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فعالية برنامج ملا وراء الذاكرة باستخدام الوسائط املتعددة يف حتسني الذاكرة العاملة : عنوان البحث 

 .النشاط بفرط املصحوب االنتباه اضطراب ولوجية واملرونة املعرفية لدي التلميذات ذواتالفون

فعالية برنامج لما وراء الذاكرة باستخدام الوسائط  عن الكشف إلى البحث هدف :ملخص البحث
 المتعددة في تحسين الذاكرة العاملة الفونولوجية والمرونة المعرفية لدي التلميذات ذوات

 لدى تأثير  استمرارية على التعرف وكذلك ، النشاط بفرط المصحوب نتبا ال  اضطراب
 القياس من شهر مرور بعد النشاط  بفرط المصحوب النتبا  اضطراب التلميذات ذوات

 تلميذات( 8) منتكونت  مكونة عينة على التجريبي شبه المنهج انتالباحث تواتبع البعدي،
أعمارهن الزمنية تراوحت النشاط في المرحلة البتدائية  بفرط المصحوب النتبا  اضطراب ذوات

نسبه ، تراوحت ( 1،660)وانحراف معياري ( 00،10) بمتوسطسنوات ( 00،1-00)ما بين 
 تواستخدم، (0،8,6)وانحراف معياري ( 012،11) بمتوسط( 010-014)ذكائهن ما بين 

حنور  / العرب للذكاء تعريب وتقنين مقياس ستانفورد بينيه): التالية األدوات من كال انتالباحث
، الباحثتين/ إعداد (مقياس المرونة المعرفية، ، اختبار الذاكرة العاملة الفونولوجية 6110

دقيقة في ( 11)أسبوعًيا لمدة  جلسات( ,)جلسة بواقع ( 20)تكون البرنامج التدريبي من 
م استخدام اختبار مان ولمعالجة النتائج والتحقق من صحة الفروض ت ،الجلسة الواحدة 

 بين احصائية دللة ذات فروق وجود  إلى النتائج وتوصلتويتنى، اختبار ويلكوكسون، 
اختبار الذاكرة   أداء على والضابطة التجريبية المجموعتين تالميذ درجات رتب متوسطي

 القياس في الكلية والدرجة المرونة المعرفية مقياس أبعادالعاملة الفونولوجية وأداء أبعاد 
 متوسطي بين إحصائية دللة ذات فروق توجد ل كما التجريبية، المجموعة لصالح البعدي

اختبار الذاكرة العاملة الفونولوجية وأداء أبعاد   أداء على التجريبية المجموعة درجات رتب
 .والتتبعي البعدي القياسين في الكلية والدرجة المرونة المعرفية مقياس أبعاد

الذاكرة العاملة  -ما وراء الذاكرة باستخدام الوسائط المتعددة  :(عربي)فتاحية الكلمات امل
 .النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب -المرونة المعرفية  -الفونولوجية 
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Title : The effectiveness of a Metamemory Program Using Multimedia in 

Improving the Phonological Working Memory and Cognitive Flexibility of 

Female Students with Attention Deficit Hyperactivity. 

 
Abstract: This study aims to explore The effectiveness of a Metamemory 

Program Using Multimedia in Improving the Phonological Working 

Memory and Cognitive Flexibility of Female Students with Attention 

Deficit Hyperactivity. It also attempts to identify the continuity of its effect 

on the Female Students with Attention Deficit Hyperactivity a month after 

the post measurement. The two researchers have applied the semi-

experimental approach to a sample of 8 primary stage Female Students 

with Attention Deficit Hyperactivity, whose ages range from 7 to 11 years, 

with an average of (11, 51) and a standard deviation (0, 229); and whose 

rate of intelligence ranges from 104 to 109, with an average of (106, 75) 

and a standard deviation (1.832). The two researchers have used the 

following tools:(Arab Stanford Beinei Measure of Intelligence, arabicized 

by Hannoura, 2001; the Phonological Working Memory Test, and the 

Cognitive Flexibility Test, prepared by the two researchers). The training 

program involves 20 sessions, three sessions per week, 50 minutes for each 

session. To check the findings and verify the validity of the hypotheses, 

Manwhitney's Test and Welcokson's Test were used. The findings reveal 

statistical differences between the students' grades of the experimental and 

control groups regarding their performance on the Phonological Working 

Memory Test, the cognitive Flexibility Test, and the post measurement 

total grade in favor of the experimental group. They also reveal no 

statistical differences between the grades of the experimental group 

regarding their performance on the Phonological Working Memory Test, 

the cognitive Flexibility Test, and the post and successive measurement 

total grade. 

English Keywords: Metamemory, Multimedia, Phonological Working 

Memory, Cognitive Flexibility, Attention Deficit Hyperactivity. 
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 :املقدمة

تمثل الذاكرة مجاًل من أهـم مجـالت علـم الـنفس المعرفـي ورلـت دراسـتها محـورًا لجهـود 
كثيفة من العلمـاء والبـاحثين فـي علـم الـنفس المعرفـي لسـنوات عديـدة مـن خـالل التعـرف علـى 
 .الــذاكرة وأنرمتهــا ومراحلهــا وعملياتهــا وكيفيــة عملهــا ومــدى إمكانيــة تحســين أدائهــا وفعاليتهــا

ــاً  معلمون األكثــر فهمــاً فــال ــذاكرة وكيفيــة تكوينهــا يمكــنهم تــدريب تالميــذهم ووعي  ذوى بــأنواا ال
يحتمـل أنهـا التـي ( مـا وراء الـذاكرة) اسـتراتيجيةعلـى  النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب

ــــه ــــم تعلم ــــا ت ــــذكر واســــترجاا م ــــة تحســــن ت ــــة الفونولوجي ــــذاكرة العامل ــــي ال  وتنشــــيطه ف

Phonological Working Memory  لــيس ذلــك فحســب بــل يتخطــى ذلــك إلــي المرونــة
 مهمـاً  وتلعب استراتيجيات وأساليب تحسين الذاكرة دوراً ،  Cognitive Flexibilityالمعرفية 

، كمــا أنهــا تعــزز كافــة إمكانيــات وعمليــات  اســتيعابهافــي زيــادة فاعليــة وكفــاءة الــذاكرة وســعة 
 . -Herrmann et al. ,1992: 79) (80ومراحل نرام تجهيز المعلومات اإلنساني 

تـددى كـل هـذ  األسـاليب و هناك العديـد مـن أسـاليب تحسـين الـذاكرة وزيـادة فاعليتهـا ، و 
بالمفاهيم ، تركيز النتبا  ، استخدام مسـتويات أعمـق لتجهيـز المعلومـات ،التركيـز  األلفة)إلى 

نطـوي علـى فاعليـة محـدودة إذا ، كما أن هـذ  األسـاليب ت( على اإلستراتيجيات المعرفية الفعالة
أن مــا وراء ( 0012)ويــرى فالفيــل  ،فشــلت فــي اســتخدام مهــارات أو عمليــات مــا وراء الــذاكرة 

وأي إنتــام معرفــي يــرتبط بهــا مثــل  المعرفــة تعبــر عــن معرفــة الفــرد بعملياتــه المعرفيــة الذاتيــة
 ( .1,: 0008الزيات ، )الخصائص أو اإلمكانات المتعلقة بتجهيز المعلومات 

مــا وراء الــذاكرة مــن منرــور تجهيــز المعلومــات علــى عمليــات ومراحــل تجهيــز وتــدثر 
ينبغـي أن لـذا  ،( (Deboy , 1988: 813بطـرق مختلفـة  على أداء الذاكرة  االمعلومات وأيض

يتضــمن تــدريس المعرفــة بالعمليــات  :الجانــب األول)تركــز بــرامج مــا وراء الــذاكرة علــى جــانبين 
يتضــمن أنشــطة تنمــى كيفيــة مراقبــة الفــرد ألدائــه : الجانــب الثــاني  -لــذاكرة العقليــة وورــائف ا

 . (Lucangeli et al.,1995:11)،  (Cox , 1994 : 423)أثناء استخدامه لذاكرته 
، لعالقة بين ما وراء الـذاكرة والـذاكرة عالقـة تـأثير متبـادل وأنهـا مسـالة معقـدةلذا تعتبر ا

ــدثر  ــذاكرة ت ــا إيحيــث أن مــا وراء ال ــذاكرة جاب ــى األداء الفعلــي لل ــة عل ــذي خاصــة الفونولوجي وال
 . (Flavell et al., 2001 : 60)إلى تعزيز ما وراء الذاكرة يبدور  يدد
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ــة فــي  و  ــن تعزيــز الســلوكيات اإلبداعيــة والبتكاري ــتعلممــن الممك مــن خــالل المرونــة  ال
، وتتمثـل عوامـل بيئـة  لتعلماتتولد من ائتالف الخصال الشخصية ، وعوامل بيئة  التيالمعرفية 

وضوح األهداف ، باإلضافة إلى إمكانية تحـدى هـذ  و اإلحساس بالمشاركة ، :  اآلتيفي  التعلم
الثقـة واألمـان و ،  الـتعلمالتحـديات فـي و الحريـة و النقد البنـاء و تبادل اآلراء واألفكار، و األهداف ، 

قـــات المفتوحــة بـــين الـــزمالء وبـــين المشــاركة الجماعيـــة ، والتـــدفق المشــترك للفكـــار ، والعالو 
 .( Mathisen & Einarsen, 2004 : 115)  المعلم

مـنخفض أداء مسـتويات فـرط النشـاط المصـحوب باألطفال ذوي اضطراب النتبا  ويرهر 
ذاكرة العاملـــة ، الطالقــــة النتبـــا  ، الــــ)، والورــــائف التنفيذيـــة  تقـــدير الــــذات األكاديميـــةفـــي 

 . (Frazier et al., 2007:49)التجهيز وسرعة  فيةوالمرونة المعر  ،(اللفرية
صـعوبة فـي تشــغيل فـرط النشـاط المصــحوب بذوى اضـطراب النتبـا  كمـا يواجـه التالميـذ 

ة ، مما يجعـل هنـاك العاملالموجودة ضمن الذاكرة المعلومات  المركزي لتجهيزالتنفيذي  المكون
لمعلومـات الجديـدة املـة واسـتبدالها باعائق في التخلص من المعلومـات القديمـة فـي الـذاكرة الع

(Roodenrys  et al., 2001:325). 
ــذات ســبق يتضــح أن ممــا ــا  اضــطراب اتذو  مســتوي أداء التلمي ــرط المصــحوب النتب  بف

 النشاط في أداء ما وراء الذاكرة منخفض ، وربما ينعكس التدريب عليها إيجابًا علـى التلميـذات
النشـــاط فـــي تحســـين الـــذاكرة العاملـــة الفونولوجيـــة  طفـــر اضـــطراب النتبـــا  المصـــحوب ب اتذو 

 .والمرونة المعرفية
 :البحث  مشكلة

مــن أهــم التحــديات التــي  ُيعــد اضــطراب النتبــا  المصــحوب بفــرط النشــاط لــدى التلميــذات
تقابل المعلمـات فـي المـدارس فـي الوقـت الحـالي ، فهـو مـن أخطـر المشـكالت التـي تـدثر علـي 

ادهــا ونموهــا أكاديميــًا ، ونتيجــة لحتكــاك البــاحثتين بالجانــب الميــداني تقــدم التلميــذة وتطــور أد
وزيارتهما لبعض المـدارس بالطـائف لمسـا مشـكلة يسـهم فـي تكوينهـا أبعـاد تربويـة واجتماعيـة 

 .ونفسية واقتصادية في الوقت ذاته فقد استأثرت هذ  المشكلة باهتمام المعلمات واألمهات
النشـاط مـن قصـور واضـح خـالل  فرطالنتبا  المصحوب بويعاني التالميذ ذوي اضطراب 

استخدامهم استراتيجية التسميع اللفري ، وتم تفسير ذلك ألنهم يقضـون وقتـًا أقـل فـي محاولـة 
اســـترجاا المـــواد أثنـــاء الســـتدعاء ، ممـــا يـــنعكس ســـلبًا علـــى ذاكـــراتهم العاملـــة الفونولوجيـــة 
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: 0008،حمـودة )وأوضـحت نتـائج دراسـة ،  (Amin et al., 1993:415)ومرونتهم المعرفية
ـــا  أن ( 02 ـــرط  المصـــحوبمضـــطربي النتب ـــال المـــدارس بف ـــين أطف النشـــاط تصـــل نســـبتهم ب

 . باستخدام استبيان المعلم%  2،6البتدائية إلى 
ــيس  ــا  المصــحوب بفــرط النشــاط مــن انخفــاض ول ــال ذوي اضــطراب النتب ويعــاني األطف

ـــــل التشـــــف ـــــة مث ـــــات المعرفي ـــــي العملي ـــــة عجـــــز ف ـــــز وتنرـــــيم الســـــتجابة والمرون ير والتجهي
ــة ــذ (Sergeant & Van, 1990:277)المعرفي ــا  ، كمــا يجــد التالمي ذوى اضــطراب النتب

فـي الحتفـار بأحـداث وارتباطـات القصـة علـي نحـو فعـال فـي  صـعوبةفـرط النشـاط المصحوب ب
 ، ةمهمـاللومـات معال تحديـدالرغم من أنهم قادرون على فهـم القصـص و الذاكرة العاملة ، على 

 .(Lorch et al., 1999:293)منخفض ويتضمن أخطاء كثيرةإنتاجهم القصصي إل أن 
وتمثل الـذاكرة العاملـة المكـون الـرئيس للقـدرة المعرفيـة وتقـوم بجـزء كبيـر مـن الورـائف  

ــة  ــذاكرة العامل ــدرة ال ــي ق ــرط النشــاط ســلبا ف ــا  المصــحوب بف ــدثر اضــطراب النتب ــة ، وي المعرفي
، ( .Frederick et al (5 : 2005,وجية والمرونة المعرفية ويددي إلي ضـعف التركيـزالفونول

ممــا يجعــل هــذ  الفئــة تعــاني مــن ســوء تنرــيم المهــام والنشــاطات مــا يــددي إلــي صــعوبة فــي 
التحصيل وضعف المراقبـة الذاتيـة ، وأيضـا مـن سـوء تنرـيم الوقـت ، ممـا يـددي إلـي صـعوبات 

دير الذات  ويدكد علي ضرورة تنبـيههم إلـي مـرور الوقـت أثنـاء أكاديمية  وانخفاض مستوى تق
 .(Faraone  & Biederman, 2005:384)دقائق( 01-1)أداء المهام كل 

كما يعاني األطفال ذوى اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط مـن قصـور فـي جميـع 
ثـل فـي المكـون التنفيـذي مكونات الذاكرة العاملة والمرونة المعرفية ، حيث أن العجـز األكبـر مم

المركـــزي ، يليـــه العجـــز فـــي ممـــر التجهيـــز البصـــري المكـــاني ، يليـــه مكـــون دائـــرة التوريـــف 
ــاءة   (Marzocchi et al., 2008:543)الصــوتي ــة مــن عــدم كف ــاني هــذ  الفئ ، كمــا تع

النشــاطات األكاديميــة خاصــة التــي تنطــوي علــى اســتخدام الــذاكرة العاملــة ، حيــث إن لــديهم 
   في المرونة المعرفية وفـي قـدرة أحـد أو كـال مكـوني التخـزين أو التسـميع اللفرـي   محدودية

Gathercole & Alloway , 2008 :52 ) .) 
مــا فعاليــة برنــامج  "الســدال الــرئيس التــالي  الحــالي فــي البحــثمشــكلة  تحديــد لــذا يمكــن

ة الفونولوجيـة والمرونـة لماوراء الـذاكرة باسـتخدام الوسـائط المتعـددة فـي تحسـين الـذاكرة العاملـ
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وتثيـر هـذ  المشـكلة ، "النشـاط  بفرط المصحوب النتبا  المعرفية لدي التلميذات ذوات اضطراب
 :التالية  السئلة

هل توجـد فـروق بـين متوسـطي رتـب درجـات المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي  -0
 .في القياس البعديالذاكرة العاملة الفونولوجية 

ق بـين متوسـطي رتـب درجـات المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي هل توجـد فـرو -6
 .في القياس البعديالمرونة المعرفية 

هل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبيـة فـي الـذاكرة العاملـة  -,
 .والتتبعي البعدي ينفي القياسالفونولوجية 

جريبيـــة فــي المرونـــة هــل توجــد فـــروق بــين متوســطي رتـــب درجــات المجموعــة الت -4
 .والتتبعي البعدي ينفي القياسالمعرفية 
 : البحثهدف 

