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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن أثر مقدار المعلومات في تنمية ما وراء الذاكرة لدى
عينة من الطلبة الجامعييّن ،وللكشف عما إذا كان األثر يختلف باختالف المجموعة ،أو المعدل
التراكمي ،أو التفاعل بينھما .تكوّنت عينة الدراسة من ) (٩٠طالبا ً وطالبة من طلبة جامعة
الحسين بن طالل للعام الجامعي ٢٠٠٨ / ٢٠٠٧م ممن سجلوا مساق مبادىء علم النفس،
والموزعين عشوائيا ً إلى المجموعة الضابطة المكوّنة من ) (٣٠طالبا ً وطالبة ،والمجموعة
التجريبية األولى المكوّنة من ) (٣٠طالبا ً وطالبة تم تعريضھم لمقدار قليل من المعلومات،
والمجموعة التجريبية الثانية المكوّنة من ) (٣٠طالبا ً وطالبة تم تعريضھم لمقدار كبير من
المعلومات .وت ّم التطبيق القَبْلي والبَعْدي لمقياس ما وراء الذاكرة الذي طوّره للعربية أبو غزال
) .(٢٠٠٧أظھرت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لمقدار المعلومات على أداء أفراد
الدراسة في مقياس ما وراء الذاكرة الكلي واألبعاد الفرعية الثالثة )الرضا عن الذاكرة ،والقدرة،
واالستراتيجية( يُعزى إلى المجموعة ،في حين لم يظھر أثر ذو داللة إحصائية لمقدار المعلومات
يُعزى إلى المعدل التراكمي ،أو التفاعل بين المجموعة والمعدل التراكمي .وقد نوقشت النتائج في
ضوء األدب النظري والدراسات السابقة ،وقُدمت التوصيات المناسبة.
الكلمات المفتاحية :مقدار المعلومات ،ما وراء الذاكرة ،الطلبة الجامعيّون.
Abstract
This Study aimed at investigating the effect of information quantity
on developing metamemory among a sample of university students, and
whether that effect differs according to group, or GPA, or the interaction
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between them. The sample of the study included (90) students at AlHussein Bin Talal University during the year (2007/2008) who were
enrolled in the principles of psychology course, assigned randomly into a
control group (30 students), a first experimental group (30 students) who
were provided with little information, and a second experimental group
(30 students) who were provided with a great deal of information. Pre
and post tests of metamemory scale were administrated. The results of
the study revealed that the information quantity had a significant effect
on students' performance on the total score and the three subscales
(satisfaction with memory, ability, and strategy) of the metamemory
scale due to the group, but there was no asignificant effect of information
quantity due to GPA, or the interaction between group and GPA except
the ability subscale. The results were discussed in light of previous
studies, and a number of recommendations were suggested.(Key Words:
Metamemory, Information Quantity, University Students).
خلفية الدراسة
نال موضوع ما وراء الذاكرة ) (Metamemoryاھتمام العديد من الباحثين والدارسين في
ميدان علم النفس المعرفي ،والتطوّري ،والتربوي ،واالجتماعي ،والشخصي والعصبي ،وك ّل ْ
من
له صلة وثيقة بالنظام المعرفي للفرد .وبتعبير آخر فقد استأثر ھذا الموضوع النفسي في السنوات
األخيرة باھتمام العديد من مجاالت المعرفة النفسية ذات الصلة ،لما له من أثر مھ ّم في التطورّ
المعرفي ،والتكيّف النفسي ،واالجتماعي للفرد الذي يم ّكنه من مواجھة مواقف التعلّم سواء أكانت
في مجاالت التعليم أم الحياة العامة.
وإن المتتبّع لمفھوم ما وراء الذاكرة في األدب النفسي ،منذ أوائل السبعينات ،عندما قدمه
فليفل ) (Flavellحتى وقتنا الحاضر ،يمكنه التوصل إلى أن ھذا المفھوم يع ّد مكوّنا ً من مكوّنات
ما وراء المعرفة .وقد ظھرت تعريفات متعددة لھذا المفھوم ،ومنھا ما أورده فليفل ) Flavell,
 :(1979من أن ما وراء الذاكرة ھي معرفة الفرد بقدرات ذاكرته ووظائفھا ،وأن ما يتم تذ ّكره
لدى الفرد يعتمد على ثالثة عوامل ،وھي:
 .١الفرد الذي يقوم بعملية التخزين ،من حيث مدى وعيه بمعتقداته الذاتية حول كفايته الذاتية
لذاكرته )طبيعتھا ،ونظمھا ،وسعتھا ،والقدرة على التذ ّكر(.
 .٢اإلستراتيجية المناسبة للفرد ،أي مدى وعيه باختيار االستراتيجيات التي تناسب إمكاناته
ومتطلبات المھ ّمة ،حيث ّ
إن تكرار استخدام الفرد إلستراتيجية معينة يوصله إلى األداء
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المتميز للمھ ّمة ،فقد يكتشف األھمية المميّزة لھذه اإلستراتيجية عند قيامه بمھم ٍة ما .أي أنه
يعي ما تقوم به اإلستراتيجية ،ولماذا ؟ وھذا ما يشار إليه بما ما وراء الذاكرة.
 .٣المھ ّمة التي يقوم الفرد بإنجازھا ،أي مدى وعيه لمتطلبات المھ ّمة التي يُراد تأديتھا،
والعوامل المؤثرة إيجابا ً أو سلبا ً على عمليتي التشفير واالسترجاع ،وطبيعة المھ ّمة ومدى
سھولتھا أو صعوبتھا.
ويرى ھلتسج وھرتزوج وديكسون ) (Hultsch, Hertzog & Dixon, 1987أن ما
وراء الذاكرة تتضمن معرفة الفرد بمھمات )وظائف( الذاكرة ،وإدراكه لكيفية االستخدام
النموذجي للذاكرة ،والحالة الراھنة لنظام الذاكرة لديه ،وإحساسه بقدرته على استخدام الذاكرة
بفعالية في المواقف التي تتطلبھا ،والحاالت االنفعالية التي ربما ترتبط أو تنتج عن المواقف التي
تتطلب التذكر كالقلق واالكئتاب والتعب.
أما نلسون ونيرنز ) (Nelson & Narens, 1990فيعرفان ما وراء الذاكرة على أنّھا
معرفة الفرد لذاكرته ،وھي تشمل معتقدات الفرد حول ذاكرته ،وتعلّمه اعتماداً على الخبرة
المعرفية السابقة ،والوعي المستمر في أثناء تعلّمه ،ومعرفة استراتيجيات الذاكرة ،واستخدامھا
لتدعيم تعلّمه.
ويحدد فيرھاقھن ) (Verhaghen, 1993ما وراء الذاكرة باعتبارھا المعرفة بالجوانب
الخاصّة بنظام الذاكرة للفرد ،وإدراكه لخبراته السابقة بعمليات التشفير والتخزين واالسترجاع
ألشكال مختلفة من المعلومات في مواقف مختلفة.
ويُنظر إلى ما وراء الذاكرة على أنھا المعرفة الدقيقة عن الذاكرة وحقائقھا ،فھي الوعي
الذاتي بعمل منظومة الذاكرة ) .(O' Sullivan, 1994ويضيف ماكدوجل
) (McDougall,1994أن ما وراء الذاكرة ھي تركيب مشتق من مفھوم ما وراء المعرفة،
وتعني المعرفة واإلدراك واالعتقادات المتعلقة بوظيفة قدرات الفرد وتطورھا حول ذاكرته
ونظامھا.
ويعتقد جولتني )ّ (Goultney, 1998
أن ما وراء الذاكرة ھي المكونات األدائية للذاكرة
التي تقيّم الوضع الحالي لذاكرة الفرد ،ومصادر تح ّكمه ،ومراقبة كفاية النشاط المعرفي لديه،
المتمثلة بالمراقبة الذاتية ،والتقويم الذاتي ،والتنظيم الذاتي.
أما تروير وريج ) (Troyer & Rich, 2002فيعرفان ما وراء الذاكرة على أنھا مدى
رضا الفرد عن قدرات الذاكرة لديه ،وإدراكه لھا بما يحويه ھذا الرضا من انفعاالت :كالثقة
واالھتمام ،والـقلق ،وقدرة الذاكرة لديه على أداء وظائفھا اليومية دون أخطاء ،واستخدامه
الستراتيجيات أو مساعدات التذ ّكر المختلفة.
وتعرف دروزة ) (٢٠٠٤ما وراء الذاكرة على أنھا تركيب مشتق من مفھوم ما وراء
المعرفة ،وتُعني الوعي باستراتيجيات التذكر واألشياء التي يتذكرھا الفرد والتحكم بھا وضبطھا.
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ويرى الباحثان أن ما وراء الذاكرة ھي معرفة الفرد ومعتقداته حول ذاكرته من حيث كيفية
تخزينھا ومعالجتھا للمعلومات ،وسعتھا ،ونقاط ضعفھا وقوتھا ،واألوقات التي تؤدي فيھا
وظائفھا بكفاءة ،وما يرافق ھذه المعرفة من انفعاالت ،واستخدام استراتيجيات التذكر المناسبة
للمھمة المطلوبة.
وتشير األدبيات التربوية إلى أن ھنالك العديد من النماذج النظرية المفسرة لمكونات ما
وراء الذاكرة ،ومنھا :
أوالً :النماذج التي تناولت ما وراء الذاكرة كمكون معرفي
يتفق كل من ويلمان ) ،(Wellman, 1998وسيجلر ) (Siegler, 1996بأن ما وراء
الذاكرة تتكون من ثالثة مكونات :األول يتعلق بمعارف الفرد بقدراته وخصائصه ومعرفته
بالمھام التي يتمكن أو ال يتمكن من تأديتھا ،والظروف المساعدة للتذكر والمعوقة له .أما المكون
الثاني فيتضمن إدراك الفرد بأھمية المتغيرات الخاصة بالمھام المراد تذكرھا مثل :طبيعة المھام،
والوقت المطلوب للتشفير .كما يتضمن المكون الثالث وعي الفرد باالستراتيجيات المستخدمة في
التذكر ،ووعيه بأن ھنالك استراتيجيات عامة تصلح لمھام مختلفة ،واستراتيجيات خاصة تصلح
لمھام محددة.
ويُالحظ من النموذجين السابقين التركيز على مجموعة من المتغيرات التي ترتبط بكل من
الفرد والمھمة واالستراتيجية ،ومدى تفاعلھم وتأثيرھم على معالجة المعلومات من خالل وعي
الفرد لمعتقداته عن الكفاءة الذاتية لذاكرته ،ومتطلبات المھام ،والعوامل المؤثرة إيجابا ً أو سلبا ً
على عمليتي التشفير واالسترجاع ،واختيار االستراتيجيات التي تناسب إمكاناته ومتطلبات
المھمة )الكيال ٢٠٠٦ ،أ(.
ثانيا ً :النماذج التي تناولت ما وراء الذاكرة كمكون تحكمي
يفسر جولتني ) ،(Goultney, 1998وباركن ) (Parkin, 1993المكون التحكمي على
أنه القدرة على تقييم الحالة الراھنة للذاكرة ،ومصادر التحكم والمراقبة الذاتية ،والتقويم الذاتي،
والتنظيم الذاتي .وإن ھذه المكونات ھي المسؤولة عن تحديد مھمة الذاكرة ،وتقديم التغذية
الراجعة عن مدى صعوبة أو سھولة المھام ،ومدى مناسبة االستراتيجيات وكفاءتھا.
ويوضح النموذجين السابقين أن المكون التحكمي يساعد الفرد على أن يتحكم فيما تصدر
عنه من سلوكات ،فالوعي بالذاكرة يصاحبه استجابة ما ،ويصاحب االستجابة الحكم بقبول أو
عدم قبول االستجابة ،وإرجاع الحكم إلى انتقاء وإتباع استراتيجية ما قد تكون مالئمة أو غير
مالئمة للمھمة ،ومن ثم فإن الفرد يكون على وعي بنتيجة اتباعه الستراتيجية ما في الموقف أو
المھمة )الكيال ٢٠٠٦ ،أ(.
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ثالثا ً :النماذج التي تناولت ما وراء الذاكرة بمكونية المعرفي والتحكمي
يفسر فليفل وويلمان ) (Flavell & Wellman, 1977أن ما وراء الذاكرة تتكون من
مكونين أحدھما يتعلق بالجانب المعرفي الذي يتضمن ثالثة متغيرات ،وھي:
.١

وعي الفرد بخصائص ذاكرته من حيث طبيعتھا ونظمھا وسعتھا وقدرته على التذكر.

