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 لص:ستخالم
تعرف مستوى امتالك طالبات جامعة الملك هدف البحث الحالي إلى 

البات المستوى األول خالد لمهارات ما وراء الذاكرة، وتعرف الفروق بين ط
والسابع في ما وراء الذاكرة لدى طالبات جامعة الملك خالد، إضافة للكشف عن 
الفروق بين طالبات التخصصات العلمية واألدبية في ما وراء الذاكرة لدى 
طالبات جامعة الملك خالد. ولتحقيق هذه األهداف قام الباحثات بإعداد مقياس 

( من طالبات جامعة الملك 238على عينة قوامها )وتطبيقهما  ،ما وراء الذاكرة
خالد، وذلك بعد التحقق من صدقهما وثباتهما. واستخدم الباحثات األساليب 
اإلحصائية البارامترية مثل اختبار "ت"، للتحقق من فروض البحث. وتوصل 

 اآلتية:البحث إلى النتائج 
الذاكرة  مستوى امتالك طالبات جامعة الملك خالد لمهارات ما وراء -

 مرتفع.
( بين طالبات 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

المستوى األول والسابع في ما وراء الذاكرة لصالح طالبات المستوى 
                                                 

1
، كلية التربيةو  أستاذ علم النفس التربوي المساعد، كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة، جامعة الملك خالد 

 .باحث رئيسي() جامعة الزقازيق

2
باحث ) جامعة الملك خالد، العلوم واآلداب بظهران الجنوبكلية ، ستاذ مناهج وطرق تدريس المساعدأ 

 (.مشارك

3
 (.باحث مشارك) جامعة الملك خالدأستاذ الكيمياء العضوية المساعد، كلية العلوم اآلداب بسراة عبيدة،  

جامعة ، ث العلميبعمادة البح هذا البحث تم دعمه من خالل برنامج المجموعات البحثية
 .(12المملكة العربية السعودية )بالرقم:، الملك خالد
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 السابع.
(  بين 0.01توجد فروق ذات داللى إحصائية عند مستوى داللة ) -

ات طالبات التخصصات العلمية واألدبية لصالح طالبات التخصص
 األدبية.

 .التخصص ،المستوى الدراسي ،ما وراء الذاكرةالكلمات المفتاحية: 
 

Meta-Memory for king Khalid University Female 

Students According to Some Variables 

Dr. Mimi Al-Sayed Ahmed4 Dr. Fatma Mohamed Ameen5 Dr. Entsar Mohamed Ahmed6 
 

Abstract: 

       This research aims to recognize how much skills of meta-memory 

do king Khalid university female students have? And to recognize the 

differences between King Khalid university female students of level 1 

and level 7 for meta-memory scale. In addition to know the differences 

between King Khalid university female students scientific sections and 

arts sections of meta-memory scale. To achieve these goals, the 

researchers made a meta-memory scale and apply it, after verifying its 

reliability and validity, on a sample of (238) king Khalid university 

female students. The researchers used parameter statistical methods like 

(T) test to verify the research hypothesis. The researcher reached the 

following results: Meta memory scale levels for King Khalid university 

female students are high. There are statistically differences at the point 

(.01) between king Khalid university female students of level 1 and 

level 7 for meta-memory scale for level 7.There are statistically 

differences at the point (.01) between king Khalid university female 

students scientific sections and arts sections of meta-memory scale for 

the arts sections. The researcher offered some recommendations 

according to the research results. 

 Keywords: Meta memory, level of study, specification.  
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 مقدمة:
اكرة اإلنسانية دوًرا جوهرًيا في مختلف مجاالت السلوك تؤدي الذ 

االنساني، بما في ذلك الحديث والكتابة، والقراءة، واالستماع، وفي ممارسة 
األعمال والمهن والمهارات المختلفة، حتى في السير للشوارع وبين الطرقات وفي 

 كل االنشطة المتعلقة بمواقف حياتنا اليومية. 
ا، لكنه لم يبحث ة اهتمام كثير من العلماء قديمً احتل موضوع الذاكر 

والذي تناول الذاكرة بالبحث  ،بصورة علمية دقيقة إال عندما جاء العالم ابنجهاوس
عندما سعى الى تحديد الفهم واالدراك وعالقتهما بالتذكر الذي  ،والتفسير والتحليل

 (.Bell & Mather, 2005: 164) للجهود في هذا الميدان مهًماا نموذجً  دعأ  

وما وراء المعرفة من  ،بني فالفيل آراءه بداية حول تفكير ما وراء الذاكرة
خالل أفكار عالم النفس المعرفي جان بياجيه حول النمو المعرفي للطفل؛ فيما 
يختص بأن الطفل له طريقه في التفكير تختلف عن الكبار وأن الطفل يفكر 

مفهوم ما وراء المعرفة وهو التفكير في بأفكاره ومن هنا بدأ فالفيل التفكير ب
والذي قصد به المعرفة التي  ،وبدأ التفكير بمفهوم ما وراء الذاكرة ،التفكير

ا مفتاحً  تعدوالتي  ،وحول نقاط قوتها وضعفها ،يمكتلكها االشخاص حول ذاكرتهم
والتي تسمح للمتعلم بالسيطرة والوصول إلى  ،ا لتعلمهم ولنموهم المعرفيمهمً 
 في ذاكرته مع فهم محددات ذاكرته ونقاط قوتها وكيفية تنظيمها تراتيجياتاإلس

(Dunlosky & Thiede, 2013.) 

المعرفية الفعالة التي تعمل على  اإلستراتيجياتتعد ما وراء الذاكرة من 
أفضل عن  اورفع كفاءتها إذ تنمي عند الطلبة فهما ووعيً  ،تحسين أداء الذاكرة

والوعي بأنظمة الذاكرة  ،التذكر المناسبة إستراتيجياتوعي بكيفية عمل الذاكرة وال
وذلك يساعد على إنجاز جميع المهام المعرفية بطريقة فعالة وذات  ،المختلفة

 وتحصيلهم المعرفي األكاديمينجازهم ا  نها تؤثر في تعلم الطلبة و إكفاية ومن ثم ف

(Kreutzer et al., 1997:42.) 
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وراء الذاكرة تشير إلى المعرفة بالعمليات ( إلى أن ما 1979يرى فالفل )
قرر علماء النفس عقد  1998وفي عام  ،والمحتويات التي تتفاعل داخل الذاكرة

بكندا لمناقشة التطور في  لايرمؤتمر موسع في المجلس الدولي لعلم النفس بمونت
وتوصل المؤتمر إلى أنه يجب التمييز بين المفهوم ، دراسة ما وراء الذاكرة

وبين  ،ليدي الذي يتم بالمحدودية الشديدة والمتعلق بتحديد وظائف الذاكرةالتق
المفهوم المعاصر الذي ينظر نظرة أكثر شمولية لوظائف الذاكرة وهي معتقدات 