تحســين الــذاكرة العاملــة الفونولوجيــة والمرونــة المعرفيــة مــن إلــي  البحــث الحــالي هــدفي
اضـــطراب النتبـــا  التلميـــذات ذوات لـــدى خـــالل برنـــامج لمـــاوراء الـــذاكرة باســـتخدام الحاســـوب 

البتدائية، والكشـف عـن مـدي اسـتمرارية هـذا األثـر خـالل في المرحلة  فرط النشاطالمصحوب ب
 .القياس التتبعي بعد مرور شهر من التدريب 

 : البحث  أهمية

ــا   جــذب - ــىالنتب ــه يمكــن تحســين أ إل ــة ن ــة والمرون ــة الفونولوجي ــذاكرة العامل ــاءة ال كف
 التــدريبمــن خــالل  فــرط النشــاطالمصــحوب باضــطراب النتبــا   اتذو  التلميــذات المعرفيــة لــدى

 .استراتيجية ماوراء الذاكرة محوسبعلى 
ــة أن  واضــعيهــذ  البحــث قــد تســاعد المســئولين مــن  تــائجن - الخطــط والبــرامج التربوي

مـــع  خصوصـــاً اســـتخدام اســـتراتيجية مـــاوراء الـــذاكرة يضـــعوا فـــي الحســـبان الهتمـــام بتـــدريس و 
 . فرط النشاطالمصحوب بضطراب النتبا  ا اتذو  التلميذات
 المعلمات إلي استخدام السـلوكيات الصـحيحة أثنـاء التعامـل مـع فئـة التلميـذات توجيه -

 .اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط  اتذو 
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  : البحث مصطلحات

 :Metamemoryما وراء الذاكرة  -1

المعرفــة الشخصــية لــدى الفــرد حــول منرومــة الــذاكرة عنــد  " بمــا وراء الــذاكرة  يقصــد
 : يات الذاكرة والخاصة بكل من متغيرات والتنريم الذاتي لعمل

وكيفيـــة عملهـــا وعملياتهـــا  ،وتشـــمل وعيـــه الـــذاتي بمنرومـــة الـــذاكرة لديـــه : الفـــرد  -أ 
 . وتحليل الذاكرة ومهاراتها والقدرات المرتبطة بها

وتشمل معلومات عن متطلبات التذكر الخاصة بالمهام المختلفـة والسـعة : المهمة  -ب 
 . لتلبية هذ  المتطلباتالمحدودة بالنرام 

المناسـبة لمهمـة  الستراتيجيةوتشمل وعيه بالستراتيجيات واختيار :  الستراتيجية -جـ 
  ( Weed  et al., 1990:96)تذكر معينة وتوريفها ومراقبة فعاليتها وكفـاءة النشـاط المعـرف

. 
 النتبــا  ضــطرابوتعرفهــا الباحثتــان إجرائيــًا بالدرجــة التــي تحصــل عليهــا التلميــذة  ذات ا

 (.إعداد الباحثتان)النشاط على مقياس ما وراء الذاكرة  بفرط المصحوب
 : Multimediaالوسائط املتعددة  - 2

الصــوت ، )تعــرف إجرائيــًا فــي البحــث الحــالي بأنهــا وســيلة تعليميــة تكنولوجيــة تتضــمن 
 النتبـا  اضـطرابالتـي يمكـن اسـتخدامهم مـع األطفـال ذوي ( الصور الثابتة ، الصور المتحركـة

 .النشاط في لتحسين الذاكرة العاملة الفونولوجية والمرونة المعرفية بفرط المصحوب
 :  Phonological working memory ة الفونولوجية  العامل ةالذاكر-3

" تشــــــفير المعلومــــــات فونولوجيــــــًا للتخــــــزين المدقــــــت فــــــي الــــــذاكرة العاملــــــة "  هــــــى
(Vijayachandra et al., 2011: 3)  ةقــدر "بأنهــا ، وتعــرف إجرائيــًا فــي البحــث الحــالي 

على التشفير الفونولـوجي  للمعلومـات  النشاط بفرط المصحوب النتبا  ذوات اضطرابالتلميذة  
ــ ــه العامل ــذة  توُتقــاس بالدرجــة التــي  "  ةفــي  ذاكرت ــا  ذات اضــطرابحصــل عليهــا التلمي  النتب

 .(الباحثتين/ إعداد ) لة الفونولوجية اختبار الذاكرة العام النشاط في بفرط المصحوب
   :Cognitive Flexibility املرونة املعرفية  -4
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هي قدرة الفرد على التحول الذهني للتكيف والتوافق مـع مـدثرات البيئـة المتغيـرة، والقـدرة 
" (Dennis & Vander,2010 : 35)علــى انتــام حلــول بديلــة متعــددة للمواقــف المعقــدة 

النشـاط  بفـرط المصـحوب النتبـا  ذات اضـطرابحصل عليها التلميـذة  تلتي  وُتقاس بالدرجة ا.
 .(الباحثتين/ إعداد )  المرونة المعرفية في مقياس

 Attention Deficit  (ADHD)اضطططططراب االنتبططططاه وفططططرط النشططططاط-5

Hyperactivity  

ترهـر منـذ  ةوانفعاليـ ةومعرفيـ ةاضطراب نمائي عصبي يتسـبب فـي صـعوبات سـلوكيهو 
، ويـــددي إلـــي مشـــاكل فـــي مـــدى النتبـــا  وضـــبط النـــدفاا  مزمنـــةلطفولـــة وتتطـــور بصـــورة ا

وُيعـرف إجرائيـًا فـي البحـث الحـالي بأنـه   (.Barkley et al., 2007: 102)ومسـتوى النشـاط
ــة البلــو  ، ويصــاحبه مــزيج مــن " ــر مــن األحيــان إلــى مرحل اضــطراب عصــبي يســتمر فــي كثي

ــا ، وفــرط النشــاط والســلوك المنــدفع ، وانخفــاض المشــاكل مثــل صــعوبة المحافرــة علــ ى النتب
بالدرجــة التــي  فــي البحــث الحــالي إجرائيــاً العينــة تحــدد  تو ". العالقــات ، واألداء فــي المدرســة

األم )بنسـختيه  "مقيـاس اضـطراب النتبـا  المصـحوب بفـرط النشـاط" في  ةحصل عليها التلميذت
 . الباحثتينإعداد ( المعلمة –

   : البحث حدود

الحــالي فــى مجموعــة مــن تلميــذات الصــف الســادس البتــدائي ذوات  البحــثعينــة تتحــدد 
اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط ، وتتمثـل الحـدود المكانيـة والزمنيـة فـي اختيـار عينـة 
البحــث مــن مدرســة الحاديــة والعشــرون البتدائيــة للبنــات بمحافرــة الطــائف فــي العــام الدراســي 

 .  م في الفصل الدراسي األول6101/6102  -هـ 04,1
مقيــاس ســـتانفورد بينيــه ، مقيـــاس اضـــطراب : فـــي كمــا تتحـــدد  بــاألدوات التـــي تتمثــل 

، اختبار الـذاكرة العاملـة الفونولوجيـة ( المعلمة -نسخة األم ) النتبا  المصحوب بفرط النشاط 
 .المرونة المعرفية، الجلسات التدريبية  ، مقياس

 :االطار النظري 
 اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط  : اوال 

على نحـو يجعـل   حاد يصحبه عدم القدرة على التركيز والنتبا يهو نشاط جسمي وحرك
 ( .02:  6116أماني زويد ،)الطفل عاجزًا عن السيطرة على سلوكياته وانجاز المهمات
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أن اضـــطراب  الـــذي يـــرى(  1:  6100أحمـــد مجـــاور، )وتتفـــق الباحثتـــان مـــع تعريـــف 
النتبا  المصحوب بفرط النشاط هو أحد الضطرابات األكثر شـيوعًا فـي مرحلـة الطفولـة ، وهـو 
اضطراب عصبي بيولوجي يتميز بأعراض مزمنة تتمثل في عدم النتبا  ، التشـتت ، النـدفاا ، 

 .وفرط النشاط ، وهذ  األعراض ترهر بوضوح قبل سن السابعة

 :بفرط النشاط  ملصحوباب االنتباه ااألمناط الفرعية الضطر -أ

يحـدد    0004 (DSM-VI)أن الـدليل التشخيصـي الرابـع ( 12:  6114الحجار، )يري 
 ، والنشاط الزائد ( Inattention )اضطراب النتبا  : ثالثة أنماط فرعية لهذا الضطراب هي 

Hyperactivity)  ) والندفاعية ،(Impulsivity). 
 attentionIn:اضطراب االنتباه  -1

التـي يمكـن  ياتكالسـلو  مـن مجموعـةممارسـة األطفـال ل ويعـرف اضـطراب النتبـا  بأنـه
 تشـتته مـع بـه الحتفـار وصـعوبة لالنتبـا  السـريع الستدعاء علي القدرة بعدم تتسممالحرتها و 

.   المثيـرات انتقـاء علـي القـدرة يفقـدون ولـذا ، لهـم هنتباهيـال  لدائرةل خارجي مثير أي دخول عند
 (.6،  6111)محمد 

وتــري الباحثتــان أن الفــرد الــذي يعــاني مــن اضــطراب النتبــا  ل يســتطيع تركيــز انتباهــه 
على منبه أكثر من بضعة ثـوان متتاليـة ، ثـم ينقطـع انتباهـه عـن هـذا المنبـه فـي نفـس الوقـت 

ي مـن هـذا الذي تكون فيه المعلومات مازالت تنبعث منه ، ولذلك نجد أن انتبا  الفرد الذي يعـان
 .ينتقل بسرعة شديدة بين المنبهات المختلفة لضطرابا
 Hyperactivity:النشاط  الزائد  -2

لقــاء هــو الخــروم مــن المقعــد والتحــدث دون اســتئذان ، والتجــول فــي غرفــة  الصــف واق
ــر النضــباطية  ــي األرض واإلزعــام اللفرــي واألفعــال غي ــي ،) األشــياء عل ــة يحي :  6111خول

081. ) 
وتــري الباحثتــان أن النشــاط الزائــد يتمثــل فــي اضــطراب التــوازن الحركــي أو المشــي أو 
صــعوبة البقــاء فــي مكــان واحــد ، وصــعوبة فــي القــبض علــى األشــياء بالطريقــة المألوفــة عنــد 

 .ل العاديين الذين يماثلونه في العمر الزمني األطفا
 Impulsivity:االندفاعية  -3

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A9+%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8+%D9%81%D8%B1%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-05-05&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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تغلب على هـذ  الفئـة سـمة الندفاعيـة واإللحـاح والتصـرف بـبعض التصـرفات التـي تـدل 
علي اندفاعيتها كقطع الطرق المزدحمة دون النرر لمدى ازدحام أو خطـر الشـارا ، فـال يبـالي 

 ( .60: 6111الزارا ،)ية  بعواقب األمور ونواتجها السلب
فــرط النشــاط تتضــح المصــحوب باضــطراب النتبــا   يالندفاعيــة لــذو وتــري الباحثتــان أن 

صـعوبة فـي انترـار وال، في البدائل أو العواقـب دون تفكير السريعة  لالستجابة هممن خالل ميل
 .ةالسابق ممن أخطائه وال يستفيدو اآلخرين  وا، ويقاطع مفي تنريم عملهم و دوره
 :خصائص ذوى اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط  -ب

 أن كمـا ، مـن الوالـدين إلـيهم توجه التي واألوامر عصيانًا للتوجيهات أكثر يكونوا 

 القصور وهذا ، للمعلم مشكلة الفصل يسبب داخل وعدم الستقرار نشاطهم الزائد

 .أكاديمية للطفل نفسه  صعوبات إلى يددي
 ــي م ــدرة عل ــع الســتجابة عــدم الق ــذاكرة ،ن ــي ال ــأخر عل ــراألداء المت ــة ال غي لفري

 .القدرة علي تركيز النتبا  ، والذاكرة اللفرية
  ، ضعف فـي طائفـة واسـعة مـن المجـالت ، بمـا فـي ذلـك العمالـة ، والصـداقات

 .والزوام ، والقيادة ، والمشاكل القانونية والتحصيل الدراسي
 1, %رط النشاط والتشـتت لـديهم اضـطرابات باضطراب فين من األطفال المصاب

الكتئـاب وأن لسـلوك العنيـد أو السـلوك المتحـدي والسـلوك المنـدفع ، لمصاحبة 
 انتبـا  ، مـن أطفـال الدراسـة ممـن لـديهم فـرط نشـاط وتشـتت% 2,لدى والقلق 

مـن % ,2كما أن الجانب األكاديمي والدراسي قد تأثر بشكل كبيـر واضـح لـدى 
مـــن مشـــكالت واضـــحة فـــي الجانـــب الجتمـــاعي  انونيعـــ كـــانوا% 01العينـــة و

 . Alqahtani)  ( Adler et al. ،,2010 :1113) ( 2008:720,ي التكيف

 تأثيراتهـا مـن الحـد األقـل على المشكالت أو من العديد تفادي وتري الباحثتان أنه يمكن   

 .تفهم المحيطون كيفية التعامل معهم والتكيف مع متطلباتهم  ما إذا
  :اع اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط أنو -ج

-DSMالدليل التشخيصي اإلحصـائي الرابـع مـن جمعيـة الطـب النفسـي األمريكـي  يشير

IV-TR) ) فرط النشاط تتمثل في المصحوب بثالثة أنواا فرعية من اضطراب النتبا  إلى: 
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   ق فــرط النشــاط الــنمط المشــترك وفيــه يجــب أن تتحقــ/ اضــطراب ضــعف النتبــا
النتبـا  مـع سـتة أعـراض أو أكثـر مـن فـرط  اضـطرابستة أعراض أو أكثر من 

 .النشاط والندفاعية وهذا هو النمط السائد عند األطفال والمراهقين 

   فرط النشاط النمط الذي تهـيمن عليـه أعـراض ضـعف / اضطراب ضعف النتبا
تبـا  مـع الن اضـطرابالنتبا  وفيـه يجـب أن تتحقـق سـتة أعـراض أو أكثـر مـن 

 .لفرط النشاط والندفاعية من ستة أعراض قل أ

   فـرط النشـاط الـنمط الـذي تهـيمن عليـه أعـراض فــرط / اضـطراب ضـعف النتبـا
النشاط والندفاعية وفيه يجب أن تتحقق ستة أعراض أو أكثر من فرط النشـاط 

 (45 : 2009,لضـــطراب النتبـــا ســـتة أعـــراض أقـــل مـــن والندفاعيـــة مـــع 
(McConaughy et al.  . 