 .٢المھمة من حيث طبيعتھا ومدى سھولتھا أو صعوبتھا ،وكيفية تذكرھا من حيث السھولة
والصعوبة ،ولماذا ؟
 .٣االستراتيجية المستخدمة ،أي مدى وعي الفرد بالكيفية التي يتم بھا تشفير وتخزين
المعلومات بكفاءة.
أما المكون الثاني فھو الجانب التحكمي ،ويشير إلى عمليات المراقبة بنوعيھا الراجعة ،أي
حكم الفرد بدرجة الثقة على استجابة استدعاء سابقة ،والمراقبة الالحقة أي حكم الفرد على
استجابة الحقة .كما يشير إلى عملية التنظيم للتمثيالت العقلية للمعلومات ،حيث ينظم األفراد
الوحدات المعرفية باستخدام استراتيجيات مختلفة تعينھم في عملية التشفير ،ومن ثم كفاءة
االستدعاء.
ويوضح نموذج ميلر ) (Miller, 1990أن ما وراء الذاكرة تتكون من ثالثة مكونات،
وھي :
 .١الوعي ) :(Awarenessأي وعي الفرد بحاجته للتذكر كمتطلب ضروري للذاكرة الفعّالة،
وجوانب قوته وضعفه الخاص بالذاكرة.
 .٢التشخيص ) :(Diagnosisويتضمن تقدير صعوبة مھام التذكر ،أي أن ھنالك مھام أصعب
في تذكرھا من غيرھا ،وتحديد متطلبات التذكر ،حيث يتم التذكر بصور مختلفة )تعرّف،
واسترجاع ،وشفوي ،وتحريري(.
 .٣المراقبة ) :(Monitoringوتعبر عن وعي الفرد بأي عناصر الموقف التعلّمي سيتمكن من
استدخالھا وتخزينھا واسترجاعھا بكفاءة.
ويفسر نموذج فان ايدي ) (Van Ede, 1993بأن الوعي بما وراء الذاكرة يتكون من
خمسة مكونات ،وھي :معتقدات الفرد بكفاءة الذاكرة لديه ،ومعرفة قدرات اآلخرين على التذكر
والمقارنة بينھم ،ومعرفة الذاكرة بشكل عام ،ومعرفة مھام الذاكرة واستراتيجياتھا ،والتنظيم
والمراقبة لمعالجة وتجھيز المعلومات من أجل تذكرھا.
ويعرض نموذج بريسلي وميتر ) ،(Pressley & Meter, 1994ونموذج جوسوامي
) (Goawami, 1998مكونين لما وراء الذاكرة ،وھما:
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 .١المعرفة المؤثرة في كفاءة التذكر واالستراتيجيات الفعّالة وغير الفعّالة.
 .٢المراقبة الذاتية للفرد لعمليات التذكر من خالل التنظيم الذاتي ،وقدرته على التخطيط
لسلوكاته في التذكر وتوجيھھا وتقويمھا ،وقدرته على تميز أنماط المعرفة التي يمكن
التدرب عليھا بھدف استخدامھا لتوجيه عمليات المعالجة المعرفية الالحقة.
يُالحظ من خالل مراجعة األدبيات السابقة المتعلقة بما وراء الذاكرة ،أن بعضھا ركز على
المكون المعرفي ،ومنھاFlavell, 1979; Nelson & Narens, 1990; Verhaghen, ) :
 ،( 1993; O'Sullivan, 1994; Siegler, 1996; Wellman, 1998وركز البعض األخر
على المكون المعرفي والتحكمي ) Flavell & Wellman, 1977; Miller, 1990; Van
 .( Ede, 1993; Pressley & Meter, 1994; Goswami, 1998في حين لم يحظ المكون
التحكمي باھتمام كبير باستثناء باركن وجولتني ) ،(Parkin, 1993; Gaultney, 1998كما
وجدت تعريفات تضمنت إشارة واضحة إلى الحاالت االنفعالية المتعلقة بالذاكرة
).(Hutsch, Hertzog & Dixon, 1987; Troyer & Rich, 2002
الدراسات السابقة
من خالل البحث في المكتبة التربوية عن دراسات سابقة ذات صلة بموضوع الدراسة وھو
"أثر مقدار المعلومات في تنمية ما وراء الذاكرة لدى عينة من الطلبة الجامعييّن" تبيّن عدم توافر
دراسات تناولت ھذا الموضوع – على ح ّد علم الباحثين – باستثناء دراسة واحدة ذات صلة
مباشرة بموضوع البحث ،وھي دراسة الكيال ) ٢٠٠٦أ( ،بيد أن ھنالك عدداً من الدراسات ذات
صلة غير مباشرة بموضوع البحث؛ وفيما يأتي عرض ألھم ھذه الدراسات.
قام كوكس ) (Cox, 1994بدراس ٍة ھدفت إلى معرفة استخدام األطفال لوسائل تدعيم
الذاكرة ) ،(Mnemonic Devicesوأثرھا في تنمية عمليات ما وراء الذاكرة .تكوّنت عينة
الدراسة من ) (٨٢طالبا ً وطالبة موزعين على الصفوف الثالث األساسي ،والرابع ،والخامس.
وت ّم تقسيمھم على خمس مجموعات  :األولى )الطلبة الذين لديھم القدرة على استخدام ما وراء
الذاكرة قبل التدريب( ،والثانية )الطلبة الذين لديھم القدرة على استخدام استراتيجيات التذ ّكر قبل
التدريب( ،والثالثة )الطلبة الذين ليست لديھم القدرة على استخدام ما وراء الذاكرة قبل التدريب(،
والرابعة )الطلبة الذين ليست لديھم القدرة على استخدام استراتيجيات التذ ّكر قبل التدريب(،
والخامسة )الطلبة غير المصنّفين( .أظھرت النتائج ّ
أن ھنالك أثراً ذا داللة إحصائية لوسائل تدعيم
الذاكرة في تنمية ما وراء الذاكرة ،ولصالح طلبة المجموعتين الثالثة والرابعة.
أما الدراسة التي أجرتھا دروزة ) (١٩٩٥فقد ھدفت إلى التحقق من أثر تنشيط
االستراتيجيات الفوق معرفية على مستويي التذكر واالستيعاب القرائي .تكونت عينة الدراسة من
) (٧٣طالبا ً وطالبة من طلبة السنة األولى الجامعية في جامعة النجاح الوطنية ،والموزعين
عشوائيا ً إلى المجموعة التجريبية التي تعرضت لثالث مجموعات من األسئلة )قبل قراءة النص،
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أثناء قراءة النص ،بعد االنتھاء من قراءة النص( ،والمجموعة الضابطة التي لم تتلق أية أسئلة،
حيث طُلب منھا قراءة النص فقط .وت ّم تعريض المجموعة التجريبية للمادة التعليمية ،وطُبق
مقياسي التذكر واالستيعاب القرائي .لم تُظھر النتائج وجود فروق دالة إحصائيا ً في التذكر تُعزى
إلى المجموعة.
وأجرى بيرس والنجي ) (Pierce & Lange, 2000دراسة ھدفت إلى الكشف عن
العالقة بين ما وراء الذاكرة وأداء الذاكرة .تكوّنت عينة الدراسة من ) (٨٠طالبا ً من الصفّين
الثاني األساسي والثالث ،وت ّم استخدام مقياس ما وراء الذاكرة ،وأداء الذاكرة .كشفت النتائج عن
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً◌َ بين ما وراء الذاكرة ،وأداء الذاكرة في مھ ّمات االسترجاع.
أما الدراسة التي أجراھا ديماري وفيرون ) (DeMarie & Ferron, 2003فقد ھدفت إلى
بناء نموذج )سعة الذاكرة ،واستخدام استراتيجيات التذ ّكر ،واستخدام ما وراء الذاكرة( لتحسين
التذ ّكر لدى طلبة الروضة والصفوف األساسية .تكوّنت عينة الدراسة من ) (١٧٩طالبا ً وطالبة
من الروضة إلى الصف الرابع األساسي .وت ّم تطبيق البرنامج التدريبي ،واختبارات ما وراء
الذاكرة .أشارت النتائج إلى أن العوامل الثالثة مجتمعة تحسّن التذ ّكر بشكل أفضل من وجود
عامل واحد فقط.
تدريبي لما وراء الذاكرة على
برنامج
أثر
ﱟ
وتناولت الدراسة التي أجراھا عثمان )ٍ (٢٠٠٤
ٍ
أداء األطفال غير المنتجين لالستراتيجيات .تكوّنت عينة الدراسة من ) (١٠٤أطفال من الصف
الرابع االبتدائي في مدينة أسيوط ،ت ّم تقسيمھم إلى أربع مجموعات )التصوّر البصري بواسطة
تدريب ما وراء الذاكرة ،والتنظيم بواسطة تدريب ما وراء الذاكرة ،والتصوّر البصري بواسطة
التدريب األعمى ،والتنظيم بواسطة التدريب األعمى( ،وت ّم استخدام مقياس ما وراء الذاكرة.
أشارت النتائج إلى وجود فروق دالّة إحصائيا ً بين متوسّطات مجموعات الدراسة األربع في
التذ ّكر الح ّر تُعزى إلى التدريب .كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسّطات درجات
المجموعات األربع في ما وراء الذاكرة تُعزى إلى التدريب ،ولصالح المجموعتين المتدرّبتين
بوساطة تدريب ما وراء الذاكرة.
وفي دراسة أجراھا المشاعلة ) (٢٠٠٤للكشف عن أثر برنامج تعلّمي محوسب في تنمية
عمليات ما وراء الذاكرة .تكوّنت عينة الدراسة من ) (١٣٥طالبا ً من طالب الصف السادس
األساسي في مدرسة عبد الملك بن مروان في العاصمة ع ّمان .وت ّم إخضاع أفراد المجموعة
التجريبية للبرنامج التعليمي ،والقياس القَبْلي والبَعْدي لمقياس ما وراء الذاكرة .أظھرت النتائج
وجود فروق دالّة إحصائيا ً بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في األداء البَعْدي لثالث ٍة من
مكوّنات ما وراء الذاكرة )المعرفة الواقعية ،والفعالية الذاتية للذاكرة ،والتأثّر المرتبط بالذاكرة(
ولصالح المجموعة التجريبية ،في حين لم تظھر فروق دالّة إحصائيا ً على مكوّن مراقبة الذاكرة،
كما وجدت فروق دالّة إحصائيا ً في األداء البَعْدي على مقياس ما وراء الذاكرة تُعزى إلى
التدريب والتحصيل.
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وأجرى الكيال ) ٢٠٠٦أ( دراسة ھدفت إلى التحقق من أثر مقدار معلومات ما وراء
الذاكرة في فاعلية وتعميم استخدام المتعلّم الستراتيجيات التعلّم المعرفية .تكوّنت عينة الدراسة
من ) (٤٦طالبة من طالبات برنامج علم النفس ،والمسجالت في مساق سيكولوجية التعلّم العام
ّ
توزيعھن عشوائيا ً إلى مجموعتين :األولى يُعرض عليھا
بمتوسط أعمارھن ) (٢٠.٤سنة .وت ّم
البرنامج ال ُمع ّد بمقدار قليل من المعلومات ،أما المجموعة الثانية فيعرض عليھا البرنامج ال ُمع ّد
بمقدار كبير من المعلومات ،وت ّم تطبيق مقياسي الوعي لما وراء الذاكرة ،واستراتيجيات التعلّم
المعرفية الموقفي ) .(Clss – Scaleأشارت النتائج إلى وجود فروق دالّة إحصائيا ً بين
متوسّطات درجات المجموعة التجريبية األولى )مقدار معلومات قليل( ،ومتوسّطات درجات
المجموعة الثانية )مقدار معلومات كبير( في القياس البَعْدي لكلﱟ من :الوعي بسعة الذاكرة،
وانتقاء االستراتيجية المناسبة ،والمراقبة الذاتية ،والتنظيم الذاتي ،والتقويم الذاتي ،ولصالح
المجموعة التجريبية الثانية.
وفي دراسة أخرى أجراھا الكيال ) ٢٠٠٦ب( للكشف عن فاعلية برنامج لتحسين مقدار