ن كل من هذين النمطين من المعتقدات أالدقيقة والسطحية عن الذاكرة و  األفراد
 (.21: 2008 ،) ذكري ريؤثر على السلوكيات المعينة للذاكرة وعلى التذك

( أن ما وراء الذاكرة تتضمن Schneider, 1999: 13) يرى شنايدر
)المعلومات التي يمتلكها  ما وراء الذاكرة التصريحية وهما: ،مكونين أساسيين

وما وراء الذاكرة اإلجرائية )قدرة الفرد  ،(رد حول عمليات الذاكرة الخاصة بهالف
 ،(ية التذكر وأداء المهام المعرفيةة أثناء عملعلى ضبط وتنظيم ومراقبة الذاكر 

ا وهي: استخدام ويرتبط هذان المكونان بسمات أخرى تجعلهما أكثر تعقيدً 
واالستخدام  ،والمعرفة العامة عن العالم ،وتوجيه الدافعية الذاتية اإلستراتيجية،

 التلقائي إلجراءات التعلم الفعال.
( أن ما وراء Dunlosky & Thiede, 2013: 284أوضح دونلوسكي )

الفاعلية  ،والمعرفة حول الذاكرة ،تتضمن: العمليات المتعلقة بالذاكرة ،الذاكرة
 ،والوعي والمراقبة والضبط للذاكرة، والمعلومات المختزنة بالذاكرة ،الذاتية للذاكرة

  والنتائج ألداء الذاكرة.
ا في مً مه امن الدراسات إلى أن ما وراء الذاكرة تؤدي دورً  عديدتشير 

على الجانب  امعالجة المعلومات وتحسين أداء الذاكرة بطرق مختلفة اعتمادً 
تؤثر في  اآلتيالمتضمن في هذه العملية من جوانب مكونات ما وراء الذاكرة وب

حيث تعد ما وراء الذاكرة من أهم مكونات ما  األكاديمينجازهم ا  تعلم الطلبة و 
دون ، و مة في التعلممهات االساسية الوراء المعرفة وأنه يمثل أحد المتطلب
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ة األكاديميمن المشكالت  عديدمثل لما وراء الذاكرة قد ينشأ عنه االستخدام األ
 المدرسي. اإلنجازكتدني التحصيل و 
 مشكلة البحث:

موضوع ما وراء الذاكرة من الموضوعات المهمة لألفراد على  يعد
مساعدتهم على مواجهة المواقف والتي قد تسهم في  ،اختالف مستوياتهم الدراسية
فقد جاءت فكرة هذا البحث باختيار طالبات الجامعة  ،والظروف الحياتية المختلفة

من أجل معرفة مستوى ما وراء الذاكرة لديهم واالختالف بين الطالبات في ما 
موضوع  يعدوراء الذاكرة باختالف كال من المستوى الدراسي والتخصص. لذا 

ساسية التي قد تساعد الطالب الجامعي في ضوعات األهذا البحث من المو 
وتساعد عضو هيئة التدريس  ،التعامل مع المواقف الدراسية والحياتية المختلفة

ستراتيجياتعلى تقديم المعلومات بالطريقة التي تناسب الطالبات و  التذكر. مما  ا 
 دفع الباحثات إلى القيام بالبحث الحالي.  

 لي في األسئلة اآلتية:تحددت مشكلة البحث الحا
ما مستوى ما وراء الذاكرة وأبعادها الفرعية لدى طالبات جامعة الملك  .1

 .؟خالد

هل يختلف ما وراء الذاكرة  وأبعاده الفرعية باختالف المستوى الدراسي  .2
 .؟)األول: السابع( لدى طالبات جامعة الملك خالد

التخصص هل يختلف ما وراء الذاكرة  وأبعاده الفرعية باختالف  .3
 .؟)العلمي، األدبي( لدى طالبات جامعة الملك خالد

 أهداف البحث: 
 يهدف البحث الحالي إلى:

ما وراء الذاكرة وأبعادها الفرعية لدى طالبات جامعة  مستوى تعرف .1
 .الملك خالد
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 .(السابع :األولذاكرة باختالف المستوى الدراسي )هل يختلف ما وراء ال .2

 .األدبي( ،العلمياختالف التخصص )ا وراء الذاكرة بهل يختلف م .3

 ث:أهمية البح
 تمثلت أهمية البحث الحالي في:

يقود إلى فهم  اآلتيوب ،باألدب النفسي حول هذا الموضوع الباحثينيزود  .1
 ما وراء الذاكرة وعالقتها ببعض المتغيرات الديمجرافية.

التي بحثت في  ـفي حدود علم الباحثات  ـتعد من الدراسات القليلة  .2
 وضوع ما وراء الذاكرة في البيئة السعودية.م

حيث تتمثل ما  ،في الحياة خاصة مجتمع الجامعة سيعد موضوع رئي .3
ويمثل أحد المتطلبات المهمة في  ،وراء الذاكرة بتحسن الذاكرة ومعالجتها

التعلم كما أن توفر المعلومات عن مكونات ما وراء الذاكرة يمد المتعلم 
 اإلنجازمما يعينه على تحقيق  ،بته لتعلمهبالتغذية الراجعة ومراق

 مثل.األ األكاديمي
 مصطلحات البحث:

  :Meta Memoryما وراء الذاكرة 
مراقبة الفرد ألعمال الذاكرة لديه ومدى رضاه عن الوظائف اليومية التي 
تؤديها، ومدى استخدامها إلستراتيجيات ومساعدات التذكر المختلفة في المواقف 

 (.Troyer & Rich, 2002الحياتية )
 يتكون ما وراء الذاكرة من مكونين أساسيين، هما:

تعني استمرار تقييم العمليات المعرفية والتخطيط الستخدامها ومراقبة  المراقبة:
 أعمال الذاكرة لديه.

تتضمن معلومات الفرد عن ذاته وتحكمه فيها والمعرفة  التحكم أو الضبط:
 ية.بخصائص المهمة وخصائص اإلستراتيج
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تعرف إجرائًيا بالدرجة التي يحصل عليها الطالبات في مقياس ما وراء 
 الذاكرة.