 .للتخفيف من حدة اضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط التدخالت التعليمية   -دط 

، وتـوفير الفصـول الدراسـية األكاديميـة على تنريم التدخالت ذات الطابع التعليمي  تعتمد
مثــل تنرــيم الفصــول  محــددةبطــرق التغييــر فــى البيئــة التعليميــة اســتراتيجيات إدارة الســلوك ، و 

فـي فـرط النشـاط المصحوب باضطراب النتبا   ذويألطفال امقاعد الهتمام بوضع دراسية مع ال
 ، وخفــض مســتويات الضوضــاء ، وتــوفير فتــرات راحــة متكــررة بــين مهــام الــتعلم مقدمــة الفصــل 

(Purdie et al. ,2002 : 61) . 
مهــام التــدخالت الحاليــة علــي خفــض اضــطراب الســلوك وزيــادة الهتمــام بال كمــا تركــز

فرط النشاط ل تعالج الصـعوبة فـي مهـارات المصحوب بالبسيطة للطفال ذوي اضطراب النتبا  
ـــي أن  ـــوي إل ـــا يشـــير األدب الترب ـــي المـــدارس ، بينم ـــة ف اســـتيعاب القصـــة والمهـــارات المطلوب
التــدخالت األكاديميــة تكــون أكثــر فاعليــة فــي معالجــة الصــعوبة فــي فهــم القصــص التــي يعــاني 

 . ( Berthiaume (309: 2006, األطفال منها هدلء 
المصــحوب اضــطراب النتبــا   ذوات معلمــةعــرف تمــن الضــروري أن  هأنــ وتــري الباحثتــان

، األصـوات ، األلـوان ،  التلميـذات)تنـافس دائـم مـع المثيـرات الخارجيـة  فـي نفرط النشـاط أنهـب
 يكــن الفــائزاتأن  دائمــاً  نوأن علــيه. . . ( عر األفكــار ، والمشـا) المثيــرات الداخليــة ( الـروائح 

ــا   ــي أم خــارجي ، وأن تلــك الفئــة علــى أي مثيــر يشــتت انتب  التــي ةتصــف المعلمــتســواء داخل

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Berthiaume+Kristen+S.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Berthiaume+Kristen+S.%22
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قوم بالتدريس لهذ  الفئة بالصبر، ويكون لديه السـتعداد النفسـي والبـدني للعمـل مـع هـدلء تس
  .األطفال
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 :ما وراء الذاكرة  :  ثانيا

وهناك  ،والمراقبة الذاتية للذاكرة الخاصة أثناء أداء المهام التذكرية  الدقيقة المعرفةهى 
وتعني معرفة الفرد بالمعلومات :   Monitoringالمراقبة  )مستويان لما وراء الذاكرة هما 

يعنى معرفة الفرد بالستراتيجيات الممكنة :  Controlالضبط أو التحكم  -التي يتم تجهيزها 
-Nelson& Narens, 1990:125) (تحسين قدرته على تجهيز المعلوماتأو المتاحة ل

128). 
لى معرفة الفرد ووعيه ومعتقداته وتقرير  الذاتي عن إويشير مصطلح ما وراء الذاكرة 

وبناء على ذلك ،  (Randolph  et al. , 2001: 357)قدرات وطاقات ذاكرته الخاصة 
فراد حول الذاكرة بصفة عامة مثل معرفة كيف معرفة األ هاما وراء الذاكرة على أن تعرف

ومعرفته ،والعوامل التي تساعد  على ذلك ووعيه  ،وتذكرها ،ستطيع الفرد حفر المعلوماتي
 (.Cook &Cook, 2005 : 234)قدرات وعمليات ذاكرته الذاتية ب

ومعرفة ما وراء الذاكرة بأنها القدرة على التوجيه والتحكم في أداء الذاكرة يشار إلى كما 
، (Grammer et al ., 2011:40)كيفية عملها واسترجاعها والتغيرات التي تحدث لها 

، رف ما وراء الذاكرة بأنها وعي التلميذ بإمكانات الذاكرة وثقته بقدرته على التذكرتعو 
 (.60,: 6106، أبو المعاطي)واستخدامه لالستراتيجيات المختلفة التي تساعد  على التذكر 

أن ما وراء الذاكرة عبارة عن المعرفة الشخصية لدى التلميذ حول بق مما سيتضح 
، والتنريم الذاتي لعمليات الذاكرة ، والوعي الذاتي بعملياتها ، منرومة الذاكرة  الخاصة به 

الستراتيجيات وتحسين األداء في المهام  انتقاء أفضلوهدفها مما يدثر في ، وكيفية عملها 
 .المسندة إليه

  Metamemory Processesما وراء الذاكرة عمليات 

 Awarenessالوعي    – أ

الفرد بالحاجة للتذكر كمتطلب ضروري مسبق للذاكرة الفعالة ،  فمعرفة الفرد وعي وهو 
بأنه سيحتام لتذكر مادة ما يدثر في طريقة تعلمه لها ، وحينما تكون هذ  المعلومات عن 

ونواحي ضعفه ويدرك أن مهام الذاكرة الصعبة ، وته ذاكرته واضحة فإنه حينئذ يعرف نواحي ق
ن هذ  المعلومات توفر لديه أتتطلب طرقًا مختلفة للتعليم واستراتيجيات مختلفة للتذكر، حيث 
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ستطيع تذكر  وما يصعب عليه تذكر  أي الوعي بما يحتام ومدى تقدمه يالقدرة على انتقاء ما 
 .نحو األهداف

    Diagnosisالتشخيص    -ب

، ويشير التشخيص لمهارتين فرعيتين مرتبطتين هما تقدير صعوبة مهمة التذكر 
 .(Miller,1999 :105-104)تحديد متطلبات التذكرو 
 Monitoringاملراقبة     -جط 

أن يستمر الفرد في مالحرة تقدمه عند إدخال المعلومات في الذاكرة عن طريق هى 
لطبيعي أن المتعلمين المهرة عندما يراقبون ومن ا، طرح مستمر للسئلة واإلجابة عليها 

باستمرار تقدمهم أثناء عملية الستذكار فإنهم يدكدون ما تعلمو  بدرجة كافية ، وما هو قريب 
 & Michener) من درجة التمكن ، وماذا يحتام لجهد إضافي

Delamater,1994:105). 

الستدعاء ، التخطيط التنبد بدرجات " وهناك ثالثة مراهر للمراقبة المعرفية هي 
الستراتيجي ، تحديد ما إذا كانت استراتيجية التذكر المستخدمة ستددي للحل الصحيح أم ل   

(Sternberg,1999:265. ) 
أي تعلم بناء تتابع الخطوات ، تحديد مواقع واحتمالت : النرر للمام : وهي تتضمن 

ل من احتمال الخطأ أو تيسر تداركه ، الخطأ ، واختيار استراتيجيات التذكر المناسبة ، تقل
أي : النرر لما مضى ، و  وتحديد مصادر التغذية الراجعة في كل خطوة وتقييم الستفادة منها
وبالتالي تحديد المطلوب ،  تحديد األخطاء التي سبق الوقوا فيها ، وتسجيل ما تم إنجاز  فعالً 

 .( 00: 0008 ، صفاء األعسر) داء إنجاز  ، وتقدير معقولية النواتج الراهنة إلنجاز األ

وتتكون من عمليتين أساسيتين ، ما وراء الذاكرة  في كل العمليات المعرفية كما تدخل 
 ،والوعي المرتبط بعمليات الذاكرة  ،وتعني المراقبة جمع المعلومات، هما المراقبة والتحكم  -:

عملية تنريم و أما التحكم فه ،وتتضمن التشفير والمعرفة والستدعاء ومعرفة نتائج األداء 
كما يحدث عند تخصيص وقت مناسب  ،ذاتي لتنشيط وتوجيه تلك العمليات المعرفية نفسها 
 Howard et)على صعوبة الموضوا لدراسة الموضوا لتيسير استدعائه فيما بعد اعتماداً 

al.,2010:922) . 
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الوعي ، : اكرة يتضح مما سبق، العالقة والتكامل ما بين عمليات ما وراء الذ
ن وعي الفرد بما يطلب منه من مهام ، هل يتذكرها أم إحيث . والتشخيص ، والمراقبة 

يتعلمها أم يفهمها ، يساعد  علي تقدير صعوبة  المهمة ، وتحديد متطلبات استعادتها ، 
ليتها واختيار األنشطة الالزمة لتعلمها، والستراتيجية المناسبة فيقوم  بتنفيذها، ومراقبة فعا

فيقرر الستمرار بها أو النتقال إلي استراتيجية أخرى أكثر فعالية أو يقرر أنه ل يحتام لمزيد 
 . مما يددى إلى تحسين األداء وتعزيز   ؛من الدراسة والتعلم

  Metamemory Componentsمكونات ما وراء الذاكرة -

  Knowledgeاملكون املعريف    –أ 

، والمهمة Personوعة المتغيرات المرتبطة بالشخص مجم من يتضمن هذا المكون
Task " والستراتيجية ،Strategy ، ويقصد  ومدى تأثيرها علي تجهيز المعلومات

وحدود  فيما يخص ذاكرته ،وخبراته ،وقدراته ،بالمتغيرات المرتبطة بالشخص معرفته بصفاته 
اقف تذكر معينة ، كما يقصد وخبراته في مو ، باإلضافة إلي قدرته علي التحكم في أفعاله 

بالمتغيرات المرتبطة بالمهمة معرفة األفراد باألشياء  التي تزيد من سهولة أو صعوبة مهمة 
تذكر معينة وأن يكون الفرد علي دراية بأن األنواا المختلفة من المهام تتطلب أنماطا مختلفة 

لى الكيفية التي يتم من خاللها شتمل عتأما المتغيرات المرتبطة بالستراتيجية ف، من التجهيز 
- Flavell &Wellman , 1977 : 11)تخزين واسترجاا المعلومات بطريقة ذات كفاءة 

14). 
   Controlاملكون التحكمى  -ب 

وقد تم تقسيم عملية المراقبة إلي ، ويتضمن هذا المكون عمليات المراقبة والتنريم 
 ،لم بدرجة الثقة علي استجابة استدعاء سابقة مراقبة رجعية وتعني حكم المتع: نوعين األول 

 . حكم المتعلم على استجابة استدعاء تالية وهى مراقبة لحقة  :والثاني
   :الباحثتان فيما يلي تها وهناك عدة أشكال لمراقبة الذات حدد

 Ease of Learning Judgments (EOL)أحكام سهولة التعلم  -

في عملية التعلم والتذكر سواء من حيث أي  اً أو صعب لما سيكون سهالً هى التنبد 
 .  العناصر التي ستكون سهلة
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  Judgments of Learning (JOL)األحكام علي التعلم  -

حكم الفرد بأنه أتقن حفر المادة التي تعلمها وتتم أثناء أو بعد عملية اكتساب هى 
التي تم استدعادها في المعلومات وتعد تنبدات بأداء اختبار في المستقبل حول العناصر 

 . الوقت الحالي 
  Feeling of Knowing Judgments(FOK)أحكام الشعور باملعرفة  -

وتتم أثناء أو بعد  ،ويقصد بها إحساس الفرد بأنه يعرف المعلومة وأنه سيتذكرها 
 . (Nelson &Narens ,1990:130) عملية اكتساب المعلومات

تحديد مهمة الذاكرة وتقديم التغذية الراجعة عن وتعتبر عمليات المراقبة مسئولة عن 
التقدم الحادث في مهمة التذكر ومدى صعوبتها وكفاءة استراتيجيات التذكر ومدى نجاح 
عمليات التنريم ،  كما تمكن عمليات المراقبة المتعلم من الحصول علي معرفة ذاتية عن 

 ( .14,: 0000الشريف ، ، سيد)محتوى ووريفة الذاكرة لديه 
يتصل : المتغير األول  :كما تتكون ما وراء الذاكرة من ثالثة متغيرات أساسية  

ستطيع تأديتها وتذكرها وتلك التي ل الذي يبمعارف الفرد بقدراته وخصائصه ومعرفته بالمهام 
ستطيع تأديتها وتذكرها ، والرروف المساعدة على التذكر أو المعوقة له ، أما المتغير ي

إدراك الفرد ووعيه أن األنواا المختلفة من المهام المراد تذكرها تتطلب أنماطا  فيتضمن :الثاني
مختلفة من التنفيذ فمثال مهمة التذكر أكثر صعوبة من مهمة التمييز، ففي التذكر لبد للفرد 

ل في الذاكرة من أجل استرجاا المعلومات ذات الصلة ، بينما في التمييز عاأن يبحث بشكل ف
فيتضمن وعى : ر اإلجابة الصحيحة من بين مجموعة بدائل ، أما المتغير الثالث يكون باختيا

الفرد بالستراتيجيات التي يستخدمها في التذكر ووعيه بوجود استراتيجيات عامة تصلح 
 ,Pintrich)ة لمختلف المهام ، واستراتيجيات خاصة تصلح لمهام محدد

2002,220),(Siegler, 1996,34 ) يعرف الكثير من استراتيجيات الذاكرة ، فالفرد الذى
 ،يكون أكثر اتجاها نحو استخدامها من خالل النتقاء الجيد لستراتيجيات التخزين

 (.Meyer, 2000,163)    والسترجاا، واستخدام هذ  الستراتيجيات في مهام مختلفة
والتشخيص  Awarenessالوعى : ما وراء الذاكرة ثالث مكونات هي تتضمنكما  

Diagnosis  والمراقبة ،Monitoring  حيث يشير الوعى إلى وعى الفرد بحاجاته إلى
دراكه  التذكر كمتطلب ضروري للذاكرة الفاعلة، وجوانب قوته وضعفه الخاصة بالذاكرة واق
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لالستراتيجيات المناسبة لكل من المهمات الصعبة والسهلة ، أما التشخيص فيشير إلى تقدير 
ذكر أيها أصعب في تذكرها من غيرها ، إضافة إلى تحديد متطلبات الفرد لصعوبة مهام الت

التذكر من خالل انتقاء الستراتيجية المناسبة لمواجهة المهمة المعطاة وتشير المراقبة إلى 
مالحرة الفرد المستمرة لتقدمه منذ إدخال المعلومات في الذاكرة حتى تخزينها واسترجاعها من 

 (.Miller, 1999)عليها  خالل طرح األسئلة واإلجابة
  الذاكرة العاملة: ثالثا 

تعرف الذاكرة العاملة بأنها مخزن مدقت لكمية محدودة من المعلومات مع إمكانية 
وذلك من خالل وجود مكونات ، تحويلها واستخدامها في إنتام أو إصدار استجابات جديدة 

وتشير الذاكرة .  ( Baddeley, 1992: 557)مختلفة تقوم بوريفتي التخزين والمعالجة معاً 
العاملة إلى نرام السعة المحدودة الذى يخزن  المعلومات بشكل مدقت ، ويعالجها أثناء 

بينما تشير الدراسات حديثا . (Baddeley, 2003A) قيامنا بأداء األنشطة المعرفية المعقدة 
هوم الذاكرة في مجال علم النفس المعرفي إلى أن علماء النفس المعرفيين استخدموا مف

العاملة كبديل لمفهوم الذاكرة قصيرة المدى ألنه يعطيها معنى أدق وأكثر واقعية في ضوء 
 قدرواوبناءًا على ذلك ، وأصبح مصطلح الذاكرة العاملة هو المصطلح األكثر قبوًل ، ورائفها 

نرام  –عاملة نرام الذاكرة ال –أن هناك ثالثة أنماط ألنرمة الذاكرة هي نرام الذاكرة الحسية 
ورغم تأييد البعض لوجود نوعيين من . ( Zhang , 2004:144 )الذاكرة طويلة المدى 

، وبناء عليه  (Zhang,2004)اتفقتا مع  إل أن الباحثتان ،العاملة وقصيرة المدى : الذاكرة 
بين ما بمثابة مخزن وسيط للمعلومات يقع  Working memoryالذاكرة العاملة  فان

بكمية محدودة من المعلومات  اوالذاكرة طويلة المدى ويمكن الحتفار فيه لحسيةاالذاكرة 
 . في فترات زمنية وجيزةيمكن استدعادها 

 : Phonological Working Memoryالذاكرة العاملة الفونولوجية 

 : إلىنرام الذاكرة العاملة بتقسيم  Baddeley (6111)قام 
 A phonological لذاكرة العاملة الفونولوجيةا" الفونولوجي( العقدة)الحاجز  – 0

Loop"  
  The visual spatial sketch pad المكانيمسودة تخطيط التجهيز البصرى  – 6
  A central executive المنفذ المركزي – ,
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  Episodic buffer الجسر المرحلي – 4
  .و يوضح الشكل التالي نموذم الذاكرة العاملة ذو المكونات األربعة

 

 
 
 
  
  

 

 
  
 

 

 
 النموذج الحديث لمكونات الذاكرة العاملةيوضح ( 3)شكل 

(Baddeley , 2002:92-93 ) 

للمخ دورا كبيرا في المهام التي تعرف بمهام الذاكرة العاملة  ويلعب اللحاء األمامي 
(Anderson, 1995 :179-180)، Margaret , 2005:110-116) ) كما أشارت ،

في عملية التسميع  Frontal lobe إلى أهمية الفص األمامي للمخ الدراسات المسحية
غالبا ما ، و (David, 2003: 18)الذاتي أو الداخلي وهى إحدى ميكانيزمات الذاكرة العاملة

من  (%11)يشمل الفص األمامي على حوالي ، و  يشار إليه على أنه مركز الضبط التنفيذي
من خالل خيط ضيق عبر قمة النصفين  فهو يتحكم في الحركة ، حجم كل نصف كروي

المنطقة الموجودة خلف هذا الفص  Motor cortexالكرويين يسمى القشرة المخية الحركية 
والتي  Prefrontal cortexتسمى بالقشرة المخية قبل األمامية ( خلف الجبهة مباشرة)

كبح ،  نتائج أفعالنا يعتقد أنها مركز شخصيتنا ، حب الستطالا ، اتخاذ القرار ، والتفكير في
نررا ألن المشاعر تقود النتبا  ، فإن كفاءة هذ  المنطقة مرتبطة بالمراكز ،  جماح مشاعرنا

معرم الذاكرة العاملة في  الفص األمامي ، لذلك فهي ، وتقع  Limbic centersالحافية 
كشفت كما  ، ومع ذلك ، فإن نمو الفص األمامي بطئ،  المنطقة التي يحدث فيها التركيز