معلومات الوعي بما وراء الذاكرة ،وأثره في تحسين كفاءة منظومة التجھيز المعرفي بالذاكرة
العاملة .تكوّنت عينة الدراسة من ) (١٦طالبا ً من ذوي صعوبات تعلّم القراءة ،و ) (١٦طالبا ً من
ذوي صعوبات تعلّم الحساب ،و ) (١٦طالبا ً من الطلبة العاديين الذين متوسط أعمارھم
) (١٢.٠٥سنة .وت ّم تطبيق البرنامج التدريبي ،ومقياسي مھا ّم الذاكرة العاملة ،ومھا ّم الوعي بما
وراء الذاكرة .أشارت النتائج إلى وجود فروق دالّة إحصائيا ً بين المجموعات الثالث )العاديين،
وذوي صعوبات القراءة ،وذوي صعوبات الحساب( في القياس البَعْدي لكلﱟ من المكوّن المعرفي
والتح ّكمي لما وراء الذاكرة ،ولصالح الطالب ذوي صعوبات القراءة.
ومن خالل اطالع الباحثين على الدراسات السابقة ،وجد أنھا تتميّز بما يأتي:
 .١توفّر عدد ال بأس به من الدراسات العربية واألجنبية التي اھتمت بما وراء الذاكرة،
وعالقتھا ببعض المتغيّرات المعرفية كالتذكر ،ووسائل تدعيم الذاكرة ،واستراتيجيات التعلّم
المعرفية .إالّ أن ھنالك نقصا ً واضحا ً في الدراسات النفسية التي حاولت أن تدرس أثر
مقادير مختلفة من المعلومات لما وراء الذاكرة في تنمية ما وراء الذاكرة ،إذ لم تتعرض أيّة
من الدراسات السابقة لمثل ھذه العالقة باستثناء دراسة الكيال ) ٢٠٠٦أ( ،مما يشير إلى
أھمية إجراء ھذه الدراسة.
خال من أية دراسة تحاول تنمية مكوّنات
 .٢يبدو أن الميدان التربوي في البيئة األردنية
ٍ
)مھارات( ما وراء الذاكرة لدى الطلبة الجامعييّن من خالل اعتماد برامج تعليمية مستندة
إلى مقادير مختلفة من المعلومات لما وراء الذاكرة ،وھذا ما انفردت به الدراسة الحالية.
وقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة على النحو اآلتي:
 .١ال ش ّ
ك في أن الباحثين سيستفيدان في دراستھما ھذه كثيراً ،من الدراسات السابقة من حيث
األمور التي ر ّكزت عليھا ،واإلجراءات التي اتبعتھا ،واألدوات التي استخدمتھا.
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 .٢في اختيار عينة الدراسة ،الحظ الباحثان تركيز الدراسات السابقة على الكبار واألطفال
الصغار؛ لذا اختيرت عينة الدراسة من الطلبة الجامعييّن.
 .٣االستفادة من الدراسات السابقة في صياغة مشكلة الدراسة وتأكيد أھميتھا.
 .٤االستفادة من نتائج ھذه الدراسات في مناقشة نتائج الدراسة الحالية ،مد ّعمة بما يتوافر في
األدب السيكولوجي الحديث حول موضوع ما وراء الذاكرة.
مشكلة الدراسة
يُعد االھتمام بما وراء الذاكرة وبمكوناتھا المختلفة أحد األھداف التي نالت اھتمام التربويين،
لما لھذا المفھوم من أھمية في تنمية المتعلّم ،وفي مختلف الجوانب المعرفية واألكاديمية
والشخصية التي منھا ارتقاء الذاكرة ،والتنظيم المعرفي الذاتي ،والمراقبة الذاتيّة ،والسلوك
االستراتيجي الفعّال ،والتكيف النفسي .ويُالحظ أن جھود التربوييّن لتنمية ھذا الشكل المتقدم م ّما
وراء المعرفة ما زالت في بداياتھا األولى سواء أكانت في مجال التعليم العام أم الجامعي .كما أن
المؤشرات في الميدان الجامعي ال تفصح عن مستوى مناسب من القدرة على ما وراء الذاكرة
لدى طلبة الجامعات )أبو غزال.(٢٠٠٧ ،
وإن المبدأ األساسي للتعلّم الفعّال يدور حول المتعلمين كيف يكونوا متعلمين استراتيجيين
من خالل برامج تعليمية وتدريبية لمكونات ما وراء الذاكرة ،بحيث تمدھم بمعلومات عن نظم
الذاكرة وتعلّمھم ،وكيف يستخدمون استراتيجية معينة ،ومدى الرضا عن الذاكرة لديھم ،والوعي
بأخطاء الذاكرة المحتملة ،مما يساعدھم على تنظيم المعلومات واسترجاعھا .ولذلك تحاول
الدراسة الحالية االھتمام بتأثير مقدار معلومات ما وراء الذاكرة ،وتباين أثر ذلك على ما وراء
الذاكرة لدى عينة من الطلبة الجامعييّن ،منطلقة في ذلك من التناقض الواضح في األدبيات
التربوية ،حيث أكدت بعضھا على أھمية تعليم ما وراء الذاكرة كمتنبئ بالقدرة على اكتساب
مكونات ما وراء الذاكرة ،في حين شككت األدبيات األخرى في إمكانية تحسين ما وراء الذاكرة،
وبأھمية جدوى المعلومات عن ھذا المكون المعرفي ،أي أن اكتساب األفراد للمعرفة بمكونات ما
وراء الذاكرة ضرورية ،لكنھا ليست شرطا ً كافيا ً الستخدامھا ،فتوافر المعرفة ال يعني حتما ً أن
تتبعھا ممارسة )الكيال ٢٠٠٦ ،أ(.
وفي ضوء ھذا التناقض تحاول الدراسة الحالية إلقاء الضوء على تأثير مقادير مختلفة من
المعلومات عن ما وراء الذاكرة من خالل اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:
 .١ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية )  (٠,٠٥  αفي أداء أفراد الدراسة على مقياس ما
وراء الذاكرة الكلي تُعزى إلى المجموعة ،أو المعدل التراكمي ،أو التفاعل بينھما ؟
 .٢ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية )  (٠,٠٥  αفي أداء أفراد الدراسة على كل بُعد من
أبعاد ما وراء الذاكرة تُعزى إلى المجموعة ،أو المعدل التراكمي ،أو التفاعل بينھما ؟
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أھمية الدراسة
تعود أھمية ھذه الدراسة إلى موضوعھا ،حيث تُعد ما وراء الذاكرة من أھم مكونات ما
وراء المعرفة ،كما أنه يمثل أحد المتطلبات الھامة في التعلّم ،وبدون االستخدام األمثل لما وراء
الذاكرة قد ينشأ عنه العديد من المشكالت األكاديمية كتدني التحصيل واالنجاز الدراسي.
كما أن توافر المعلومات عن مكونات ما وراء الذاكرة يمد المتعلم بالتغذية الراجعة ومراقبته
لتعلّمه ،مما يُعينه على تحقيق اإلنجاز األكاديمي األمثل .ويؤكد اورمرد ) (Ormrod, 1998أن
توجيه األسئلة وعرض المعلومات عن المعرفة التي تم دراستھا يزيد من وعي المتعلم لمعرفته
تلك ،األمر الذي يؤدي إلى تنمية قدراته على انجاز المھام الدراسية ،مما يمكنه من التفكير وحل
المشكالت التي تواجھه .ومن وجوه أھمية ھذه الدراسة:
 .١توفير إطار نظري لما وراء الذاكرة في المكتبة التربوية ،أي محاولة إثراء المعرفة عن
طريق عرض وتوضيح مفھوم ما وراء الذاكرة ومكوناته ،حيث يُالحظ افتقار األدبيات
التربوية ودراسات علم النفس التربوي إلى ھذا اإلطار محلّيا ً وعربياً ،م ّما يعكس حاجة
شديدة لدى الباحثين إليه.
 .٢إعداد برنامج تعليمي من جزأين أحدھما بمقدار قليل من المعلومات ،واألخر بمقدار كبير
من المعلومات ،ودراسة أيھما أكثر أثراً في تنمية ما وراء الذاكرة بمكوناته الثالثة )الرضا
عن الذاكرة ،والقدرة ،واالستراتيجية( ،والتحقق من قوة ھذا التأثير.
 .٣ندرة األبحاث النفسية والتربوية في البيئة األردنية – في حدود علم الباحثين – التي تناولت
برامج تدريبية وتعليمية يُتوقّع أن تن ّمي ما وراء الذاكرة ،بعدما تبيّن أھمية ھذا المفھوم في
األداء المعرفي والتكيّفي لدى الطلبة.
 .٤من المتوقّع أن تؤ ّدي نتائج الدراسة في جانبيھا النظري والتطبيقي لما وراء الذاكرة
ومكوناتھا واستراتيجياتھا إلى وضوح الرؤية حول كيفيّة إعداد ودمج تدريبات متخصصة
عن ما وراء الذاكرة سواء أكانت في مواد دراسية أم مواد مستقلة ،م ّما يُع ّد تطبيقيا ً عمليا ً
لنظريات التعلّم المعرفية.
مصطلحات الدراسة
لغايات ھذه الدراسة تم تحديد التعريفات اإلجرائية اآلتية :
مقدار المعلومات :ھو مجموعة من الخبرات المعرفية المتنوعة التي تم تعليمھا للطلبة
والمتعلقة بمفھوم ما وراء الذاكرة في ضوء جلسات تعليمية ص ّممھا الباحثان ،بحيث تضم )(٦
جلسات تعليمية للمجموعة التجريبية األولى ،و ) (١١جلسة تعليمية للمجموعة التجريبية الثانية.
وقد ت ّم تحديدھا في الدراسة الحالية بمستويين :أحدھما مقدار قليل من المعلومات ،وفيه ال تق ّدم
معلومات متع ّمقة وإضافية ،بل يكتفى بما يتض ّمنه الوعي بما وراء الذاكرة من معلومات بسيطة
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وسطحية ،أما اآلخر فھو مقدار كبير من المعلومات ،وفيه تُق ﱠدم معلومات متع ّمقة وإضافية تزيد
من الوعي بما وراء الذاكرة.
ما وراء الذاكرة :ھي مدى رضا الفرد عن ذاكرته ،ووظيفة الذاكرة اليومية ،ومدى
استخدامه الستراتيجيات )مساعدات( التذ ّكر المختلفة ،التي قيست بالدرجة التي يحصل عليھا
الطالب أو الطالبة على مقياس تروير وريتش ) ،(Troyer & Rich, 2002والمح ّددة بمدى
درجات تتراوح ما بين ).(٢٢٠ – ٠
الطريقة واإلجراءات
أفراد الدراسة
تكوّنت عينة الدراسة من ) (٩٠طالبا ً وطالبة ممن سجّلوا مساق مبادىء علم النفس في
جامعة الحسين بن طالل للفصل الدراسي األول من العام الجامعي ٢٠٠٨ / ٢٠٠٧م ،وكانوا
موزعين إلى ثالث شعب ،وذلك لتيسر ھذه العينة ،وت ّم توزيع المعالجة على المجموعات
عشوائياً ،فكانت الشعبة ) (١المجموعة الضابطة ) (٣٠طالبا ً وطالبة ،والشعبة ) (٢المجموعة
التجريبية األولى ) (٣٠طالبا ً وطالبة ،والشعبة ) (٣المجموعة التجريبية الثانية ) (٣٠طالبا ً
وطالبة.
أداة الدراسة
قام الباحثان باستخدام مقياس ما وراء الذاكرة الذي طوّره "تروير وريج ) & Troyer
 ،"(Rich, 2002وقام أبو غزال ) (٢٠٠٧بتعريبه ،واختيار فقرات من ھذا المقياس ليتناسب مع
البيئة األردنية .والمكوّن من ) (٥٥فقرة ،ذات تدرج خماسي مو ّزعة على ثالثة أبعاد فرعية،
وھي:
 .١الرضا عن الذاكرة ) :(Satisficantion with Memoryويستخدم لتقدير مدى رضا