 اإلطار النظري:
 ما وراء الذاكرة:  
قـــدم جـــون فالفيـــل مصـــطلح مـــا وراء الـــذاكرة مشـــيًرا مـــن  1971فـــي عـــام 

خاللــه إلــى المعرفــة بالعمليــات والمحتويــات التــي تتفاعــل داخــل الــذاكرة، وفــي عــام 
فيـــــل أن مـــــا وراء الـــــذاكرة لـــــيس بمعـــــزل عـــــن الجوانـــــب العقليـــــة الحـــــظ فال 1979

قــرر علمـــاء الـــنفس عقـــد مــؤتمر موســـع فـــي المجلـــس  1998األخــرى، وفـــي عـــام 
الـــدولي لعلـــم الـــنفس بكنـــدا لمناقشـــة التطـــور فـــي دراســـة مـــا وراء الـــذاكرة، وتوصـــل 

شديدة المؤتمر على أنه يجب التمييز بين المفهوم التقليدي الذي يتم بالمحدودية ال
والمتعلق بمعرفة وظائف الـذاكرة، وبـين المفهـوم المعاصـر الـذي ينظـر نظـره أكثـر 

 (.2004شمولية لوظائف الذاكرة )عيسي، 
 هناك عدد تعريفات لما وراء الذاكرة، يمكن حصرها في اآلتي: 

( بأنه معلومات Stober & Esser, 2001: 179يعرفه ستوبر وايسر )
ه السلوكية وأنظمة الذاكرة لديه. ويعرفه نجاتي المتعلم ووعيه بإستراتيجيات

( بأنه المعرفة الذاتية لعمليات الذاكرة والتي يمكن التعبير عنها 20: 2002)
( أن ما وراء الذاكرة Jonker, et al., 1997: 110لفظًيا. ويرى جونكر وآخرون )

 ،هي الوعي بعمليات الذاكرة وتشمل معرفة واستخدام استراتيجات الذاكرة
والمعتقدات المتعلقة بعمل الذاكرة لدى  ،والتصورات الذاتية عن قدرات الذاكرة

 الفرد.
( أن مــا وراء الــذاكرة Prez & Garcia, 2002: 96يـذكر بريــز وجارســيا )

ومعرفتــه بكــل شــط يــرتبط بتســجيل وتخــزين واســترجاع  ،هــي معرفــة الفــرد بذاكرتــه
ًدا أكبر أو أقل وكـذلك تحديـد المعلومات، وتحديد ما إذا كانت الموقف يتطلب جه
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اإلســـتراتيجيات المناســـبة للمهمـــة، وخصـــائص الفـــرد المعرفيـــة وخصـــائص الـــنص 
( أن مـا وراء الـذاكرة Cook & cook, 2005: 234والمهمـة. ويشـير كـوك وكـوك )

هي معرفـة الفـرد حـول الـذاكرة بصـفة عامـة مثـل معرفـة كيـف يسـتطيع الفـرد حفـظ 
التي تساعده علـى ذلـك ووعيـه ومعرفتـه عـن قـدرات  والعوامل ،المعلومات وتذكرها

ـــرى النجـــار ) ـــذاكرة هـــي 18: 2007وعمليـــات ذاكرتـــه الذاتيـــة. وي ( أن مـــا وراء ال
 معرفة الفرد ووعيه ومعتقداته وتقريره الذاتي عن قدرات وطاقات ذاكرته الخاصة. 
 هناك ثالث عمليات مرتبطة ببعضها متضمنة في ما وراء الذاكرة هي: 

يعني أن يكون الفرد واعيا بالحاجة للتذكر كمتطلب ضروري  الوعي: -
مسبق للذاكرة الفعالة. فمعرفة الفرد بأنه سيحتاج لتذكر مادة ما يؤثر في 
طريقة تعلمه لها، وحينما تكون هذه المعلومات عن ذاكرته واضحة فإنه 
حينئذ يعرف نواحي قوته ونواحي ضعفه، ويدرك أن مهام الذاكرة 

 (.94، 2004طرًقا مختلفة للتعلم )عيسى،   الصعبة تتطلب
يقصد بالتشخيص األنشطة التنفيذية األساسية وتشمل على  التشخيص: -

: 2007 ،النجار) تخطيط وتوجيه وتقييم الفرد لسلوكه الخاص بذاكرته
22.) 

تتمثل المراقبة في قدرة الفرد على التنبؤ أثناء تشفير وتخزين  المراقبة: -
مكن استرجاعها عندما يطلب منه استدعاؤها وما وأي المهام ي ،المهام

ومالحظة الفرد لذاته أثناء ترميز أو إدخال  ،يحتاج لجهد إضافي
ها نالمعلومات في الذاكرة من خالل طرح عديد من األسئلة واإلجابة ع

 :Weaver & Kelemen, 2003لمعرفة إلى أي درجة يعرف هذه المهام )

 .(2005 ،)عبد الفتاح وجابر؛ (1059
ــد ســميث وزمالئــه ) ( نمــوذج Gold Smith, et al., 2002عــرض جول

يوضح من خالله دور مـا وراء الـذاكرة فـي تحسـين أداء عمليـات الـذاكرة وقـد حـدد 
التحكم أو الضبط( وكـال المكـونين  ،مكونين رئيسين لما وراء الذاكرة هما )المراقبة
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لتمثيــــــل، االحتفــــــاظ، لهمــــــا أهميــــــة كبيــــــرة فــــــي أداء عمليــــــات الــــــذاكرة )التشــــــفير، ا
 االسترجاع(.

؛ (Nelson & Narens,1990:130مــن ) ليصــنف نيلســون ونــارينس كــ
 :هي ،حكام ما وراء الذاكرة إلى ثالثة أشكالأ( 95: 2004 ،عيسى)

 ،حكــام تــتم قبــل عمليــة اكتســاب المعلومــاتحكــام ســهولة الــتعلم وهــذه األأ -
 ،لـم يـتم تعلمهـا بعـدوتعتمـد علـى العناصـر التـي ، سـتنتاجيةإا أحكاًمـ تعدو 

ا فـــي عمليـــة التـــذكر و صــعبً أ حكـــام تعـــد تنبــؤ لمـــا ســـيكون ســـهالً وهــذه األ
التـــي  اإلســـتراتيجياتوأي  ،ســـواء مـــن حيـــث أي العناصـــر ســـتكون ســـهلة

التشـفير  إسـتراتيجياتوخاصة  ،كثر سهولةأستجعل عملية التعلم والتذكر 
 واالسترجاع.