أن الفص األمامي  ،التي أجريت على البالغين ،المسح والرنين المغناطيسيوبحوث دراسات 
لذلك فإن القدرة على التنريم الوجداني في الفص  ،يستمر في النضج إلى مرحلة الرشد

 المنفذ 

 المركزي

 
 المكون 

 اللفظي
 الجسر 
 المرحلي

مسودة تخطيط التجهيز 

 المكاني البصري

 المعاني البصرية          اللغة                  الذاكرة طويلة المدى االستطرادية

Language                     Episodic LTM              semantics 
Visual 
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األمامي ل تعمل بشكل تام أثناء مرحلة المراهقة وهذا هو السبب في أن المراهقين أكثر إذعانا 
 Temporalالفص الصدغي ، . ـ أكثر من الكبار  إلى سلوك المخاطرة ويلجئونشاعرهم لم

lobe : هو مركز الحديثSpeech ،  في الجانب )فهو مختص بتفسير األصوات، والحديث
 القفويالفص . ومختص ببعض سمات الذاكرة طويلة المدى والذاكرة البصرية( األيسر

Occipital lobe :صري يختص بالتجهيز البVisual processing الجداري ص، أما الف 
Parietal lobe: ويتضح ذلك وهو مختص بالنتبا  للمثيرات ، التكامل الحسي ، والتوجه ،
 : في الشكل التالي

 
 

 الفصوص األربعة للمخ باإلضافة إلى القشرة المخية الحركية(4)شكل 
 (. Sowell et al., 1999)، ساق المخ ، والمخيخ 

وريفة العقدة الفونولوجية في الحفار مدقتًا على األشكال الفونولوجية غير  وتتمثل 
المألوفة أثناء إنجاز تمثيالت طويلة المدى، كما ُتعرف العقدة الفونولوجية أيضًا بأنها الذاكرة 
العاملة الفونولوجية ، وتقع في المنطقة الصدغية الجدارية اليسرى  للمخ ، وتتآلف من 

ن الفونولوجي والذى يوجد في  منطقة برودمان ، ونرام السترجاا اللفري المخز: مكونين 
عندما ُتعطى رقم تليفون : مثاًل )عند تقديم معلومات سمعية و  والذى  يقع في منطقة بروكا،
نرام التخزين  في، يتم تحليل أصوات الكالم ووضعها ( ولكن ليس معك قلم لكتابته

للتعويض عن هذا . من الوقت قبل أن يحدث لها تلف  ،حيث تبقى هناك لبرهة الفونولوجي
 اللفريتدخل إلى نرام التسميع  الفونولوجيتوجد في  المخزن  التيالتلف ، فإن المعلومات 

، ويتم إعادة ( تكرار رقم التليفون في عقلك) حيث يتم تسميعها وحفرها بشكل منطوق 
 .  (Baddeley, 2003b,189) .الفونولوجيتنشيطها في المخزن 
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( The Phonological Loop)افترض بادلي أن العقدة الفونولوجية   وفي ضوء ذلك
قادر على تخزين ( Phonological store)  فونولوجيمخزن  :  نجزئييتتكون من 

 The Articulatory)عملية تحكم لفرية ، المعلومات الواردة التي تعتمد على التحدث

Control Process )الداخلي  تعتمد على الحديث(Inner speech) ، ومن ثم يمكن القول
تعلم المفردات اللغوية ألنها تساعد في  التخزين  فيهمة مبأن الذاكرة العاملة الفونولوجية 

المدقت للمعلومات عن الكلمات الجديدة لتكوين تمثيل يمكن تحويله إلى الذاكرة طويلة المدى 
Vijayachandra et al., 2011:4)  . ) 

بسرعة كبيرة في  سنوات المدرسة األولى ، وتصل  لذاكرة العاملة الفونولوجيةاوتنمو 
، وهناك أهمية (( Gathercole et al., 1991:365عاما 06إلى مستوى الكبار عند سن 

كبيرة لمعرفة ما إذا كانت الذاكرة العاملة الفونولوجية تعمل بشكل  مناسب أم ل ، حيث يرهر 
 Gathercole & Baddeleyويعتبر كل من . المواد اللفرية  ذلك في القدرة على تجهيز

,1993A : 70-73 ) )  الذاكرة العاملة الفونولوجية العامل الرئيس في التعلم طويل المدى
بعض البناءات المعرفية الدائمة في نرام "للغة ، لذا تتحول المعلومات الفونولوجية إلى 

 .                                  حتفار بها مدقتا في تلك الذاكرةبعد ال"الذاكرة السيمانطيقية المفرداتية 
يمكن أن تددى إلى   الذاكرة العاملة الفونولوجية فيالمشكالت يتضح مما سبق أن 

ومن خالل  ،تشفير المعلومات والمواد الفونولوجية أو يمكن أن ُتفقد بسرعة قصور واضح في 
تعلم اللغة ، أو  في، فمن الممكن التنبد بالمشكالت  لوجيةالذاكرة العاملة الفونو قياس أداء 

 .  أو قصور في مهارات ماوراء الذاكرة  تفسيرها
 Cognitive Flexibility املرونة املعرفية : رابعا 

تعرف المرونة المعرفية بأنها القدرة على تغيير الستراتيجيات المعرفية التي يستخدمها 
 ,.Canas et al)روف والمواقف التعليمية الجديدة والتخطيط لها المتعلم لتهيئة ومعالجة الر

، كما تمثل القدرة على إدراك أوجه التشابه والختالف بين العالقات الداخلية بين (2005:96
 (.Murray et al., 1990:411)األشياء والمفاهيم 

ي متصل ، وتعتبر المرونة المعرفية بعد مهم من أبعاد الشخصية ، تقع على إحدى طرف
، وهي القدرة (Shaie et al., 1991:371)بينما يقع الجمود المعرفي في الطرف اآلخر منه 
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على إعادة بناء التمثيل العقلي المعرفي بطرق مختلفة وبشكل تلقائي يتناسب مع طبيعة 
 (.Spiro et al., 1996:51)الموقف التعليمي 

فة البدائل المتاحة المرتبطة بموقف وتتضح المرونة المعرفية كلما استطاا المتعلم معر 
تعليمي والستعداد الجيد لمتطلبات الموقف الذى يواجهه ، إضافة إلى رغبته في أن يكون 

 (.Martin et al., 1998: 531)مرنا مع تلك المتطلبات وتخطي العقبات الكاديمية 
لية وتوليد وهي قدرة الفرد على البناء والتعديل  المعرفي المستمر للتمثيالت العق

الستجابات مستثمرًا جميع المعلومات المتاحة المرتبطة بالموقف، فعندما تكون هناك مشكلة 
ما ولها بدائل عديدة من الحلول ، وبناء على ذلك فإن المتعلم المرن هو الذى يقوم ببناء 

 (.Deak, 2003: 271)تمثيالت عقلية جديدة أو تعديل التمثيالت السابقة للمادة المتعلمة 
كما ترهر المرونة المعرفية فى سلوك المتعلم من خالل بعض العمليات العقلية 

الوعى المعرفي ، والتمثيل العقلى ، وتوليد البدائل المتاحة : المعرفية التى ترافقها مثل
 (.Canas et al., 2005, Deak, 2003& Martin et al., 1998)وتقييمها 

المرونة المعرفية بتوليد ذاتي عالي للمعرفة من ويتصف الطالب المرتفعين في  مستوى 
خالل التعديل في المعرفة التي  يستقبلونها في ضوء خبراتهم السابقة بما يتناسب مع 
الموقف، مما يساعدهم على التحرك بمرونة وحرية ذهنية في  جميع جوانب الموقف الجديد 

قارنة باآلخرين، كما يتميزون  ويجعلهم أكثر قدرة على التعامل بفعالية في حل المشكالت م
بتنريم معارفهم وخبراتهم وتعديلها للوصول الى النتائج التي يرغبون في الوصول 

 .(Cartwright,2008, Dennis & Vander,2009)اليها
، السيطرة اإلرادية على مجموعة الستراتيجيات لسلوك المتعلم  المعرفية وفر المرونةتو 

يمكن ردية الستقالل الذاتي في التحكم و ، اجهة الصعوبات وتشجعه على الستمرار في مو 
 لمرونةلوأرهرت النتائج اآلثار اإليجابية ، في عملية واحدة للتعلم كشرط للتعلم ذاتي التنريم 

وعامل إدارة الوقت والتصال بين المعلمين والمحتوى ، وعلى استراتيجيات التعلم ، المعرفية
وتشير المرونة الزائدة في التعليم ، ( اء المعرفة واستخدام المواردالمعرفة وما ور )ذاتي التنريم 

 Bergamin etإلى أن استخدام استراتيجيات التعلم من أكثر الفئات ذات المرونة المنخفضة

al., 2012,25) .) 
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يتضح مما سبق أن المرونة المعرفية تتيح للمتعلم مواجهة المواقف والرروف 
امل معها بمرونة ومعرفة البدائل المتاحة المرتبطة بتلك المواقف الكاديمية المختلفة والتع

 .والتهيئة التامة لها
دور ماوراء الذاكرة يف حتسني الذاكرة العاملة الفونولوجية واملرونة : خامسا 

 :النشاط  بفرط املصحوب املعرفية لدى ذوي اضطراب االنتباه

فة والحكم على الذات والستراتيجيات تباين بين درجات استراتيجيات ما وراء المعر  يوجد
المعرفية ممن لديهم دافعية عالية من ذوي المرونة المعرفية المنخفضة والعالية لصالح ذوي 

 .( 10,: 6114،قطامينايفة )نتائج بحث توصلت  المرونة العالية
التدريب علي مهام الذاكرة في  فعالية( Klingberg et al., 2005)وتوصلت دراسة

 .ذاكرة العاملة لذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاطالأداء 
أن الذاكرة العاملة أثناء المهام  (Huang-Pollock et al., 2010)دراسةوأرهرت 

التعليمية أثرت علي قدرة األطفال ذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط في التطوير 
 .اآللي للمهارات المعرفية المعقدة 

األطفال ذوي إلي إمكانية تدريب  (Tamm et al., 2010,86) دراسةكما توصلت 
اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط مما عمل علي تحسين الورائف التنفيذية ، وارهر 

علي الختبارات النفس عصبية تحسن ذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط األطفال 
 . الذاكرة العاملةفي التفكير السائل والمرونة المعرفية و 

وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين مقياس ما وراء ( ,610)بقيعى  دراسةوأرهرت 
الذاكرة الكلى والمرونة المعرفية وبين بعدى الرضا عن الذاكرة واستراتيجيات الذاكرة والمرونة 

 .المعرفية
العاملة مما سبق عرضه، يتضح أن ماوراء الذاكرة من الممكن أن تحسن الذاكرة 

النشاط ، وهو ما  بفرط المصحوب الفونولوجية والمرونة المعرفية لدى ذوي اضطراب النتبا 
 .في البحث الحالي  هسيتم مراعات
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 :الدراسات والبحوث السابقة 

عن وجود تباين بين درجات استراتيجيات بحث للكشف ( 6114)قطامي أجرت نايفة 
ستراتيجيات المعرفية ممن لديهم دافعية عالية من ذوي ما وراء المعرفة والحكم على الذات وال
، وطبق البحث على طالب الجامعة ، وتوصلت إلى أنها المرونة المعرفية المنخفضة والعالية 

لت عند ذوي الدافعية المنخفضة للتعلم ذاتي التنريم للطلبة الجامعيين ، كما وجد تفاعل بين ق
كما تم التوصل إلى عدم وجود ، رفية والمرونة المعرفية الستراتيجيات الثنائية للدافعية المع

بينما كان طالب التخصصات ، فروق بين الذكور واإلناث في استراتيجيات التعلم ذاتي التنريم 
( والتقويم الذاتي، التعلم مع األقران والحتفار بالسجالت )العلمية أكثر استخدامًا لستراتيجيات 

التسميع والتفصيل والتنريم والتخطيط والمراقبة )ن استراتيجيات ، ومع ذلك لم توجد عالقة بي
الذاتية ومكافأة الذات والضبط البيئي الدافعي وحوار الذات عن الكفاءة وحوار الذات عن 
دارة  األداء وتنشيط الهتمام والضبط البيئي وطلب العون األكاديمي والبحث عن المعلومات واق

كما تم التوصل إلى أنموذم عام يوضح ، ( علمي ، أدبي)وبين التخصص األكاديمي ( الوقت
كذلك تم التوصل إلى ، التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين استراتيجيات التعلم ذاتي التنريم 

أهداف )صيغ تنبدية لستراتيجيات التعلم ذاتي التنريم من خالل توجهات أهداف اإلنجاز 
حجامي ، وأهداف األداء اإلقدامي ، وأهداف األداء اإلتقان اإلقدامي ، وأهداف اإلتقان اإل

الفاعلية الذاتية في التعلم ذاتي التنريم ، وتقدير الذات ، )والمعتقدات الذاتية ( اإلحجامي
وتختلف استراتيجيات التعلم ذاتي التنريم اختالفا دال باختالف ، ( وموضع الضبط األكاديمي
 .بروفيالت أهداف اإلنجاز

إلي التحقق من استخدام اختبار الذاكرة ( Westerberg et al., 2004)هدفت دراسة 
المصحوب بفرط العاملة البصرية في تشخيص الضعف المعرفي لذوي اضطراب النتبا  

من  اً ولد( 61)وتم تقسيمهم إلي مجموعتين األولي  اً ولد( 81)وتكونت العينة من ، النشاط 
من العاديين بمتوسط  اً ولد( ,1)ط ، والثانية النشاالمصحوب بفرط ذوي اضطراب النتبا  

سنة ، وتوصلت أهم النتائج إلي أن استخدام اختبار الذاكرة العاملة البصرية ( 0014)عمر 
مقارنة بالعاديين ، وأن النشاط المصحوب بفرط مضطربي النتبا  دي الضعف المعرفي لأرهر 

وى اضطراب النتبا  المصحوب بفرط العجز في ممر التجهيز البصري المكاني يعد مدشرًا لذ
 .النشاط 
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بحث قدرات الذاكرة العاملة لدي ( Marusiak & Janzen, 2005)استهدفت دراسة
األطفال ذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط ، كما تم قياسها بواسطة مقياس 

ن األولي ، وتكونت عينة الدراسة من مجموعتي (SBV)ستانفورد بينية الطبعة الخامسة 
طفاًل ( 10)طفاًل من ذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط والمجموعة الثانية ( 42)

عاديين ، وأشارت أهم النتائج إلي أن أداء األطفال ذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط 
املة النشاط كان منخفض جدًا مقارنة بالعاديين في إجراءات الذاكرة العاملة وخاصة الذاكرة الع

 .المكانية مقارنة بالذاكرة العاملة اللفرية 
أداء أثر التدريب علي مهام الذاكرة في ( Klingberg et al., 2005)اجرت دراسة

الذاكرة العاملة لذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط ، وتكونت عينة الدراسة من 
ط ، تم تقسيمهم إلي مجموعتين متدربًا من ذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشا( ,1)

تجريبيتين ، المجموعة التجريبية األولي تم تدريبهم علي مهام الذاكرة العاملة بشكل متدرم 
الصعوبة ، أما المجموعة الثانية فتم تدريبها علي المهام مباشرة بدون تدرم الصعوبة ، وتم 

أسابيع ،  (1)يوميًا لمدة  دقيقة (41)تدريبهم علي مهام مثل تذكر قائمة من األعداد لمدة 
الفئة  أرهرتوأشارت أهم نتائج الدراسة إلي تحسن المجموعتين في الذاكرة العاملة ولكن 

سنة أفضل نتائج في المجموعتين ، كما أن أعراض السهو اختفت  (00 -1)العمرية من 
 .لمدة ثالثة أشهر بعد التدريب 

الفات بين األطفال الذين يعانون بحث الخت( Brocki et al., 2008)استهدفت دراسة
والعاديين فى المهام البصرية ( العرض الثنائي)من اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط 

بحث مدى تأثير قصور الذاكرة العاملة في أداء األطفال ذوى ، و  الفونولوجية للذاكرة العاملة
 أعمارهم تمجموعتين تراوح ، وتكونت عينة الدراسة من( العرض الثنائي)اضطراب النتبا  

ب انتبا  اضطر الديه  اً ولد( 0,)سنة ، وتكونت المجموعة األولى من( 06-1)ما بين  الزمنية
من ولدًا ( 4,)، والمجموعة الثانية تكونت من ( العرض الثنائي)المصحوب بفرط نشاط 

