Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 8

Number 23

Article 6

2018

Metamemory Skills and Their Relationship with Self-efficacy
among King Saud University Students
Mohammed Ali Al-Assiri
King Saud University/Kingdom of Saudi Arabia, mohammed.al-assiri@poe.qou.edu

Mohammed Farhan Al-quda
King Saud University/Kingdom of Saudi Arabia, mohammed.al-quda@poe.qou.edu

Ismail Salama Al-Bursan
King Saud University/Kingdom of Saudi Arabia, ismail.al-bursan@poe.qou.edu

Ali Mousa Assbhiyyn
King Saud University/Kingdom of Saudi Arabia, ali.assbhiyyn@poe.qou.edu

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Al-Assiri, Mohammed Ali; Al-quda, Mohammed Farhan; Al-Bursan, Ismail Salama; and Assbhiyyn, Ali
Mousa (2018) "Metamemory Skills and Their Relationship with Self-efficacy among King Saud University
Students," Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies: Vol. 8 :
No. 23 , Article 6.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol8/iss23/6

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

مهارات ما وراء الذاكرة وعالقتها بالفاعلية الذاتية
لدى طلبة جامعة امللك سعود

د .حممد علي حممد العسريي
أ .د .حممد فرحان القضاة
د .امساعيل سالمة الربصان
د .علي موسى الصبحيني

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1404648

تاريخ االستالم2017 /6 /6 :م ،تاريخ القبول2017 /7 /9 :م.
أستاذ مساعد /جامعة الملك سعود /المملكة العربية السعودية
أستاذ دكتور /جامعة الملك سعود /المملكة العربية السعودية
أستاذ مشارك /جامعة الملك سعود /المملكة العربية السعودية
أستاذ مشارك /جامعة الملك سعود /المملكة العربية السعودية

68

د .محمد علي محمد العسيري
أ.د .محمد فرحان القضاة
د .اسماعيل سالمة البرصان
د .علي موسى الصبحيني

مهارات ما وراء الذاكرة وعالقتها بالفاعلية الذاتية
لدى طلبة جامعة امللك سعود

ملخص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن م�ستوى مهارات ما

“capacity (memory errors) contributed statistically to
the prediction of self - efficacy among KSU students.
Keywords: Metamemory skills, self - efficacy,
university students.

وراء الذاكرة والفاعلية الذاتية لدى طلبة جامعة امللك �سعود .جمعت مقدمة

بيانات الدرا�سة من عينة ع�شوائية طبقية مكونة من ( )360طالبا
وطالبة من طلبة الكليات العلمية والأدبية بجامعة امللك �سعود.
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى مهارات ما وراء الذاكرة و
الفاعلية الذاتية لدى طلبة جامعة امللك �سعود كانت �ضمن امل�ستوى
(متو�سط)  ،وظهرت فروق دالة �إح�صائيا يف م�ستوى مهارات ما
وراء الذاكرة على �أن بعد «ا�سرتاتيجيات الذاكرة» تعزى ملتغري
اجلن�س ل�صالح فئة الذكور ،وظهرت فروق دالة �إح�صائيا يف م�ستوى
مهارات ما وراء الذاكرة على �أن بعد» الر�ضا عن الذاكرة «تعزى
ملتغري نوع التخ�ص�ص ل�صالح فئة التخ�ص�ص العلمي ،كما �أ�سفرت
النتائج عن وجود عالقة ارتباطيه �إيجابية دالة بني مقيا�س مهارات
ما وراء الذاكرة و�أبعاده من جهة وبني مقيا�س الفاعلية الذاتية من
جهة �أخرى ،وك�شفت نتائج حتليل االنحدار املتعدد �أن كال من بعدي
«ا�سرتاجتيات الذاكرة» ،و (�أخطاء الذاكرة) قد �ساهما ب�شكل دال
�إح�صائيا يف التنب�ؤ مب�ستوى الفاعلية الذاتية لدى طلبة اجلامعة.
الكلمات املفتاحية :مهارات ما وراء الذاكرة ،الفاعلية الذاتية،
طلبة اجلامعة.
 Metamemory Skills and Their Relationship with Selfefficacy among King Saud University Students