وتـتم  ،حفـظ المـادة التـي يتعلمهـاتقـن أتعني حكـم الفـرد بأنـه : احكام التعلم -
أثنــاء أو بعــد عمليــة اكتســاب المعلومــات وتعــد تنبــؤات بــأداء اختبــار فــي 

 المستقبل حول العناصر التي تم استدعاؤها في الوقت الحالي.
حســاس الفــرد بأنــه يعــرف المعلومــة إيقصــد بهــا  :أحكــام الشــعور بالمعرفــة -

ا حكاًمـأوتعد  ،ب المعلوماتوأنه سيتذكرها وتتم أثناء أو بعد عملية اكتسا
ونحــن  ،مــا لــم يــتم اســتدعاؤه فــي الوقــت الحــالي احــول مــا إذا كــان عنصــرً 

 على علم به وأننا سنسترجعه في اختبار استرجاع تالي.
( علـــى Nehson & Narens, 1990اعتمــد نمـــوذج نيلســـون ونـــارينس ) -

ويـرى  .المراقبـة والـتحكم والضـبط :همـا ،مكونين أساسيين لما وراء الذاكرة
حيـــث يقـــوم الفـــرد مـــن خـــالل عمليـــة  ،داء وعمـــل الـــذاكرةأكـــل منهمـــا فـــي 

 ،المراقبـة بتقيـيم قدرتـه علـى حفــظ واسـترجاع المعلومـات المختزنـة بذاكرتــه
ومـــن خــــالل الضــــبط والــــتحكم يقـــوم بانتقــــاء اإلســــتراتيجية المناســــبة التــــي 

ن كـم أ ،تساعد على حفـظ هـذه المعلومـات واسـترجاعها عنـد حاجتـه إليهـا
ا أثنـــاء تجهيـــز المعلومـــات التفاعـــل بـــين هـــذه العمليـــات يســـاعد الفـــرد كثيـــرً 
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 (.210: 2008 ،)زكري
مــن األبعــاد والجوانــب التــي تتــأثر  عديــدلمــا كــان لمفهــوم مــا وراء الــذاكرة  -

بالعوامـــل المعرفيـــة، فقـــد حـــاول البـــاحثين فـــي هـــذه الدراســـة إعـــداد مقيـــاس 
البيئـة العربيـة يتنـاول مكـونين  قادر على قياس ما وراء الذاكرة مستمد من

 والتحكم أو الضبط. ،أساسيين وهما المراقبة
 الدراسات والبحوث السابقة:

، متغير ما وراء الذاكرةتنوعت البحوث والدراسات التي اهتمت بدراسة 
 .وفيما يلي عرض ألهم الدراسات المرتبطة بذلك

ء الذاكرة ( بحث بعنوان "مهارات ما ورا2016تناولت صبح، وزيزفون )
وفقا لبعض المتغيرات، وهدفت الدراسة إلى معرفة مستوى مهارات ما وراء الذاكرة 
بأبعادها الثالثة )الرضا عن الذاكرة، القدرة أو أخطاء الذاكرة، إستراتيجيات 
الذاكرة( لدى عينة من كلية جامعة تشرين في ضوء متغيرات الجنس  والمستوى 

( طالًبا وطالبة منهم 1102لبحث من )الدراسي والتخصص. وتكونت عينة ا
( طالبة، يمثلون فروع الكليات العلمية واإلنسانية. وأظهرت 588( طالًبا، )514)

نتائج البحث حصول أفراد العينة على مستوى مرتفع من مهارات ما وراء الذاكرة 
على المقياس ككل وعلى جميع أبعاده، عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في 

ت ما وراء الذاكرة تعزي لمتغير المستوى الدراسي، وجود فروق دالة مستوى مهارا
إحصائًيا بين التخصصات العلمية واإلنسانية في بعد الرضا عن الذاكرة لصالح 

 التخصصات اإلنسانية.
"العالقة بين ما وراء دراسة بعنوان  (2012) بشارة وآخرونتناول كما 

الحسين بن طالل في األردن"،  الذاكرة والتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة
وهدفت الدراسة إلى الكشف عن عالقة ما وراء الذاكرة بالتحصيل الدراسي لدى 

( طالًبا وطالبة 366طلبة جامعة الحسين بن طالل. وتكونت عينة البحث من )
من طلبة البكالوريوس المسجلين في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
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بطريقة عشوائية طبقية، وطبق عليهم مقياس م تم اختيارهم 2008/ 2007
تروير وريتش لما وراء الذاكرة، وأشارت النتائج إلى مستوى متوسط لما وراء 
الذاكرة لدى الطلبة، وأن هناك عالقة دالة إحصائًيا بين ما وراء الذاكرة وأبعادها 

 الفرعية من جهة، والتحصيل الدراسي من جهة أخرى. 
تطور  بعنوانفكانت  (Ghetti & Lyons, 2008) جاتيا ولوينزأما دراسة 

تطور . وسعت هذه الدراسة على دراسة مراقبة ما وراء الذاكرة خالل عملية التذكر
ما وراء الذاكرة خالل عملية التذكر وتحديد مستوى ما وراء الذاكرة لدى عينة 

 ،ديهموراء الذاكرة ل ( سنوات، تم إجراء اختبار لما10: 7تراوحت أعمارهم بين )
وأشارت النتائج إلى أن . طلب فيه أن يحكموا عن االستجابة الصادرة عنهم

المشاركين من مختلف األعمار قاموا بمراقبة ما وراء الذاكرة  بدرجات متفاوتة 
ن مراقبة ما وراء الذاكرة تتطور مع التقدم أو  ،لألطفال التي طلب منهم تذكرها

وسط لدى عينة الدراسة، كما أشارت وأن مستوى ما وراء الذاكرة  مت ،بالعمر
 ا على القدرة على التذكر.يجابيً إالنتائج أن مراقبة ما وراء الذاكرة ينعكس 

( العالقة بين ما وراء الذاكرة ودافعية 2007)أبو غزال بحثت دراسة 
( 426وتكونت عينة الدراسة من ) .لدى طلبة جامعة اليرموك األكاديمي اإلنجاز

. وأشارت ستوى البكالوريوس تم اختيارهم بالطريقة العشوائيةوطالبة من م اطالبً 
النتائج إلى وجود مستوى متوسط لما وراء الذاكرة ومستوى مرتفع لدافعية اإلنجاز 
األكاديمي، وأظهرت النتائج أيضا وجود عالقة دالة إحصائًيا بين ما وراء الذاكرة 

كاديمي من جهة أخرى، عامة وأبعادها الفرعية من جهة، ودافعية اإلنجاز األ
واختلفت العالقة بين ما وراء الذاكرة ودافعية اإلنجاز األكاديمي باختالف 
ستراتيجيات  التخصص لصالح الكليات العلمية على بعدي الرضا عن الذاكرة وا 

 الذاكرة، في حين لم تختلف العالقة باختالف الجنس.
بدراسة ( Carson & Rowlands, 2007) كما قام كارسون وروالندز

في كجزء في تخطيط التعلم المؤثرة على النمو المعر  اإلستراتيجياتبعنوان: 
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المعرفية المؤثرة في النمو  اإلستراتيجياتتعرف والمنهج. وهدفت الدراسة إلى 
تم إجراء  األكاديمي،المعرفي لدى طالب الجامعة وقياس تأثيرها في التحصيل 

رت النتائج إلى وجود عالقة دالة وأشا .الدراسة على عينة من طالب الجامعة
ستراتيجياتالمعرفية وما وراء المعرفة و  اإلستراتيجياتبين  إحصائًيا التذكر  ا 

 والكفاءة الذاتية. األكاديميوالتحصيل 
( دراسة بعنوان Gold smith, et al.,2005أجريت جولد سميث وآخرون )