 الفونولوجيةالعاديين ، وتم تدريب المجموعة التجريبية علي مختلف مهام الذاكرة العاملة 
النتائج إلى أن األطفال ذوى اضطراب النتبا  المصحوب بفرط أهم والبصرية ، وتوصلت 

والبصرية المتضمنة فى  الفونولوجيةلديهم  ضعف في العمليات ( العرض الثنائي)النشاط 
ب ن األطفال ذوي اضطراوأالذاكرة العاملة ، ويكون أكثر وضوحًا في الذاكرة العاملة المكانية ، 
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التركيز علي عمل المكون التنفيذي المركزي أكثر لديهم النتبا  المصحوب بفرط النشاط يكون 
 .من العاديين 

إلي بحث التغير في الذاكرة العاملة عن طريق  (Buzy et al., 2009)هدفت دراسة 
  طفاًل ذوي اضطراب النتبا( 61)مهام قائمة علي برنامج كمبيوتري وتكونت عينة الدراسة من

طفاًل كمجموعة ضابطة وأكملت ( 64)المصحوب بفرط النشاط كمجموعة تجريبية ، 
المجموعة التجريبية المهام المتسلسلة للذاكرة العاملة البصرية ولكن كان األداء متغير أكثر 

كما لوحر وجود آثار تحميل علي الذاكرة العاملة ، ودعمت ، بكثير من المجموعة الضابطة 
لتغير الداخلي سمة مميزة لذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط هذ  الدراسة أن ا

ووجهت النرر إلي أن منع الستجابة والتعزيز لذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط 
 .يحتام المزيد من البحث علي نطاق أوسع 

إلى معرفة أثر العمر على تذكر بعض ( Taconnat et al., 2009)وهدفت دراسة  
المفردات لدى عينة من الراشدين وكبار السن ودور المرونة المعرفية فى عملية التذكر، 

سنة ( 41-61)شابا تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين ( 26)وتكونت عينة الدراسة من 
آخرين من كبار السن، وأرهرت النتائج أداء أقل لدى كبار السن فى تذكر الكلمات ، ( 26)،

ثير منها ، كما أن األفراد األقل عمرا استخدموا المرونة المعرفية والسرعة إضافة إلى نسيان الك
المعرفية والكفاية التصنيفية لكتشاف أفضل الطرق فى مساعدة الذاكرة على األداء ، وأرهرت 
النتائج أيضا أن أكثر العوامل فعالية فى عملية التذكر هو المرونة المعرفية ، كما أن عدم 

 .كبار السن يعود إلى ضعف المرونة المعرفية وجود التذكر لدى
بحث ضعف الذاكرة العاملة  (Huang-Pollock et al., 2010)دراسة استهدفت

وضعف اكتساب المهارات المعرفية لدي األطفال ذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط 
النتبا  المصحوب  طفاًل ذوي اضطراب( 6,)، عدم النتبا طفاًل ذوي ( 60)وتكونت العينة من

طفاًل وأتم األطفال اثنان من المهام ( 48)بفرط النشاط وعينة ضابطة من العاديين من 
واختلفت متطلبات المهام في ( كتابة األرقام بالحروف واألعداد الرياضية ) المعرفية المكتسبة 

بالحروف أكثر من  كمية الذاكرة العاملة المطلوبة لتنفيذها فكانت متطلبات مهمة كتابة األرقام
مهمة األعداد الرياضية ، وأشارت أهم النتائج إلي أن الذاكرة العاملة أثناء المهام التعليمية 
أثرت علي قدرة األطفال ذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط في التطوير اآللي 
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وب بفرط للمهارات المعرفية المعقدة ، ووجدوا ضعف متعلق بذوي اضطراب النتبا  المصح
 .النشاط في التطوير اآللي المتعلق بمهام كتابة األرقام بالحروف مقارنة باألعداد الرياضية 

توجيه النتبا  والتدريب استخدام إلي بحث  ( Tamm et al., 2010) هدفت دراسة
المستمر وتقسيم النتبا  مع األطفال في تشخيص اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط 

ان التدريب يحسن النتبا  والورائف التنفيذية أم ل   ، وتكونت عينة الدراسة من وما إذا ك
جلسة ( 02)ذوي اضطراب انتبا  المصحوب بفرط نشاط وتكونت الجلسات من  طفالً ( ,6)

النتبا  ، وتوصلت أهم النتائج إلي إمكانية تدريب هذ  الفئة ، وقلت أعراض لتحسين 
رط النشاط بعد التدريب مما عمل علي تحسين الورائف اضطراب النتبا  المصحوب بف

التنفيذية ، وارهر أداء األطفال علي الختبارات النفس عصبية تحسن في التفكير السائل 
النتبا  لعالم  تحسينالنتائج أنه يمكن استخدام  واقترحتوالمرونة المعرفية والذاكرة العاملة ، 

 . راب النتبا  المصحوب بفرط النشاط النتبا  والورائف التنفيذية لذوي اضط
الضعف في الذاكرة والتعلم لدي بحث ( Andersen et al., 2012)اجرت دراسة 

من ( 2,)تكونت عينة الدراسة من و األطفال والمراهقين ذوي اضطراب النتبا  وفرط النشاط ، 
، عاديين ( 11)، فقط ذوي اضطراب النتبا  ( 41)، ذوي اضطراب النتبا  وفرط النشاط 

سنه ، وتم التعرف علي الضعف في التعلم ( 02 -8) وتراوحت أعمارهم الزمنية ما بين
، وتوصلت أهم هوبكنز للتعلم اللفري واختبار بريف للذاكرة البصرية والذاكرة بتطبيق اختبار

 ، النتائج إلي أن ذوي اضطراب النتبا  وفرط النشاط  يعانوا من ضعف عمليات الذاكرة والتعلم
تدريب الدراسة إلي ضرورة أوصت و ، لنقص في معامل الذكاء اوهذا الضعف ليس نتيجة 

اكتساب وتنريم وتشفير علي  ذوي اضطراب النتبا  وفرط النشاط األطفال والمراهقين
 .المعلومات الجديدة

إلى الكشف عن ما وراء الذاكرة والمرونة المعرفية ( ,610)هدفت دراسة بقيعى 
هما لدى طلبة السنة الجامعية األولى في كلية العلوم التربوية واآلداب الجامعية ، والعالقة بين

طالبا وطالبة ، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية المتيسرة ( 664)وتكونت عينة الدراسة من 
يمثلون مجتمع الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث مقياسين ( 416)من أصل 

اء الذاكرة والثاني يقيس المرونة المعرفية ، وقد أشارت النتائج إلى امتالك األول يقيس ما ور 
الطلبة لمستوى متوسط في ما وراء الذاكرة والمرونة المعرفية ، كما أرهرت النتائج وجود 
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فروق دالة إحصائيا على مقياس ما وراء الذاكرة الكلى تبعا لمتغيرات التخصص وفرا الثانوية 
الكلى تعزى إلى متغير الجنس  ةولصالح تخصص مقياس ما وراء الذاكر العامة ومعدلها ، 

وأرهرت النتائج أيضا وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين مقياس ما وراء الذاكرة الكلى 
 .والمرونة المعرفية وبين بعدى الرضا عن الذاكرة واستراتيجيات الذاكرة والمرونة المعرفية

 :والبحوث  السابقة التعليق العام على الدراسات

  من حيث اهلدف:  أواًل

تحسين الذاكرة العاملة الفونولوجية يتضح تنوا األساليب والطرق التي سعت إلى  
من حيث الهدف  في  النشاط بفرط المصحوب والمرونة المعرفية لدى ذوي اضطراب النتبا 

الكشف ( 6114)ي قطامنايفة بحث  على سبيل المثال استهدفتبعض الدراسات والبحوث ، ف
وجود تباين بين درجات استراتيجيات ما وراء المعرفة والحكم على الذات والستراتيجيات  عن

، كما هدفت المعرفية ممن لديهم دافعية عالية من ذوي المرونة المعرفية المنخفضة والعالية 
املة إلي التحقق من استخدام اختبار الذاكرة الع( Westerberg et al., 2004)دراسة 

، النشاط المصحوب بفرط البصرية في تشخيص الضعف المعرفي لذوي اضطراب النتبا  
بحث قدرات الذاكرة العاملة لدي ( Marusiak & Janzen, 2005)واستهدفت دراسة 

 Klingberg et)األطفال ذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط ، كما هدفت دراسة

al., 2005  ) الذاكرة العاملة لذوي أداء ر التدريب علي مهام الذاكرة في أثإلى الكشف عن
بحث ( Brocki et al., 2008)واستهدفت دراسة اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط ،

العرض )الختالفات بين األطفال الذين يعانون من اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط 
، كما استهدفت دراسة  الفونولوجية اكرة العاملةوالعاديين فى المهام البصرية للذ( الثنائي

(Buzy et al., 2009)  إلي بحث التغير في الذاكرة العاملة عن طريق مهام قائمة علي
-Huang)دراسة، وهدفت برنامج كمبيوتري لذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط 

Pollock et al., 2010)  لدى المهام التعليمية الذاكرة العاملة أثناء  الكشف عنإلي 
 Tamm et)، كما استهدفت دراسة األطفال ذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط 

al., 2010,86 )  توجيه النتبا  والتدريب المستمر وتقسيم النتبا  مع استخدام إلي بحث
 Taconnat)، وهدفت دراسة األطفال في تشخيص اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط 

et al., 2009 ) إلى معرفة أثر العمر على تذكر بعض المفردات لدى عينة من الراشدين
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 Andersen et)وكبار السن ودور المرونة المعرفية فى عملية التذكر ، كما هدفت دراسة 

al., 2012 ) الضعف في الذاكرة والتعلم لدي األطفال والمراهقين ذوي اضطراب النتبا  بحث
الكشف عن ما وراء الذاكرة والمرونة ( ,610)ما استهدفت دراسة بقيعى كوفرط النشاط ، 

 .المعرفية والعالقة بينهما 
  من حيث العينة:  ًاثاني

 ,.Tamm et al) مثل دراسةالدراسات والبحوث  معرمتضح صغر حجم العينة في ي

وبالنسبة  ذوي اضطراب النتبا  وفرط النشاط ،طفال من ( ,6) تهاعين التي كانت (2010,86
، ( Marusiak & Janzen, 2005) دراسة كل من : مثل من األطفال لعمر العينة  كانت  

(Buzy et al., 2009)لذا سيركز البحث الحالي على األطفال من منطلق التدخل المبكر ،. 
 
 
 من حيث النتائج :  ثالثًا

هيز البصري العجز في ممر التجاتفقت معرم الدراسات والبحوث  السابقة على أن 
المكاني يعد مدشرًا لذوى اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط،  وأن أداء األطفال ذوي 
اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط كان منخفض جدًا مقارنة بالعاديين في إجراءات 

ديهم  لالذاكرة العاملة وخاصة الذاكرة العاملة المكانية مقارنة بالذاكرة العاملة اللفرية ، و 
مثل دراسة الذاكرة العاملة  فيوالبصرية المتضمنة  الفونولوجيةضعف في العمليات 

(Westerberg et al., 2004 )دراسة ،(Marusiak & Janzen, 2005 ) ،
-Huang)دراسة ،(Buzy et al., 2009)، دراسة (Brocki et al., 2008)دراسة

Pollock et al., 2010) دراسة ،(Andersen et al., 2012.) 
تحسين الورائف و الذاكرة العاملة أداء في  الفعاليةلتدريب علي مهام الذاكرة كما كان ل

التنفيذية ، وارهر أداء األطفال علي الختبارات النفس عصبية تحسن في التفكير السائل 
مثل دراسة  والمرونة المعرفية والذاكرة العاملة لذوي اضطراب النتبا  المصحوب بفرط النشاط

(Klingberg et al., 2005 )دراسة ، (Tamm et al., 2010 )  كما أن أكثر العوامل ،
، كما ( Taconnat et al., 2009)فعالية في عملية التذكر هو المرونة المعرفية مثل دراسة 
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وجدت عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين مقياس ما وراء الذاكرة الكلى والمرونة المعرفية وبين 
 ( .,610)عن الذاكرة واستراتيجيات الذاكرة والمرونة المعرفية مثل دراسة بقيعى  بعدى الرضا

 :البحوث السابقةالدراسات و و  أوجه الشبه والختالف بين البحث الحالي -
برنامج الحالي مع جميع الدراسات والبحوث السابقة في تناول  البحثختلف ي -0

 المصحوب النتبا  اضطراب لدي التلميذات ذواتلماوراء الذاكرة باستخدام الوسائط المتعددة 
 .النشاط وجذب انتباههن بفرط

الذاكرة العاملة الفونولوجية والمرونة الحالي في تناول متغير  البحثختلف ي -6
 .النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب التلميذات ذواتلدى  المعرفية
السابقة في العينة واألدوات الحالي مع جميع الدراسات والبحوث  البحثختلف ي -,

والبرنامج التدريبي المحوسب  رغم استفادته من بعض الدراسات والبحوث السابقة في بناء 
 .Tamm et al) ، دراسة ( Klingberg et al., 2005)دراسة  مثل، البرنامج التدريبي

2010). 
  :فروض البحث

المجموعتين التجريبية توجد فروق ذات دللة احصائية بين متوسطي رتب درجات  -0
 .لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعديوالضابطة في الذاكرة العاملة الفونولوجية 

توجد فروق ذات دللة احصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية  -6
 .لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعديوالضابطة في المرونة المعرفية 

وجد فروق ذات دللة احصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية ل ت -,
 .والتتبعي البعدي ينفي القياسفي الذاكرة العاملة الفونولوجية 

ل توجد فروق ذات دللة احصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية  -4
 .والتتبعي البعدي ينفي القياسفي المرونة المعرفية 

 :ت البحث إجراءا

 :املنهج املستخدم يف البحث - 1
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ينتمي البحث الحالي إلى فئة البحوث شبه التجريبية التي تهدف إلى بحث أثر متغير 
وهو برنامج تدريبي لماوراء الذاكرة باستخدام الوسائط المتعددة ( المتغير المستقل)تجريبي 

 .   الذاكرة العاملة الفونولوجية والمرونة المعرفيةويتمثل في كل من ( المتغير التابع)على 
 :عينة البحث -2

 النتبا  اضطراب تلميذة من ذوات( 06)من التقنين تكونت عينة : التقننيعينة  -أ
بغرض تقنين أدوات البحث، باإلضافة إلى النشاط في المرحلة البتدائية  بفرط المصحوب

فيها عند تطبيق أدوات البحث على أفراد العينة الوقوف على بعض الصعوبات التي يمكن تال
 .األساسية 
 النتبا  اضطراب ذوات تلميذات( 8) منتكونت  :عينة البحث األساسية -ب

( 00،1-00)أعمارهن الزمنية ما بين تراوحت النشاط في المرحلة البتدائية  بفرط المصحوب
نسبه ذكائهن ما بين ، تراوحت ( 1،660)وانحراف معياري ( 00،10) بمتوسطسنوات 

 (.0،8,6)وانحراف معياري ( 012،11) بمتوسط( 014-010)
 :  خطوات اختيار عينة البحث األساسية   -جط 

تم إجراء البحث بمدرسة الحادية والعشرون البتدائية للبنات بمدينة الطائف على 
تم تشخيصهم  تلميذات( 8) معددهالنشاط و  بفرط المصحوب النتبا  اضطراب التلميذات ذوات

تشخيص النشاط ، ولزيادة التأكيد للحالت المطلوبة  بفرط المصحوب بالفعل باضطراب النتبا 
 :يمكن توضيحها كمايليالعينة األساسية للبحث بعدة مراحل 

 علـى  ،(6110) حنـور / وتقنـين تعريـب للـذكاء العـرب بينيـه سـتانفورد تطبيق مقيـاس
 بفـــرط المصــحوب النتبـــا  اضــطراب ن ذواتتلميــذة مـــ (08 =ن)عينــة كليــة مبدئيـــة 

 .(01)قل من أحصلوا على درجات  تلميذتين استبعاد ، تم  النشاط

 ن )  البـاحثتين علـى/ النشـاط إعـداد بفـرط المصـحوب النتبـا  تطبيق مقياس اضطراب
 اســتبعاد النشــاط ، وتــم  بفــرط المصــحوب النتبــا  اضــطراب تلميــذ  مــن ذوات( 02= 

 .(2,)من  أقلعلى درجات  تحصلواحدة  تلميذة

  الخمســة عشــرة  علــى( البــاحثتين/ إعــداد)تطبيــق اختبــار الــذاكرة العاملــة الفونولوجيــة
النشـاط ، وتـم اسـتبعاد  تلميـذتين  بفـرط المصـحوب النتبـا  اضـطراب تلميذة مـن ذوات

