة وقضــاء وقــت الفــراغ واإلجــازات، واعتمــد علــي متوســط 
الـدخل الشـهري للفـرد. ولحسـاب الصـدق تــم حسـاب معامـل االرتبـاط بـین المقیــاس 
الحالي ومقیاس المسـتویات االجتماعیـة واالقتصـادیة والثقافیـة الـذي أعـده مـرزوق 

)تلمیـذًا وتلمیـذة فكانـت قیمـة معامـل االرتبــاط  ٩٧قوامهـا (عبـد الحمیـد علـى عینـة 
ــــة إحصــــائیة  ٠,٦٤ ــــم حســــاب الثبــــات مــــن خــــالل طریقــــة إعــــادة ٠,٠١بدالل . وت

    ٠,٨٣التطبیق حیث حصل علي معامل ارتباط قدره 
، ٢٠٠٢؛ أعده فـاروق عبـد الفتـاح ،١٥ – ١٢ـ اختبـار القـدرة العقـلیة لألعـمار 

نظریــــات التكــــوین العقلــــي (نظریــــة ثرســــتون، ونظریـــــة  ویســــتند إلــــى فكــــرة تكامــــل
جیلفورد، ونظریة بیاجیه) حیث استنتج أن القدرة العقلیة العامـة محصـلة عـدد مـن 
القــدرات المختلفــة التــي تــرتبط فیمــا بینهــا بمقــادیر ترتفــع أو تــنخفض تبعــًا القترابهــا 

مـــل أو تباعـــدها مـــن بعضـــها، ولحســـاب الصـــدق قـــام معـــد االختبـــار بحســـاب معا
تلمیــــــذًا وتلمیــــــذة بالصــــــف األول والثــــــاني والثالــــــث  ٣٠٠االرتبــــــاط بــــــین درجــــــات 

اإلعــدادي علــى هــذا االختبــار ودرجــاتهم علــى اختبــار الــذكاء المصــور، واختبــار 
علـــى  ٠,٨٨، ٠,٨٠القــدرات العقلیــة األولیـــة، وتوصــل إلـــى معــاملى ارتبـــاط قــدره 



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩٣  

ـــــد مستــــــوى  قـــــام الباحـــــث الحـــــالي ، و ٠,٠١الترتیـــــب، وكالهمـــــا دال إحصـــــائیًا عن
تلمیــذًا وتلمیــذة عــن طریــق درجــاتهم فــي الریاضــیات  )٢٥( بحســاب الصــدق علــى

، ٠,٨٣٣والقــراءة فــى امتحــان آخــر العــام، وقــد خلــص إلــى معــاملى ارتبــاط قــدره 
، ولحســــاب ٠,٠١علــــى الترتیــــب، وكالهمــــا دال إحصــــائیًا عنــــد مســــتوى  ٠,٥٧٧

تجزئـــة النصـــفیة علـــى عینـــة قوامهـــا الثبـــات قـــام معـــد االختبـــار باســـتخدام طریقـــة ال
) تلمیــذ وتلمیــذة بالصــف األول والثــاني والثالــث اإلعــدادي وتوصــل إلــى  ٣٨٩٣(

وهــــو معامـــل مرتفـــع، وقــــام الباحـــث الحـــالي باســــتخدام  ٠,٩١معامـــل ثبـــات قـــدره 
ــــي ــــذه بفــــارق زمنــــي قــــدره ) ٢٥( طریقــــة إعــــادة التطبیــــق عل یومــــًا ٢١تلمیــــذ وتلمی
   ٠,٨٩، وبالتجزئة النصفیة ٠,٨٣دره وتوصل إلى معامل ارتباط ق

 تالمیــذ اتجــاه قیــاس إلــى یهــدف: الباحــث :إعــداد االتجــاه نحــو المــادة مقیــاس -
 ویتكـــون. التحصـــیل نحـــو المـــواد الدراســـیة  منخفضـــي االبتـــدائي الخـــامس الصـــف

ـــــارة) ٢٠( مـــــن المقیـــــاس ـــــذ اتجـــــاه هـــــؤالء جمیعهـــــا وتقـــــیس،  عب  بالصـــــف التالمی
 وواضــحة وبســیطة ســهلة بلغــة المقیــاس مفــردات یغتصــ وقــد. االبتــدائي الخــامس

 بحیــث االبتدائیــة المرحلــة تالمیــذ مــع یـتالءم بمــا – العامیــة باللغــة تكــون مــا أقـرب
  .) الذاتي التقریر من نوع(  نفسه الشخص طریق عن اإلجابة تكون

 للمقیـاس والثبـات الصـدق بحسـاب الباحـث قـام:  للمقیـاس السـیكومتریة الكفاءة -
  : یلي كما

ي  -: الصدق -أ ار ف ین بعرض االختب م حساب صدق المحكم ین: ت صدق المحكم
نفس بالجامعات ١٠األولیة على ( صورته ) محكمین من المتخصصین في علم ال

  % فأعلى. ٩٠وقد أخذ الباحث القبول بأعلى نسبة اتفاق ، المصریة
یــــة : تعتمــــد تلـــك الطریقــــة علـــى مقارنــــة النتـــائج الحال صـــدق المحــــك الخـــارجي -

بالدرجـــة الكلیـــة للتحصـــیل الدراســـي فـــي  درجـــة االختبـــارحیـــث تـــم مقارنـــة ، بـــآخري
وقـــد حصـــل الباحـــث علـــى معامـــل ارتبـــاط قیمتـــه ، )٢٠١١-٢٠١٠نصـــف العـــام (



  د. السید خالد مطحنة   وراء الذاكرة في تحسین الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة  ما اتفعالیة التدریب على عملی
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٢٩٤ 

ــــة قوامهــــا( ٠,٧٩ ــــى عین ــــذ الصــــف ٢٥وهــــو قیمــــة مرتفعــــة. وذلــــك عل ) مــــن تالمی
  الخامس االبتدائي.

  ل : : وقد تم حساب ثبات االختبار من خالالثبات] ٢[
 ٠,٨١الثبات بمعادلة الفاكرونباخ: حیث حصل الباحث على معامـل ثبـات قـدرة -أ 

  وهو كاف للثقة في ثبات االختبار. 
عــادة التطبیــق -ب :قــام الباحــث بحســاب معامــل االرتبــاط بــین الثبــات بــالتطبیق وإ

وقـد خلـص إلـى معامـل ، ) أسـابیع٣درجات التطبیق األول والثاني بفاصل زمني (
  وهو كاف للثقة في ثبات االختبار.  ٠,٧٦ارتباط 

 لــدى للـتعلم الدافعیـة قیـاس إلــى یهـدف: الباحـث :إعــداد للـتعلم الدافعیـة مقیـاس -
 مـــن المقیـــاس ویتكـــون. التحصـــیل منخفضـــي االبتـــدائي الخـــامس الصـــف تالمیـــذ

ـــتعلم الدافعیـــة جمیعهـــا وتقـــیس،  عبـــارة) ٣٦(  الخـــامس بالصـــف التالمیـــذ لـــدى لل
 مــا أقــرب وواضــحة وبســیطة ســهلة بلغــة المقیــاس مفــردات صــیغت وقــد. االبتــدائي

 تكـــون بحیـــث االبتدائیـــة المرحلـــة تالمیـــذ مـــع یـــتالءم بمـــا – العامیـــة باللغـــة تكـــون
 التالمیـذ علـى یطبـق) الـذاتي التقریـر مـن نـوع( نفسـه الشـخص طریـق عن اإلجابة

) ٣٣،٢٨،١٦،١١،٦( وهــى ســالبه فقــرات ٥و موجبـه فقــره ٣١ المقیــاس ویتضـمن
 والفقــــــرات) ١،٢،٣،٤،٥( الــــــدرجات تعطــــــى الموجبــــــة فــــــالفقرات موجــــــب والبـــــاقي
 أو اً فردیــ االختبــار ویطبــق. الترتیــب علــى)٥،٤،٣،٢،١( الــدرجات تعطــى الســالبة
) ٣٦( االختبـــار علـــى درجـــة أقـــل وتكـــون، صـــغیرة مجموعـــات فـــي ولكـــن جماعیـــاً 
  ).١٨٠( درجة وأعلى

 للمقیـاس والثبـات الصـدق بحسـاب باحـثال قـام:  للمقیـاس السـیكومتریة الكفاءة -
  : یلي كما