Abstract
This study attempts to reveal the level of
Metamemory skills and self - efficacy among KSU
students. For this purpose, the researcher developed
two scales: one for measuring the Meta - memory skills
another for measuring self - efficacy. The sample of
the study consisted of (360) students chosen randomly
from Science and Arts colleges in KSU.
The findings of the study indicated that the level
of Metamemory skills and self - efficacy among KSU
students was a moderate average level. The findings
of the study indicated that there were statistically
significant differences in the level of Metamemory skills
based on “memory strategies” according to the gender
variable in favor of the male students. Moreover, there
were statistically significant differences in the level
of Metamemory skills based on the “satisfaction of
memory” according to the type of specialization in
favor of the scientific specialization. Additionally,
the findings indicated that there is a statistically
positive significant correlation between the scale
of Metamemory skills and the self - efficacy scale.
Finally, the findings of multiple regression analysis
revealed that both the “memory strategies” and the
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يعد مفهوم ما وراء املعرفة (� )meta cognitionأحد مفاهيم
علم النف�س التي حظيت باهتمام الباحثني يف جمال علم النف�س
الرتبوي ،حيث �أ�صبح من �أكرث املفاهيم بحث ًا ودرا�سةً ،ومعلوم �أن
امل�ؤ�س�سات الرتبوية ت�سعى جادة �إىل �إثارة الدوافع لدى الطلبة,
ويت�أتى ذلك من خالل ممار�سة �أن�شطة تعلّم �أكرث عمق ًا ووعي ًا ذاتياً،
وقد �أ�شار زميرمان (� )Zemmerman,1990إىل �أهمية تفعيل املتعلم
ملهاراته الذاتية يف عملية التعلم من خالل ما ي�سميه التعلّم املنظّ م
ذاتياً ،الذي يعتمد ب�شكل رئي�س على عدد من املتغريات من �ضمنها
الدافعية الذاتية وفاعلية الذات ،وما وراء املعرفة.
ويعود ال�سبق للبحث يف مفاهيم ما وراء املعرفة �إىل ميدانني
يف علم النف�س� ،أحدهما ميدان علم النف�س التطوري( (�developmen
 )tal psychologyوح�رصاً يف مفاهيم نظرية بياجيه يف التطور
املعريف ( )Schwartz & Perfect,2002والآخر ميدان علم النف�س
املعريف (. )Cognitive Psychologyوي�أتي يف مقدمة املهتمني بهذا
املو�ضوع هارت حيث تناول ما �سماها خربات ال�شعور باملعرفة،
( ، ).Robert & Widner,2005Otani, Hمع العلم ب�أن البحث يف
مو�ضوع ما وراء املعرفة مل يظهر ب�شكل وا�ضح �إال منذ عام ()1970
حيث ي�شري (� )Schneider,&Lockl ,2002أن فالفل ورفاقه هم �أول
من تناول درا�سة معرفة الأطفال حول معرفتهم وحتققوا من تلك
املعرفة.
ي�ستقر تعريف عدد من الباحثني ملفهوم ما وراء املعرفة
على �أنها وعي املتعلّم بعمليات التفكري ذاتها وقدرته على االنهماك
يف ال�سلوك املنظم ذاتي ًا مع ت�ضمن ذلك معرفة ما يعرفه املتعلّم
وماال يعرفه ،كما ي�شمل ذلك القدرة على التنب�ؤ بالإجابة ال�صحيحة,
والدقيقة ,والتخطيط للم�ستقبل ,والتحقق من نواجت احللول التي
يقدمها املتعلّم للمهام التي يبا�رش حلها ,والتعامل معها ,ومراقبة
�أدائه عليها (. )Driscoll,1994
و ُيعرف ا�سترينبريغ ( )Sternberg,1988ما وراء املعرفة على
�أنها عمليات حتكم عليا تربز وظائفها من خالل التخطيط واملراقبة
الذاتية ,والتقييم للأداء يف حل امل�شكالت ,ومواقف التعلم املختلفة،
وهي متثل مهارات تنفيذية مهمتها توجيه مهارات تفكري الفرد
املختلفة وادارتها.
�أما �رشاوودين�سون ( )Schraw & Dennison,1994فيعرفان
ما وراء املعرفة ب�أنها وعي الفرد و�إدراكه ملو�ضوعات التعلم وقدرته
على و�ضع اخلطط املحددة والفاعلة للو�صول �إىل الأهداف التي
يرغب يف حتقيقها ،واختيار اال�سرتاتيجيات املنا�سبة �أو تعديلها
�أو التخلي عنها عند اكت�شاف عدم فاعليتها� ،إ�ضافة �إىل املراجعة
الذاتية والتقييم امل�ستمر للأداء.
ويذكر كل من هول�سنت وهريتزوغوديك�سون( (�Hultsch, Hertz
� )og & Dixon, 1987أن مفهوم ما وراء الذاكرة يت�ضمن معرفة الفرد
مبهمات ووظائف الذاكرة و�إدراكه لكيفية اال�ستخدام النموذجي
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والفاعل لها ،واحلالة الراهنة لنظام ذاكرته ،و�إح�سا�سه بقدرته
على ا�ستخدام الذاكرة بفعالية يف املواقف التي تتطلبها واحلاالت
االنفعالية التي رمبا ترتبط �أو تنتج عن مواقف التذكر كالقلق
والتعب واالكتئاب.
ويورد فالفل ( )Flavell, 1979تعريف ًا ملا وراء الذاكرة
�أنها معرفة الفرد بقدراته التذكرية ووظائفها لديه ،ويعتقد �أن
ذاكرة الأفراد تت�أثر بفاعلية الذات ،وخ�صائ�ص املهمة وا�ستخدام
الإ�سرتاتيجية والتفاعل بني هذه العنا�رص الثالثة وعليه ف�إن ال�شيء
الذي يتم تذكره يعتمد على من يقوم بتخزينه �أي الفرد واملهمة
والإ�سرتاتيجية الأكرث منا�سبة للمهمة وفاعليتها.
	�أما نيل�سون ونرين�س ( )Nelson & Narens, 1990فقد
عرفا ما وراء الذاكرة ب�أنها مراقبة الفرد لأدائه ومعرفته الذاتية
بذاكرته �أثناء ت�أديته ملهام التذكر مع الت�أكيد على وجود م�ستويني
ملا وراء الذاكرة.هما :املراقبة :ويق�صد بها معرفة الفرد باملعلومات
التي يتم جتهيزها �أو معاجلتها ،والتحكم :ويق�صد به معرفة الفرد
باال�سرتاتيجيات املمكنة �أو املتاحة لتح�سني قدرته على جتهيز �أو
معاجلة املعلومات التي يتعامل معها.
ويرى عثمان وحنافني (� )Osman, & Hannafin, 1992أن
ما وراء الذاكرة تعني وعي املتعلم باال�سرتاتيجيات التي ينبغي
ا�ستخدامها يف �أداء املهام املتنوعة ،وهي ت�شمل املعرفة ب�أنظمة
الذاكرة.
�أما مكدوغال ( )McDougall, 1994فريى �أن مفهوم ما وراء
الذاكرة هو تركيب م�شتق من مفهوم ما وراء املعرفة ،و�أنه ذو عالقة
وثيقة بالذاكرة ،تنبع �أهميته من كونه ي�ؤثر يف تنظيم عمليات
الذاكرة وتوجيهها ومراقبتها ،ويورد تعريف ًا لها ب�أنها املعرفة
والإدراك واالعتقادات املتعلقة بوظيفة قدرات الفرد وتطورها حول
ذاكرته ,ونظامها.
وي�شري جونكر و�آخرون (� )Jonker,et al, 1997إىل �أن ما وراء
الذاكرة هي الوعي بعمليات الذاكرة حيث ت�شمل معرفة وا�ستخدام
ا�سرتاتيجيات الذاكرة ،والت�صورات الذاتية عن قدرات هذه الذاكرة
وكذا املعتقدات املتعلقة بعمل الذاكرة.
لقد بينباندورا (� )Bandura, 1997أن فاعلية الذات يعد
مفهوم ًا مركزي ًا ومهم ًا يف التعلم املعريف االجتماعي ،فهي متثل
و�سيط ًا معرفي ًا لل�سلوك كونها حتدد طبيعة ال�سلوك الذي �سيقوم
به الفرد ومداه ،ومقدار اجلهد الذي �سيبذله الفرد ،ودرجة املثابرة
التي �سيلتزم بها عند مواجهة امل�شكالت وال�صعوبات التي تعرت�ضه،
وحتدد ما �إذا كان �سيدرك املهمة التي يريد االنهماك فيها على
اعتبارها فر�صة �أو متثل تهديداً ،وبناء على ذلك ميكن القول �إن
املتعلمني ذوي فاعلية الذات املرتفعة �أكرث احتما ًال لتنظيم ذواتهم,
ويو�صفون ب�أنهم يتعلمون با�ستخدام ا�سرتاتيجيات ومهارات ما
وراء معرفية ،و�أكرث �إتقان ًا يف الأداء ،و�أكرث مواجهة للم�شكالت
والتحديات ،وعلى العك�س من ذلك يتجنب املتعلمون ذوو فاعلية
الذات املنخف�ضة املهمات ال�صعبة ومييلون �إىل الت�رصف ب�سلوك
موجه نحو الأداء والذات (Deweck& Leggett,1988Seifert,2004,
. ),Bandura,1993وتعد الفاعلية الذاتية الأكادميية متغرياً مرتبط ًا
بقدرة الطالب على �إمتام املهمات الأكادميية بنجاح وحتقيق �أهدافه