"، وهدفت الدراسة إلى "التنظيم االستراتيجي للجزء المستخدم الذاكرة عبر الوقت
دراسة مستوى ما وراء الذاكرة لدى عينة من طالب الجامعة، ودراسة الفروق بين 
المستويات الدراسية في مقياس ما وراء الذاكرة، ودراسة أثر استخدام إستراتيجيات 
التذكر على التذكر مع مرور الوقت وكذلك دراسة العالقة بين الذاكرة وما وراء 

والمراقبة كمكونات لما وراء الذاكرة، وقد تم إجراء ثالث تجارب  الذاكرة والضبط
مختلفة الختبار فرضيات الدراسة. وأهم ما أشارت إليه النتائج وجود مستوى 
مرتفع لما وراء الذاكرة لدى طالب الجامعة، ووجود فروق دالة إحصائًيا بين 

ك وجود عالقة دالة المستويات الدراسية لصالح المستويات الدراسية العليا، وكذل
بين أداء الذاكرة وما وراء الذاكرة بصفة عامة، كما أشارت الدراسة إلى وجود 
تأثير دال بين أداء الذاكرة والمكونات الفرعية لما وراء الذاكرة والمتمثلة في 

 المراقبة والضبط.  
   فروض البحث:

 آلتيـةامن خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة يمكـن تقـديم الفـروض 
 للبحث:
 .وراء الذاكرة لدى طالبات جامعة الملك خالد متوسط لما مستوى وجود .1

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات المستوى األول وطالبات  .2
 وأبعاده الفرعية. ما وراء الذاكرةفي مقياس  المستوى السابع
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات التخصصات العملية  .3
 وأبعاده الفرعية. ما وراء الذاكرةمقياس  صات النظرية فيوالتخص

   الطريقة واإلجراءات:
 منهج البحث: ـ أوًل 

تم استخدام المنهج الوصفي باعتباره المنهج المناسب لمثل هذا النوع من 
البحوث التي تصنف من البحوث الوصفية التحليلية التي تسعى لوصف 

ج الوصفي يعرف بأنه مجموعة . فالمنهاالوضاع واألحداث أو الظروف الحالية
على  اجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتمادً من اإل

؛ اودقيقً  اكافيً  جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليالً 
ميميات عن الظاهرة محل الدراسة الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تع

 (.370: 2006 ،ملحم)
 العينة: ـ ثانًيا
على ما وراء الذاكرة  ياسبتطبيق مق اتقام الباحث ستطالعية:العينة اإل . أ

 التخصصاتمن  الملك خالدبجامعة  طالبة( 70ستطالعية قوامها )إعينة 
 .واألدبيةالعلمية 

الملك جامعة  طالبات( من 238تكونت عينة البحث من ) العينة األساسية: . ب
والجدول اآلتي يوضح بيانات العينة تبًعا لمتغيرات . بيةبكليات التر  خالد

 التخصص والمستوى الدراسي:
 (238(: بيانات عينة البحث تبًعا للتخصص والمستوى الدراسي )ن= 1جدول )

 النسبة التكرار الحتمالت المتغير
المستوى 
 الدراسي

 %52.52 125 طالبات المستوى األول
 %47.48 113 طالبات المستوى السابع

 %44.12 105 علمي )الرياضيات، الكيمياء( التخصص
 %55.88 133 أدبي )اللغة العربية، الدراسات اإلسالمية(
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 المستوى السابع طالباتقرابة النصف من  يتضح من الجدول السابق أن
 طالبات المستوى األول%(، بينما كانت نسبة 47.48بنسبة بلغت )

د عينة البحث من ذوي التخصص األدبي بنسبة أكثر أفرا%(، وأن 52.52)
 .%(55.88بلغت )
  األدوات: ـ ثالثًا

 مــــا وراء الــــذاكرة مقيــــاس تطبيــــقب تالتحقيــــق أهــــداف البحــــث قــــام الباحثــــ
جراءات الصدق والثبات اتالباحث )إعداد  لألداة:(. وفيما يلي توضح خطوات وا 

 (:ات" )إعداد الباحث"ما وراء الذاكرة مقياسـ 1
الع الباحثات على اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة طإبعد 

 ،بقيعي؛ Campelo, et al., 2016: )منها ،التي تناولت مقاييس ما وراء الذاكرة
تم إعداد مقياس ما  (Troyer & Rich, 2002؛ Klusmann, et al.,2011؛ 2013

يتناول نفس المكونات  لعدم وجود هذا المقياس في البيئة العربية اوراء الذاكرة نظرً 
، وقد اشتمل هذا المقياس في ـ في حدود علم الباحثة ـ التي تم االعتماد عليها
( عبارات 9هما: القدرة ) ،( عبارة موزعة على بعدين21صورته األولية على )

( )من نوع التقرير الذاتي 21-10( عبارة )12التحكم أو الضبط ) ،(1-9)
(، وتعطى ا، نادرً اا، أحيانً اس ثالثي التدريج )غالبً في ضوء مقي األفراديجيب عنها 
( إلى مرتفعي في ما وراء 63(، وتشير الدرجة األعلى )1, 2, 3الدرجات )

 ( إلى منخفضي في ما وراء الذاكرة.21الذاكرة بينما تشير الدرجة األدنى )
تم تطبيق المقياس في صورته األولية على عينة من طالبات كلية 

ة الملك خالد من أجل الكشف عن مهارات ما وراء الذاكرة لدى التربية بجامع
( طالبة بالجامعة، وتم تصحيح 70الطالبات بجامعة الملك خالد بلغ عددها )

ستجابات المفحوصين، والتأكد من مدى صالحية المقياس من خالل حساب إ
   :اآلتيصدقه وثباته على النحو 

 ومنها:   ،مؤشرات الثباتتم التحقق من ذلك باستخدام بعض  الثبات: .1
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 ـــاس ـــداخلي للمقي ـــك بحســـاب معامـــل : التســـاق ال تـــم التحقـــق مـــن ذل
ــــه،  ــــذي تنتمــــي إلي ــــة للعامــــل ال ــــردات والدرجــــة الكلي ــــين المف ــــاط ب االرتب

( وكانــــــت 0.59، 0.36وانحصــــــرت قــــــيم معــــــامالت االرتبــــــاط بــــــين )
 (.0.01عند مستوى ) إحصائًياجميعها دالة 

 وانحصـــرت قـــيم التجزئـــة النصـــفية معامـــل ألفـــا كرونبـــا ، وطريقـــة :
( مما يؤكـد تمتـع مقيـاس العوامـل 0.66، 0.58معامالت الثبات بين )

 الستة الكبرى للشخصية بدرجة مرتفعة من الثبات.
 تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين:: الصدق .2

 :يتمثــل الصــدق الظــاهري فــي الحكــم علــى عبــارات  الصــدق الظــاهري
ضــوح وســالمة صـياغتها فــي ضــوء البعــد المقيـاس ظاهرًيــا مــن حيـث و 