ي  -: الصدق -أ ار ف ین بعرض االختب م حساب صدق المحكم ین: ت صدق المحكم
نفس بالجامعات ١٠األولیة على ( صورته ) محكمین من المتخصصین في علم ال

  % فأعلى. ٩٠وقد أخذ الباحث القبول بأعلى نسبة اتفاق ، المصریة
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٢٩٥  

عتمــــد تلـــك الطریقــــة علـــى مقارنــــة النتـــائج الحالیــــة : ت صـــدق المحــــك الخـــارجي -
حیــث تــم مقارنــة الدرجــة الكلیــة للمهــام بالدرجــة الكلیــة للتحصــیل الدراســي ، بــآخري

وقـــد حصـــل الباحـــث علـــى معامـــل ارتبـــاط ، م)٢٠١١-٢٠١٠فـــي نصـــف العـــام (
) مـن تالمیـذ الصــف ٢٥وهـو قیمـة مرتفعـة. وذلـك علــى عینـة قوامهـا( ٠,٨٦قیمتـه 

  دائي.الخامس االبت
  : وقد تم حساب ثبات االختبار من خالل : الثبات] ٢[

: حیــث حصـــل الباحـــث علــى معامـــل ثبـــات قـــدرة الثبـــات بمعادلـــة الفاكرونبـــاخ-أ 
  وهو كاف للثقة في ثبات االختبار.  ٠,٧٩

عــادة التطبیــق -ب :قــام الباحــث بحســاب معامــل االرتبــاط بــین الثبــات بــالتطبیق وإ
وقـد خلـص إلـى معامـل ، ) أسـابیع٣بفاصل زمني ( درجات التطبیق األول والثاني

  وهو كاف للثقة في ثبات االختبار.  ٠,٨٨ارتباط 
   الباحث :إعداد   الذاكرة وراء ما لمهارات التدریبي البرنامج
  :للبرنامج العام الهدف

 الدافعیـــة تحســین فــي الــذاكرة مــا وراء عملیـــات علــى التــدریب إلــى البرنــامج یهــدف 
 مــــن األولـــى بالحلقــــة التحصـــیل منخفضــــي التالمیـــذ لــــدى اســـةالدر  نحــــو واالتجـــاه

  .األساسي التعلیم مرحلة
  :  البرنامج إعداد خطوات

 الـذاكرة وراء مـا تناولـت التـى النظریـة واألطر الدراسات من عدد على اإلطالع -١
 هـــذه فـــى والتحســـین للتنمیـــة قابلیتهـــا مـــدى علـــى للتعـــرف وذلـــك األطفـــال عنـــد

 نیلســون" Weed, et al(1990)" وآخــرون ویــد"  مـن كــل دراســة مثــل المرحلـة،
 Lucangeli, et وآخرون كانجیل لو" ،" Nelson & Narens(1990) ونارینس

al(2005) , ، "٢٠٠٧" (النجــار حســني" ،)٢٠٠٧" (خرنــوب محمــود فتــون(، "
 إبـراهیم محمـد" ،)٢٠٠٧"( خلیفـة السـید وولید المعطي عبد الخالق عبد السعید

 ).٢٠٠٩" (جاد
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٢٩٦ 

 الــذاكرة بــین بالعالقـة اهتمــت التـى النظریــة واألطـر الدراســات مـن عــدد عـةمراج -٢
 بنــاء فـى منهــا واإلسـتفادة العالقــة هـذه وقــوة نـوع علــى للتعـرف الــذاكرة وراء ومـا

عـــداد  ولوكـــال شـــنیدر" ، Schneider(1985) شـــنیدر" مثـــل الحـــالى البرنـــامج وإ
Schneider & Lockl(2002) "،"ماتلین Matlin(2005) . 

 أحــد أو الــذاكرة وراء مــا تــدریب تناولــت التــى الدراســات مــن عــدد علــى طــالعاإل -٣
ـــــذاكرة وراء مـــــا معرفـــــة" جوانبهـــــا ـــــوعي، ال ـــــذاكرة ال ـــــة، بال ـــــذات، مراقب ـــــة ال  التغذی
 كـوكس مـن كـل دراسـة مثـل" المعرفیة الحساسیة الذات، وتوجیه ضبط الراجعة،

Cox(1994)  "،  "١٩٩٩( " الشــــریف الــــدین صــــالح و ســــید مصــــطفى إمــــام (
 فوقیــة"،) ٢٠٠٤"( عیســى ماجــد"، "Perez & Garcia(2008) وجارســیا بریـز"

ـــــــاح عبـــــــد ـــــــار"  ،)٢٠٠٤"( الفت ـــــــال) "٢٠٠٦" (الكیـــــــال مخت ـــــــدین شـــــــمس من  ال
)"٢٠٠٦  .( 

 للوقـــوف وفحصـــها ودراســـتها الـــذاكرة وراء لمـــا المفســـرة النمـــاذج علـــى اإلطـــالع -٤
 تـدریبي برنـامج یصـبح تىح البرنامج فى توافرها الواجب المهمة العناصر على

 .  الذاكرة وراء لما متكامل

 اســتراتیجیات تناولــت التــى النظریــة واألطــر الدراســات مــن عــدد علــى اإلطــالع -٥
 فــــى تتمثــــل والتــــى األساســــي التعلــــیم مــــن األولــــى الحلقــــة تالمیــــذ لــــدى الــــذاكرة

 دراســة مثــل) المفتاحیــة الكلمــة العقلـي، التصــور التنظــیم، التســمیع،( اسـتراتیجیة
 ،)٢٠٠١"( الهـواري جمـال" ،)١٩٩٩"( فیالشـر  الدین وصالح مصطفى إمام"
 ).  ٢٠٠٩"( جاد إبراهیم محمد" ،)٢٠٠٩ ،٢٠٠٧"(النجار حسنى"

 التـى الرئیسـیة األبعـاد ضـوء فـى ومحتواهـا للبرنـامج التدریبیـة الجلسات صیاغة -٦
 .تحدیدها تم



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩٧  

  :  البرنامج محتوى
 حتـى التلمیـذ بخبـرة مـر قـد یكـون نأ البرنامج محتوى اختیار عند الباحث راع

 كلمــات عــن عبــارة البرنــامج ومحتــوى التــدریبي، البرنــامج إلــى مباشــرة التــأثیر یرجــع
  .   التلمیذ عمر تكافئ وأناشید وفقرات
  :  البرنامج وصف

 جلسـة هـى األولـى الجلسـة تدریبیـة، جلسـة) ١٢( عشـر اثنا من البرنامج یتكون
 وأهدافـه بالبرنـامج عـام وتعریـف والتالمیـذ، احثالب بین التعارف أجل من) تمهیدیة(

 والجلســـة التالیـــة، الجلســـات لجمیـــع وأساســـیة جـــًدا مهمـــة الجلســـة وهـــذه ومحتویاتـــه
 واإلتمـــام المراجعـــة فیهـــا یـــتم تقویمیـــة مجمعـــة جلســـة عـــن عبـــارة الختامیـــة( األخیـــرة

 أمــا ،الســابقة الجلســات فــى علیهــا التــدریب تــم التــى المتغیــرات جمیــع علــى والتكامــل
 جلســـة لـــه یخصـــص وال الجلســـات معظـــم فـــى أساســـي یكـــون الراجعـــة التغذیـــة بعـــد

  .  بعد كل إلیه یحتاج ما حسب الجلسات لها فیخصص األبعاد باقى وأما منفصلة،
  :  البرنامج تقویم

 مــن ذلــك ویــتم أهدافــه، تحقــق مــدى علــى التعــرف إلــى البرنــامج تقــویم یهــدف
 بـالتقویم ذلـك ویسـمى علیـه التـدریب تـم الـذي المكـون أو للبعـد شـاملة مراجعة خالل
 المالحظـة بجانـب الموقـف تطلـب كلمـا المرتـدة التغذیـة بتقـدیم الباحث ویقوم البنائي
 نهایـة فـى وتـدریبات ومهـام أسـئلة إعطـاء خـالل ومـن التـدریب مواقـف أثناء والحوار

ا جلسـة، كل أهداف تحقیق من للتأكد جلسة كل  اكمیـةتر  البرنـامج أهـداف ألن ونظـرً
 بعـد البرنـامج فعالیـة لتقـویم الدراسـة متغیـرات قیـاس فیـتم التطبیق بعد تحقیقها ینبغي
  .  النهائي بالتقویم ذلك ویسمى التدریبیة الجلسات جمیع تطبیق
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٢٩٨ 

  خطوات الدراسة: 
لإلجابـة عـن تسـاؤالت الدراسـة والتحقــق مـن فروضـها اتبـع الباحـث اإلجــراءات 

  التالیة:
 ـــــة ال ـــــذ منخفضـــــي التحصـــــیل وفـــــق األدوات تـــــم اختیـــــار عین دراســـــة مـــــن التالمی

 المستخدمة في التشخیص من تالمیذ الصف الخامس االبتدائي.