ب�إتقان ( ، )Baird & Scott, 2007وي�شري مفهوم الفاعلية الذاتية
�إىل معتقدات الفرد حول قدرته على تنظيم وتنفيذ خطوات عمل ما
للو�صول �إىل الهدف املن�شود ،ومعتقداته حول قدرته على التعلم� ،أو
�أداء مهمة ما ( )Zimmerman & Kitsantas, 2009كما ي�شري هذا
امل�صطلح �إىل حكم الفرد على قدرته على الإجناز (،)Bandura, 2006
وحتدد معتقدات الفاعلية الذاتية كيف يفكر الأفراد ،وكيف ي�شعرون،
وكيف يت�رصفون ,فالأفراد الذين لديهم ثقة عالية بقدراتهم ،لديهم
القوة من االقرتاب من املهمات ال�صعبة كنوع من التحدي ،ويثقون
ب�أنهم ي�ستطيعون �أداء مهمة ما ،باملقابل ال يقدم الأفراد املت�شككون
بقدراتهم على املهمات ال�صعبة ،لأنهم يرون فيها تهديدا لهم ،لذلك
متدن من الدافعية لإجناز الأهداف التي كانوا
ف�إن لديهم م�ستوى
ٍ
قد اختاروا ال�سعي وراءها ( ، )Shunk, 2000كما �أن ما وراء الذاكرة
توفر تغذية راجعة �رضورية للطالب املهتم مبراقبة تعلمه �سعيا
وراء حتقيق الأهداف املرغوبة ,والتو�صل �إىل �إجناز �أكادميي ممكن
(جناتي ، )2002 ،كما �أن الطالب الذين ميتلكون فاعلية ذاتية
�أكادميية مرتفعة يتعلمون مبتعة وارتياح ،ولديهم الثقة بقدرتهم
على النجاح يف االختبارات ،وكتابة الأبحاث ،وهم �أكرث قدرة
على �إدارة �أمورهم التعليمية ،بعك�س الطالب ذوو الفاعلية الذاتية
املنخف�ضة ,فهم �أكرث ميال للإنخراط يف م�شاكل �سلوكية كالغياب
عن املحا�رضات ،واجلنوح والف�شل الدرا�سي (. )Elias, 2008
وقد �أ�شار �أندر�سون (� )Anderson, 2002إىل �أن الباحثني
يف علم النف�س االجتماعي وال�شخ�صية قد تبنوا وجهة النظر التي
تنظر لعمليات ما وراء الذاكرة كمتغري يرتبط بعمليات املعرفة
االجتماعية وال�شخ�صية وبالتايل فقد حاولوا بحث �أثر مفهوم
الذات ,وفاعلية الذات ,وال�شعور بالإتقان على الأداء املعريف لدى
الأطفال والرا�شدين ,كما �أ�شار ( )Flavell, 1979ب�أن معرفة الفرد
تت�أثر مبهارات الذاكرة ووظائفها ،ويقرتح �أن ذاكرة الأفراد قد تت�أثر
بكفاءاتهم املدركة وطبيعة املهمة وا�ستخدام اال�سرتاتيجية.
وقد �أ�ضافت الأبحاث اجلديدة لكل من زيلين�سكي وجيلو�سكي
(� )Zelinski & Gilewski, 2004إىل هذا النموذج عوامل �أخرى تتعلق
بال�شخ�صية منها ،دافعية الإجناز ،واجلوانب االنفعالية ومعتقدات
الفرد حول فاعليته الذاتية ،كما �أ�شار رودولف وجليمري (Rudolf
� )& Jellemer,1996أن ما وراء الذاكرة تت�ضمن عدة مكونات من
�أهمها الفاعلية الذاتية للذاكرة التي ت�شري �إىل �شعور الفرد وقدرته
على ا�ستخدام ذاكرته بفاعلية يف املواقف املطلوبة مع ت�أثرها
بعاملني هما :م�ستوى اجلهد املبذول ,وطول الإ�رصار واملثابرة ،يف
حني �أ�شار فان �إيدي (� )Van ede,1993إىل �أن عملية ما وراء الذاكرة
ت�شتمل على عمليتني.هما :املراقبة وال�ضبط ،وتعرف ب�أنها معتقدات
الفرد املتعلقة بفاعليته الذاتية عن الذاكرة ,ومعرفته بعمليات
التذكر لدى الآخرين وكيفية مقارنة نف�سه بهم ،ومعرفة مهمات
الذاكرة وا�سرتاتيجياتها.
ولأن الأداء التح�صيلي يت�أثر مبتغريات متعددة ،ف�إن ما
وراء الذاكرة تت�أثر بطبيعة العزو ال�سببي للنجاح والف�شل ويرى
بوركو�سكي وكرو�س (� )Borkowski & Krause,1985أن الطلبة
الذين يعزون جناحهم �إىل اجلهد املبذول ،وف�شلهم �إىل عدم بذل
اجلهد الكايف كانت معرفتهم مبا وراء الذاكرة مرتفعة �إذا ما قورنوا
بالطلبة الذين يعزون جناحهم وف�شلهم �إىل عوامل غري قابلة لل�ضبط
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مهارات ما وراء الذاكرة وعالقتها بالفاعلية الذاتية
لدى طلبة جامعة امللك سعود