الفرد عن قدرة الذاكرة لديه ،ويتكوّن من ) (١٧فقرة ،حملت األرقام ) ،(١٧ – ١وتتراوح
درجة الفرد على ھذا البعد ما بين ).(٦٨ – ٠
 .٢القدرة ) :(Abilityوتستخدم لتقدير وظيفة الذاكرة اليومية ،ويتكوّن من ) (١٩فقرة ،حملت
األرقام ) ،(٣٦ – ١٨وتتراوح درجة الفرد على ھذا البعد ما بين ).(٧٦ – ٠
 .٣اإلستراتيجية ) :(Strategyوتستخدم لتقدير مدى استخدام الفرد الستراتيجيات )مساعدات(
التذ ّكر المختلفة ،ويتكوّن من ) (١٩فقرة ،حملت األرقام ) ،(٥٥–٣٧وتتراوح درجة الفرد
على ھذا البعد ما بين ) ،(٧٦ – ٠أما الدرجة الكلّية للمقياس فھي ما بين ).(٢٢٠ – ٠
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صدق وثبات مقياس ما وراء الذاكرة بصورته األصلية
للتحقق من صدق المقياس استخدم تروير وريج ) (Troyer & Rich, 2002صدق
المحتوى ،وللتحقق من ثباته استخدما طريقة االختبار وإعادة االختبار ) ،(Test – Retestوذلك
بتوزيع المقياس على ) (٢٤فرداً من خارج عينة الدراسة ،وبفارق زمني بين مرتي التطبيق
مقداره أربعة أسابيع ،وبلغ معامل االرتباط ) (٠.٩٣لمقياس الرضا ،و ) (٠,٨٦لمقياس القدرة ،و
) (٠,٨٨لمقياس االستراتيجية.
صدق وثبات مقياس ما وراء الذاكرة بصورته العربية
قام أبو غزال ) (٢٠٠٧باستخراج صدق المحتوى لمقياس ما وراء الذاكرة ،واعتمد نسبة
اتفاق ) (٪٨٠كمعيار لقبول الفقرة ،وبنا ًء على ھذا المعيار ووفقا ً ألراء المحكمين تم حذف
فقرتين من فقرات المقياس ليصبح بصورته النھائية مكوّنا ً من ) (٥٥فقرة .باإلضافة إلى تطبيق
التحليل العاملي لجميع فقرات المقياس على األبعاد الثالثة .وللتأكد من ثبات المقياس ،تم تطبيق
معادلة كرونباخ ألفا على األبعاد الفرعية للمقياس وعلى المقياس ككل ،وبلغ معامل الثبات
) (٠,٧٩لمقياس الرضا ،و ) ( ٠,٧٧لمقياس القدرة ،و ) (٠,٨٩لمقياس االستراتيجية ،أما
المقياس ككل فقد بلغ معامل ثباته ).(٠,٨٧
صدق وثبات مقياس ما وراء الذاكرة في الدراسة الحالية
لتأكيد صدق ھذا المقياس قام الباحثان بتطبيقه على عينة استطالعية مكوّنة من ) (٥٠طالبا ً
وطالبة من طلبة الجامعة ،من خارج عينة الدراسة ،يتشابھون مع أفراد الدراسة الحالية في
المستويات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية .وت ّم حساب معامل االرتباط بين عالمة الفقرة
والعالمة الكلّية على البعد .ھذا وقد ت ّم قبول الفقرة إذا كان معامل االرتباط بين عالمة الفقرة
والدرجة الكلّية على البعد ) (٠,٢فأكثر ،وأن يكون ھذا االرتباط داالً إحصائيا ً ) .(٠,٠٥  α
ووجد الباحثان أن قيم معامالت االرتباط بين العالمة على الفقرة والدرجة الكلّية على البعد
تراوحت بين ) ،(٠,٧٢ - ٠,٢١وجميعھا ذات داللة إحصائية )  ،(٠,٠٥  αوبنا ًء على ذلك ت ّم
اعتماد جميع فقرات ھذا المقياس ،كما ت ّم حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية على كلّ بعد
من األبعاد الثالثة )الرضا الذاكرة ،والقدرة ،واإلستراتيجية( ،والدرجة الكلّية على المقياس ككلّ،
وكانت معامالت االرتباط ألبعاد المقياس مع الدرجة الكلّية على المقياس كك ّل )،٠,٦٨ ،٠,٤٣
 (٠,٣٠على التوالي .وقد اعتبرت مؤ ّشرات الصدق المتوفّرة لھذه األداة كافية ألغراض ھذه
الدراسة.
ولتأكيد ثبات ھذا المقياس قام الباحثان باستخدام عينة الصدق نفسھا ،و ُحسب ثبات المقياس
باستخدام طريقة كرونباخ ألفا المحسوبة لكلﱟ من األبعاد الثالثة والمقياس ك ّكل ،والتي تُعد
مؤ ّشرات جيدة ألغراض الدراسة الحالية.
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جدول ) :(١معامالت االتّساق الداخلي لمقياس ما وراء الذاكرة باستخدام طريقة كرونباخ ألفا.
كرونباخ ألفا
األبعاد
٠,٧٣
الرضا عن الذاكرة
٠,٨٦
القدرة
٠,٨٧
االستراتيجية
٠,٧١
الكلّي
تصحيح المقياس
طُلب من المفحوصين اإلجابة عن ك ّل فقرة من فقرات المقياس باختيار أحد البدائل الخمسة
اآلتية :موافق بدرجة كبيرة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بدرجة كبيرة .و ُحسبت
الدرجة بإعطاء األوزان اآلتية (٤) :للبديل األول (٣) ،للبديل الثاني (٢) ،للبديل الثالث(١) ،
للبديل الرابع ،و)صفر( للبديل الخامس ،وذلك في حال الفقرات اإليجابية ،و ُعكست ھذه األوزان
في حال الفقرات السلبية.
معلومات ما وراء الذاكرة "موضع االھتمام"
استندت الجلسات التعليمية حول معلومات ما وراء الذاكرة إلى ما توصل إليه المتخصصون
في علم النفس المعرفي من نماذج نظرية مفسرة لمفھوم ما وراء الذاكرة ،والتي تم عرضھا في
الخلفية النظرية للدراسة الحالية.
وھدفت الجلسات التعليمية التي أع ّدھا الباحثان إلى تزويد الطلبة بمقادير مختلفة من
المعلومات لما وراء الذاكرة .ويمكن وصفھا بأنھا برنامج شامل يتض ّمن الوعي بالمعلومات
والمعارف لما وراء الذاكرة من حيث :التطور التاريخي لھذا المفھوم ،والتوجّھات النظرية
المفسّرة له ،وتعريفاته ،والنماذج التي تناولته )المكوّن المعرفي ،والمكوّن التح ّكمي ،والمكوّن
المعرفي والتح ّكمي( ،وعالقته بما وراء المعرفة ) ،(Meta – cognitionأي وعي الفرد
بالعمليات المعرفية التي يقوم بھا ،والتحكم بھا وضبطھا ،وما وراء االنتباه
) ،(Meta – attentionوتعني الوعي لما ينتبه له الفرد ومدى انتباھه له ،والتحكم به وضبطه،
وما وراء االستيعاب ) ،(Meta – comprehensionأي الوعي بالطرق التي تؤدي إلى
االستيعاب ومعرفة ما إذا كان المتعلم فاھما ً لما يقرأ أم ال والتحكم بھا وضبطھا )دروزة،
 ،(٢٠٠٤وأھميته النفسية والتربوية ،والمتغيّرات المؤثّرة فيه ،وكيفية تنميته ،وأخطاء الذاكرة،
ووسائل تدعيم الذاكرة ،اعتماداً على األدبيات النظرية الخاصة بھا.
وت ّم تدريس طلبة المجموعة التجريبية الثانية ما وراء الذاكرة بأسلوب المحاضرات
والحوار والمناقشات الصفّية ،إلى جانب االھتمام والتشجيع المتواصل على القراءة الحرّة،
وإعداد أوراق بحثية وتقارير حول الموضوعات التي تض ّمنتھا الجلسات التعليمية ،حيث ُخصّص
بعضھا لعرض ومناقشة بحوث وتقارير من إعداد طلبة المجموعة الذين خضعوا لـ ) (١١جلسة
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تعليمية ،وتض ّمنت الجلسة األولى مق ّدمة عن الجلسات التعليمية ،والھدف منھا ،والزمن
المخصّص لھا ،وأھميّة االنتظام فيھا ،والمشاركة المطلوبة منھم ،كما ُخصصت جلسة تعليمية
واحدة بعد إخضاعھم لك ّل جلسة تعليمية سابقة ،وتض ّمنت عرض البحوث التي أع ّدھا الطلبة حول
موضوع الجلسة السابقة اعتماداً على القراءات الحرة .وقد سارت الجلسة التعليمية للمجموعة
التجريبية الثانية على حسب الخطوات اآلتية :
 .١تنشيط المعلومات السابقة من خالل عمل مل ّخص مختصر للجلسة السابقة.
 .٢عرض موضوع الجلسة الحالية ،والھدف ال ُمراد تحقيقه بعد مرورھم بالخبرة المعرفية،
والمطلوب من الطلبة المشاركين.
 .٣توزيع أوراق مطبوعة أع ّدھا الباحثان ،حيث تحوي خبرات معرفية متع ّمقة لموضوعات
الجلسة التعليمية ،وم ّزودة بأمثلة ونماذج تطبيقية ترتبط باھتمامات ،وخبرات الطلبة ،سواء
أكانت في مجال التعليم أم الحياة العامة.
 .٤تشجيع الطلبة على التساؤل الذاتي في أثناء تعريضھم لموضوع الجلسة التعليمية ،وإثارة
أية استفسارات نظرية ،أو تطبيقية يرون أنھا ذات عالقة بالموضوع المطروح.
 .٥تكليف الطلبة بإعداد أوراق بحثية )اثرائية( حول موضوع الجلسة التعليمية باالعتماد على
قراءاتھم الحرّة التي تتع ّدى حدود المعلومات التي تعرّضوا لھا ،على أن يت ّم عرض عينات
منھا ومناقشتھا في الجلسة التعليمية الالحقة.
أما المجموعة التجريبية األولى فقد تعرّضت لمعلومات ومعارف بسيطة حول مفھوم ما
وراء الذاكرة والموضوعات المشار إليھا سابقاً ،وت ّم تدريسھم بأسلوب المحاضرات ،وبواقع )(٦
جلسات تعليمية ،وتض ّمنت الجلسة األولى مق ّدمة عن الجلسات التعليمية ،والھدف منھا ،والزمن
المخصّص لھا ،وأھمية االنتظام فيھا .وسارت الجلسة التعليمية للمجموعة التجريبية األولى على
حسب الخطوات اآلتية:
 .١تنشيط المعلومات السابقة من خالل عمل مل ّخص في حدود المعلومات المعطاة في الجلسة
السابقة.
 .٢عرض موضوع الجلسة الحالية ،وما الھدف المراد تحقيقه بعد مرورھم بالخبرة المعرفية.
 .٣تحديد العناوين )المفاھيم والمصطلحات( الرئيسة للجلسة التعليمية.
 .٤تقديم التعريف النظري البسيط لك ّل مفھوم رئيس أو فرعي.
 .٥تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة على صورة سؤال وجواب وفي حدود المعرفة المعطاة.
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تصميم الدراسة
تُعد ھذه الدراسة من الدراسات التي اعتمدت على تصميم )قَبْلي وبَعْدي( لمجموعة ضابطة
ومجموعتين تجريبّيتين ،حيث طُبق مقياس الدراسة على أفرادھا قبل البدء بالجلسات التعليمية
)األداء القَبْلي( ،وبعد االنتھاء منھا )األداء البَعْدي( .وكانت المتغيّرات التابعة القَبْلية والبَعْدية ھي
استجابة الطلبة على مقياس ما وراء الذاكرة.
واتبع الباحثان في دراستھما التصميم اآلتي:
الجلسة التعليمية
قَ ْبلي
المجموعات
أبعاد ما وراء الذاكرة بدون تقديم جلسات
الضابطة
التجريبية األولى أبعاد ما وراء الذاكرة تقديم جلسات )مقدار قليل(
أبعاد ما وراء الذاكرة تقديم جلسات )مقدار كبير(
التجريبية الثانية