 .(01)من  أكثرعلى درجات  تاحصل
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  ى الثالثــة عشــرة تلميــذة مــن علــ (البــاحثتين/ إعــداد)تطبيــق مقيــاس المرونــة المعرفيــة
ى علـ نحصـلتلميـذات ( 4)النشاط تم اسـتبعاد  بفرط المصحوب النتبا  اضطراب ذوات

 .(01)من  درجات أكثر

 تلميــذة واحــدة لــم توارــب علــى الحضــور، وبــذلك أصــبح عــدد أفــراد العينــة اســتبعاد  تــم
أكــد مــن ثمانيــة تلميــذات ذوات اضــطراب النتبــا  المصــحوب بفــرط النشــاط ، وتــم الت

معلمات هدلء  التلميذات على إمكانية تدريبهن والموافقة على مساعدة الباحثتين فـي 
 .متابعة تدريبهن في البرنامج المعد

  تلميـذات مـن ذوات( 4)تم تقسيم العينة  بالتسـاوي إلـى مجمـوعتين إحـداهما تجريبيـة 
 مــن ذوات تلميــذات( 4)النشــاط، واألخــرى ضــابطة  بفــرط المصــحوب النتبــا  اضــطراب
 .النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب

 فــي القبلــي القيــاس فــي والضــابطة التجريبيــة المجمــوعتين بــين التكــافد مــن وللتحقــق 
، الـــذكاء ، اختبـــار الـــذاكرة العاملـــة الفونولوجيـــة  ،الزمنـــيلعمـــر ا): التاليـــة المتغيـــرات

 مسـتقلتين، مـوعتينلمج( U)وتنـي مـان اختبـار اسـتخدام تـم( مقياس المرونة المعرفية
 :التالي الجدول في كما النتائج وجاءت

لمتوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية   "U "نتائج حساب قيمة ()*(  0)جدول 
 .والضابطة على  متغيرات البحث في القياس القبلي

 متغيرات البحث

المجموعة 
 التجريبية 

 4= ن 

المجموعة 
 الضابطة 

 4= ن 
معامل مان 

 Uنى ويت
Z الداللة 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

غير  4.4.1 4 22 3.3 44 3،3 الزمنيالعمر 
غير  31..1 3.3 21،31 3.43 43.31 4.44 الذكاء دالة
 االنتباه مقياس اضطراب دالة

 النشاط بفرط المصحوب
4،43 41،31 4،44 41،31 1،3 1.411 

غير 
 دالة

غير  1.434 1،3 41،31 4،43 41،31 4،44ذاكرة العاملة اختبار ال

                                                 

 Statistical package for social Science (SPSS)حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية  مت استخدام (*)
 .لتحليل البيانات إحصائيا( 01)اإلصدار 
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 متغيرات البحث

المجموعة 
 التجريبية 

 4= ن 

المجموعة 
 الضابطة 

 4= ن 
معامل مان 

 Uنى ويت
Z الداللة 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 دالة الفونولوجية

غير  1.143 1 41 4 21 3 مرونة معرفية بدائلي
غير  1.311 1،3 41،31 4،43 41،31 4،44 مرونة معرفية تحكمي دالة
غير  1.434 1،3 41،31 4،44 41،31 4،43 درجة كلية دالة
 متوســطيبـين  تكــافد  ، ممـا يعنــى أن هنـاك اً وجـد فــروق دالـة إحصــائيأنــه ل ت( 0)يتضـح مــن الجـدول  دالة

ن قيمـة إ، حيـث القبلـيالقيـاس  فـيرتب المجموعتين التجريبية والضابطة علـى جميـع متغيـرات البحـث 
(U) بين المجموعتين التكافدمن  مناسبة، مما يشير إلى وجود درجة اً غير دالة إحصائي. 

  :أدوات البحث 
 (2001)حنوره / تعريب وتقنني (الطبعة الرابعة)رد بينيه العرب للذكاء مقياس ستانفو -0

محور قـدرات السـيولة  -محور القدرات المتبلورة )ثالثة محاورالمقياس يتضمن  :وصف املقياس
 مجـال السـتدلل اللفرـى)تتضـمن أربعـة مجـالت( محور الذاكرة قصيرة المدى -التحليلية 

، (محـــور الـــذاكرة قصـــيرة - التجريـــديل الســـتدلل مجـــا - مجـــال الســـتدلل الكمـــى -
ســنة ، وتوجــد بطاريــة للمســح ( 11-6)للمرحلــة العمريــة فإنــه يطبــق مــن ســن  وبالنســبة

( المفـردات ـ ذاكـرة الخـرز ـ الرياضـيات ـ تحليـل الـنمط)السريع تتضمن أربعة اختبارات هـى 
الكشـف عـن ذكـاء فـرد ، وتستخدم هذ  البطارية فى الحـالت التـى تحتـام إلـى سـرعة فـى 

ــراد مــن قبــل ،  ــاس ذكــاء األف ــر إذا تــم قي ــراد ، كمــا تســتخدم بصــورة أكب أو عــدد مــن األف
وتحتام إلى التأكيد على نسبة ذكاء هدلء األفـراد ، ويمكـن عـرض تلـك الختبـارات بإيجـاز 

 :فيما يلى
ن مجموعـة صـور عبارة عـ األوليتكون هذا الختبار من جزئين ،  :اختبار املفردات اللغوية- 7

عبــارة عــن مفــردات يطلــب مــن المفحــوص أن يقــدم  والثــانييطلــب مــن المفحــوص أن يســميها ، 
تعريفا لكل منها ، ويستمر تقـديم الختبـار إلـى أن يفشـل المفحـوص فـى اإلجابـة عـن ثالثـة بنـود 

 .على األقل فى مستويين متتاليين
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عبــارة عــن قطــع ذات أشــكال علــى يعتمــد علــى مجموعــة مــن األدوات  :اختبططار ذاكططرة ا ططر - 7
مــع قاعــدة يثبــت ( األبــيض واألزرق واألحمــر)هيئــة كــرة وطبــق وأنبوبــة وقمــع ذات ألــوان مختلفــة 

عليها حامل ويطلب من المفحوص بعـد أن تعـرض عليـه صـورة مرسـوم عليهـا شـكل يضـم بعـض 
بعــد إخفــاء  تلــك القطــع ـ اســتخدام المــواد المقدمــة إليــه لتصــميم شــكل مماثــل علــى الحامــل وذلــك

الصــورة التــى عرضــت عليــه ، ويســتمر تقــديم الختبــار حتــى يفشــل المفحــوص فــى اإلجابــة عــن 
 .مستويين متتاليين

يعتمد على معرفة مبادئ الرياضيات البسيطة وهو مكون من مجموعـة  :اختبار الرياضيات- 7
مفحــوص فــى مــن المســائل الرياضــية تنــدرم فــى الصــعوبة ويســتمر تقــديم الختبــار حتــى يفشــل ال

 .اإلجابة عن ثالث مسائل على األقل فى مستويين متتاليين
ويتضـــمن بنـــودا لـــصدراك البصـــرى وفهـــم مكونـــات الصـــورة  وحركتهـــا  :اختبااااح تللياااط الااانمط -7

وتكوينهــا ، ويســتمر تقــديم الختبــار حتــى يفشــل المفحــوص فــى اإلجابــة عــن مســتويين متتــاليين 
 (.0-8: 6110حنور  ، )
 :سيكومرتية للمقياسالكفاءة ال -ب

تم حساب معـامالت صـدق المقيـاس فـى البيئـة العربيـة مـن خـالل بطاريـة مكونـة :صدق المقياس
مقياس رسم الرجـل ـ مقيـاس المتاهـات لبورتيـوس ـ مقيـاس وكسـلر "من مقاييس ذكاء مقننة هى 

ن خــالل ، وقــد أبـرزت النتـائج التـى تــم الحصـول عليهـا مـ(" ,طــ)لـذكاء األطفـال ـ مقيـاس بينيـه 
وجــود مدشــرات عاليــة علــى صــدق ( 4طـــ)اســتخدام هــذ  المقــاييس مــع مقيــاس ســتانفورد بينيــه 

ــارات  ــاء درجــات اختب ــة ، وهــو مــا تأكــد مــن خــالل دراســة ارتق ــة العربي ــى البيئ ــد ف المقيــاس الجدي
ــل  المقيــاس مــع تقــدم العمــر ، حيــث رهــر ارتقــاء الــدرجات مــع ارتقــاء العمــر ، كمــا أبــرز التحلي

لمكونات المقياس وضوحا كافيا حول ترابط اختبارات كل مجال مـن مجـالت المقيـاس مـع  العاملى
ــى التأكــد مــن الصــدق العــاملى للمقيــاس  ــبعض ، وهــو مــا يشــير إل ــور  ، )بعضــها ال : 6110حن

ونررا لستخدامه علي نطـاق واسـع فـي الكثيـر مـن البحـوث والدراسـات فـي البيئـة  (.001-060
 .ة العربية السعودية أطمئنت الباحثتان لصدقه وثباتهالعربية خاصة في المملك

علـى عينـات متنوعـة مـن حيـث قامت العديد من الدراسات بحساب ثبـات المقيـاس :ثبات المقياس
من البالد العربيـة منهـا مصـر وبعـض بـالد الخلـيج العربـى منهـا الكويـت ، وذلـك  العديدالعمر فى 
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ادلــة كيــودر ريتشاردسـون ، ومعادلــة جتمــان ، وقــد بعـدة طــرق منهــا إعــادة اجـراء الختبــار ، ومع
 .ثبت منها جميعها أن اختبارات المقياس على درجة عالية من الثبات

 الباحثتني/ إعداد النشاط  بفرط املصحوب االنتباه مقياس اضطراب - 2

اضــطراب  يهــدف هــذا المقيــاس إلــى التعــرف علــى التلميــذات ذوات :ووصــفه المقيــاسالهــدف مــن 
المصــحوب بفــرط  النشــاط فــي الصــف الســادس البتــدائي مــن وجهــة نرــر األم ، ووجهــة  النتبــا 

نرـر المعلمـة، وتصــنف التلميـذة بـأن لــديها اضـطراب انتبـا  مصــحوب بفـرط نشـاط إذا حــددت األم  
والمعلمة استمرار ستة أعراض علي األقل في بعد اضطراب النتبا  وستة أعراض علـي األقـل فـي 

الندفاعية لمدة سـتة أشـهر، وهـو مـا اتفقـت عليـه المقـاييس المعـد  فـي هـذا بعدي فرط النشاط و 
المجال ، والمقياس غير محدد الوقت لصجابة عنه ، وتطلب الباحثتان من المعلمـة واألم  اإلجابـة 

 .عن جميع األسئلة
 :طريقة التصحيح

، غالبـًا 0= أحيانـًا  صـفر،= أبدا ) تم توزيع الدرجات بالنسبة لنسخة األم ، والمعلمة كما يلي 
أي أن النهايـة عبـارة ،( 11)ويتكـون المقيـاس فـى صـورته النهائيـة مـن  ،( ,= ، دائمًا  6= 

درجـة فـأكثر ( 2,)درجة  ، وبذلك تكون التلميذة الحاصلة علـي ( 010)هى للمقياس العرمى 
فـي درجـة  08درجة في بعد اضـطراب النتبـا  و 08بحيث تحصل علي ) في أي من النسختين

تكـــون لـــديها اضـــطراب انتبـــا  المصـــحوب بفـــرط  النشـــاط ، ( بعـــدي فـــرط النشـــاط والندفاعيـــة
وبالنسبة للمقياس تـدل الدرجـة المرتفعـة علـى المسـتوى المرتفـع لضـطراب النتبـا  المصـحوب 

ثالثـة أبعـاد لضـطراب النتبـا  المصـحوب المقيـاس  ويقـيسبفرط  النشاط ، والعكس صـحيح ، 
-44)، الندفاعيـة ( ,4-,6)، فـرط النشـاط(66-0)ا يلـي اضـطراب النتبـا بفرط النشاط كم

11.) 
 :اا صائص السيكومرتية للمقياس  

من أساتذة علم النفس التربوي والصحة النفسية ( 00)على  المقياسعرض تم  :الصدق
حت حول مدى وضوح وكفاية العبارات ، تراو  الرأيإبداء  سعادتهم من ا، وطلبوالتربية الخاصة

 -01،0)ما بين  على جميع أبعاد عبارات الختبار من عناصر التحكيم التفاقنسب 
 .مما يدل على صدق مناسب للمقياس ،%(011
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من  (06=ن ) على نفس عينة التقنين الختباربإعادة تطبيق  تانالباحث تقام :الثبات
بفاصل  النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب السادس البتدائي ذواتالصف تلميذات 

فبلغت قيمة ، بحساب معامالت الرتباط بين التطبيقين األول والثاني  تاثم قام شهرزمني قدر  
اضطراب النتبا ، فرط النشاط ، )بين نسختي األم والمعلمة إلبعاد المقياسمعامل الرتباط 

لكلية بين ،كما بلغ معامل الرتباط للدرجة ا(1186،,118، 1180)على الترتيب( الندفاعية
، مما يدل على ثبات ( 1110)وهي قيم دالة عند مستوى  (1182)نسختي األم والمعلمة

 . مناسب للمقياس
 بفطرط  املصطحوب  االنتباه اضطراب اختبار الذاكرة العاملة الفونولوجية لدي التلميذات ذوات - 3

 النشاط

 الباحثتني/ إعداد 

السادس الصف تلميذات  الفونولوجية لدى الذاكرة العاملة إلي قياس قدرة الختباريهدف 
مفردة ( 00)من  الختبارتكون ، وي النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب البتدائي ذوات

كلمات مكونة من ( 4)كلمات مكونة من مقطعين ،( 1)كلمات مكونة من مقطع واحد،( 8)منهم 
درجة من تحصل على اقل ( 00)ثالثة مقاطع، وبالنسبة لطريقة التصحيح يصحح الختبار من  

    .الذاكرة العاملة الفونولوجية  قدرة درجات فهي تعاني من قصور واضح في( 01)من 
 :لالختبارالكفاءة السيكومرتية  

أستاذ من أساتذة علم النفس التربوي والصحة ( 00)على  الختبارعرض تم : الصدق 
حول مدى وضوح وكفاية العبارات ،  الرأيإبداء  سعادتهم من ا، وطلبالنفسية والتربية الخاصة

 -0110)ما بين  على جميع أبعاد عبارات الختبار من عناصر التحكيم التفاقتراوحت نسب 
 .مما يدل على صدق مناسب لالختبار ،%(011

من  (06=ن ) على نفس عينة التقنينالختبار بإعادة تطبيق  تانالباحث تقام :الثبات
بفاصل  النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب بتدائي ذواتالسادس الالصف تلميذات 

فبلغت قيمة ، ثم قام بحساب معامالت الرتباط بين التطبيقين األول والثاني شهر، زمني قدر  
 (. 1110)وهي قيمة دالة عند مستوى( 1180)معامل الرتباط 
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/ إعداد )  النشاط بفرط املصحوب االنتباه اضطراب مقياس املرونة املعرفية لدي التلميذات ذوات -4

 (الباحثتني

مستوى المرونة  تحديدإلي  الختباريهدف : ووصفه وطريقة التصحيح الختبارالهدف من 
 النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب السادس البتدائي ذواتالصف تلميذات  المعرفية لدى

د األول التحكمي وهو يقيس ميل البع: مفردة مقسمين إلى بعدين( 61)تكون المقياس من ، وي
النشاط إلى إدراك  بفرط المصحوب النتبا  اضطراب السادس البتدائي ذواتالصف تلميذات 

السادس البتدائي الصف البدائلي قدرة تلميذات : المواقف الصعبة على أنها مقيدة، البعد الثاني
رات البديلة المتعددة لصحداث النشاط على إدراك التفسي بفرط المصحوب النتبا  اضطراب ذوات

والمواقف الحياتية وقدرتهن على إنتام حلول بديلة متعددة للمواقف الصعبة، وبالنسبة لطريقة 
درجات فهي تعاني ( 01)درجة من تحصل على اقل من ( 61)التصحيح يصحح الختبار من 

    .المرونة المعرفية  من قصور واضح في
 :لالختبارالكفاءة السيكومرتية 

استاذ من أساتذة علم النفس التربوي والصحة ( 00)على  المقياسعرض تم  :الصدق 
حول مدى وضوح وكفاية العبارات ،  الرأيإبداء  سعادتهم من ا، وطلبالنفسية والتربية الخاصة