كالقدرة وخ�صائ�ص املهمة.
وقد حظي مو�ضوع ما وراء الذاكرة بالبحث والدرا�سة؛ فعلى
�صعيد الدرا�سات الأجنبية ،هدفت درا�سة �ساره وجارت (& Sarah,
� )Garrett,2000إىل بحث العالقة بني ما وراء الذاكرة والدافعية و�أداء
الذاكرة لدى طلبة ال�صف الثاين املتو�سط ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة
عن ت�أثري ما وراء الذاكرة على اال�ستدعاء ،وعزو اجلهد �إىل ا�ستخدام
اال�سرتاتيجية.
ومن الدرا�سات العربية يف هذا ال�ش�أن درا�سة (�أبو غزال،
 )2007حيث هدفت �إىل الك�شف عن عالقة ما وراء الذاكرة بدافعية
االجناز الأكادميي لدى طلبة جامعة الريموك ،ومدى اختالف ما
وراء الذاكرة باختالف اجلن�س والتخ�ص�ص الأكادميي ،وقد �أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل وجود م�ستوى متو�سط ملهارات ما وراء الذاكرة،
وم�ستوى مرتفع لدافعية الإجناز الأكادميي لدى طلبة جامعة
الريموك ،كما تو�صلت النتائج �أي�ض ًا �إىل وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا
بني ما وراء الذاكرة عامة و�أبعادها الفرعية من جهة ودافعية
االجناز الأكادميي من جهة �أخرى ,واختلفت مهارات ما وراء الذاكرة
ودافعية االجناز الأكادميي باختالف التخ�ص�ص ل�صالح الكليات
العلمية على بعدي الر�ضا عن الذاكرة وا�سرتاتيجيات الذاكرة يف
حني مل تختلف باختالف اجلن�س.
و�أجرت زكري ( )2008درا�سة عن ما وراء الذاكرة
وا�سرتاتيجيات التذكر ووجهة ال�ضبط لدى عينة من املتفوقات
والعاديات يف كلية الرتبية بجامعة جازان ،هدفت الدرا�سة �إىل
الك�شف عن العالقات بني ما وراء الذاكرة وا�سرتاتيجيات التذكر
ووجهة ال�ضبط ،والفروق بني املتفوقات والعاديات ،وقد �أ�سفرت
الدرا�سة عن وجود فروق بني املتفوقات والعاديات يف متغريات
البحث ،ل�صالح املتفوقات يف حني مل تكن هناك فروق بني
املجموعتني من وجهة ال�ضبط لكل من التخ�ص�ص العلمي والأدبي.
وقام اجلراح ( )2010درا�سة هدفت �إىل التعرف على م�ستوى
مكونات ما وراء الذاكرة لدى الطلبة اجلامعيني ،وفيما �إذا كانت
هذه املكونات تختلف تبعا ملتغريات اجلن�س ,وم�ستوى التح�صيل,
وم�ستوى قلق االختبار لديه ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()463
طالبا وطالبة ،وك�شفت نتائج الدرا�سة� :أن مكونات ما وراء الذاكرة
جاءت �ضمن ما بني امل�ستوى املرتفع واملتو�سط ،وظهرت فروق يف
بع�ض املكونات ل�صالح الإناث ول�صالح ذوي التح�صيل الأعلى.
و�أجرى ب�شارة والعطيات ( )2010بحث ًا هدف �إىل الك�شف عن
�أثر مقدار املعلومات يف تنمية ما وراء الذاكرة لدى عينة من الطلبة
اجلامعيني ،وللك�شف عما �إذا كان الأثر يختلف باختالف املجموعة،
�أو املعدل الرتاكمي� ،أو التفاعل بينهما ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
هناك �أثراً دا ًال �إح�صائيا ملقدار املعلومات على �أداء �أفراد الدرا�سة
يف مقيا�س ما وراء الذاكرة الكلي والأبعاد الفرعية الثالثة (الر�ضا
عن الذاكرة ،والقدرة ،والإ�سرتاتيجية) .
وهدفت درا�سة ب�شارة وال�رشيدة والغزو (� )2012إىل الك�شف
عن عالقة ما وراء الذاكرة بالتح�صيل الدرا�سي لدى طلبة جامعة
احل�سني بن طالل الأردنية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )366طالبا
وطالبة من مرحلة البكالوريو�س.مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية
الطبقية ،وطبق مقيا�س تروير وريت�ش ملا وراء الذاكرة ،و�أ�شارت
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النتائج �إىل م�ستوى متو�سط ملا وراء الذاكرة لدى �أفراد عينة الدرا�سة،
وظهرت عالقة دالة �إح�صائيا موجبة بني ما وراء الذاكرة والتح�صيل
الدرا�سي.
�أما درا�سة بقيعي ( )2013فقد هدفت �إىل الك�شف عن ما
وراء الذاكرة واملرونة املعرفية والعالقة بينهما لدى طلبة ال�سنة