 .تم تطبیق اختبارات الدراسة على التالمیذ 

  مـــن المنخفضـــین دراســـیا وفـــق  كفـــر الشـــیختحدیـــد عینـــة الدراســـة مـــن محافظـــة
 األدوات التشخیصیة.

  ابطة). وتمـــت المكافـــأة فیمـــا بیـــنهم ضـــ-تـــم تقســـیمهم إلـــى مجمـــوعتین (تجریبیـــة
 على متغیرات الدراسة القبلیة والدخیلة (الوسیطة).

  تم تطبیق البرنـامج "برنـامج الدراسـة "علـى المجموعة(التجریبیـة) ولـم تتعـرض لـه
  المجموعة الضابطة

 .تم مناقشة النتائج وتفسیرها والتحقق من قبول أو رفض فروض الدراسة 

  المقترحات التربویة في ضوء نتائج الدراسة.تم تقدیم بعض التوصیات و  
  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة.

  .المتوسطات واالنحرافات المعیاریة 

   .معامل االرتباط 

 .(المستقلة) اختبار (ت) للعینات المرتبطة والعینات غیر المرتبطة 

  وتتمثل في:النتائج: 
    الدراسة نتائج عرض -
    األول بالفرض المتعلقة النتائج -

 درجــــات متوســــطي بــــین إحصــــائیة داللــــة ذات فــــروق توجــــد" أنــــه علــــي نصیــــ  
 للــتعلم الدافعیــة علــى البعــدي القیــاس فــي والضــابطة التجریبیــة المجمــوعتین تالمیــذ



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩٩  

ـــــدى الدراســـــة نحـــــو واالتجـــــاه ـــــذ ل  المجموعـــــة لصـــــالح التحصـــــیل منخفضـــــي التالمی
  ".التجریبیة

 للــتعلم الدافعیــة مقــاییس بتطبیــق احــثالب قــام الفــرض هــذا صــحة مــن وللتحقــق
  . الدراسة عینة التحصیل منخفضي التالمیذ على الدراسة نحو واالتجاه

 غیـــر المتســـاویة للعینـــات" ت" اختبـــار لنتـــائج ملخصـــا التـــالي الجـــدول ویوضـــح
ــــین المرتبطــــة ــــة المجمــــوعتین تالمیــــذ درجــــات متوســــطي ب  فــــي والضــــابطة التجریبی

 منخفضــي التالمیــذ لـدى الدراســة نحـو واالتجــاه للـتعلم الدافعیــة علـى البعــدي القیـاس
  -: یلي كما التحصیل

) الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین (التجریبیة والضابطة) في  ٣جدول ( 
  القیاس البعدي على الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة

مستوى  قیمة" ت" د.ح ع م ن القیاس المتغیر
 حجم األثر الداللة

اه اال تج
و  نح

 الدراسة

 ٧٫٥٢٧ ٤٩٫١٥٠ ٢٠ التجریبیة
 ٣٫٠٣٣ ٢٦٫٤٠٠ ٢٠ الضابطة قوي ٠٫٠٠١ ١٢٫٥٣٧ ٣٨

ة  الدافعی
 للتعلم

 ١٢٫٨٩٢ ٦٨٫٧٥٠ ٢٠ الضابطة قوي ٠٫٠٠١ ١١٫٩١١ ٣٨ ١٦٫٩٨٧ ١٢٥٫٥٥٠ ٢٠ التجریبیة

 متوســطات بــین إحصــائیة داللــة ذات فــروق وجــود الســابق الجــدول مــن یتضــح
 الدراسـة نحـو واالتجـاه للـتعلم الدافعیـة فـي والضـابطة التجریبیـة المجمـوعتین تدرجا
 المقبولـــــة الداللــــة حـــــد" ت" قــــیم بلغـــــت حیــــث التحصـــــیل منخفضــــي التالمیـــــذ لــــدى

 حجــم جــاء لــذلك. التجریبیــة المجموعــة لصــالح، " ٠,٠٠١"  مســتوي عنــد إحصــائیاً 
 المتغیــر علــى" الــذاكرة ا وراءمــ لعملیــات التــدریبي البرنــامج" المســتقل المتغیــر تــأثیر
 .  قوي" الدراسة نحو االتجاه -للتعلم الدافعیة" التابع

  :يالثان بالفرض المتعلقة النتائج -
 درجــــات متوســــطي بــــین إحصــــائیة داللــــة ذات فــــروق توجــــد" أنــــه علــــي یــــنص
 واالتجــاه للـتعلم الدافعیـة علـى التجریبیـة المجموعــة لتالمیـذ والبعـدي القبلـي القیاسـین

  ".البعدي القیاس لصالح التحصیل منخفضي التالمیذ لدى الدراسة نحو



  د. السید خالد مطحنة   وراء الذاكرة في تحسین الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة  ما اتفعالیة التدریب على عملی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٠٠ 

 القیاســـین درجـــات متوســـطي بـــین" ت" اختبـــار نتـــائج ملخصـــاً  الجـــدول ویوضـــح
 نحـــو واالتجـــاه للـــتعلم الدافعیـــة علـــى التجریبیـــة المجموعـــة لتالمیـــذ والبعـــدي القبلـــي
  :یلي كما التحصیل منخفضي التالمیذ لدى الدراسة

 القبلي القیاسین في التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات متوسطي بین الفروق)٤( جدول
  الدراسة نحو واالتجاه للتعلم الدافعیة على والبعدي

مستوى  قیمة" ت" د.ح فع فم ع م ن القیاس المتغیر
 الداللة

حجم 
 األثر

االتجاه 
نحو 

 الدراسة

 ٣٫٠٧٦٢ ٢٥٫٩٠٠٠ ٢٠ القبلي
 ٧٫٥٢٧٣ ٤٩٫١٥٠٠ ٢٠ البعدي قوي ٠٫٠٠١ ١٥٫٠٦٠ ١٩ ٦٫٩٠٤ ٢٣٫٢٥

الدافعیة 
 للتعلم

 ١٢٥٫٥٥٠٠١٦٫٩٨٧٥ ٢٠ البعدي قوي ٠٫٠٠١ ١١٫٦٤١ ٢١٫٨٧٨١٩ ٥٦٫٩٥ ١٢٫٧٢٩٦ ٦٨٫٦٠٠٠ ٢٠ القبلي

 القیاســـین بـــین إحصـــائیة داللـــة ذات فـــروق وجـــود الســـابق الجـــدول مـــن یتضـــح
 لـدى الدراسـة نحـو واالتجـاه علمللـت الدافعیة على التجریبیة للمجموعة والبعدي القبلي

 عنـــد إحصـــائیاً  المقبولـــة الداللـــة حـــد" ت" قـــیم لبلـــوغ التحصـــیل منخفضـــي التالمیـــذ
 المتغیـــــر تـــــأثیر حجــــم جـــــاء لـــــذلك. البعــــدي القیـــــاس لصـــــالح، " ٠,٠٠١"  مســــتوي
 الدافعیــة" التــابع المتغیــر علــى" الــذاكرة مــاوراء لعملیــات التــدریبي البرنــامج" المســتقل

 .قوي" الدراسة نحو جاهاالت-للتعلم

  : الثالث بالفرض المتعلقة النتائج -
 درجـــات متوســـطي بـــین إحصـــائیة داللـــة ذات فـــروق توجـــد ال" أنـــه علـــي یـــنص
 الدراســة نحــو االتجــاه علــى الضــابطة المجموعــة لتالمیــذ والبعــدي القبلــي القیاســین
  ".التحصیل منخفضي التالمیذ لدى للتعلم والدافعیة

ــــار نتــــائج اً ملخصــــ يالتــــال الجــــدول ویوضــــح  درجــــات متوســــطي بــــین" ت" اختب
 الدراســة نحــو االتجــاه علــى الضــابطة المجموعــة لتالمیــذ والبعــدي القبلــي القیاســین
  -: یلي كما للتعلم والدافعیة