 -0110)ما بين  على جميع أبعاد عبارات الختبار من عناصر التحكيم التفاقتراوحت نسب 
 .على صدق مناسب للمقياسمما يدل  ،%(011

من  (06=ن ) على نفس عينة التقنين المقياسبإعادة تطبيق  تانالباحث تقام :الثبات 
بفاصل  النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب السادس البتدائي ذواتالصف تلميذات 

لغت فب، بحساب معامالت الرتباط بين التطبيقين األول والثاني  تاثم قامشهر، زمني قدر  
كما  (1180،,118)على الترتيب  (البدائلي -التحكمي ) لبعدي المقياسقيمة معامل الرتباط 

، مما ( 1110)وهي قيم دالة عند مستوى  (1182)بلغ معامل الرتباط للدرجة الكلية للمقياس
  . يدل على ثبات مناسب للمقياس

التلميذات لوسائط املتعددة  لدي الربنامج التدرييب ملهارات ما وراء الذاكرة باستخدام ا  -5

 ( تنيالباحث/ إعداد ) النشاط بفرط املصحوب االنتباه اضطراب ذوات



 م6102أبريل( 44)العدد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 777 - 

 

لـــدى تحســـين الـــذاكرة العاملـــة الفونولوجيـــة والمرونـــة المعرفيـــة  :اهلطططدف العطططام للربنطططامج  -أ
 .في المرحلة البتدائية فرط النشاطالمصحوب باضطراب النتبا  التلميذات ذوات 

عبارة عن كلمات وفقرات وأناشيد وصـور محـررة مـن المحتـوى لتناسـب   :ى الربنامج حمتو -ب
مكاناتقدرات   . النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب التلميذات ذوات واق

يتكـــون البرنـــامج فـــي صـــورته النهائيـــة مـــن عشـــرين جلســـة تدريبيـــة  :وصطططف الربنطططامج  -ج
 :محسوبة يمكن إيجازها في الجدول التالي 
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 ملخص  جلسات البرنامج( 6)ول جد

الفنيا الهدف الموضوع الجلسة
 ت 

 األدوات

 بعض استراتيجيات 2، 4
 ما وراء الذاكرة

مهام الذاكرة المختلفة التي يمكن  علىالتلميذات   تتعرفأن  -
 .على حفظ وتذكر المعلومات بسهولة نأن تساعده

التلميذات  الغرض من أهداف وتطبيق هذا  تذكرأن  -
 .البرنامج

 
 
 
 

  التدعيم 
  التعزيز
 التلقين

 

 
 
 
 

 الكمبيوتر
 
 

 أسطوانة
 CD  

 للبرنامج 
 المعد
 

 التدريب على  4، 3
متغيرات الخصائص 

 الشخصية

ميز التلميذات  بين جوانب القوة والضعف الخاصة تأن  -
 .بالذاكرة

 

التدريب على متغير  1، 3
 خصائص المهمة 
 ومتغير التشخيص

 "تقييم الصعوبة"

 .التلميذات  على مهام الذاكرة المتنوعة تحدد أن -
تساعد على الحفظ  التيالتلميذات  العوامل  تذكرأن  -

  .والتذكر

 التدريب على متغير 4، .
 اإلستراتيجية

استراتيجيتى التسميع "
 "والتنظيم

 .عرف التلميذات  على إستراتيجية التسميعتتأن  -
 . يمتعرف التلميذات  على إستراتيجية التنظتأن  -

1 ،41 
 

       التدريب على متغير     
 اإلستراتيجيةخصائص    

    استراتيجيتى التصور      
 العقلى والكلمة المفتاحية    

 .التلميذات على إستراتيجية التصور العقلى تستخدمأن  -
 .الكلمات المفتاحية التلميذات على إستراتيجية تستخدمأن  -

44 ،
42 

 التدريب على الوعى  
 بالذاكرة

تعرف التلميذات على مفهوم الوعى بالذاكرة وأهميته تأن  -
 .كمتطلب أساسي للتذكر الجيد

التلميذات اإلستراتيجية المناسبة التى تساعد على  تذكرأن  -
 .الحفظ والتذكر

43 ،
44 

التدريب على متغير 
 الحساسية المعرفية

تعرف التلميذات  على صفات وخصائص المعلومات تأن  -
مات التى تم التدريب عليها وخصائص إستراتيجية والكل

 .التذكر المالئمة
ستنتج التلميذات  اإلستراتيجية المناسبة لكل نوع من تأن  -

 المعلومات المقدمة
43 ،
41 

التدريب على  مراقبة  
 الذاكرة

 .تعرف التلميذات على مفهوم مراقبة الذاكرة تأن  -
 أثناء مهام التذكر التلميذات كيفية مراقبة الذات تستخدمأن  -

4. ،
44 

التدريب على ضبط    
 وتوجيه الذات أثناء التذكر

تعرف التلميذات  على كيفية ضبط وتوجيه الذات أثناء تأن  -
 مهام التذكر

 .وتوجيه سلوكهم الخاص بذاكرتهمطبق التلميذات ضبط تأن  -

تعرف التلميذات  على كيفية تقييم أداء ذاكرتهم أثناء تأن  -
التذكرية  نعلى قدرته نمعينة من خالل حكمهأداء مهام 
 .ليهاالمتدرب ع

41 ،
21 

أن تذكر التلميذات مفهوم الذاكرة ووظيفتها وأهميتها  - (ختامية وتقويمية)
 .بالنسبة لنا
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الفنيا الهدف الموضوع الجلسة
 ت 

 األدوات

التلميذات  العوامل التى تجعل مهمة التذكر سهلة  تحددأن  - 
 و صعبة أ
مهام  أن تذكر التلميذات  أنسب االستراتيجيات فى إنجاز -

 .التذكر المتنوعة والتفضيل بينهما
أن تذكر التلميذات  كيف نراقب ذاكرتنا أثناء أداء المهام  -

 .التذكرية
التلميذات  صفات وخصائص الكلمات والمعلومات  تحددأن  -

 .التى تناسبها كل إستراتيجية من إستراتيجيات التذكر
 أن تذكر التلميذات   كيفية تخطيط وتوجيه وتقييم السلوك -

 .المرتبط بالذاكرة قبل وأثناء أداء مهمة معينة

( 1)تم التطبيق العملي للبرنامج علـى مـدى  :الحدود الزمنية والمكانية لتطبيق البرنامج -د
فـي لكـل جلسـة دقيقـة ( 11)جلسـات أسـبوعيا بواقـع ( ,)أسابيع ، وتم تطبيـق البرنـامج بواقـع 

م حيــث تــم تطبيــق كــل جلســة مــن 6101/6102الفصــل الدراســي األول  للعــام الدراســي لعــام 
ــى ت ــامج عل ــذلجلســات البرن ــة بمدرســة  اتمي ــة والعشــرونالمجموعــة التجريبي ــة  الحادي البتدائي

 .الطائفبمدينة للبنات 
األساس النظري الذي يقوم عليها الربنامج التدرييب ملهارات ما وراء الذاكرة باستخدام الوسائط   -ه

ا للبرنـامج القـائم علـى مهـارات مـا وراء الـذاكرة مفي أثنـاء إعـداده استفادت الباحثتان :املتعددة
 اضــطراب التلميــذات ذواتباســتخدام الوســائط المتعــددة فــي تحســين الــذاكرة العاملــة لــدى لــدي 

مـن مالمـح بـرامج بعـض الدراسـات والبحـوث السـابقة والتـي  ، النشـاط بفـرط المصـحوب النتبا 
ــــدريبات العامــــة والمحــــد ــــى الت ــــزت عل ــــذاكرة رك ــــة مهــــارات مــــا وراء ال ــــل دراســــة دة  لتنمي مث

(Klingberg et al., 2005) دراسـة ، (Tamm et al., 2010)  ،(Taconnat et al., 

تنشـيط المعرفـة السـابقة :"كل جلسـة تدريبيـة تـتم علـي أربـع خطـوات رئيسـة هـيوأن ، ( 2009
ليهـا تلـك الجلسـة ، نهايـة بخالصة قصيرة من الجلسة األخيرة ، أداء التـدريبات التـي تشـتمل ع

 & Perez)"بمهمـة تمهيديـة للجلسـة القادمـة التلميـذاتالجلسة بملخص شامل لهـا ، تكليـف 

Garcia ,2002: 97 )  . 

تم عرض  :التحقق من صالحية الربنامج التدرييب ملهارات ما وراء الذاكرة باستخدام الوسائط املتعددة   -و
اسـتاذ مـن ( 00)الـذاكرة باسـتخدام الوسـائط المتعـددة علـى البرنامج التدريبي لمهارات مـا وراء 

وكـان ، علم النفس التربوي والصحة النفسية والتربية الخاصة للتأكد من صدق البرنـامجاساتذة 
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للسادة المحكمين بعض التوجيهات التـي أخـذتها الباحثتـان  فـي العتبـار عنـد تطبيـق البرنـامج 
لمـات المسـتخدمة فـي البرنـامج التـدريبي متضـمنة فـى أن تكـون الك) في صورته النهائية مثـل 

التلميــذة ضــرورة مســاعدة  - النشــاط بفــرط المصــحوب النتبــا  اضــطراب التلميــذة ذيقــاموس 
زالـة الغمـوض إن وجـد فـي  النشـاط بفـرط المصـحوب النتبا  ذات اضطراب بتقـديم التوجيهـات واق
يكتفي فـي كـل مهـارة بجلسـة واحـدة  أل -تدريب التلميذات بصورة فردية ضرورة  -التوجيهات 

وذلــك ألهميــة التــدريب علــى مهــارات مــاوراء الــذاكرة حيــث يتوقــف عــدد الجلســات علــى القــدرة 
وبالتـالي يجـب أن ، وتحسـنه النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب للتلميذة ذاتالستيعابية 

وهـذا مـا راعتـه ( ابعةتخصص لكل مهارة من جلستين إلى ثالث جلسات والهتمام بجلسات المت
 .  تانالباحث

اإلجططراءات التيريبيططة للربنططامج التططدرييب ملهططارات مططا وراء الططذاكرة باسططتخدام الوسططائط املتعططددة            - 

 :وتعليماته

  في الوقت  النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب ذواتتم استقبال التلميذات
 نيها والترحيب بهالمحدد لهم في حجرة الحاسب اآللي التي تم التدريب ف

 .نومستوياته نوتوجيه بعض الجمل بصياغة تناسب قدراته
   النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب ذواتلتلميذات لشرحت الباحثتان 

 .وطريقة السير فيه البحثالهدف من إجراء 

  النشاط بفرط المصحوب النتبا  ذوات اضطرابتم استثارة تفكير التلميذات 
التدريب المحوسب من خالل توعيتهم بأن ذلك سيحسن من  لالشتراك في هذا

 .بلغة تناسب قدراتهمالفونولوجية والمرونة المعرفية أدائهم في الذاكرة العاملة 
  ذواتتلميذات للتم تخصيص أربع جلسات تمهيدية تدريبية في األسبوا األول 

فية عن بمعلومات كا ن، بهدف تزويده النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب
 .كيفية استخدام فأرة الحاسوب وكيفية الضغط على األيقونات المحوسبة

  تم تخصيص باقي الجلسات بصورة تنفيذية على البرنامج المحوسب  من خالل
وتنفيذ التعليمات الموجهة من  تانبالجلوس بجوار الباحث تلميذةقيام كل 
ه حتى تتأكد تواستوعب هتعيد ما فهمتو  ابأسلوب يالئم قدراته للتلميذةالحاسوب 
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، ومراعاة التغذية الراجعة ا للتعليمات المقدمة إليه امن استيعابه تانالباحث
 .المحوسبة المناسبة

 : ثططالبحوات ططخط

  ـــة  إعـــداد األدوات وتقنينهـــابعـــد ـــى تكـــافد عين ـــان عل ـــامج والطمئن   البحـــثوتحكـــيم البرن
الـــذاكرة العاملـــة تطبيـــق اختبـــار األساســـية باســـتخدام بطاريـــة الختبـــارات المقننـــة ، تـــم 

قيـاس )علـى المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة الفونولوجية  ومقيـاس المرونـة المعرفيـة 
 ( .قبلي

   وبطريقـة فرديـة على تلميـذات المجموعـة التجريبيـة تطبيق البرنامج التدريبي المحوسب
وبعـد النتهـاء  ، في حين ترك أفراد المجموعة الضابطة لرروف اليوم الدراسـي العـادي ،

ــة  ومقيــاس مــن تطبيــق البرنــامج مباشــرة تــم تطبيــق اختبــار  ــذاكرة العاملــة الفونولوجي ال
، المجمــــوعتين (قيــــاس قبلــــي وبعــــدي)علــــى المجموعــــة التجريبيــــة المرونــــة المعرفيــــة 
 ( .قياس بعدى)التجريبية والضابطة 

  لعاملـة الفونولوجيـة  الـذاكرة اتطبيـق اختبـار القيـاس التتبعـي ، وذلـك ببعد مرور شهر تـم
 .(قياس تتبعي)على المجموعة التجريبيةومقياس المرونة المعرفية 

 :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث 

نررا لصغر عدد أفراد عينة البحث، فقـد تـم اسـتخدام بعـض األسـاليب اإلحصـائية 
ــى أفــراد المجمــوعت ــدريبي عل ــامج الت ــق البرن ــة، قبــل وبعــد تطبي ين التجــريبيتين ، الالبارامتري

وذلك بهدف اختبار صحة فـروض البحـث  واإلجابـة عـن تسـادلته ، ويمكـن حصـر أسـاليب 
 :المعالجة اإلحصائية فيما يلى

  اختبار مان ويتنىMann-Whitney  بين العينات غيـر المرتبطـة للكشف عن الفروق
. 

  اختبار ويلكوكسونWilcoxon  للكشف عن الفروق بين العينات المرتبطة. 
  ت"اختبــار و والنحرافــات المعياريــة ، ، المتوســطات "T. test  لقيــاس دللــة الفــروق ،

 .ومعامالت الرتباط أثناء تقنين أدوات البحث 
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 :ا وتفسريه البحثنتائج 

 : نتائج الفرض األول

توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي رتب درجات اجملموعتني " : ينص الفرض األول على أنه

لصاحل اجملموعة  يف القياس البعدية والضابطة يف الذاكرة العاملة الفونولوجية التيريبي

 Mann Whitneyولختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار مان ويتنى ، ." التيريبية
 : للزوام غير المتماثلة ، ويتضح ذلك في الجدول التالي

ــب درجــات أفــر   "U"نتــائج حســاب قيمــة ( ,)جــدول   اد المجمــوعتين التجريبيــةلمتوســطي رت
 .في القياس البعدىالذاكرة العاملة الفونولوجية  اختباروالضابطة في أداء 

 متغيرات البلث 

 المجموعة التجريبية 

 7= ن 

 المجموعة الضابطة 

معامط مان  7= ن 

 Uويتنى 
Z 

مستوى 

متوسط  الداللة

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 لعاملةالذاكرة ا

 الفونولوجية

 7,77 7,774 صفر 76 6.7 77 7.7

فروق ذات دللة احصائية بين متوسطي رتب درجات وجود  (,)يتضح من الجدول 
حيث  ، في القياس البعديالمجموعتين التجريبية والضابطة في الذاكرة العاملة الفونولوجية 

 .ح المجموعة التجريبيةلصال( 1،16)وهى دالة وموجبة عند مستوى  (صفر) U ةبلغت قيم
 :األولتفسري نتائج الفرض 

بالنسبة للمجموعة  الذاكرة العاملة الفونولوجيةأن التحسن الواضح في  تانترى الباحث
بالنسبة للمجموعة  الذاكرة العاملة الفونولوجيةالتجريبية وعدم وجود تحسن ملحور فى 

على  نتدربيلم  نيدية وكذلك ألنهالضابطة يرجع إلى تعلم المجموعة الضابطة بالطرق التقل
ذا حدث ذلك لما رهر الفرق  البرنامج التدريبي لماوراء الذاكرة باستخدام الوسائط المتعددة واق

 .الواضح بين المجموعتين لصالح  المجموعة التجريبية
التي توصلت إلى ( Klingberg et al., 2005)مع دراسة  األولتتفق نتائج الفرض و 
الذاكرة العاملة لذوي اضطراب النتبا  المصحوب أداء علي مهام الذاكرة في التدريب  فعالية 

