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  ملخص

بعض . تعلمھم للغة األجنبیةیشترك المتعلمون الكبار في عدد من الخصائص التي تؤثر على عملیة 
محدودیة الذاكرة لدیھم، : مثل علیھم التدریستأثیر   من ھونونجعلھم یا تھذه الخصائص یبدو أنھ

ضافة الى بعض المشاعر یھم من أسالیب تعلم راسخة، باإلدانشغالھم بأعمال سابقة، انتقائیتھم، مال
بعض الخصائص األخرى . یمیة سابقةالسلبیة والتجارب غیر السارة والتي تكونت من مواقف تعل

میلھم لالستقاللیة، امتالكم لخبرات سابقة یمكن االستناد  :تمثل مالمح للوعي ما وراء المعرفي مثل
ولقد حاولت الدراسة الحالیة . الخ...الكبیر لذواتھم، و وجود أھداف خاصة لتعلمھم  تقدیرھمعلیھا، 

ھدفت ھذه الدراسة إلي و لذا .  صوى للمتعلمین الكباراستثمار ھذه السمات بغیة تحقیق الفائدة الق
ولقد أجریت الدراسة علي أثنین  .المتعلمین الكبار للغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة لدىالمفردات  ةتنمی

أشھر  ستةمدتھ للغة اإلنجلیزیة ببرنامج  2006/2007للعام الدراسي  عین طالبًا من المقیدینأربو
ولقد تم توزیع  المعلمین  بالریاض باللمملكة العربیة السعودیة بكلیةالتدریب وخدمة المجتمع بمركز 

 .واحد وعشرین طالبا تكونت كل منھما من. وضابطة. تجریبیة : الطالب عشوائیا علي مجموعتین 
الذي  امجمن خالل البرن الذاكرة اتمادعالذاتي ل التولیدتدریًبا في  التجریبیةتلقى طالب المجموعة 
تم دمجھ مع تدریس المفردات، كما تم تفعیل اسلوب التفكر المسموع في ھذا صممھ الباحث والذي 

ولضمان تماثل . نفس التدریس بدون البرنامج الضابطةلمجموعة افي حین تلقى طالب . التدریب
ستة عشر  لمدةواستمرت التجربة  .المجموعات تعرضت المجموعتان لنفس ظروف التدریس

 وعي ما وراء المعرفة لدیھمو ة عینأفراد ال لمفردات القیاس القبلي والبعدي فیھا تم  وعا اسب
ولقد قام الباحث . على التتابع الوعي وراء المعرفيمقیاس و اختبار المفردات باستخدام مقیاس 

 .كذلك أیضا تم قیاس تذكرھم للمفردات باستخدام اختبار  بعدي مؤجل .ھاتین األداتین بتصمیم
دمج أسالیب دعم الذاكرة في تدریس المفردات كان اكثر فاعلیة من  أن وأسفرت نتائج التجربة عن

ذات التدریس بدونھا في  تنمیة تعلم الكبار للمفردات وتذكرھا وكذلك زیادة وعي ما وراء المعرفة 
وث ولقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصیات باإلضافة إلى مجموعة مقترحة من البح. لدیھم
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