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠١  

 المجموعة لتالمیذ والبعدي القبلي القیاسین درجات متوسطي بین الفروق)٥( جدول
  للتعلم عیةوالداف الدراسة نحو االتجاه على الضابطة

قیمة"  د.ح فع فم ع م ن الضابطة المتغیر
 ت"

مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

االتجاه 
نحو 

 الدراسة

 ٢٫٨١٤٩ ٢٦٫١٥ ٢٠ القبلي
ضعیف غیردالة ٠٫٧٩٥٨ ١٩ ٠٫٤٩٩ ٠٫٢٥  ٢٦٫٤٠٠٣٫٠٣٣ ٢٠ البعدي

الدافعیة 
 للتعلم

عیفض غیردالة ٠٫١٫٠٩ ١٩ ٠٫٩٤٧ ٠٫٢٠ ١٢٫٨٩٢ ٦٨٫٥٥ ٢٠ القبلي  ٦٨٫٧٥٠١٢٫٥٥٥ ٢٠ البعدي

بـــــین  إحصـــــائیة داللـــــة ذات فـــــروق وجـــــود عـــــدم الســـــابق الجـــــدول مـــــن یتضـــــح
ــــي القیاســــین متوســــطي درجــــات ــــذ والبعــــدي القبل ــــى الضــــابطة المجموعــــة لتالمی  عل

ـــتعلم والدافعیـــة الدراســـة نحـــو االتجـــاه ـــة حـــد" ت" قـــیم بلـــوغ لعـــدم لل  المقبولـــة الدالل
  .إحصائیاً 

  : الرابع بالفرض المتعلقة النتائج -
 درجـــات متوســـطي بـــین إحصـــائیة داللـــة ذات فـــروق توجـــد ال" أنـــه علـــي یـــنص
 الدراســة نحــو االتجــاه علــى التجریبیــة المجموعــة لتالمیــذ والتتبعــي البعــدي القیاســین
  ".التحصیل منخفضي التالمیذ لدى للتعلم والدافعیة

ــــالي الجــــدول ویوضــــح ــــار نتــــائج اً ملخصــــ الت ــــین" ت" اختب  درجــــات متوســــطي ب
 التالمیــذ لـدى الدراســة نحـو واالتجـاه للــتعلم الدافعیـة علـى والتتبعــي البعـدي القیاسـین

  -: یلي كما التحصیل منخفضي
 البعدي القیاسین في التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات متوسطي بین الفروق) ٦( جدول

  الدراسة نحو واالتجاه للتعلم الدافعیة على والتتبعي
قیمة"  د.ح فع فم ع م ن القیاس المتغیر

 ت"
مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

االتجاه نحو 
 الدراسة

ضعیف غیردالة١٫٦٧٧ ٠٫٣٥٠٫٩٣٣٣١٩ ٧٫٥٢٧٣ ٤٩٫١٥٠٠ ٢٠ البعدي  ٧٫٤٤٤٥ ٤٩٫٥٠٠٠ ٢٠ التتبعي
الدافعیة 

 للتعلم
ضعیف غیردالة١٫٤٣٧ ١٩ ٠٫٣٦١٫٠٨٩ ١٦٫٩٨٧٥ ١٢٥٫٥٥٠٠ ٢٠ البعدي  ١٦٫٧٠٤٦ ١٢٥٫٩٠٠٠ ٢٠ التتبعي

 القیاسـین بـین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم السابق الجدول من یتضح
 الدراســـة نحــو واالتجـــاه للــتعلم الدافعیـــة علــى التجریبیـــة للمجموعــة والتتبعـــي البعــدي

. إحصـائیاً  المقبولـة الداللـة حد" ت" قیم بلوغ لعدم التحصیل منخفضي التالمیذ لدى



  د. السید خالد مطحنة   وراء الذاكرة في تحسین الدافعیة للتعلم واالتجاه نحو الدراسة  ما اتفعالیة التدریب على عملی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٠٢ 

" الــذاكرة مـاوراء لعملیــات التـدریبي البرنـامج" المســتقل المتغیـر تـأثیر حجــم جـاء لـذلك
  .ضعیف" الدراسة نحو االتجاه-للتعلم الدافعیة" التابع المتغیر على

  تفسیر النتائج:
التـي  Lucangeli, et al(2005)تتفـق نتـائج تلـك الدراسـة مـع دراسـات كـل مـن 

راء الــذاكرة كــان أفضــل بدرجــة أشــارت إلــي أن أداء مجموعــة تــدریب عملیــات مــا و 
دالـة مــن المجموعـة الضــابطة فـي الفهــم القرائـي والتفكیــر المنطقـي وحــل المشــكالت 

أداء مجموعـــة مـــا وراء ، المعرفیـــة المرتبطـــة بـــالقراءة ومـــا وراء المعرفـــة بالریاضـــیات
ــــالقراءة أفضــــل مــــن أداء المجموعــــة الضــــابطة فــــي الفهــــم القرائــــي وحــــل  ـــة ب المعرفـ

برنـامج تـدریب عملیــات ، وراء المعرفـة بــالقراءة والدافعیـة نحـو الــتعلمالمشـكالت ومـا 
ـــة مـــن برنـــامج مـــا وراء المعرفـــة  ـــه نتـــائج أفضـــل بصـــورة دال ـــذاكرة كـــان ل مـــا وراء ال

التـــي  Perez& Garcia(2008)بـــالقراءة وذلـــك بالنســـبة للتفكیـــر المنطقـــي. ودراســـة
ــــي ســــواء المتوســــط أم البســــیط یمتلكــــون  أشــــارت إلــــى أن األفــــراد ذوي التــــأخر العقل

ــــــات الــــــذاكرة  ــــــدرات محــــــدودة لعملیــــــات مــــــا وراء الــــــذاكرة وكــــــل مــــــا یتعلــــــق بعملی ق
واســـتراتیجیاتها وأن البرنـــامج التـــدریبي قـــد اثـــر إیجابیـــا فـــي تنمیـــة عملیـــات مـــا وراء 
الذاكرة والدافعیة لدي هـؤالء األطفـال وبالتـالي أدي إلـى تحسـین أداء الـذاكرة ومعـدل 

 Carr , et alودراســة ٠األطفــال وزیــادة قــدرتهم علــي الــتعلم التــذكر عنــد هــؤالء 

التي أكدت أن الدافعیة ترتبط بشكل وثیـق بمراقبـة الـذات (أحـد مكونـات مـا  (1988)
ــــة األكادیمیــــة مــــن بــــذل الجهــــد ومــــن ثــــم إنتــــاج  ــــذاكرة) حیــــث تعــــزز الدافعی وراء ال

ن التغذیـــة الراجعـــة كمـــا أ، اإلســـتراتیجیة الذاتیـــة فـــي التعامـــل مـــع المهـــام األكادیمیـــة
التــــــي تســــــتخدم عقــــــب اإلســـــــتراتیجیة تقــــــوي وتعــــــزز مـــــــن المثــــــابرة فــــــي اســـــــتخدام 

  اإلستراتیجیة.
) فـي أنـه إذا امتلـك الطـالب معرفـة جیـدة ٨٢، ٢٠٠٠، وهذا ما أكده (إمام سید

ـــــتحكم فیـــــه ـــــذاكرة واعتقـــــدوا أن النجـــــاح فـــــي المهمـــــة یمكـــــنهم ال فـــــإنهم ، لمـــــا وراء ال



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٣  

ة السابقة لدیهم في المهمـة الحالیـة وهـذا بـالطبع یسـهم فـي یستطیعون تطبیق المعرف
  زیادة الدافعیة لدیهم تجاه المهام األكادیمیة.