اجلامعية الأوىل يف كلية العلوم الرتبوية والآداب اجلامعية من
الطلبة والطالبات� ،أ�سفرت الدرا�سة عن وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
على مقيا�س ما وراء الذاكرة الكلي تبع ًا ملتغريات التخ�ص�ص وفرع
الثانوية العامة ومعدلها ول�صالح تخ�ص�ص اللغة الإجنليزية والفرع
العلمي واملعدل الأعلى ،وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا على
مقيا�س ما وراء الذاكرة الكلي تعزى �إىل متغري اجلن�س و�أظهرت
النتائج �أي�ض ًا وجود عالقة �إيجابية دالة �إح�صائي ًا بني مقيا�س ما
وراء الذاكرة الكلي واملرونة املعرفية وبني بعدي الر�ضا عن الذاكرة
وا�سرتاتيجيات الذاكرة واملرونة املعرفية.
و�أجرى عكا�شة ( )2013درا�سة هدفت �إىل تنمية مهارات ما
وراء الذاكرة لدى عينة من طالب كلية الرتبية عن طريق تدريبهم
على الربنامج التدريبي املعد خ�صي�ص ًا للدرا�سة ،والتحقق من فعالية
الربنامج التدريبي لتنمية مهارات ما وراء الذاكرة الذي تقدمه
الدرا�سة احلالية يف حت�سني �أداء الذاكرة العاملة خ�صو�ص ًا �أثناء
حل امل�شكالت من خالل الك�شف عن �أثر الربنامج التدريبي لتنمية
مهارات ما وراء الذاكرة يف زيادة قدرة الذاكرة العاملة على القيام
باملهام الثنائية (التخزين واملعاجلة) يف نف�س الوقت عند التعامل
مع امل�شكالت لدى عينة الدرا�سة ،ومن �أهم نتائج الدرا�سة وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات درجات طالب عينة الدرا�سة
يف التحليلني القبلي والبعدي ملهارات ما وراء الذاكرة ،و�أي�ض ًا كان
هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات طالب
عينة الدرا�سة لكل من بعد الوعي باالنتباه والوعي بنقاط القوة,
وال�ضعف ,و�أحكام �سهولة التعلم ,والتخطيط ,والتقومي ,والدرجة
الكلية.وتو�صلت الدرا�سة �أي�ض ًا �إىل وجود فروق بني طالب عينة
الدرا�سة يف القيا�سني القبلي والبعدي ل�صالح البعدي على اختبار
مدى الذاكرة العاملة الإجرائي ،وكان هناك فروق دالة اح�صائي ًا بني
مرتفعي ومنخف�ضي �أداء الذاكرة العاملة �أثناء حل امل�شكلة يف جميع
مهارات ما وراء الذاكرة ماعدا مهارة �أحكام �سهولة التعلم ,فكانت
ل�صالح مرتفعي الأداء.
و�أجرت �صبح وزيزفون ( )2016درا�سة هدفت �إىل معرفة
م�ستوى مهارات ما وراء الذاكرة لدى عينة من طلبة جامعة ت�رشين
ال�سورية يف �ضوء متغريات اجلن�س ،و�سنة البحث ،والتخ�ص�ص
الدرا�سي ،وم�ستوى التح�صيل الدرا�سي ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )1102طالبا وطالبة ،ومت ا�ستخدام مقيا�س ما وراء الذاكرة
لرتوير وريت�ش تعريب (�أبو غزال ، )2007 ،و�أظهرت النتائج ح�صول
�أفراد العينة على م�ستوى مرتفع من مهارات ماوراء الذاكرة على
املقيا�س ككل و�أبعاده الفرعية ،كما ك�شفت النتائج عن وجود فروق
دالة �إح�صائيا يف م�ستوى مهارات ما وراء الذاكرة.يعزى ملتغري
اجلن�س ,ول�صالح الإناث ،ويف م�ستوى التح�صيل ل�صالح التح�صيل
املرتفع ،و�أظهرت النتائج �أي�ضا عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا
يف م�ستوى مهارات ما وراء الذاكرة تعزى ملتغريي ال�سنة الدرا�سية
والتخ�ص�ص ،يف حني وجدت فروق دالة يف ُبع ْد الر�ضا عن الذاكرة.
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تعزى ملتغري التخ�ص�ص الدرا�سي ل�صالح التخ�ص�صات الإن�سانية.
وهناك بع�ض الدرا�سات التي تناولت قيا�س م�ستوى الفاعلية
الذاتية لدى طلبة اجلامعة واملدار�س ،فقد بينت نتائج الدرا�سة
التي �أجراها البدارين وغيث (� )2012أن م�ستوى الفاعلية الذاتية
لطلبة اجلامعة الها�شمية يف الأردن كان بدرجة متو�سطة ،و�أي�ضا
نف�س هذه النتيجة �أ�سفرت عنها درا�ستي حجات ( )2008على طلبة
ال�صف العا�رش يف الأردن ،ودرا�سة الق�ضاة وال�صبحيني والهيالت
()Alqudah, Alsubheen and Alheilat, 2014