( مــن أعضــاء 7وقــد تــم عــرض عبـارات المقيــاس علــى ) ،المنتمـي إليــه
واإلرشـاد النفســي هيئـة التـدريس المتخصصـين فـي علــم الـنفس التربـوي 

بهدف التحقـق مـن وضـوح بنـوده ومناسـبتها أو عـدم مناسـبتها  والتربوي
فـــــاق لفقـــــرات وكانـــــت نســـــب االت لألبعـــــاد التـــــي يتكـــــون منهـــــا المقيـــــاس

تعـديل صـياغة بعـض العبـارات حـذف عبارتـان و وتـم  المقياس مرتفعـة،
 .وفقا آلرائهم

 :الصـدق التمييـزي للمفـردات عـن طريـق أخـذ الدرجـة  الصدق التمييـزي
الكليــة لكــل عامــل مــن العوامــل الســتة الكبــرى للشخصــية محًكــا للحكــم 

ثـل % مـن الـدرجات لتم27على صدق مفرداته، وتم أخذ أعلـى وأدنـى 
% الطـــــالب المـــــرتفعين، وتمثـــــل مجموعـــــة أدنـــــى 27مجموعـــــة أعلـــــى 

 ي% من الدرجات الطالب المنخفضين، وباستخدام اختبار "ت"  ف27
 المقارنة بين المتوسطات جاءت النتائج على النحو اآلتي:
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 (: نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين متوسطات المجموعات الطرفية 2جدول )
 ، واإلرباعي األدنى( في ما وراء الذاكرة)اإلرباعي األعلى

 العامل
قيمة ت  مجموعة اإلرباعي األعلى مجموعة اإلرباعي األدنى

 ع م ن ع م ن ودللتها
 **10.88 1.05 20.89 19 1.43 16.47 19 المراقبة

 **4.45 2.83 26.63 19 3.41 22.11 19 التحكم أو الضبط
 ،     (0.01عند مستوى ) إحصائًيا** دالة  

يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد 
( بين متوسطات مجموعة اإلربـاعي األعلـى ومتوسـطات مجموعـة 0.01مستوى )

، مما يـدل علـى الصـدق التمييـزى أبعاد ما وراء الذاكرةاإلرباعي األدنى في جميع 
المقيــــــاس،  ثبــــــات وصــــــدق اتللمقيــــــاس. مــــــن اإلجــــــراءات الســــــابقة تأكــــــد للباحثــــــ
 طالبـــاتلـــدى  مـــا وراء الـــذاكرةوصـــالحيته لالســـتخدام فـــى البحـــث الحـــالى لقيـــاس 

( وتتكون من 1الجامعة، والصورة النهائية للمقياس ) كما هى موضحة بالملحق )
( عبـــارة 12لبعـــد المراقبـــة، ) ( عبـــارات9بواقـــع ) بعـــدين( عبـــارة موزعـــة علـــى 21)

فــي الجــدول  ســمة مــن ســماتهدات كــل وبيــان أرقــام مفــر  لبعــد الــتحكم أو الضــبط،
 :اآلتي

 مقياس ما وراء الذاكرة  (: بيان أرقام مفردات 3جدول )
 المفردات ما وراء الذاكرة
  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 المراقبة

 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10 التحكم أو الضبط
 

 يوذلك عن طريق حساب معاملباختبار اعتدالية التوزيع  تاالباحث تقام
بعد من أبعاد ما في الدرجة الكلية لكل  االلتواء والتفلطح لدرجات عينة البحث

 توأظهرت النتائج أن توزيع البيانات اعتدالي، لذا قام الباحثا، وراء الذاكرة
 .باستخدام األساليب اإلحصائية البارامترية الختبار صحة فروض البحث
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 ها:نتائج الدراسة وتفسير 
  نتائج الفرض األول:

وراء الذاكرة  متوسط لمامستوى وجود  "ينص الفرض األول على أنه 
 ". لدى طالبات جامعة الملك خالد

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات تم  هذا الفرضللتحقق من 
باستخدام المعيارية لدرجات العينة على مقياس ما وراء الذاكرة وأبعاده الفرعية 

 :(4كما هو مبين في جدول )، SPSSبرنامج 
 المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات العينة على مقياس ( 4جدول )

 ما وراء الذاكرة وأبعاده الفرعية
 المستوى النحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية األبعاد
 مرتفع 0.17 2.71 المراقبة

 مرتفع 0.24 2.43 التحكم أو الضبط

 مرتفع 0.21 2.57 مقياس ككلال

 .( تعني مرتفع3.00: 2.4من )( تعني متوسط     2.3: 1.7( تعني منخفض        من )1.6: 1من )    
أن متوســـط درجـــات الطالبـــات علـــى مقيـــاس مـــا ( 4يتضـــح مـــن الجـــدول )

ــــغ ) ــــذاكرة بل ــــاري مقــــداره ) ،(2.57وراء ال (. وتؤكــــد النتــــائج 0.21وبــــانحراف معي
جامعــة الملــك خالــد مســتوى مرتفــع مــن مهــارات مــا وراء الــذاكرة،  امــتالك طالبــات

وفـي ضـوء هـذه النتيجـة يمكـن وفي األبعاد الفرعية: المراقبة، والتحكم أو الضـبط، 
ويالحظ من الجدول السابق أن بعد المراقبة جاء في  .للبحثالفرض األول  رفض

(، ثـم بعـد 0.17)(، وانحـراف معيـاري 2.71المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلـغ )
ــتحكم أو الضــبط بمتوســط حســابي ) ، وجــاء )0.24(، وانحــراف معيــاري )2.43ال

ويمكـــن تفســـير هـــذه النتيجـــة جميعهـــا بمســـتوى مرتفـــع، وهـــي متقاربـــة مـــن بعضـــها 
الســـابقة بـــأن طالبـــات المرحلـــة الجامعيـــة يكونـــوا قـــد وصـــلوا إلـــى مرحلـــة المنضـــج 

كير المجرد والمنطقي ولديهم قـدرة علـى العقلي ولديهم قدرة التخطيط والتنظيم والتف
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التحكم بالنشاطات المعرفيـة ومراقبتهـا وتقويمهـا واسـتخدام اإلسـتراتيجيات المناسـبة 
 في الوقت المناسب. 