مــن أن التـــدریب علـــي  (Werheid et al., 2010)ومــا أكدتـــه نتــائج دراســـة 
العملیـــات المعرفیـــة مـــع األفـــراد المتـــأخرین دراســـیا حقـــق مســـتوى عـــال مـــن الدافعیـــة 

  لدیهم.
 والقیــاس القبلــى القیــاس بــین إحصــائیة داللــة ذات فــروق ودوجــ الباحــث ویرجــع

 مـا لعملیـات التـدریبى البرنـامج تلقـت والتـى التجریبیـة المجموعـة تالمیـذ لـدى البعدى
 سـاعد أنـه حیـث البرنـامج هذا على التدریب عن نتج الذى التحسن إلى الذاكرة وراء

 فــى ودورهــا وأهمیتهــا الــذاكرة معنــى علــى التعــرف علــى التجریبیــة المجموعــة تالمیــذ
 الـــــذاكرة وراء مـــــا ومفهـــــوم تحســـــینها، علـــــى تســـــاعد التـــــى والعوامـــــل اإلنســـــان حیـــــاة

 الحفــظ علــى تســاعد التــى المختلفــة واإلســتراتیجیات ومهاراتهــا، ومكوناتهــا وعملیاتهــا
 تجعــل التــى والعوامــل بالــذاكرة، المرتبطــة والضــعف القــوة جوانــب ومعرفــة والتــذكر،
 علــى والتعــرف صــعبة، تجعلهــا التــى والعوامــل ســهلة المقدمــة تالمعلومــا أو المهمــة

 وخصــائص بســهولة، والمعلومــات الكلمــات تــذكر علــى تســاعد التــى اإلســتراتیجیات
 تناســـبها التــى التـــذكر اســتراتیجیة وخصـــائص علیهــا المتـــدرب والكلمــات المعلومــات

 الــذاكرةب الــوعى كیفیــة علــى التلمیــذ وتــدریب بســهولة، وتــذكرها حفظهــا یمكــن حتــى
 الـــذات وتوجیـــه ضــبط وكیفیـــة معینــة، تـــذكر مهمــة آداء أثنـــاء لذاتــه مراقبتـــه وكیفیــة
جــــراء المهمـــة آداء قبـــل خطــــة وضـــع خـــالل مـــن معینــــة تـــذكر مهمـــة آداء أثنـــاء  وإ

 مـا فـى تحسـن عنـه نـتج ممـا. بنجـاح المهمـة إلنجاز اآلداء أثناء الالزمة التعدیالت
 البرنـــــامج تطبیـــــق بعـــــد التجریبیـــــة المجموعـــــة تالمیـــــذ لـــــدى ومهاراتهـــــا الـــــذاكرة وراء

  .التدریبى
وجــود تلــك الفــروق ذات الداللــة االحصــائیة بــین فــى  الســببیــرى الباحــث أن و 

القیــاس القبلــى والقیــاس البعــدى هــو فعالیــة البرنــامج التــدریبى وتــأثیره اإلیجــابى فــى 
یطلـب منـه مـن تالمیذ المجموعة التجریبیة، وأنه كلما زاد وعـى التلمیـذ بذاكرتـه ومـا 
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٣٠٤ 

ــام وتقــــدیره لمــــدى صــــعوبة أو ســــهولة المهمــــة واختیــــار اإلســــتراتیجیة المناســــبة  مهــ
لتـذكرها ومراقبــة فعالیتهــا وتزویــد التلمیــذ بالتغذیــة الراجعــة عــن تعلمــه ومــا یبذلــه مــن 

كــل هــذه األشــیاء أدت إلــى تحقیــق أهــداف ، جهــد فــى تــذكر المهمــة التــى یكلــف بهــا
عنـــه وجـــود هـــذه الفـــروق لـــدى المجموعـــة التجریبیـــة البرنـــامج بشـــكل جیـــد ممـــا نـــتج 

  لصالح القیاس البعدى أى بعد تطبیق البرنامج التدریبى.
 الدراســـة فـــي المســـتخدم البرنـــامج بواســـطة فـــروق وجـــود كـــذلك الباحـــث ویرجـــع

 أنـه حیـث، المتنوعـة وأنشـطته بمكوناته البرنامج هذا أحدثه الذي التأثیر إلى الحالیة
 كمـا، المهمـة أداء أثنـاء عملیـات مـن به یقومون بما التالمیذ وعي زیادة على ساعد

 كمـا، علیهـا الذاتیـة والسـیطرة والـتحكم الـتعلم لعملیـة المسـتمرة المراقبة على ساعدهم
 اإلســتراتیجیات وتحدیــد بهــا یقومــون التــي للمهــام التخطــیط علــى قــدرة أكثــر جعلهــم

 الفتــرة خــالل  بنجــاح المهــام ههــذ إنجــاز خاللهــا مــن یمكــنهم التــي والفعالــة المناســبة
 فــي التجریبیــة المجموعــة أفــراد أداء تحســن إلــى النهایــة فــي أدى ممــا، لهــا المحــددة

  .الحالیة الدراسة في المستخدم البرنامج تطبیق بعد المعرفة ماوراء إستراتیجیات
 جلســـات خـــالل أنشـــطة مـــن الباحـــث بـــه قـــام مـــا إلـــى التحســـن هـــذا یرجـــع كمـــا
 یــتم التــي المهــام عــن معلومــات یقــدم جلســة كــل بدایــة فــي احــثالب فكــان، البرنــامج
 التعزیــز وتقــدیم الشــفویة واإلرشــادات التعلیمــات بإلقـاء یقــوم كــان كمــا علیهــا التـدریب
 زیـادة علـى دائمـاً  والعمـل التالمیـذ یحققـه نجـاح كـل عقـب الجلسات أثناء في الفوري

    .بأنفسهم التالمیذ ثقة
 بــــین تحــــدث كانــــت التــــي المســــتمرة مناقشــــاتال إلــــى التحســــن هــــذا یرجــــع كمــــا 

 یرجـــع كمـــا، البرنـــامج جلســـات خـــالل بیـــنهم تعـــاون حـــدوث إلـــى أدى ممـــا التالمیـــذ
 عقـــب والتالمیـــذ الباحـــث بـــین تحـــدث كانـــت التـــي والمناقشـــات الحـــوارات إلـــى كـــذلك
 إخبـــارهم بهـــدف للتالمیـــذ الباحـــث یقـــدمها التـــي الراجعـــة والتغذیـــة  مهـــارة كـــل تقـــدیم

 علـــى یعملـــوا حتـــى الخطـــأ نـــواحي أو صـــحیحاً  األداء كـــان إذا حققـــوه لـــذيا بالتقـــدم
    .وتصحیحها تعدیلها



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد ة التربیة ـ جامعة دمنهور            مجلة كلی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٥  

 تعلمــه مــا تعزیــز  فــي كبیــر دور الباحــث یقدمــه كــان الــذى الجلســة لتقــویم وكــان
 الدافعیــة رفــع فــي كبیــر دور لتقــویمل الباحــث لمراجعــة وكــان، الجلســة داخــل التالمیـذ

 وبالتــالي، المشـكالت حـل علـى قـدرتهم ازدادت ككـذل، التالمیـذ قبـل مـن الـتعلم نحـو
  .المدرسة نحو اتجاههم وعلى ذواتهم عن مفهومهم على باإلیجاب ذلك كل أثر

 تـــم والـــذي التـــدریبي البرنـــامج ضـــوء فـــي الســـابقة النتـــائج تفســـیر ویمكـــن 
 االتجــاه تعــدیل فــي ســاهم أنــه فــي الضــابطة دون التجریبیــة المجموعــة علــى تطبیقــه

  النظریة. الكتابات إلیه أشارت كما للتعلم وتنمیة الدافعیة الدراسة نحو
  التوصیات والبحوث المقترحة:

  : باآلتي الباحث یوصى  الحالیة الدراسة نتائج على بناء التوصیات: -أ 
وضـــع خطـــة منظمـــة ومتكاملـــة علـــى المســـتوى القـــومي مـــن خـــالل مشـــاركة وزارة  -

ة الخاصــة مـن أجــل تـدریب المعلمــین التربیـة والتعلـیم وعلمــاء علـم الــنفس والتربیـ
ـــــة  ـــــف نـــــتعلم " وأیضـــــا كیفی ـــــال  منخفضـــــي التحصـــــیل  " كی ـــى تعلـــــیم األطف علــ

  استخدام أسالیب التغذیة الراجعة داخل الفصول .
لمـا لـه مـن أثـر ، ضرورة تـدریب التالمیـذ بصـفة عامـة علـى أسـلوب مراقبـة الـذات -

  كادیمي لدیهم .وربما یحسن التحصیل األ، فعال فى زیادة معدل التذكر
تخصــــیص مقــــرر دراســــى علــــى ، یجــــب علــــى المســــئولین بــــوزارة التربیــــة والتعلــــیم -

، واسـتراتیجیاتها یتضمن تدریس الـذاكرة وكیفیـة عملهـا، تالمیذ المرحلة االبتدائیة
لما لذلك مـن أثـر فعـال ، وما الذي یفعله األفراد الجیدین عند استخدامهم للذاكرة