♦ ♦الفاعلية الذاتية لدى طلبة جامعة امللك �سعود.
♦ ♦التعرف �إىل الفروق يف مهارات ما وراء الذاكرة لدى طلبة
جامعة امللك �سعود تبعا ملتغريي اجلن�س ونوع التخ�ص�ص.
♦ ♦الك�شف عن القدرة التنب�ؤية ملهارات ما وراء الذاكرة يف
م�ستوى الفاعلية الذاتية لدى طلبة جامعة امللك �سعود.

أهمية الدراسة:

لهذه الدرا�سة �آمن وجهة نظر الباحثني �أهمية يف املجالني
مشكلة الدراسة:
النظري والتطبيقي وفقاً للآتي:
من خالل مراجعة الأدب ال�سابق والأدب الرتبوي املتعلق 1 .1الأهمية النظرية :متكن الأهمية النظرية للدرا�سة فيما يلى:
مبهارات ما وراء الذاكرة والتي �أظهرت نتائجها �أهمية مهارات ما
 تزويد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات والعاملني
وراء الذاكرة وانعكا�ساتها الرتبوية يف تنمية الدافعية ،والتح�صيل
يف جمال التعليم ب�شكل عام بتو�ضيحات ملفاهيم ما وراء الذاكرة
الدرا�سي ،والفاعلية الذاتية ،و�ضبط املهارات املعرفية والتحكم
وعالقتها ببع�ض املفاهيم ذات الأثر يف التح�صيل الدرا�سي ,وهي
فيها.وانطالقا من �أهمية املو�ضوع ،وقلة الدرا�سات حوله؛ خا�صة
يف البيئة ال�سعودية ،و�أهمية املرحلة اجلامعية التي تعد القاعدة الفاعلية الذاتية.
 �أهمية املرحلة العمرية التي تتناولها الدرا�سة ,وهي
الأ�سا�سية لتزويد الطلبة باملعارف واملهارات التي متكنهم من
مواجهة احلياة العملية ،وت�ضارب النتائج التي تتعلق بالفروق يف املرحلة اجلامعية التي تعد املرحلة املهمة يف �صقل ال�شخ�صية,
مهارات ما وراء الذاكرة تبعا ملتغريات اجلن�س ونوع التخ�ص�ص ،والتزويد باملعارف ,والنهو�ض باملجتمع ,وبناء الوطن ,وتقدمه.
ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل حماولة التعرف �إىل طبيعة العالقة بني
 قلة الدرا�سات التي تناولت م�شكلة الدرا�سة يف البيئة
امللك
مهارات ما وراء الذاكرة والفاعلية الذاتية لدى طلبة جامعة
العربية ب�شكل عام ،والبيئة ال�سعودية ب�شكل خا�ص ،حيث مل يعرث
�سعود يف �ضوء متغريي اجلن�س ونوع التخ�ص�ص.
الباحثون على درا�سة تناولت العالقة بني ما وراء الذاكرة والفاعلية
وتتحدد م�شكلة الدرا�سة بالإجابة على الت�سا�ؤل الرئي�س  الذاتية حتديدا ،وقد ي�سهم البحث احلايل يف �إ�ضافة للمكتبة ال�سعودية
الآتي:
مبعرفة كافية عن املو�ضوع  ,و�سد النق�ص يف هذا املجال.
« ما العالقة بني مهارات ما وراء الذاكرة والفاعلية الذاتية 2 .2الأهمية التطبيقية :تكمن الأهمية التطبيقية للدرا�سة فيما يلى:
لدى طلبة جامعة امللك �سعود «؟
 قد ت�ساعد نتائج البحث املخت�صني واملهتمني يف
ونظراً لأن الدرا�سة احلالية ت�سعى للتعرف �إىل م�ستوى مهارات املجال الأكادميي ,واملناهج ,واملقررات الدرا�سية يف �إعادة تطوير
ما وراء الذاكرة ،والدافعية الذاتية ،والفروق يف تلك امل�ستويات وفق ًا املناهج ,ومو�ضوعات التعلم؛ لي�ؤخذ يف عني االعتبار تدريب الطلبة
للجن�س ،ونوع التخ�ص�ص ،ف�إنه يتفرع عن ال�س�ؤال الرئي�س ال�سابق على مهارات ما وراء الذاكرة وانعكا�ساتها على العملية التعلمية
الأ�سئلة الآتية:
التعليمية.
أسئلة الدراسة:
 تكمن �أهمية الدرا�سة �أي�ضا يف كونها ت�ساعد املخت�صني
يف جمال العمل الأكادميي لتحقيق الأن�شطة الأكرث فاعلية يف
● ●ما م�ستوى مهارات ما وراء الذاكرة لدى طلبة جامعة
التعلم ,ومن �ضمنها ا�سرتاتيجيات ما وراء الذاكرة.
امللك �سعود؟
 ميكن �أن ت�ساعد نتائج البحث املخت�صني ,والباحثني,
● ●ما م�ستوى الفاعلية الذاتية لدى طلبة جامعة امللك �سعود؟
واملر�شدين يف ت�صميم برامج تدريبية و�إر�شادية م�ستندة �إىل مهارات
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى مهارات ما وراء الذاكرة يف تنمية الفاعلية الذاتية.
ما وراء الذاكرة لدى طلبة جامعة امللك �سعود تعزى ملتغري اجلن�س؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى مهارات مصطلحات الدراسة :
ما وراء الذاكرة لدى طلبة جامعة امللك �سعود تعزى ملتغري نوع
◄◄ما وراء الذاكرة :ي�شري مفهوم ما وراء الذاكرة �إىل املعلومات
التخ�ص�ص؟
واملعارف عن الذاكرة وعملياتها والوعي بها ،وا�سرتاتيجيات تنفيذ
● ●هل ميكن التنب�ؤ مب�ستوى الفاعلية الذاتية لدى طلبة ومراقبة فعاليتها (. )Flavell,1979
جامعة امللك �سعود من خالل مهارات ما وراء الذاكرة لديهم؟
وتقا�س �إجرائيا من خالل الدرجة التي يح�صل عليها الطالب
أهداف الدراسة:
على مقيا�س ما وراء الذاكرة من �إعداد تروير وريت�ش (& Troyer
 )Rich, 2002تعريب �أبو غزال ( , )2007واملكون من ثالثة �أبعاد
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل التعرف �إىل:
رئي�سية.هي( :الر�ضا عن الذاكرة ،القدرة ،اال�سرتاتيجية)  ,والذي مت
♦ ♦م�ستوى مهارات ما وراء الذاكرة.
تكييفه على البيئة ال�سعودية من قبل الباحثني؛ لأغرا�ض الدرا�سة
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مهارات ما وراء الذاكرة وعالقتها بالفاعلية الذاتية
لدى طلبة جامعة امللك سعود