بَ ْعدي
أبعاد ما وراء الذاكرة
أبعاد ما وراء الذاكرة
أبعاد ما وراء الذاكرة

ويعبر عنه رياضيا ً:

R G O 1 - O2
R G 1 O 1  O2
R G2 O1  O2
المعالجة اإلحصائية
تمت اإلجابة عن سؤالي الدراسة من خالل حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية للمتغيرات التابعة حسب متغيرات الدراسة ،كما تم إجراء تحليل التباين المصاحب
الثنائي ) ،(Two Way Ancovaوالمتعدد ) (Mancovaلمعرفة أثر المتغير المستقل على
التابع.
نتائج الدراسة
قبل اإلجابة عن سؤالي الدراسة ،فقد تم اختبار تكافؤ مجموعات الدراسة الثالث )الضابطة،
والتجريبية األولى ،والتجريبية الثانية( على المقياس القَبْلي لما وراء الذاكرة ،وتم حساب
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مقياس ما وراء الذاكرة الكلي ألفراد
المجموعات الثالث قبل التعرض للجلسات التعليمية ،فكانت النتائج المبينة في الجدول رقم ).(٢
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جدول ) :(٢المتوسطات الحسابية واالنحراف ات المعياري ة لمقي اس م ا وراء ال ذاكرة الكل ي القَبْل ي
حسب متغيري الدراسة.
األبعاد
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
المجموعة
٦‚٧٨
٢٣,٧٣
الضابطة
٦‚٨٨
٢٣,٠٣
التجريبية األولى
الرضا عن الذاكرة
٧‚٦٤
٢٦,١٠
التجريبية الثانية
٤‚٨٥
٢٥‚٤٣
الضابطة
٩‚٢٣
٢٦‚٧٧
التجريبية األولى
القدرة
٩‚٤٥
٢٣‚٧٧
التجريبية الثانية
٩‚٤٥
٣٠‚٢٩
الضابطة
٩‚٥٥
٢٨‚٨٧
التجريبية األولى
االستراتيجية
١٠‚٠١
٢٣‚٧٣
التجريبية الثانية
١٦‚٥٢
٧٩‚٧٨
الضابطة
١٥‚٩٩
٧٦‚٦٦
التجريبية األولى
الكلّي
٢٠‚٥٢
٨٢‚٦٠
التجريبية الثانية
يُالحظ من الجدول رقم ) (٢أن ھنالك فروقا ً ظاھرية بين المتوسّطات الحسابية لدرجات
أفراد الدراسة على مقياس ما وراء الذاكرة القَبْلي .وبھدف الكشف عن مدى الداللة اإلحصائية
لھذه الفروق الظاھرية ،تم استخدام تحليل التباين األحادي ) (One Way Anovaالختبار
الفروق في ما وراء الذاكرة القَ ْبلي حسب المجموعة.
ج دول ) : (٣نت ائج تحلي ل التب اين األح ادي ) (One Way Anovaألداء أف راد الدراس ة عل ى
مقياس ما وراء الذاكرة الكلي القَبْلي.
مستوى
قيمة
درجات متوسط
مجموع
مصدر التباين
األبعاد
الداللة
)ف(
الحرية المربعات
المربعات
٠‚١٩٣ ١‚٦٧٥
٨٤‚٩٣٣
٢
١٦٩‚٨٦٧
بين المجموعات
الرضا عن
٥٠‚٥٨٢
داخل المجموعات ٨٧ ٤٤٠٠‚٦٣٣
الذاكرة
٨٩ ٤٥٧٠‚٥٠٠
الكلي
٠‚٣٦٣ ١.٠٢٥
٦٧‚٧١٨
٢
١٣٥‚٥٥٦
بين المجموعات
٦٦‚١١٦
داخل المجموعات ٨٧ ٥٧٥٢‚١٠٠
القدرة
٨٩ ٥٨٨٧‚٦٥٦
الكلي
٠‚٢٢١ ١‚٥٣٨ ١٣٥‚٦٤٤
٢
٢٧١‚٢٨٩
بين المجموعات
٨٨‚٢٢١
االستراتيجية داخل المجموعات ٨٧ ٧٦٧٥‚٢٠٠
٨٩ ٧٩٤٦‚٤٨٩
الكلي
٠‚٥١٩ ٠‚٦٦١ ١٨١‚٩١١
٢
٣٦٣‚٨٢٢
بين المجموعات
٢٧٥‚٠٧٧
داخل المجموعات ٨٧ ٢٣٩٣١‚٧٣٣
الكلّي
٨٩ ٢٤٢٩٥‚٥٥٦
الكلي
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يُالحظ من الجدول رقم ) (٣عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً في ما وراء الذاكرة في أداء
أفراد الدراسة بين المجموعات الثالث ،مما يعني تكافؤ المجموعات الثالث في األداء الكلي
واألبعاد الفرعية على األداء القَبْلي لما وراء الذاكرة قبل البدء بالجلسات التعليمية.
ولإلجابة عن السؤال األول في ھذه الدراسة الذي نصه" :ھل توجد فروق ذات داللة
إحصائية )  (٠‚٠٥  αفي أداء أفراد الدراسة على مقياس ما وراء الذاكرة تعزى إلى
المجموعة ،أو المعدل التراكمي ،أو التفاعل بينھما؟ تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية على مقياس ما وراء الذاكرة الكلي البَعْدي حسب متغيري المجموعة
والمعدل التراكمي ،كما ھو مبين في الجدول رقم ).(٤
جدول ) :(٤المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمقياس ما وراء الذاكرة حسب متغيري الدراسة.
االنحرافات
المتوسط
المعدل
العدد
المجموعة
المعيارية
الحسابي
التراكمي
٧٦‚٢٥٠
مقبول
٤
٦‚٧٠٢
٢٠
١١‚٨٥٣
٦٩‚٢٠٠
جيد
الضابطة
ً
٦
١٤‚٠٣٩
٧٧‚٥٠٠
جيد جدا فأكثر
٣٠
١٢‚٠٣٣
٧١‚٨٠٠
الكلي
٤
١٩‚٠٥٣
٨٣‚٥٠٠
مقبول
٢١
١٧‚٦٢١
٩٥‚٢٣٨
جيد
التجريبية األولى
ً
٥
١٧‚٦٥٩
٩٢‚١٣٣
جيد جدا فأكثر
٩٣‚١٣٣
الكلي
٣٠
١٧‚٦٥٩
٨
٩‚٥٤٧
١١٠‚٠٠٠
مقبول
١٤
١٥‚٤٧٢
١٠٧‚٠٠٠
جيد
التجريبية الثانية
ً
٨
١٣‚٠٤٩
١٠٠‚٠٠٠
جيد جدا فأكثر
١٠٥‚٩٣٣
الكلي
٣٠
١٣‚٦١٠
١٦
١٩‚٣١٧
٩٤‚٩٣٨
مقبول
٥
٢١‚٥٩٥
٨٨‚٧٦٤
جيد
الكلّي
ً
١٩
١٦‚٩٩٢
٩٠‚٧٩٠
جيد جدا فأكثر
٩٠‚٢٨٩
الكلي
٣٠
٢٠‚٢٣٩
يُالحظ من الجدول رقم ) (٤وجود فروق ظاھرية بين المتوسطات الحسابية لمستويات كل
من متغيري الدراسة )المجموعة والمعدل التراكمي( والتفاعل بينھما .والختبار الداللة
اإلحصائية للفروق بين المتوسطات ،تم استخدام تحليل التباين المصاحب الثنائي ) Two Way
 ،(Ancovaحيث تم ضبط الفروق القَبْلية إحصائياً ،عالوة على الضبط التجريبي من خالل
التوزيع العشوائي .فكانت النتائج في الجدول رقم ).(٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٣)٢٤

 ٧١٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر مقدار المعلومات في تنمية ما وراء الذاكرة لدى "......