  في أداء الذاكرة .
  لبحوث المقترحة: ا -ب 

، یقترح الباحث عدد  من البحوث المستقبلیة وهي: اً ختامًا

  أثـــر برنـــامج تـــدریبي لمـــا وراء الـــذاكرة فـــى أداء التالمیـــذ العـــادیین وبطیئـــي
 التعلم والمتخلفین عقلیا    القابلین للتعلم ( دراسة مقارنة ) 

 .عالقة ما وراء الذاكرة بأسلوب التعلم المفضل  
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٣٠٦ 

 لي ما وراء الذاكرة في تحسین أبعاد التعلم النشط.اثر التدریب ع 

  دور عملیـــات مـــا وراء الـــذاكرة فــــي تخفیـــف اضـــطراب االنتبـــاه المصــــحوب
 بنشاط زائد.
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٣٠٧  
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٣٠٨ 

   المراجع
 تالمیــــذ اتجاهـــات) : ٢٠٠٣(الشـــاذلى إبــــراهیم عـــادل الســـعید، أبــــو العبـــد أحمـــد .١

 الدراســـــــــات فـــــــــى الكمبیـــــــــوتر اســـــــــتخدام نحـــــــــو االعـــــــــدادى األول الصـــــــــف
ــة، كلیــة مجلــة جتماعیــة،اال   ص ص ،١١٥ العــدد ،األزهــر جامعــة التربی

١٨٩ -١٥٥. 

 ،مختـارة نصـوص ،النفس وعلم التربیة إلى المعلم دلیل): ٢٠٠٠(خنسة أحمد .٢
 .والتوزیع للنشر الدین عالء دار، دمشق

 مكتبـــــة القــــاهرة،، ٣ ط ،التربــــوى الــــنفس علــــم): ١٩٨٨(صــــالح زكــــى أحمــــد .٣
 .المصریة النهضة

 دار القـاهرة، ،وتطبیقاتـه أسسـه: االجتماعى النفس علم): ١٩٩٤(هعطو  أحمد .٤
 .والنشر للطباعة العربى الفكر

 تــدریبى برنــامج): ٢٠٠٧(خلیفــة الســید وولیــد المعطــى عبــد الخــالق عبــد الســعید .٥
 الدراسـى والتحصـیل الـذاكرة عملیات فى وأثره الذاكرة وراء ما مهارات لتنمیة
ــا فــینوالمتخل العــادیین التالمیــذ لــدى  المصــریة المجلــة، للــتعلم القــابلین عقلیً

ــــ ١٩٥: ص ص، یولیــــو، )١٧(المجلــــد، )٥٦(العــــدد النفســــیة للدراســــات  ـ
٢٥٣.  

ــم): ١٩٩٤(حطــب أبــو وفــؤاد صــادق آمــال .٦ ــنفس عل ــوى ال : القــاهرة، ٤ط، الترب
 .المصریة األنجلو مكتبة

ــــــذاكرة وراء ومــــــا العــــــزو أســــــلوب): ٢٠٠٠(ســــــید مصــــــطفى إمــــــام .٧  والدافعیــــــة ال
، التربیــــة كلیــــة مجلــــة، األكــــادیمى للتحصــــیل تنبؤیــــة متغیــــرات كادیمیـــةاأل

 .٩١ ـ ٦٣ ص ص، ٢٣ العدد، المنصورة جامعة

 وراء مــا إلســتراتیجیة تــدریبي برنــامج فعالیــة مــدى): ٢٠٠٠(ســید مصــطفى إمــام .٨
 الطـــالب واتجاهـــات األكـــادیمي التحصـــیل فـــي أثـــره االســـتذكار عنـــد الـــذاكرة
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 العـــدد، أســـیوط جامعـــة، التربیـــة كلیـــة مجلـــة، اإلســـتراتیجیة نحـــو المعرفیـــة
 .٥٩ – ٣٠ ص ص)، ١( الجزء)، ١٦(

، الــــــذاكرة وراء مــــــا): ١٩٩٩(الشــــــریف الــــــدین وصــــــالح ســــــید مصــــــطفى إمــــــام .٩
ـــــــذكر اســـــــتراتیجیات ـــــــي والحمـــــــل االســـــــتذكار أســـــــالیب، الت  وعالقتهـــــــا العقل

 جامعـة، التربیـة كلیة مجلة، التربیـة كلیة طالب لدى األكادیمي بالتحصیل
  .٣٣٠ – ٢٩٨ ص ص)، ٢( الجزء)، ١٥( العدد، سیوطأ

، ٢ط، المعاصـــــر المعرفـــــى الـــــنفس علـــــم): ٢٠٠٣(الشـــــرقاوى محمـــــد أنــــور .١٠
 .المصریة األنجلو مكتبة، القاهرة

 معـدل فـى الـذاكرة معینـات بعـض اسـتخدام أثر): ٢٠٠١(الهوارى فرغل جمال .١١
 بطیئــى األساســى التعلــیم مــن األولــى الحلقــة تالمیــذ مــن عینــة لــدى التــذكر
  .األزهر جامعة، التربیة كلیة، دكتوراة رسالة، التعلم

 المرحلـــة فــى الجغرافیـــا منــاهج محتـــوى فاعلیــة): ١٩٩٧(محمـــد كمــال جیهــان .١٢
 البیئیـة واالتجاهـات المفـاهیم تنمیة فى السعودیة العربیة بالمملكة المتوسطة

 ص ص ،٤٥ العــدد ،المعاصــرة التربیــة مجلـة المرحلــة، هـذه طالبــات لـدى
١٩٧ -١٥٧. 

 القـــاهرة، ،٣ط ،االجتمـــاعى الــنفس علـــم): ١٩٧٤(زهــران الســـالم عبــد حامــد .١٣
 .الكتب عالم

 علــــى الــــذاكرة وراء لمــــا تــــدریبى برنــــامج أثــــر): ٢٠٠٧(النجــــار زكریــــا حســــنى .١٤
 الحلقـة تالمیـذ لـدى المعلومـات تجهیـز إسـتراتیجیات وبعض الذاكرة عملیات
، التربیـة كلیـة، منشـورة غیـر ماجسـتیر رسالة، األساسي التعلیم من األولى
 .الشیخ كفر جامعة

  .  الخریجى دار، الریاض. الخاصة التربیة فى مقدمة :)٢٠٠٣(شاكر حمدى .١٥
 مــــاوراء إســــتراتیجیة علــــى التــــدریب فاعلیــــة :)٢٠٠٨(أبوزیــــد مخیمــــر خضــــر .١٦

 فـي الدراسـي والتحصـیل واسـتخدامها التـذكر اسـتراتیجیات معرفـة في الذاكرة
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ــة، التربیــة كلیــة طــالب لــدى الــوظیفي اإلحصــاء مقــرر ــة مجل ــة كلی . التربی
  .١٠٨-٨٠) ٢٤. (اسیوط جامعة

 .  الفكر دار، عمان، التربوى النفس علم :)٢٠٠٠(المعایطة خلیل .١٧

ــا المــنظم الــتعلم): ٢٠٠٦(رشــوان عبــده ربیــع .١٨  اإلنجــاز أهــداف وتوجهــات ذاتیً
  .الكتاب عالم القاهرة، ،)معاصرة ودراسات نماذج(

 األنجلـــو مكتبـــة القـــاهرة، ،٢ط ،التعلـــیم یكولوجیةســـ): ١٩٥٩(الغریـــب رمزیـــة .١٩
 .المصریة

 مكتبــة القــاهرة،، والتربــوى النفســى والقیــاس التقــویم): ١٩٨١(الغریــب رمزیــة .٢٠
    المصریة األنجلو

ـــــة فـــــي مقترحـــــة إســـــتراتیجیة :)٢٠٠٧(الحـــــارون حمـــــودة شـــــیماء .٢١  بعـــــض تنمی
 تالمیــذ لــدى الــذاكرة مــاوراء ومهــارات الوجدانیــة والمهــارات العلمیــة المفــاهیم
ــــة ــــا المتفــــوقین مــــن االعدادیــــة المرحل ــــتعلم صــــعوبات ذوي عقلی  رســــالة، ال
  .شمس عین جامعة البنات، كلیة، منشورة غیر دكتوراه

  .  المسیرة دار، عمان، ٢ط، التربوي النفس علم :)٢٠٠٠(أبوجادو صالح .٢٢
 نظریتـى ضـوء فـى الدراسـي بالتحصـیل التنبـؤ :)٢٠٠٣(الشریف الدین صالح .٢٣

ــــذكاءات لمعلومــــاتا معالجــــة ــــة، المتعــــددة وال ــــة كلیــــة مجل  جامعــــة ،التربی
  .١٥٠-١١٠ ص ص، ١ع، ١٧ج، أسیوط

. والنفســي التربــوي والتقــویم القیــاس :)٢٠٠٥(عــالم محمــود الــدین صــالح .٢٤
 .القاهرة العربي، الفكر دار، المعاصرة وتوجهاته وتطبیقاته أساسیاته

، عي الثقــــــافيمقیــــــاس المســـــتوى االجتمــــــا) ٢٠٠٧عـــــادل الســـــعید البنــــــا ( .٢٥
 اإلسكندریة ، الدار المصریة .