احلالية.
◄◄الفاعلية الذاتية :هي معتقدات الفرد حول قدرته على
�إجناز مهماته الأكادميية بنجاح ،ويتم قيا�سها من خالل الدرجة
الكلية التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س الفاعلية الذاتية من
�إعداد الق�ضاة وزمال�ؤه ( ، )Alqudah, et al, 2014والذي مت ا�ستخدامه
من قبل الباحثني ملنا�سبته لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.

حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدرا�سة احلالية مبا يلي:
♦ ♦تتحدد الدرا�سة احلالية مبو�ضوعها ,وهو ما وراء الذاكرة
 ,وعالقته بالفاعلية الذاتية لدى عينة من طلبة جامعة امللك �سعود
♦ ♦اقت�رصت هذه الدرا�سة على طالب مرحلة البكالوريو�س من
الذكور والإناث امل�سجلني يف كليتي الرتبية والهند�سة بجامعة امللك
�سعود يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 2016 - 2015م.
♦ ♦تتحدد نتائج الدرا�سة يف �ضوء ا�ستخدام �أداتي الدرا�سة
امل�ستخدمة لقيا�س ما وراء الذاكرة ،ومقيا�س الفاعلية الذاتية
والإجابة على فقراتهما من قبل �أفراد عينة الدرا�سة ،ومدى
�صالحيتهما و�صدقهما وثباتهما.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهجية الدراسة:
ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي االرتباطي ملالءمته
لطبيعة امل�شكلة ومتغرياتها.
عينة الدراسة:
اختريت عينة ع�شوائية مكونة من ( )360طالب ًا وطالبة من
طلبة كليتي الهند�سة والرتبية بجامعة امللك �سعود امل�سجلني للعام
الدرا�سي (2016 /2015م) يف الف�صل الدرا�سي الأول ،يف م�ستوى
البكالوريو�س ،ومت اختيار العينة بالطريقة الطبقية الع�شوائية من
ال�شعب املطروحة يف كل من الكليتني� ،إذ اختريت �أربع �شعب ع�شوائي ًا
من كلية الرتبية من التخ�ص�صات الإن�سانية يف الكلية ،و�أربع �شعب
بالطريقة ذاتها من �شعب كلية الهند�سة من التخ�ص�صات العليمة
يف الكلية ،ويبني اجلدول ( )1توزيع �أفراد العينة ح�سب متغريات
الدرا�سة.
الجدول ()1
توزيع أفراد الدراسة (الطلبة) حسب متغيرات الدراسة