جدول ) :(٥نتائج تحلي ل التب اين المص احب الثن ائي ) (Two Way Anocovaلمقي اس م ا
وراء الذاكرة الكلي البَعْدي حسب متغيري الدراسة
متوسط
درجات
مجموع
قيمة )ف( مستوى الداللة
مصدر التباين
المربعات
الحرية
المربعات
٠‚٠.٢٦٤٢٦٤
١‚٢٦٣
٢٦٨‚٩٧٧
١
٢٦٨‚٩٧٧
القبلي
٠‚٠٠٠> * ٢٦‚١٨٠ ٥٥٧٤‚٦٩٣
٢ ١١١٤٩‚٣٨٥
المجموعة
٠‚٩٨٣
٠‚٠١٧
٣‚٧٠٥
٢
المعدل التراكمي ٧‚٤١٠
٠‚١٨٩
١‚٥٧٥
المجموعة x
٣٣٥‚٣٤٣
٤
١٣٤١‚٣٧٢
المعدل التراكمي
٢١٢‚٩٤١
٨٠ ١٧٠٣٥‚٢٨٢
الخطأ
٨٩ ٧٧٠١٤٢‚٠٠٠
الكلي
يُالحظ من الجدول رقم ) (٥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
)  (٠‚٠٠٥  αفي ما وراء الذاكرة )الدرجة الكلية( تُعزى إلى المجموعة ،حيث بلغت قيمة )ف
=  ،(٢٦‚١٨٠وعدم فروق دالة إحصائيا ً تعزى إلى المعدل التراكمي ،حيث بلغت قيمة )ف =
 ،(٠‚٠١٧أو التفاعل بين المجموعة والمعدل التراكمي ،حيث بلغت قيمة )ف = .(١‚٥٧٥
وللكشف عن الفروق الدالة إحصائيا ً في ما وراء الذاكرة الكلي حسب المجموعة ،فقد استخدم
اختبار بونفروني ) (Bonferroniإلجراء المقارنات البَعْدية بين المتوسطات الحسابية ،وذلك
للمحافظة على احتمالية الوقوع في الخطأ من النوع األول ،كما ھو مبين في الجدول رقم ).(٦
جدول ) :(٦المقارنات البعدية ألداء أفراد الدراسة على مقياس ما وراء الذاكرة الكلي حسب
المجموعة.
المتوسط
التجريبية األولى التجريبية الثانية
الضابطة
المجموعة
الحسابي
*٣١‚١١٣*١٥‚٤٧١
٧١‚٨٠٠
الضابطة
*١٥‚٦٤١٩٣‚١٣٣
التجريبية األولى
١٠٥‚٩٣٣
التجريبية الثانية
يُالحظ من الجدول رقم ) (٦أنه يوجد ف رق ذو دالل ة إحص ائية )  (٠‚٠٠٥  αب ين متوس ط
درجات المجموعة الضابطة ومتوس ط درج ات المجم وعتين التجريبي ة األول ى والثاني ة ،ولص الح
المجموع ة التجريبي ة األول ى والثاني ة ،كم ا وج د ف رق ذو دالل ة إحص ائية )  (٠‚٠٠٥  αب ين
متوس ط درج ات المجموع ة التجريبي ة األول ى ،ومتوس ط درج ات المجموع ة التجريبي ة الثاني ة،
ولصالح المجموعة التجريبية الثانية التي تعرضت لمقدار كبير من المعلومات.
ولإلجاب ة ع ن الس ؤال الث اني ف ي ھ ذه الدراس ة ال ذي ن ّ
ص ه" :ھ ل توج د ف روق ذات دالل ة
إحصائية )  (٠‚٠٠٥  αفي كل بُعد من أبعاد ما وراء الذاكرة تُعزى إلى المجموعة ،أو المعدل
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٣)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موفق بشارة ،وخالد العطيات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧١١

التراكم ي ،أو التفاع ل بينھم ا " ؟ فق د ت م حس اب المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة
لالختبارات الفرعية البَعْدية تبعا ً لمتغيري الدراسة )المجموعة والمعدل التراكمي( ،كما ھ و مب ين
في الجدول رقم ).(٧

١٩‚٧٥٠

٢‚٥٠٠

٢٦‚٥٠٠

٥‚٧٤٥

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

العدد

٢٠‚٢٥٠

٤

٣٠‚٥٠٠

٣‚٤٣٥
٩‚٥٠٠

٤

االنحراف
المعياري
المتوسط
الحسابي

العدد
٤

٣٦‚٧٥٠

٦‚١٨٥

٤

٢٦‚٠٠٠

٤‚٦٩٠

٤

التجريبية
األولى

٤

الضابطة

االنحراف
المعياري
المتوسط
الحسابي

المجموعة

العدد

المعدل التراكمي

ج دول ) :(٧المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة لالختب ارات الفرعي ة البَ ْعدي ة حس ب
متغيري المجموعة والمعدل التراكمي.
االختبارات الفرعية
االستراتيجية
القدرة
الرضا عن الذاكرة

مقبول
٢٩‚٦٢٥

٥‚١٥٣

٨

٢٦‚٣٧٥

٦‚١١٦

١٩‚٤٥٠

٤‚٠٤٥

٢٣‚٤٥٠

١٦

٣١‚٩٧٨

٩‚٥٦٠
٦‚٥٧٣

٢٠

٣٨‚٥٠

٤‚٥٠٠

٨

٢٦‚٣٠٠

١٦

٣٦‚٦٢٥

٨‚٢٠٥
٦‚٣٠٩

٢٠

٤١‚٨٧٥

٧٣٤‚٤

٨

الضابطة

١٦

الكلي

٢٠

جيد

التجريبية
الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٣)٢٤

 ٧١٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر مقدار المعلومات في تنمية ما وراء الذاكرة لدى "......

 ...تابع جدول رقم )(٧

٣٠‚٣٨١

٤‚٥٩١

٣٢‚٥٠٠

٤‚٨٦٤

٢٦‚٩٤٦

٤‚٨٠٧

٢٣‚٦٦٧

٦‚٤٦٠

٢٩‚٢٠٠

٦‚٣٨٠

٣٣‚٠٠٠

٤‚٠٧١

المعدل التراكمي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

العدد
٢١
١٤
٥٥

٢٨‚٧٤٦
٢٦‚١٦٧
٣٤‚٢٠٠
٢٩‚٥٠٠

٦

٣٤‚١٤٣

٧‚٨١٤
٦‚٧٦٦
٤‚٨٧٥
٥‚٠٧٠
٨‚١٤٢

٥

٣٠‚١٩١

١٠‚٠٤٨

٢١
١٤
٥٥
٦
٥
٨

٣٤‚٦٧٧
٤٠‚٣٥٧
٣٣‚٠٧٣
٢٦‚٦٦٧
٢٨‚٦٠٠
٣٧‚٥٠٠

٨

االنحراف
المعياري
المتوسط
الحسابي

العدد

االنحراف
المعياري
المتوسط
الحسابي
٨‚٩٠١
٨‚٧٣٢
٩‚٦٦٦
٦‚٤٧٠
٧‚٥٧٠
٦‚١٤١

التجريبية
الثانية

العدد

التجريبية
األولى

٢١

الضابطة

١٤

الكلي

٥٥

التجريبية
الثانية

٦

التجريبية
األولى

٥

المجموعة

االستراتيجية

٨

جيد
جداً
فأكثر

الرضا عن الذاكرة

االختبارات الفرعية
القدرة

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٣)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موفق بشارة ،وخالد العطيات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧١٣

 ...تابع جدول رقم )(٧

المتوسط
الحسابي

٦‚٢٥٨

٢٩‚٠٥٣

االنحراف
المعياري

العدد

٣٠‚٠٠٠

٦‚٧٦٦

١٩

االنحراف
المعياري
المتوسط
الحسابي

العدد
١٩

٣١‚٧٣٧

٨‚٠٦٨

٢٠‚٣٣٣

٤‚٣١٨

٣٠

٢٩‚٦٦٧

٤‚٢٨٦

٣٠

٣١‚٨٦٨

٤‚٧٩٠

٢٧‚٢٨٩

٧‚٢١٩

٣٤‚٠٦٧
٢٩‚٥٧٨

٣٠

٢٩‚٥٣٣

٩‚٩٢٢
٧‚٧١٠
٨‚٨٥١

٩٠

٢٥‚١٣٣

٦‚٤٢١

٣٠
٣٠
٣٠

٣٣‚٩٣٣
٤٠‚٠٠٠
٣٣‚٤٢٢

٩٠

٢٦‚٣٣٣

٥‚٩٦٧
٨‚٥٣٨
٧‚١٧٣
٩‚١٥٠

الكلي

٣٠

التجريبية
الثانية

٣٠

التجريبية
األولى

٣٠

الضابطة

٩٠

الكلي

١٩

الكلي

االنحراف
المعياري
المتوسط
الحسابي

المجموعة

االستراتيجية
العدد

المعدل التراكمي

الرضا عن الذاكرة

االختبارات الفرعية
القدرة

يُالحظ من الجدول رقم ) (٧وجود فروق ظاھرية بين المتوسطات الحسابية الخاصة
باالختبارات الفرعية البَ ْعدية لمستويات كل من متغيري الدراسة )المجموعة ،والمعدل التراكمي(
والتفاعل بينھما .والختبار الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية ،تم استخدام تحليل
التباين المصاحب المتعدد ) ،(Mancovaحيث تم ضبط أثر االختبار القَبْلي إحصائياً ،عالوة
على الضبط التجريبي من خالل التوزيع العشوائي ،كما ھو مبين في الجدول رقم ).(٨

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٣)٢٤

 ٧١٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر مقدار المعلومات في تنمية ما وراء الذاكرة لدى "......

جدول ) :(٨نتائج تحليل التباين المصاحب ) (Mancovaالختبارات ما وراء الذاكرة الفرعية
البَعْدية حسب متغيري الدراسة )المجموعة والمعدل التراكمي( والتفاعل بينھما.
مستوى
قيمة )ف(
قيمة ولكس المبدا
األثر
الداللة
المحسوبة
٠‚٣٠٧
١‚٢٢٢
٠‚٩٥٤
اختبار الرضا عن الذاكرة القبلي
٠‚٣٧٣
١‚٠٥٦
٠‚٩٦٠
اختبار القدرة القبلي
٠‚٨٥٩
٠‚٢٥٣
٠‚٩٩٠
اختبار االستراتيجية القبلي
٠‚٠٠١ > * ٩‚٩٤٧٧
٠‚٥٣٠
المجموعة
٠‚٢٢٨
١‚٣٧٦
٠‚٩٠٠
المعدل التراكمي
* ٠‚٠٣٩
١‚٨٧٤
٠‚٧٥٦
التفاعل )المجموعة  xالمعدل التراكمي(
يُالحظ من الجدول رقم ) (٨وجود فروق دالة إحصائيا ً على االختبارات الفرعية البَ ْعدية
تعزى إلى المجموعة ،حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة ) (٩‚٤٧٧عند مستوى الداللة
)  ،(٠‚٠٠٥  αولم تظھر فروق دالة إحصائيا ً تعزى إلى المعدل التراكمي ،حيث بلغت قيمة
)ف( المحسوبة ) (١‚٣٧٦على االختبارات الفرعية البَ ْعدية ،كما وجدت فروق دالة إحصائيا ً
تعزى إلى التفاعل بين المجموعة والمعدل التراكمي ،حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة
) ،(١‚٨٧٤وھي دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ) .(٠‚٠٣٩ولمعرفة موقع الفروق الدالة
إحصائياً ،فقد تم استخدام تحليل التباين ) ،(Univariate Analysis of Varianceكما ھو
مبين في الجدول رقم ).(٩
ج دول ) :(٩نت ائج تحلي ل التب اين ) (Univariate analysis of varianceف ي االختب ارات
الفرعية البَ ْعدية لفحص الفروق حسب متغيري الدراسة )المجموعة والمعدل التراكمي(.
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القدرة
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مستوى
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يُالحظ من الجدول رقم ) (٩وجود فروق دالة إحصائيا ً على االختبارات الفرعية البَ ْعدية
تعزى إلى المجموعة ،كما وجدت فروق دالة إحصائيا ً تعزى إلى التفاعل بين المجموعة والمعدل
التراكمي على اختبار القدرة.
وللكشف عن الفروق الدالة إحصائيا ً على االختبارات الفرعية البَعْدية حسب المجموعة ،فقد
استخدم اختبار بونفروني ) (Bonferroniإلجراء المقارنات البَعْدية بين المتوسطات الحسابية،
كما ھو مبين في الجدول رقم ).(١٠
جدول ) :(١٠المقارنات البَ ْعدية ألداء أفراد الدراسة على االختبارات الفرعية البَ ْعدية حسب
المجموعة.
التجريبية
التجريبية
المتوسط
الضابطة
المجموعة
األبعاد
الثانية
األولى
الحسابي
 *١٠‚٤٥٢*٧‚٧٥
الرضا عن  ٢٠‚٣٣٣الضابطة
 *٢‚٦٩٨ ٢٩‚٦٦٧التجريبية األولى
الذاكرة
 ٣١‚٨٦٧التجريبية الثانية
 *٧‚١٨٥ - ٠‚٩٤٢ ٢٥‚١٣٣الضابطة
القدرة
 *٦‚٢٤٣ ٢٩‚٥٣٣التجريبية األولى
 ٣٤‚٠٦٧التجريبية الثانية
 *١٣٤‚٣٠٤ - *٦‚٧٥٥االستراتيجية  ٢٦‚٣٣٣الضابطة
 *٦‚٥٤٩ ٣٣‚٩٣٣التجريبية األولى
التجريبية الثانية
٤‚٠٠٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٣)٢٤