 .بفرط النشاط
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أن ذلك التحسن بالنسبة للمجموعة التجريبية يرجع إلى أن البرنامج  تانوترى الباحث
 النتبا  اضطراب اتلتلميذات ذو لالتدريبي لما وراء الذاكرة باستخدام الوسائط المتعددة المعد 

 مهامعن طريق تقديم  نعلى إثارة اهتمامه المناسبةيتسم بقدرته   النشاط بفرط المصحوب
التدريب على متغير الخصائص  - الذاكرةماوراء استراتيجيات تتمثل في بعض  متنوعة

 - "تقييم الصعوبة"التدريب على متغير خصائص المهمة ومتغير التشخيص - الشخصية
التدريب على - "استراتيجيتى التسميع والتنريم"ةخصائص التدريب على متغير اإلستراتيجي

التدريب على - "استراتيجيتى التصور العقلى والكلمة المفتاحية "إلستراتيجيةا متغير خصائص
الوسائط المتعددة  من خالل التدريب على ضبط وتوجيه الذات أثناء التذكر -الوعى بالذاكرة

الذاكرة ، ومما ساعد أيضا فى تحسين أداء (الفيديو  – المتحركةالرسوم  –الصور  –الصوت )
على شاشة  يددنهاللمهارة التي  نبالنسبة للمجموعة التجريبية ورديته العاملة الفونولوجية

 .الحاسوب 
( المعنوى  –المادى ) هو استخدام التعزيز  األولكذلك فإن من عوامل تحقق الفرض 

واللعب والثناء  تقديم الهدايا ك اطالنش بفرط المصحوب النتبا  اضطراب اتلتلميذات ذو ل
بالسعادة  التلميذةالستجابة الصحيحة واألداء الجيد، وشعور  ةصاحب للتلميذةوالتصفيق 

لمهارة ما ، كما تعود فعالية البرنامج فى تحسين أداء  اعند أدائه اله تانعندما تبتسم الباحث
بطريقة فردية  نبتدريبه تانالباحثإلى صغر حجم العينة وتمكن  الذاكرة العاملة الفونولوجية

من خالل تدريب للمجموعة التجريبية،  الذاكرة العاملة الفونولوجيةكونها مناسبة لتحسين أداء 
من أفراد المجموعة التجريبية من المشاركة فى تلميذة إلى إتاحة الفرصة لكل  باإلضافةهذا 

أسابيع ، مما ( 1)لسات على مدى المختلفة لما وراء الذاكرة، والتدريب أثناء الج األنشطة
لدى المجموعة  الذاكرة العاملة الفونولوجيةجعل البرنامج المعد له الفعالية في تحسين أداء 

 .التجريبية عند مقارنة أدائها بالمجموعة الضابطة التى  لم تخضع لهذا البرنامج 
  :الثانينتائج الفرض 

للة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات توجد فروق ذات د: " على أنه الثانيينص الفرض 
لصالح المجموعة  في القياس البعديالمجموعتين التجريبية والضابطة في المرونة المعرفية 

 Mann Whitneyولختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار مان ويتنى ،  " التجريبية
 : للزوام غير المتماثلة، ويتضح ذلك في الجدول التالي
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 لمتوســطي رتــب درجــات أفــراد المجمــوعتين التجريبيــة  "U "نتــائج حســاب قيمــة ( 4)جــدول 
 .والدرجة الكلية في القياس البعدىالمرونة المعرفية والضابطة في أداء أبعاد  مقياس  

 متغيرات البلث 

 المجموعة التجريبية 

 7= ن 

 المجموعة الضابطة 

معامط مان  7= ن 

 Uويتنى 
Z 

مستوى 

متوسط  الداللة

 لرتبا

 مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 7.77 7.777 صفر 76 6.7 77 7.7 ( بدائلي)المرونة المعرفية 

المرونة المعرفية 

 (تلكمي)
 7.77 7.777 صفر 76 6.7 77 7.7

 7.77 7.774 صفر 76 6.7 6 7.7 الدحجة الكلية

رجات المجموعتين فروق ذات دللة بين متوسطي رتب دوجود  (4)يتضح من الجدول 
 في القياس البعدي المرونة المعرفية والدرجة الكلية مقياس ابعاد أداءالتجريبية والضابطة في 

للبعاد ( صفر)( درجة كلية –تحكمي  –بدائلي )للمرونة المعرفية  U  حيث بلغت قيم ،
 .جريبيةلصالح المجموعة الت( 1،16)وهى دالة وموجبة عند مستوى  السابقة والدرجة الكلية
 :الثانيتفسري نتائج الفرض 

 –تحكمي  –بدائلي )المرونة المعرفية مقياسأن التحسن الواضح في أداء  تانترى الباحث
بالنسبة للمجموعة التجريبية وعدم وجود تحسن ملحور فى أداء أبعاد  مقياس  (درجة كلية

ضابطة يرجع إلى تعلم بالنسبة للمجموعة ال(درجة كلية –تحكمي  –بدائلي )المرونة المعرفية
على البرنامج التدريبي لماوراء  نتدربيلم  نالمجموعة الضابطة بالطرق التقليدية وكذلك ألنه

ذا حدث ذلك لما رهر الفرق الواضح بين المجموعتين  الذاكرة باستخدام الوسائط المتعددة واق
 .لصالح  المجموعة التجريبية

التغير في التي بحثت  (Buzy et al., 2009)دراسة كما تتفق نتائج الفرض الثانى مع 
ذوي اضطراب النتبا   لدىالذاكرة العاملة عن طريق مهام قائمة علي برنامج كمبيوتري 

من بالنسبة للمجموعة التجريبية  المصحوب بفرط النشاط ولكن كان األداء متغير أكثر بكثير 
 . المجموعة الضابطة

أنه  التي اقترحت ( Tamm et al., 2010)ة دراسمع  الثانينتائج الفرض أيضا تتفق و 
النتبا  لعالم النتبا  والورائف التنفيذية لذوي اضطراب النتبا   تحسينيمكن استخدام 

 . المصحوب بفرط النشاط 
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أن ذلك التحسن بالنسبة للمجموعة التجريبية يرجع إلى أن البرنامج  تانوترى الباحث
 النتبا  اضطراب اتلتلميذات ذو لالوسائط المتعددة المعد  التدريبي لما وراء الذاكرة باستخدام

الوسائط خالل  من  تنمية المرونة المعرفية يتسم بقدرته  على  النشاط بفرط المصحوب
 .الحاسوب بلمهارة وتدريبهن على االمتعددة 

 : الثالثنتائج الفرض 

متوسطي رتب ل توجد فروق دللة إحصائيًا بين  : "ينص الفرض الثالث على أنه 
 ". والتتبعي البعدي ينفي القياسدرجات المجموعة التجريبية في الذاكرة العاملة الفونولوجية 
للزوام المرتبطة  Wilcoxon)ولختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون 

ذات اإلشارة للرتب للكشف عن اتجا  الفروق وحجم تلك الفروق، ويتضح ذلك في الجدول 
 : اليالت

في  رتب درجات  المجموعة التجريبية متوسطي بين فروقلل Zنتائج اتجا  ( 1)جدول 
 .في القياسين البعدي والتتبعي الذاكرة العاملة الفونولوجية اختبار

متوسط  العدد  الرتب المتغير

 الرتب

مجموع 

 الرتب

Z الداللة 

الذاكرة 

العاملة 

 الفونولوجية

 7.777 صفر صفر 7 الرتب السالبة

 غير دالة
 7 الرتب الموجبة

الرتب  7 7.7

 المتساوية

7 

 7 المجموع

وجود فروق دالة إحصائيًا  بين متوسطي رتب درجات عدم  (1)يتضح من الجدول  
 ، في القياسين البعدي والتتبعيالذاكرة العاملة الفونولوجية  اختبارالتجريبية على  ةالمجموع

 .للةدلم ترتق لحد ال وهى على الترتيب Z (01404)حيث بلغت قيم 
 
 

 :تفسري نتائج الفرض الثالث

وجود فروق دالة إحصائيًا  بين متوسطي رتب درجات ترجع الباحثتان تفسير عدم 
والتتبعي إلى  البعدي ينفي القياسالذاكرة العاملة الفونولوجية  اختبارالتجريبية على  ةالمجموع

 بفرط المصحوب النتبا  اضطراب اتلتلميذات ذو لالمعد لتدريبي استمرارية فعالية البرنامج ا
شهر بعد القياس البعدي إلى التنوا في المهارات المعروضة من خالل الوسائط  النشاط
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مكانات التلميذات  النتبا  اضطراب اتذو  المتعددة ، باإلضافة الى التعزيز المناسب لقدرات واق
الذاكرة العاملة داء ساهم بشكل إيجابي  في تحسين آ والذي بدور  ،  النشاط بفرط المصحوب

 .الفونولوجية لديهن
التي أوصت ( Andersen et al., 2012) تتفق نتائج الفرض الثالث مع دراسةكما 

اكتساب وتنريم وتشفير علي  لطالب ذوي اضطراب النتبا  وفرط النشاطتدريب اضرورة ب
 .المعلومات الجديدة
 ةوجود فروق دالة إحصائيًا  بين متوسطي رتب درجات المجموع عدمأن  تانوترى الباحث
نتيجة  والتتبعي  البعدي ينفي القياسالذاكرة العاملة الفونولوجية داء آالتجريبية على 
للبرنامج  باإلضافةكنموذم تعليمى  ( نماذم مجسمة -صور -أدوات ) تانلستخدام الباحث
بكفاءة عالية  النشاط بفرط المصحوب النتبا  باضطرا اتلتلميذات  ذو اتعلم تالمحوسب حيث 

وهذ  األدوات تساعد ( التعليم المقترن)عند دمج الجانب الحسى والمرئى والمسموا مًعا 
على التطبيق الفعلى للمهارة أثناء  النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب اتلتلميذات ذو ا

من جلسة إلى أخرى إل إذا  التلميذةتقل نت، ول  نالجلسة وتثبيت وترسيخ المهارة في أذهانه
عزز فورًيا ، لذلك يتم تلصجابة  التلميذةمحتويات الجلسة السابقة ، وعقب اختيار  تأتقن

 .فردًيا  التدريبيتطبيق مهام البرنامج 
 : الرابعنتائج الفرض 

يبية ل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجر  : "على أنه الرابعينص الفرض 
 ". والتتبعي البعدي ينفي القياسفي المرونة المعرفية 

للزوام المرتبطة  Wilcoxon)ولختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون 
ذات اإلشارة للرتب للكشف عن اتجا  الفروق وحجم تلك الفروق، ويتضح ذلك في الجدول 

 : التالي
فـي أداء  وسـطى رتـب درجـات  المجموعـة التجريبيـةمت بـين فـروقلل Zنتائج اتجا  ( 2)جدول 

 .والدرجة الكلية في القياسين البعدي والتتبعيالمرونة المعرفية أبعاد  مقياس  
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مجموع  متوسط الرتب العدد  الرتب المتغير

 الرتب

Z الداللة 

 بدائلي

 7.477 صفر صفر 7 الرتب السالبة

 غير دالة
 7 الرتب الموجبة

 7 المتساويةالرتب  6 7
 7 المجموع

 تلكمي

 7.744 7 7 7 الرتب السالبة

 غير دالة
 7 الرتب الموجبة

 7 الرتب المتساوية 7 7
 7 المجموع

دحجة 

 كلية

 7.767 7 7 7 الرتب السالبة

 غير دالة
 7 الرتب الموجبة

 7 الرتب المتساوية 7 7
 7 المجموع

وجود فروق دالة إحصائيًا  بين متوسطي رتب درجات عدم  (2)الجدول  يتضح من
في ( درجة كلية –تحكمي  –بدائلي )للمرونة المعرفية داء آالتجريبية على  ةالمجموع

درجة  –تحكمي  –بدائلي )للمرونة المعرفية   Z  حيث بلغت قيم  القياسين البعدي والتتبعي،
 .للةدلم ترتق لحد ال وهىلترتيب على ا( 11124، 11111، 011,6)( كلية

 :الرابعتفسري نتائج الفرض 

وجود فروق دالة إحصائيًا  بين متوسطي رتب درجات ترجع الباحثتان تفسير عدم 
والدرجة ( تحكمي –بدائلي )المرونة المعرفيةداء أبعاد  مقياس  آالتجريبية على  ةالمجموع

لتلميذات  لالمعد ارية فعالية البرنامج التدريبي والتتبعي إلى استمر  البعدي ينالكلية في القياس
شهر بعد القياس البعدي إلى التنوا في  النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب اتذو 

المهارات المعروضة من خالل الوسائط المتعددة ، باإلضافة إلى التعزيز المناسب لقدرات 
مكانات التلميذات والذي بدور  ساهم  ،  النشاط طبفر  المصحوب النتبا  اضطراب اتذو  واق

 .لديهنوالدرجة الكلية المرونة المعرفية داء بشكل إيجابي  في تحسين آ
إلى وجود عالقة إيجابية دالة ( ,610)بقيعى مع دراسة  الرابعتتفق نتائج الفرض كما 

ة إحصائيا بين مقياس ما وراء الذاكرة الكلى والمرونة المعرفية وبين بعدى الرضا عن الذاكر 
 .واستراتيجيات الذاكرة والمرونة المعرفية
وجود فروق دالة إحصائيًا  بين متوسطي رتب درجات كما ترجع الباحثتان تفسير عدم 

والدرجة ( تحكمي –بدائلي )المرونة المعرفيةداء أبعاد  مقياس  آالتجريبية على  ةالمجموع
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 المصحوب النتبا  اضطراب اتذو  والتتبعي إلى شعور التلميذات البعدي ينالكلية في القياس
تاحة الفرصة لكل  النشاط بفرط بالسعادة أثناء آداء المهام الموكلة إليهن خالل التدريب واق

تلميذ  على التعلم بطريقة فردية تعتمد على سرعتها في التعلم ودقتها في اآلداء على حسب 
مكاناتها  النمذجة، البرنامج  ا،كما ساهم تنوا الفنيات المستخدمة فىوحاجاتهقدراتها واق

المرونة داء أبعاد  مقياس  فى تحسين آ ، التغذية الراجعة(المادي واللفري)التعزيز
 .والدرجة الكلية( تحكمي –بدائلي )المعرفية

 :التوصيات والدراسات املقرتحة 

 :التوصيات- 1

  امن نتائج ، وما قدمت تينالحالي، وما توصلت إليه  الباحث البحثفى ضوء إجراءات 
الحالي ،  البحثا خالل تطبيق إجراءات م  من صعوبات واجهتهامن تفسيرات ، وما لمست

 النتبا  اضطراب ذوات بالتلميذاتبعض التوصيات التربوية فى مجال الهتمام  انقترحيا مفإنه
 :النشاط بفرط المصحوب

 بفرط المصحوب النتبا  اضطراب ذوات التلميذات اتتنريم دورات تدريبية لمعلم 
 .خالل تدريسهنعلى كيفية استخدام مهارات ماوراء الذاكرة المحوسبة  النشاط

  النتبا  اضطراب ذوات التلميذاتتنريم دورات تدريبية إرشادية لآلباء وأمهات 
بكيفية تنمية مهارات ماوراء الذاكرة  والذاكرة العاملة  النشاط لتوعيتهم بفرط المصحوب

 . نلدي أطفالهالفونولوجية والمرونة المعرفية 

  بالمملكة العربية السعودية  اهتمام مسئولي التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم
بالبرامج التى تلعب دورًا جوهريًا فى تحسين مهارات ماوراء الذاكرة والذاكرة العاملة 

 بفرط المصحوب النتبا  اضطراب ذوات التلميذاتلدى الفونولوجية والمرونة المعرفية 
 .شاطالن

 والتركيز في ( كلية التربية تخصص التربية الخاصة طالبات)المستقبل  اتتأهيل معلم
 ذوات التلميذاتعلى ما وراء الذاكرة باستخدام الوسائط المتعددة لدي  نتدريبه

من خالل ورش العمل فى أثناء التدريب  النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب
 . الميداني 
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 :ةالدراسات املقرتح -2

  فعالية برنامج للقصص الجتماعية في تحسين الذاكرة الجتماعية لدي
 .النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب ذوات التلميذات

  ذوات التلميذاتلدي  المكانيةفعالية برنامج للعب التخيلي في تحسين الذاكرة 
 .النشاط بفرط المصحوب النتبا  اضطراب

 للغة باستخدام الوسائط المتعددة في تحسين فعالية برنامج لتنمية ماوراء ا
 المصحوب النتبا  اضطراب ذوات التلميذاتلدي  الفونولوجية الذاكرة العاملة

 .النشاط بفرط
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