 تنمیـــة فـــى ودورهــا العلـــوم تــدریس طرائـــق): ٢٠٠٢(أحمــد العـــز أبــو عــادل .٢٦
 .والتوزیع والنشر للبطاعة الفكر دار القاهرة، ،التفكیر
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، رعایتـــه وأســـالیب اكتشـــافه الموهـــوب الطفـــل): ٢٠٠٢(محمـــد اهللا عبـــد عـــادل .٢٧
 الموهــوبین تربیــة( أســیوط امعــةج التربیــة لكلیــة الخــامس العلمــى المــؤتمر

 ١٥ ـــــ ١٤ الفتــــرة فــــى) واإلبــــداع التمیــــز عصــــر إلــــى المــــدخل والمتفــــوقین
 .٢٦٠ ـ ٢٢٣ ص ص، دیسمبر

 واســتراتیجیات والدافعیــة المعرفــة مــاوراء): ٢٠٠٢(العــدل محمــود محمــد عــادل .٢٨
 كلیـــة مجلـــة، الـــتعلم صـــعوبات وذوي العـــادیین لـــدى للـــتعلم الـــذاتي التنظـــیم
  .٧٨-٩، شمس عین عةجام ،التربیة

: االتجاهــات ســیكولوجیة): ١٩٩٣(شــحاته المــنعم عبــد خلیفــة، اللطیــف عبــد .٢٩
 والنشـــــر للطباعـــــة غریـــــب دار القـــــاهرة،، التغییـــــر – القیـــــاس – المفهـــــوم
 .والتوزیع

 حیاتنــا فــى الــنفس علــم، النفســیة الموســوعة): ١٩٩٥(الحفنــى المــنعم عبــد .٣٠
 الحـرب وفـى والفن واألدب ناعةوالص والتجارة والتربیة التعلیم فى الیومیة
 مكتبــة: القــاهرة ،والشــارع والمصــنع البیــت وفــى النفســى والعــالج والســالم
 .مدبولى

، الریـاض، ٤ط، التربـوى الـنفس علم): ٢٠٠١(وآخـرون، منصور عبدالمجید .٣١
    العبیكان مكتبة

ـــــة جمیـــــل عزالـــــدین .٣٢  االنجـــــاز مجـــــال فـــــي الســـــببیة االعـــــزاءات): ١٩٩٤(عطی
  .٢٣٥-٢٠١) ٤٧(، األزهر جامعة، التربیة كلیة جلةم، وأثارها الدراسي

ـــم): ٢٠٠٦(رشـــوان عبـــده ربیـــع، الطیـــب علـــى عصـــام .٣٣ ـــنفس عل ـــى ال : المعرف
 .الكتاب عالم القاهرة،، ١ط، المعلومات وتشفیر الذاكرة

ـــــة): ٢٠٠٠(الشـــــعراوي جـــــاد محمـــــود عـــــالء .٣٤  بـــــبعض وعالقتهـــــا الـــــذات فاعلی
 جامعـة:التربیـة كلیة مجلة، یةالثانو  المرحلة طالب لدى الدافعیة المتغیرات
  .٣٢٥-٢٨٧) ٤٤(، المنصورة
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 القـــراءة مهــارات لتنمیــة مقتــرح برنــامج فعالیــة): ٢٠٠٣(اهللا عبــد إبــراهیم علــى .٣٥
ـــة طـــالب واتجاهـــات الحاســـوب بمســـاعدة الوظیفیـــة  بمملكـــة الثانویـــة المرحل
 التربویــة، الدراســات معهــد، منشــورة غیــر دكتــوراه رســالة نحوهــا، البحــرین
 .القاهرة جامعة

 علــم إلــى مــدخل): ٢٠٠٧(  الهنــداوي فــالح علــي، الزغــول عبــدالرحیم عمــاد .٣٦
  .الجامعي الكتاب دار، العین،  النفس

 مكتبـة: القـاهرة ،٤ط ،العقلیـة القـدرات): ١٩٨٣(حطـب أبو اللطیف عبد فؤاد .٣٧
 .المصریة االنجلو

 ردالفــ وبــین واألخــرین الفــرد بــین االجتماعیــة التفــاعالت:  (جبــر حلمــى فــارس .٣٨
 الــــنفس علــــم): ٢٠٠٤(وآخــــرون الریمــــاوى عــــودة محمــــد: فــــى. والجماعـــة

 .والتوزیع للنشر المسیرة دار عمان، ،العام

 -٩(لألعمـــار العقلیـــة القـــدرات اختبــار): ٢٠٠٢(موســـي الفتــاح عبـــد فــاروق .٣٩
 القــــــاهرة، ، ٤ط، التعلیمــــــات كراســــــة ،)ســــــنة ١٧ -١٥ ،١٤ -١٢ ،١١

 .المصریة النهضة مكتبة

 االرتبـاطى المنظـور بین التعلم سیكولوجیة): ١٩٩٦(یـاتالز  مصطفي فتحي .٤٠
 .للجامعات النشر دار، القاهرة، المعرفى والمنظور

ـــة األســـس):  ١٩٩٨(الزیـــات مصـــطفي فتحـــي .٤١  للنشـــاط والنفســـیة البیولوجی
ـــــي ـــــي العقل ـــــة. المعرف ـــــذاكرة المعرف ـــــار وال ـــــاهرة. واالبتك  النشـــــر دار،  الق

  .  للجامعات
 االرتبـاطى المنظـور بین التعلم سیكولوجیة): ٢٠٠٤(الزیـات مصطفي فتحي .٤٢

ــنفس علــم سلســلة،  ٢ط،  المعرفــى والمنظــور ، القــاهرة -٢- المعرفــى ال
  .للجامعات النشر دار

 وأثــره الــذاكرة وراء لمــا تــدریبى برنــامج فعالیــة): ٢٠٠٧( خرنــوب محمــود فتــون .٤٣
 مـن الدراسـى التحصـیل ومنخفضـى مرتفعـى األطفـال لدى الذاكرة آداء على
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 معهـد، منشـورة غیـر ماجسـتیر رسـالة، األساسى التعلیم من األولى قةالحل
 .القاهرة جامعة، التربویة الدراسات

 المشـــكلة حـــل إســـتراتیجیة علـــى التـــدریب أثـــر): ٢٠٠٧(طنـــوس جـــورج فـــراس .٤٤
 رســالة، الــتعلم دافعیــة تنمیــة فــي والســلوكیة االنفعالیــة الســمات إلــى المســتند
  .وكالیرم جامعة، منشورة غیر دكتوراه

 بنســــق الــــوعي لتحســــین مقتــــرح برنــــامج فعالیــــة): ٢٠٠٤( الفتــــاح عبــــد فوقیــــة .٤٥
 للدراســــات المصــــریة المجلــــة. الجامعــــة طالبــــات مــــن عینــــة لــــدى الــــذاكرة
 .  ٢٩٣ – ٢٠٩ ص ص، ١٤ المجلد، ٤٥ العدد، النفسیة

 بـــین المعرفــى الـــنفس علــم): ٢٠٠٥(الحمیـــد عبــد وجــابر الفتـــاح عبــد فوقیــة .٤٦
 .العربى الفكر دار قاهرة،ال، والتطبیق النظریة

ــــادى: كوبوســــومى .٤٧ ــــم مب ــــى رشــــاد): ترجمــــة( االجتمــــاعى الــــنفس عل ــــد عل  عب
 العربیــة النهضــة دار: القــاهرة) ٢٠٠١( عطیــة جمیــل الــدین عــز، العزیــز
 .للنشر

 أداء علــى الــذاكرة وراء لمــا تــدریبي برنــامج أثــر): ٢٠٠٤(عیســى محمــد ماجــد .٤٨
 كلیـة، منشـورة غیـر دكتـوراه الةرس، لالستراتیجیات المنتجین غیر األطفال
  .األزهر جامعة، التربیة