 ٧١٦ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر مقدار المعلومات في تنمية ما وراء الذاكرة لدى "......

يُالحظ من الجدول رقم ) (١٠وجود فرق ذي داللة إحصائية يعزى لمتغير المجموعة على
كل بُعد من األبعاد اآلتية :
 .١االختبار البَ ْعدي الفرعي للرضا عن الذاكرة :وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط
درجات المجموعة الضابطة ) س =  ،(٢٠‚٣٣٣ومتوسط درجات المجموعتين :التجريبية
األولى ) س =  ،(٢٩‚٦٧٧والثانية ) س = ،(٣١‚٨٦٤ولصالح المجموعة التجريبية
األولى التي تعرضت لمقدار قليل من المعلومات ،والمجموعة التجريبية الثانية التي
تعرضت لمقدار كبير من المعلومات .كما وجد فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات
المجموعة التجريبية األولى ) س = ،(٢٩‚٦٦٧والمجموعة التجريبية الثانية ) س =
 ،(٣١‚٨٦٧ولصالح المجموعة التجريبية الثانية.
 .٢االختبار البَ ْعدي الفرعي للقدرة :وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات
المجموعة الضابطة ) س = ،(٢٥‚١٣٣ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية
) س = ،(٣٤‚٠٦٧ولصالح المجموعة التجريبية الثانية .ووجود فرق ذي داللة إحصائية
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية األولى ) س = ،(٢٩‚٥٣٣ومتوسط درجات
المجموعة التجريبية الثانية ) س = ،(٣٤‚٠٦٧ولصالح المجموعة التجريبية الثانية.
 .٣االختبار البَعْدي الفرعي لإلستراتيجية :وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات
المجموعة الضابطة ) س =  ،(٢٦‚٣٣٣ومتوسط درجات المجموعة التجريبية األولى
) س =  ،(٣٣‚٩٣٣ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية ) س =،(٤٠‚٠٠٠
ولصالح المجموعة التجريبية األولى والثانية ،كما وجد فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط
درجات المجموعة التجريبية األولى ) س =  ،(٣٣‚٩٣٣ومتوسط درجات المجموعة
التجريبية الثانية ) س =  ،(٤٠‚٠٠٠ولصالح المجموعة التجريبية الثانية.
ولمعرفة شكل التفاعل بين المجموعة والمعدل التراكمي ،تم حساب المتوسطات الحسابية
للتقاطعات بين مستويات متغير المجموعة مع متغير المعدل التراكمي على االختبار الفرعي
الثاني )القدرة( ،كما ھو مبين في الشكل رقم ).(١
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شكل ) :(١التفاعل بين متغيري المجموعة والمعدل التراكمي على بُعد القدرة.
يُالحظ من الشكل رقم ) (١أن أداء أفراد المجموعة التجريبية األولى على بُعد القدرة يختلف
عن أداء المجموعة التجريبية الثانية ،حيث أن أداء المجموعة التجريبية األولى يزيد بزيادة
المعدل التراكمي ،في حين أن أداء المجموعة التجريبية الثانية يقل بزيادة المعدل التراكمي.
مناقشة النتائج
أوالً :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول
أظھرت النتائج وجود أثر دال إحصائيا ً يعزى لمتغير المجموعة ،ولصالح طلبة المجموعة
التجريبية الثانية ،وعدم وجود أثر دال إحصائيا ً يُعزى إلى المعدل التراكمي ،أو التفاعل بين
المجموعة والمعدل التراكمي .مما يد ّل على تفوّق طلبة المجموعة التجريبية الثانية التي تعرّضت
لمقدار كبير من المعلومات في ما وراء الذاكرة ،أي فاعلية الجلسات التعليمية التي استھدفت
تنمية ھذا المكون المعرفي.
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لقد أي ّدت نتائج ھذه الدراسة فكرة أن توجيه األسئلة وعرض المعلومات عن المعرفة التي
تمت دراستھا واالستراتيجيات المناسبة لفھمھا ك ّل ذلك يزيد من وعي المتعلّم لمعرفته تلك ،األمر
الذي يؤ ّدي إلى تنميتھا ).(Ormrod, 1998
وتؤ ّكد النتيجة السابقة ما أشار إليه ك ّل من لورديس وجارسيا ) Lourdes & Garcia,
( 2002؛ وجونينغ ) (Gunnig, 2005بقولھمّ :
إن التدريب على ما وراء الذاكرة يعطي
ﱡ
المتعلمين الفرصة إلدراك الوعي باختيار استراتيجية تذكر مناسبة وتطويرھا ،إذ تساعدھم على
المعالجة العقلية للمواقف ،والمھا ّم التي يواجھونھا .وھذا ما تض ّمنته المواقف التي قيست في
مقياس الدراسة الحالية.
ويمكن تفسير النتيجة السابقة من خالل األثر اإليجابي الفعّال الذي أحدثته الجلسات
التعليمية ،وما وفّرته من الذخيرة المعرفية لدى أفراد المجموعة التجريبية الثانية بصورة
واضحة .وھذا ما اتّضح في أدائھم البَعْدي على مقياس ما وراء الذاكرة ،إذا ما قورن بالفروق
بين األداء القَبْلي والبَعْدي ألفراد المجموعة التجريبية األولى .وعليه فإن التغيّر الحاصل في
األداء البَعْدي يرجع إلى أثر مقدار معلومات )كبير( لما وراء الذاكرة الذي قُ ّدم للمجموعة
التجريبية الثانية.
ويمكن القول ّ
إن المتغيّر المستق ّل )مقدار كبير من المعلومات( بما تضّمنه من معلومات
تفصيلية )موسّعة( أ ّدى إلى إحداث التغيّر الدا ّل إحصائيا ً في ما وراء الذاكرة كمتغير تابع،
ويرجع ذلك لعدة أسباب ،منھا:


إدارة الحوار والنقاش وطرح نماذج واقعية من حياة الطلبة سواء أكانت في المواقف
األكاديمية أم الحياة العامة .باإلضافة إلى توجيھھم نحو القراءات الحرّة والذھاب إلى ما
وراء الخبرات المعرفية المعطاة التي تُعنى بمفھوم ما وراء الذاكرة .وعليه فإن المحاكاة
بين اإلجراءات التي تضّمنتھا الجلسات التعليمية ،والمواقف التي يطرحھا مقياس الدراسة
شجّعت على التحسّن الواضح في ما وراء الذاكرة .لذا كان تحسّن ما وراء الذاكرة لدى
أفراد المجموعة التجريبية الثانية ظاھراً بداللة إحصائية وفقا ً لمتغير مقدار كبير من
المعلومات ،حيث لم يسبق أن تعرّضوا لمثل ھذه التوسّعات العقلية في ھذا المفھوم النفسي.