كمــا ترجــع هــذه النتيجــة إلــى أن طالبــات جامعــة الملــك خالــد لــديهم قـــدرة 
آلخرون، وعدم مرتفعة في تعرف أخطاء الذاكرة واالهتمام بشكل قيلي بما يعتقده ا

النظر إلى الـذات نظـرة حـادة، وعـدم الشـعور بوجـود خلـل واضـح فـي الـذاكرة. ممـا 
يشير ذلـك إلـى أن قـدرة الفـرد علـى التنبـؤ أثنـاء تشـفير وتخـزين المهـام، ومالحظـة 
الفرد لذاته أثناء ترميز أو إدخال المعلومات في الذاكرة من خالل طـرح عديـد مـن 

بشـكل مرتفـع. ورغـم قـدرة الطالبـات علـى الـتحكم فـي  األسئلة واإلجابة عنهـا تسـير
ستراتيجياتها إال أنه توجد مهارات بحاجـة  مهارات ما وراء الذاكرة وتعرف الذاكرة وا 
إلـــى اكتســـابها مثـــل الشـــعور بعـــدم االرتبـــاك أمـــام الجماعـــات والغربـــاء وهـــذا يـــؤثر 

 بشكل مباشر على نتائج ما وراء الذاكرة ككل.
رض مــع نتـــائج دراســة كــل مـــن: )صــبح، وزيزفـــون، تتفــق نتــائج هـــذا الفــ 
إلــى امــتالك عينــة الدراســة (، حيــث أشــاروا Gold smith, et al., 2005؛ 2016

مستوى مرتفع من مهـارات مـا وراء الـذاكرة علـى الـرغم مـن اخـتالف أبعـاد مـا وراء 
(، حيــث 2012وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة )بشــارة وآخــرون،  الــذاكرة.
ـــ ـــذاكرة  لـــدى عينـــة مـــن الطلبـــة أشـــار إل ى أن مســـتوى امـــتالك مهـــارات مـــا وراء ال

الجــامعيين متوســط، وربمــا ترجــع هــذه النتيجــة إلــى اخــتالف أداة الدراســة حيــث تــم 
تطبيق مقياس ترويـر وريـتش لتحديـد مسـتوى امـتالك الطالبـات بالجامعـة لمهـارات 

البيئيـة حيـث طبقــت  مـا وراء الـذاكرة وربمـا ترجـع هـذه النتيجــة أيضـا إلـى الظـروف
كمــا تختلــف هـــذه  فــي بيئــة مختلفـــة وهــي جامعــة الحســـين بــن طــالل فـــي األردن.

حيث أشار إلى أن مستوى مـا وراء  ،(Ghetti & Lyons,2008النتيجة مع دراسة )
وربمـا ترجـع هـذه  ( سـنوات متوسـط،10-7عمارهم من )أالذاكرة لدى عينة تتراوح 

 الدراسة المستخدمة أو أداة الدراسة.النتيجة إلى اختالف حجم ونوع عينة 
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  :الثانينتائج الفرض 
توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية بــين "علــى أنــه  الثــانييــنص الفــرض 

وأبعـاده  طالبات المسـتوى األول وطالبـات المسـتوى السـابع فـي مـا وراء الـذاكرة
 . "الفرعية

حســاب اختبــار )ت( لمجمــوعتين مســتقلتين، للتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم 
وللتحقق من داللة الفروق بين متوسطات درجات كل من طالبات المستوى األول 
والســابع فــي مقيــاس مــا وراء الــذاكرة وأبعــاده المختلفــة لــدى طالبــات جامعــة الملــك 

 يوضح النتائج: اآلتيالجدول خالد و 
نتائج اختبار )ت( لدللة الفروق بين متوسطات درجات كل من طالبات  :(5جدول )

 ألول والسابع في مقياس ما وراء الذاكرة وأبعاده الفرعيةالمستوى ا

المستوى  المقياس / البعد
 المتوسط ن الدراسي

النحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 ومستوى الدللة

 المراقبة
 1084 23.87 125 األول

4.71** 
 1.28 24.85 113 السابع

التحكم/ 
 الضبط

 2.96 28.32 125 األول
4.34** 

 2.67 29.90 113 السابع
ما وراء 
 الذاكرة ككل

 2.41 52.19 125 األول
6.24** 

 1.98 54.75 113 السابع
                                     ( 0.01عند مستوى ) إحصائًيا** دالة        

وجود فروق بين متوسـطات درجـات كـل يتضح من نتائج الجدول السابق 
فــي مقيــاس مــا وراء الــذاكرة وأبعــاده المختلفــة  مــن طالبــات المســتوى األول والســابع

ـــة ) ـــد مســـتوى دالل ـــد عن ـــك خال ـــات جامعـــة المل ـــات 0.01لـــدى طالب ( لصـــالح طالب
 للبحث. الثانيالفرض  قبولوفي ضوء هذه النتيجة يمكن المستوى السابع، 

فروق بين المستوى األول والسـابع فـي مـا أن أسباب وجود  ترى الباحثات
طالبـــات المســـتوى الســـابع لـــديهن قـــدرة أكثـــر أداء رجـــع إلـــى أن ي وراء الـــذاكرة ربمـــا
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وظائفهمــــا اليوميــــة دون أخطــــاء، وكــــذلك الــــتحكم فــــي الممارســــات التــــي تســــتخدم 
ــــى اســــتخدام  ــــدرة أكثــــر عل ــــديهن ق ــــة التفكيــــر ول ــــل تنمي ــــة مث ــــائج إيجابي لتحقيــــق نت

سـتويات وتعد هذه النتيجة منطقيـة ألن طالبـات الم إستراتيجيات التذكر المختلفة ،
 العليا لديهن وعي ومراقبة لعمل الذاكرة أكثر من طالبات المستويات الدنيا.

( التـي توصـلت Gold smith, et al., 2005تتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة )
( لصـــالح 0.01إلـــى وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائًيا عـــن مســـتوى داللـــة )إلـــى وجـــود 

دراســات ســابقة أظهــرت كمــا تتفــق مــع المضــمون العــام لنتــائج  المســتوى الســابع،
فروق بين الفرق الدراسية المختلفة فـي مهـارات مـا وراء الـذاكرة والقـدرة علـى وجود 

وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة  الضــبط والــتحكم لصــالح الفرقــة الدراســية الرابعــة.
( في عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي مسـتوى 2016صبح، وزيزفون، )

 تعزي إلى المستوى الدراسي.مهارات ما وراء الذاكرة 
   :الثالثنتائج الفرض 

توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية بــين "علــى أنــه  الثــانييــنص الفــرض 
وأبعــاده  فــي مـا وراء الـذاكرة التخصصـات العلميــة والتخصصـات األدبيـةطالبـات 
 . "الفرعية

حســاب اختبــار )ت( لمجمــوعتين مســتقلتين، للتحقــق مــن هــذا الفــرض تــم 
اللة الفروق بين متوسطات درجات كل من طالبات المستوى األول وللتحقق من د

والســابع فــي مقيــاس مــا وراء الــذاكرة وأبعــاده المختلفــة لــدى طالبــات جامعــة الملــك 
 يوضح النتائج: اآلتيالجدول خالد و 
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نتائج اختبار )ت( لدللة الفروق بين متوسطات درجات كل من طالبات  :(5جدول )
 األدبية في مقياس ما وراء الذاكرة  التخصصات العلمية