 -النفســــیة لألثــــار مستعرضــــة دراســــة): ١٩٩٩(الســــید الخــــالق عبــــد محــــروس .٤٩
 ،منشــورة غیـر دكتــوراه رسـالة الجـامعى، الشــباب لـدى للبطالـة االجتماعیـة

 .األزهر جامعة التربیة، كلیة

 الـذاكرة وراء مـا یاتالسـتراتیج تـدریبى برنامج أثر): ٢٠٠٩(جاد إبراهیم محمد .٥٠
 المتخلفـــین لـــدى األكـــادیمى والتحصـــیل اإلجتمـــاعى والتفاعـــل التـــذكر علـــى
ا ، التربیـة كلیـة، دكتوراة رسالة، الشامل الدمج ضوء فى للتعلم القابلین عقلیً

 .الشیخ كفر جامعة
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 تنمیـة فـي تـدریبي كمبیوتر برنامج فعالیة): ٢٠١٠(حمیده محمد حسین محمد .٥١
 البســــیط العقلــــي التخلـــف ذوي األطفــــال لــــدي الســـمعیةو  البصــــریة الـــذاكرة

 الدراســات معهــد، شــمس عـین جامعــة، ماجســتیر رســالة ،”تجریبیــة دراسـة”
   الطفل. وثقافة اإلعالم قسم، للطفولة العلیا

 العمــل بطریقــة المهنیــة الممارســة بــین العالقــة): ٢٠٠٥(حســان محمــد محمــد .٥٢
 نحـــــو الخاصــــة الفئــــات طـــــالب بعــــض اتجاهــــات وتـــــدعیم الجماعــــات مــــع

 جامعـــة التربیـــة، كلیـــة، منشـــورة غیـــر دكتـــوراه رســـالة، األنشـــطة ممارســـة
 .األزهر

 ،)التطبیقـات -النمـاذج– المفهـوم( التعلم): ٢٠٠٣(منسي عبدالحلیم محمود .٥٣
  .المصریة االنجلو ،مكتبه القاهرة

 اإلســــالمیة الدینیــــة التربیــــة فــــى مقتــــرح مــــنهج): ١٩٩٧(أحمــــد عبــــده محمــــود .٥٤
ـــــذ ـــــة االبتدائیـــــة ةالمرحلـــــ لتالمی ـــــة فـــــى وأثـــــره األزهری  الدینیـــــة المفـــــاهیم تنمی

 جامعـة التربیـة، كلیـة ،منشورة غیر دكتواره رسالة، المادة نحو واإلتجاهات
 .األزهر

مقیـــــاس المســـــتوى االجتمـــــاعي الثقـــــافي ) : " ١٩٩٧عـــــادل الســـــعید البنـــــا( .٥٥
  ة .جامعة اإلسكندری، كلیة التربیة بدمنهور، االقتصادي" كراسة التعلیمات

 فاعلیـة فـى الـذاكرة وراء مـا معلومات مقدار أثر): ٢٠٠٥(الكیال أحمد مختار .٥٦
 البحــــوث مجلـــة، المعرفیـــة الــــتعلم الســـتراتیجیات المـــتعلم اســـتخدام وتعمـــیم

 ،الســـنة الثالـــث العـــدد، المنوفیـــة جامعـــة: التربیـــة كلیـــة، والنفســـیة التربویـــة
 ..٢٠٣ -١٣٣ ص ص، العشرون

ـــة): ٢٠٠٦(الكیـــال أحمـــد مختـــار .٥٧ ـــامج فاعلی ـــدار لتحســـین برن  معلومـــات مق
ـــذاكرة وراء بمـــا الـــوعى  التجهیـــز منظومـــة كفـــاءة تحســـین فـــى وأثـــره، ال
 العلـوم كلیـة، الـتعلم صـعوبات ذوى التالمیـذ لـدى العاملة بالذاكرة المعرفى
 .المتحدة العربیة اإلمارات جامعة، واإلجتماعیة اإلنسانیة
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): ٢٠٠٠(ســـالمة عبــدالحافظ، يمغلــ أبــو ســـمیر، أبوحــویج عبــدالجابر مــراون .٥٨
  .  البازورى دار، عمان. التربوى النفس علم إلى مدخل

 ســــیكولوجیة): ٢٠٠٥(  الكنـــدري مبــــارك أحمـــد، الكنــــاني عبـــدالمنعم ممـــدوح .٥٩
  .والتوزیع للنشر الفالح مكتبة، الكویت، التعلیم وأنماط التعلم

ـــدین شـــمس منـــال .٦٠ ـــذا وراء مـــا مكونـــات عالقـــة): ٢٠٠٦(عفیفـــى احمـــد ال  كرةال
 التربیـــة كلیـــة، ماجســـتیر رســـالة، الدراســـى بالتحصـــیل الدافعیـــة والتوجهـــات

 .السویس قناة جامعة، باإلسماعیلیة

  .  المصریة النهضة مكتبة، القاهرة. والتعلم الدافعیة): ٢٠٠٣(زاید محمد نبیل .٦١
 القــاهرة، المعاصــر، التربــوي الــنفس علــم): ٢٠٠٠(جلجــل عبدالمجیــد نصــرة .٦٢

 .النهضة دار

 الــــذاكرة مــــاوراء): ٢٠٠٧(عجــــاج المغــــازي خیــــري، جلجــــل دالمجیــــدعب نصــــرة .٦٣
دارة ، التعلیمیـــة والمرحلـــة والعمـــر النـــوع ضـــوء فـــي المعلمـــین لـــدى الوقـــت وإ

ــة الســادس الســنوي المــؤتمر ) ١١-١٠(، كفرالشــیخ جامعــة، التربیــة لكلی
  .٣٣٥-٢٢٨، أبریل

ـــــتعلم): ٢٠٠٩(جلجـــــل عبدالمجیـــــد نصـــــره .٦٤  النظریـــــة األســـــس العالجـــــي، ال
  .المصریة النهضة مكتبة القاهرة، لتطبیقاتوا

 الطــالب اتجاهــات علــى االعالمــى التــدخل أثــر): ١٩٩٦(رشــاد محمــد هــانى .٦٥
 رســالة، مختلفــة نمائیـة بمراحــل تمــر جماعـات فــى اإلمتحانـات تطــویر نحـو

 .األزهر جامعة التربیة، كلیة، منشورة غیر دكتواره

 لواألطفا عقلیا خلفینالمت لاألطفا عند الذاکرة ): ١٩٩١(قطب دمحم هبة .٦٦
ــــــــــفي مرحل األسویاء ماجستیر  رسالةدراسة میدانیة " ، ة الطفولة المتأخرةـ

  عین شمس.   جامعة،ةـة التربیـکلی ،غیر منشورة
 اكســاب فــى التعــاونى للــتعلم اســتراتیجیتین فاعلیــة): ٢٠٠٤(أنــور محمــد هشـام .٦٧

 ةالتعلیمیـــــ الوســـــائل أجهـــــزة واســـــتخدام تشـــــغیل مهـــــارات المعلمـــــین الطــــالب
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 التربیـــة، كلیـــة، منشـــورة غیـــر ماجســـتیر رســـالة نحوهــا، اتجاهـــاتهم وتنمیــة
 .األزهر جامعة

فعالیــة التــدریب علــى العــزو الســببي  :)٢٠٠٧ســلیمان منتصــر صــالح عمــر( .٦٨
وراء الذاكرة وأثره في تحسین الدافعیة األكادیمیة والكفاءة الذاتیـة والفهـم  وما

، دكتــورة غیــر منشــورة رســالة ،القرائــي لــدى التالمیــذ ذوي صــعوبات الــتعلم
  جامعة أسیوط. ،كلیة التربیة

ـــــد یعقـــــوب .٦٩ ـــــو أبـــــو اهللا عب ـــــاس تطـــــویر): ١٩٩٢(العمـــــر أحمـــــد علـــــى، حل  مقی
 جامعـــــة ،التربیـــــة كلیــــة مجلـــــة االجتماعیــــة، الدراســـــات نحــــو االتجاهــــات

 . ٦٩ -٤٣ ص ص یونیو، ،٨ العدد المتحدة، العربیة اإلمارات

، عمـان، الصـفى الـتعلم سـیكولوجیة: )٢٠٠٠( قطـامى نایفـة، قطامى یوسف .٧٠
   الشروق دار، األردن
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