م ّدة التدريس التي استغرقت ) (١١جلسة تعليمية ،وبواقع جلسة تعليمية أسبوعياً ،والمادة
الدراسية الزاخرة بالمعلومات المعرفية ذات المحتويات المختلفة التي تمسّ مفھوم ما وراء
الذاكرة والتي اتّصفت بالحداثة ،ك ّل ذلك أثار اھتمام الطلبة ،ودافعيتھم نحو العمل على
المھا ّم والجلسات التعليمية بدرجة تفوق طلبة المجموعة التجريبية األولى ،الذين ت ّم تدريسھم
بواقع ) (٦جلسات تعليمية لموضوع ما وراء الذاكرة ،وطلبة المجموعة الضابطة التي لم
يسبق لھم أن تعرضوا لمثل ھذه الخبرات المعرفية.
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وقد جاءت النتيجة السابقة متّفقة مع نتائج دراسة الكيال ) ٢٠٠٦أ( ،حيث أشارت بياناتھا
إلى وجود فروق دالة إحصائيا ً في ما وراء الذاكرة تُعزى إلى مقادير مختلفة من المعلومات،
ولصالح المجموعة التجريبية التي تعرضت لمقدار كبير من المعلومات.
وفيما يتعلق بمتغير المعدل التراكمي ،أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في ما وراء الذاكرة تُعزى إلى المعدل التراكمي .وقد يعود ذلك إلى أن طلبة المجموعة
التجريبية األولى والثانية بمستوياتھا الثالثة )مقبول ،وجيد ،وجيد جداً فأكثر( قد استفادوا من
تعليمھم معلومات ما وراء الذاكرة .كما أن ھنالك تقارب واضح في قيم المتوسطات الحسابية
ألداء الطلبة في المجموعتين التجريبيتين حسب المستويات الثالثة على مقياس ما وراء الذاكرة
البَ ْعدي ،مما يشير إلى ارتباط ما وراء الذاكرة بمتغيرات أخرى.
أما فيما يتعلق بالتفاعل بين المجموعة والمعدل التراكمي ،أشارت النتائج إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في ما وراء الذاكرة الكلي تُعزى إلى التفاعل بين المجموعة والمع ّدل
التراكمي .ويمكن أن تُعزى ھذه النتيجة إلى صغر حجم عينة الدراسة ،والذي بدوره أخفض
التفاعل ،وكلّما صغر حجم العينة كانت النتائج غير حسّاسة للفروق ،م ّما يعني أن الفروق يجب
أن تكون كبيرة بين المجموعات حتى تكون ذات داللة إحصائية ،في حين إذا كانت العينة كبيرة،
فإن الفروق الصغيرة ربّما تكون ذات داللة إحصائية.
وقد جاءت النتيجة السابقة متعارضة في بعض جوانبھا مع نتائج دراسة )المشاعلة،
 ،(٢٠٠٤حيث أشارت بياناتھا إلى وجود فروق دالّة إحصائيا ً في ما وراء الذاكرة تُعزى إلى
التدريب والتحصيل الدراسي.
ثانيا ً :مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني
أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى إلى المجموعة ،أي تفوق أفراد
المجموعة التجريبية الثانية على أفراد المجموعتين :التجريبية األولى ،والضابطة على أبعاد
مقياس ما وراء الذاكرة الثالثة ،وھي :الرضا عن الذاكرة ،والقدرة ،واالستراتيجية .ويمكن رد
ذلك إلى فعالية الجلسات التعليمية في تنمية ھذه األبعاد ،فالمھام واألنشطة والمواقف المتضمنة
في الجلسات كانت على درجة عالية من الجاذبية ومالءمتھا للخصائص النمائية ألفراد الدراسة،
حيث تم تعليمھم المادة المعرفية اعتماداً على استراتيجية التساؤل الذاتي ،والقراءات الحرة،
وربطھا باھتمامات الطلبة الواقعية ،مما جعلھم أكثر اندماجا ً مع الجلسات التعليمية ،والذي بدوره
انعكس إيجابا ً في تنمية كل بُعد من أبعاد ما وراء الذاكرة ،وبالتالي فعالية مثل ھذه الجلسات
المستخدمة.
وھذا ما يؤكد فاعلية الجلسات التعليمية في تنمية أبعاد ما وراء الذاكرة ككل ،وفي تنمية كل
بعد من ھذه األبعاد على حدا ،فلم تكن الجلسات متحيزة لبعد دون أخر ،األمر الذي يعني أنه
يمكن تعليمھا لدى األفراد الذين يعانون من ضعف في بُعد معين من أبعاد ما وراء الذاكرة.
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وفيما يتعلق بمتغير المعدل التراكمي ،أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً
تعزى إلى المعدل التراكمي على األبعاد الفرعية الثالثة لمقياس ما وراء الذاكرة ،وقد يعزى ذلك
إلى عدم وجود داللة للعالمة الكلية للمقياس ،باإلضافة إلى صغر حجم العينة.
وفيما يتعلق بالتفاعل بين المجموعة والمعدل التراكمي ،فلم تظھر النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية في أبعاد مقياس ما وراء الذاكرة تعزى إلى التفاعل بين المجموعة والمعدل
التراكمي باستثناء بُعد القدرة .وقد يفسر ذلك لكون ھذا البعد يتضمن قدرة الذاكرة على أداء
وظائفھا اليومية دون أخطاء ،وھذا يرتبط بمستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة ،حيث تبين أن
ھذا البعد )المكون( يزيد بزيادة مستوى المعدل التراكمي لدى طلبة المجموعة التجريبية األولى،
أي أن مقدار االستفادة من المعلومات كان واضحا ً ،في حين أن ھذه االستفادة غير مرتبطة
بالمعدل التراكمي لدى طلبة المجموعة التجريبية الثانية .ويمكن القول بأن طلبة المجموعة
التجريبية الثانية لديھا الوعي بأخطاء الذاكرة المحتملة قبل تعرضھم للجلسات التعليمية ،وعليه
فلم تحقق ھذه الجلسات الفائدة بدرجة تفوق طلبة المجموعة التجريبية األولى.
التوصيات
في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا ،يوصي الباحثان بالتوصيات اآلتية
 .١إجراء دراسات تجريبية حول فعالية الجلسات التعليمية في تنمية أبعاد أخرى لما وراء
الذاكرة.
 .٢تصميم برامج تدريبية في ما وراء الذاكرة ،والتحقﱡق من أثرھا في تنمية المتغيّرات النفسية
ذات الصلة ،كالتحصيل الدراسي ،ودافعية اإلنجاز األكاديمي ،ومركز الضبط ،وغيرھا
لدى الطلبة ومن مراحل تعليمية مختلفة.
 .٣تطبيق الجلسات التعليمية على مراحل عمرية أخرى ،وخاصة طلبة المدارس الثانوية
بھدف الكشف عما إذا كانت ناجحه في أثرھا على عينات أخرى.
 .٤توجيه المرشدين التربويين في المدارس بتوعية طلبتھم حول ذاكرتھم ،بھدف زيادة الوعي
بما وراء الذاكرة ،وخصوصا ً الطلبة الذين يعانون من مشكالت تعلّمية وتكيفية.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
مقياس ما وراء الذاكرة
أخي الطالب  /أختي الطالبة
يقوم الباحثان بإجراء دراسة تھدف إلى الكشف عن ما وراء ال ذاكرة  Metamemoryل دى
طلبة جامعة الحسين بن طالل  .لذا يرج ى ق راءة الفق رات الت ي يتض منھا المقي اس الح الي لتجي ب
عليھا بالطريقة التي يوضحھا المثال اآلتي :
غير موافق
غير
موافق بدرجة
محايد
موافق
الفقرة
بدرجة كبيرة
موافق
كبيرة
نسيت أن تشتري شيئا ً

كنت تنوي شراءه
فإن كانت إجابت ك )مواف ق( ،م ا علي ك إال أن تض ع إش ارة )√( ف ي المرب ع المناس ب .ليس ت
ھنالك إجابة صحيحة أو خاطئة ،إنم ا اإلجاب ة الص حيحة ھ ي الت ي تمث ل ق درات م ا وراء ال ذاكرة
لديك  .ھذا ولن تستخدم المعلومات إال الغراض البحث العلمي فقط.
شاكرين حسن تعاونك
الباحثان
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األبعاد

الرقم

الرضا عن الذاكرة

.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
.١١
.١٢
.١٣
.١٤
.١٥
.١٦
.١٧

الفقرة

موافق
بدرجة
كبيرة

موافق

محايد

غير
موافق

غير موافق
بدرجة
كبيرة

بشكل عام أنا مسرور من
قدرتي على التذكر
ھنالك خلل جدي )خطير( في
ذاكرتي
من المحتمل أن أتذكر األشياء
عندما تكون مھمة
عندما أنسى شيئا ً ما أخشى أن
يكون لدي مشكلة حقيقية في
الذاكرة
ذاكرتي أسوأ من ذاكرة معظم
ممن ھم في مثل سني
أثق بقدرتي على تذكر األشياء
أشعر بعدم السعادة عندما أفكر
بقدرتي على التذكر
يساورني القلق إذا فكرت أن
اآلخرين قد يالحظون ضعف
ذاكرتي
أنا قلق بشأن ذاكرتي
أشعر مؤخراً أن ذاكرتي أخذت
في التراجع
أنا راض بشكل عام عن قدرتي
على التذكر
ال أنزعج عندما أفشل في تذكر
شيئا ً ما
أقلق من احتمالية فشلي في تذكر
شيء ما
أنا محرج من ضعف قدرتي
على التذكر
أنزعج وأغضب من نفسي
عندما أنسى
ذاكرتي جيدة بالنسبة لسني
أنا قلق حول قدرتي على التذكر
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األبعاد
القدرة

الرقم

الفقرة

.١٨

أخطأت في وضع شيء
تستخدمه يوميا ً مثل المفاتيح أو
النظارات
فشلت في تذكر رقم ھاتف
استخرجته للتو من الدليل
نسيت اسم شخص قابلته للتو
تركت شيئا ً ما كان من
المفروض أن تحضره معك
نسيت موعداً مھما ً
نسيت ما كنت تنوي فعله كأن
تذھب إلى غرفة ثم تنسى ما
كنت تريد منھا
نسيت القيام بنقل رسالة شفھية
واجھتك صعوبة في استخدام
الكلمة التي تريدھا أثناء
المحادثة
واجھتك مشكلة في تذكر
التفاصيل التي قرأتھا في
صحيفة الصباح
نسيت تناول الدواء في موعده
لم تتمكن من تذكر اسم شخص
تعرفه منذ مدة
نسيت أن ترسل رسالة في
موعدھا
نسيت ما كنت تريد أن تقوله
أثناء حديثك
نسيت عيد ميالد أو مناسبة
سنوية تعرفھا جيداً
نسيت رقم ھاتف تعرفه
وتستخدمه دائما ً
ذكرت قصة أو نكته أكثر من
مرة لنفس الشخص ألنك نسيت
أنك قد ذكرتھا له
نسيت مكان شيء كنت قد
وضعته فيه قبل أيام
نسيت أن تشتري شيئا ً كنت
تنوي شراءه
نسيت بعض التفاصيل حول
حديث أجريته مؤخراً
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.٢٠
.٢١
.٢٢
.٢٣
.٢٤
.٢٥
.٢٦
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.٢٨
القدرة

.٢٩
.٣٠
.٣١
.٣٢
.٣٣
.٣٤
.٣٥
.٣٦

موافق
بدرجة
كبيرة

موافق

محايد

غير
موافق

غير موافق
بدرجة كبيرة
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األبعاد

الرقم

الفقرة

االستراتيجية

.٣٧

استخدمت المنبه لتذكيرك بموعد
شيء تود القيام به
طلبت من شخص أن يساعدك
في تذكر شيء أو أن يذكرك
بفعل ما
اخترعت قافية غنائية لألشياء
التي تود تذكرھا
اخترعت صوره ذھنية لتذكر
األشياء مثل صورة وجه
مقرونة باالسم
كتبت أشياء في مفكرتك
كمواعيد أو أشياء أنت بحاجة
لعملھا
استعرضت الحروف الھجائية
كي ترى إن كانت تذكرك باسم
أو كلمة معينة
رتبت ونظمت المعلومات التي
تريد أن تتذكرھا كترتيب مواد
البقالة حسب مجموعات الطعام
رددت اسم شيء ما بصوت
مرتفع كي تتذكره مثل رقم
ھاتف استخرجته للتو
استخدمت الروتين لتذكر شيء
مھم مثل التأكد من انك تحمل
نقوداً أو مفاتيحك عند مغادرتك
البيت
أعددت قائمة مثل المواد الغذائية
وقائمة بأشياء تريد فعلھا
استخدمت التوسعة الذھنية من
أجل تذكر شيء ما كالتركيز
على تفاصيل كثيرة لحفظھا
وضعت شيئا ً ما في مكان بارز
لكي يذكرك بعمل شيء كأن
تضع الشمسية مثالً في مدخل
الباب لكي تأخذھا معك صباحا ً
كررت شيئا ً ما بينك وبين نفسك
لفترات طويلة لكي تتذكره
كتبت أشياء في دفتر مالحظاتك
لكي تتذكرھا
ركبت كلمة من الحروف
األوائل ألشياء تريد تذكرھا مثل
كلمة "طبخ" لتذكرك بشراء
"طماطم" و"باذنجان" و"خس"
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موافق
بدرجة
كبيرة

موافق

محايد

غير
موافق

غير موافق
بدرجة كبيرة
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األبعاد

الرقم

الفقرة

االستراتيجية

.٥٢

اخترعت قصة معينة تعمل على
ربط المعلومات التي تريد أن
تتذكرھا
ركزت بشكل كبير وعن قصد
على شيء ما لكي تتذكره
كتبت مالحظات أو مذكرات
لنفسك غير )المفكرة أو دفتر
المالحظات( لكي تذكرك بعمل
شيء
تتبعت ذھنيا ً خطواتك لكي تتذكر
شيئا ً كأن تتبع ما قمت به من
أعمال أو أماكن لكي تتذكر أين
وضعت شيئا ً نسيت مكانه
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موافق
بدرجة
كبيرة

موافق

محايد

غير
موافق

غير موافق
بدرجة كبيرة
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