المقياس / 
النحراف  المتوسط ن التخصص البعد

 المعياري
قيمة )ت( 

 ومستوى الدللة

 1.81 23.97 105 العلمي المراقبة
4.71** 

 1.24 24.90 133 األدبي
التحكم/ 
 الضبط

 3.10 28.38 105 العلمي
4.34** 

 2.60 30.13 133 األدبي

ما وراء 
 كرة ككلالذا

 2.56 52.35 105 العلمي
6.24** 

 1.92 55.04 133 األدبي

                                     ( 0.01عند مستوى ) إحصائًيا** دالة        

وجود فروق بين متوسـطات درجـات كـل يتضح من نتائج الجدول السابق 
وراء  مــــن طالبــــات التخصصــــات العلميــــة والتخصصــــات االدبيــــة فــــي مقيــــاس مــــا

الـــذاكرة وأبعــــاده المختلفــــة لــــدى طالبــــات جامعــــة الملــــك خالــــد عنــــد مســــتوى داللــــة 
( لصــالح طالبــات التخصصــات األدبيــة حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــم 0.01)
وفـــي ضـــوء هـــذه النتيجـــة يمكـــن ( 52.35( وبلـــغ للتخصصـــات العلميـــة )55.04)

 للبحث. الثالثالفرض  قبول
لمســـــــاقات التـــــــي يأخـــــــذها طالبـــــــات ترجـــــــع هـــــــذه النتيجـــــــة إلـــــــى طبيعـــــــة ا

بداء الرأي  التخصصات االدبية التي يمكن من خاللها إجراء الحوار والمناقشات وا 
والتعبيــر عنــه بكــل حريــة ممــا يزيــد مــن وعــي الطالبــات ويــزودهم بمعينــات للتــذكر 
ممـــا يجعلهـــم أكثـــر مراقبـــة لعمليـــات التـــذكر وأكثـــر قـــدرة علـــى ضـــبط إســـتراتيجيات 

البـــــات التخصصـــــات العلميـــــة التـــــي تتســـــم مقـــــرراتهم بـــــالجمود التـــــذكر مقارنـــــة بط
ومحدودية البدائل المتاحة والحقـائق المثبتـة التـي ال تقبـل المناقشـة او إبـداء الـرأي 

 التي تتطلب حفظها كما هي مما يستدعي وجود قدرات تذكرية أكبر.
( التــــي 2016)صــــبح، وزيزفــــون،  مــــع دراســــةجزئيــــا تتفــــق هــــذه النتيجــــة 

( بــين التخصصــات 0.05وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى )توصــلت إلــى 
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العلميـــة واإلنســـانية فـــي بعـــد الرضـــا عـــن الـــذاكرة لصـــالح التخصصـــات اإلنســـانية، 
إلــى وجــود إلــى وجــود  الــذي توصــل( 2007أبــو غــزال، ) وتتفــق جزئًيــا مــع دراســة

فــــروق دالــــة إحصــــائًيا  بــــين التخصصــــات العلميــــة واألدبيــــة عنــــد مســــتوى داللــــة 
 ( ولكن لصالح التخصصات العلمية.0.01)

وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا بــين التخصصــات العلميــة أن  ترى الباحثــاتــ
ألن معظم طالبات  واألدبية لصالح التخصصات االدبية هو أمر طبيعي ومنطقي

ـــا بقواعـــد مـــا وراء المعرفـــة وأقـــدر علـــى اســـتدعاء  التخصصـــات األدبيـــة أكثـــر وعًي
لمعرفة أكثر بناًء وتنظيًما لديهم مـن طالبـات التخصصـات مهاراتها، كما أن هذه ا

العلميــة كمــا يصــفون إســتراتيجياتهم بشــكل أفضــل باعتبارهــا تسلســل معقــد يشــتمل 
 على عالقات متعددة.

 التوصيات والبحوث المقترحة:
 في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، توصي الباحثة بما يلي:

وراء الذاكرة وتقييم أثره في تنمية بعض وضع برامج تدريبية مستندة إلى ما  .1
 الظاهر النفسية لدى طلبة الجامعة ومن مستويات تعليمية مختلفة.

إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث في العالقة بين ما وراء الذاكرة  .2
 ووجهة الضبط ودافعية اإلنجاز األكاديمي. 

 والمصادر: المراجع
 ـ المراجع العربية: أوًل 

(. العالقة بين ما وراء الذاكرة ودافعية اإلنجاز 2007معاوية ) أبو غزال،
، المجلة األردنية في العلوم التربويةاألكاديمي لدى طلبة جامعة اليرموك، 

 .105 -89، ص ص 1، العدد 3المجلد 
(. العالقة بين ما 2012بشارة، موفق؛ والشريدة، محمد؛ والغزو، ختام محمد ) 

 مجلةلدراسي لدى طلبة جامعة الحسين بن طالل، وراء الذاكرة والتحصيل ا
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، ص 1، العدد 10، المجلد اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 .170-152ص 

(. ما وراء الذاكرة والمرونة المعرفية لدى طلبة السنة 2013بقيعي، نافز أحمد )
، 14 ، البحرين، المجلدمجلة العلوم التربوية والنفسيةالجامعية األولى، 

 .358 -329، ص ص 3العدد 
ستراتيجيات التذكر ووجهة الضبط، 2008زكري، نوال ) (. ما وراء الذاكرة وا 

 رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، السعودية.
(. مهارات ما وراء الذاكرة وفقا لبعض المتغيرات )دراسة 2016صبح، وزيزفون )

، ص ص 6، العدد 38ميدانية لدى عينة من طلبة جامعة تشرين(، المجلد 
421- 442. 

(. علم النفس المعرفي بين 2005عبد الفتاح، فوقية؛ وجابر، عبد الحميد جابر )
 النظرية والتطبيق، القاهرة: دار الفكر العربي.

(. أثر برنامج تدريبي تدريسي لما وراء الذاكرة على أداء 2004عيسى، ماجد )
توراه، كلية التربية، جامعة االطفال غير المنتجين لإلستراتيجيات، رسالة دك

 األزهر.
سيكلوجية التعلم والتعليم األسس النظرية (. 2006ملحم، سامي محمد )

 ، عمان، األردن.2، طوالتطبيقية
(. ما وراء الذاكرة والعزو السببي وعالقتهما 2002نجاتي، أمل سليمان )

 باالستدعاء، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس.
(. أثر برنامج تدريبي لما وراء الذاكرة على عمليات 2007، حسني )النجار

الذاكرة وبعض إستراتيجيات تجهيز المعلومات لدى تالميذ الحلقة األولى من 
 التعليم األساسي، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة كفر الشيخ.
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