املتغري

امل�ستويات

التكرار

الن�سبة
املئوية

نوع
التخ�ص�ص

�إن�ساين

208

58%

علمي

152

42%

ذكر

226

62.78%

انثى

134

37.22%

اجلن�س
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أداوت الدراسة:
● ●�أوال :مقيا�س ما وراء الذاكرة:
قام الباحثون باال�ستعانة ب�أداة ما وراء الذاكرة لدى �أفراد
الدرا�سة من خالل االطالع على الدرا�سات واملقايي�س يف جمال ما
وراء الذاكرة ,و�أبرزها مقيا�س تروير وريت�ش ()Troyer & Rich,2002
تعريب �أبو غزال ( )2007واملكون من ثالثة �أبعاد رئي�سية هي:
(الر�ضا عن الذاكرة ،القدرة ،اال�سرتاتيجية) .وقد مت ا�ستخدامه بعد
تعريبه يف عدد من الدرا�سات العربية مثل (�أبو غزال 2007 ،ب�شارة
والعطيات2010 ،؛ �صبح وزيزفون )2016 ،وتكون مقيا�س ما وراء
الذاكرة املعرب من قبل �أبو غزال ( )2007يف �صورته النهائية من
( )55فقرة� ،إذ مت الت�أكد من خ�صائ�صه ال�سيكومرتية با�ستخدام
ال�صدق الظاهري ،وا�ستخراج معامالت �صدق االت�ساق الداخلي بني
الفقرة واملقيا�س ككل ،وتراوحت معامالت االرتباط بني (- 0.43
 ، )0.78و�أي�ضا مت ا�ستخدام التحليل العاملي ,و�أظهرت النتائج �أن
درجة ت�شبع فقرات كل بعد يف املقيا�س كانت جيدة ،كما مت ا�ستخدام
معامل الثبات بطريقة الفا كرونباخ ،وبلغ معامل االت�ساق الداخلي
للمقيا�س الكلي ( ، )0.91وللأبعاد ما بني ()0.87 - 0.73
ولأغرا�ض الدرا�سة احلالية ،فقد عر�ض املقيا�س يف �صورته
الأولية على ع�رشة حمكمني ممن يحملون درجة الدكتوراه يف
جمال القيا�س والتقومي ,وعلم النف�س الرتبوي ،والإر�شاد الرتبوي،
يف جامعة امللك �سعود ،واجلامعة الأردنية ,الذين �أبدوا بع�ض
املالحظات املهمة فيما يتعلق بو�ضوح ال�صياغة لبع�ض الفقرات،
جرى يف �ضوئها تعديل بع�ض الفقرات ،و�إعادة �صياغة بع�ضها ،وقد
�أخذ الباحثون موافقة ما ن�سبته ( )80%كمعيار التفاق املحكمني
على فقرات املقيا�س وجماالته الفرعية ،ليحافظ املقيا�س على عدد
فقراته البالغة ( )55فقرة.
ومت التحقق من �صدق االت�ساق الداخلي للمقيا�س من خالل
تطبيقه على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )50طالب ًا من طلبة
جامعة امللك �سعود من خارج عينة الدرا�سة وح�ساب معامل
االرتباط بني فقرات املقيا�س والدرجة الكلية على املقيا�س ,وقد
تراوحت ما بني ( ، )0.68 - 0.53كما ح�سب معامل االرتباط بني
فقرات كل بعد والدرجة الكلية للبعد ,حيث تراوحت لبعد الر�ضا عن
الذاكرة بني ( ، )0.71 - 0.33وبعد القدرة بني ()0.76 - 0.61
 ،ولبعد اال�سرتاجتية بني ( ، )0.72 - 0.54كما ح�سب معامالت
االرتباط بني الدرجة على البعد والدرجة الكلية للمقيا�س ,وبلغت ما
بني ( )0.89 - 0.81وجميعها دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
(. )α = 0.01
وللتحقق من ثبات الأداة قام الباحثون با�ستخدام طريقة
االختبار و�إعادته ( , )Test – retestوذلك من خالل توزيع املقيا�س
على ( )50طالب ًا من خارج عينة الدرا�سة ،بفارق �أ�سبوعني بني
التطبيق الأول و الثاين ،وا�ستخرجت معامل الثبات با�ستخدام معامل
ارتباط بري�سون ،حيث بلغ معامل االرتباط للمقيا�س الكلي ()0.92
 ،وللأبعاد بني ( ، )0.93 - 0.88كما ح�سبت معامل الثبات �أي�ضا
بطريقة االت�ساق الداخلي (الفا– كرونباخ) � ،إذ بلغ للمقيا�س ككل
( ، )0.95وللأبعاد كالآتي :الر�ضا عن الذاكرة ( ، )0.82القدرة
( ، )0.94وللإ�سرتاتيجية ( ، )0.92وجمعيها م�ؤ�رشات جيدة للثبات
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لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
ت�صحيح مقيا�س ما وراء الذاكرة:
�صمم املقيا�س وفقا لتدرج ليكرت اخلما�سي ،و�صححت
ا�ستجابات الطلبة على فقرات املقيا�س بعد ترجمة اال�ستجابات
اللفظية لأفراد العينة �إىل درجات رقمية ،وذلك ب�إعطاء موافق
بدرجة كبرية ( )5درجات ،وموافق ( )4درجات ،حمايد ( )3درجات،
غري موافق (درجتني)  ،غري موافق بدرجة كبرية (درجة واحدة) ،
وبذلك تنح�رص درجات �أفراد العينة ما بني ( ، )275 - 55وقد مت
ت�صنيف املتو�سطات احل�سابية لتحديد درجة توافر مهارات ما وراء
متدن ()3.67 - 2.34
الذاكرة كما يلي )2.33( :فما دون م�ستوى ٍ
م�ستوى متو�سط )3.68( ،ف�أعلى ،م�ستوى مرتفع من مهارات ما وراء
الذاكرة (�أبوغزال2007 ،؛ ب�شارة و�آخرون2012 ،؛ �صبح وزيزفون،
. )2016
● ●ثانياً :مقيا�س الفاعلية الذاتية:
اعتمد يف هذه الدرا�سة على مقيا�س الفاعلية الذاتية من
تطوير الق�ضاة وال�صبحيني والهيالت (Alqudah,Alsubheen and
طور باال�ستفادة من بع�ض املقايي�س العربية
 )Alhilat,2014والذي ّ
التي طورت يف هذا املجال منها( :حجات2008 ،؛ �أبو زريق
وجرادات20013 ،؛ البدارين وغيث ، )2013 ،وبع�ض املقايي�س
الأجنبية مثل Owen,& Forman, 1988; Pastorelli And Picco�( :
 ،)ni,2001وتكون املقيا�س من ( )39فقرة ،تقي�س الفاعلية الذاتية
للطالب ،ومت الت�أكد من �صدق مقيا�س الفاعلية الذاتية من خالل
عر�ضه يف �صورته الأولية على ع�رشة حمكمني متخ�ص�صني يف
جمال علم النف�س والذين �أبدوا بع�ض املالحظات املهمة فيما يتعلق
بو�ضوح ال�صياغة لبع�ض الفقرات ومالئمتها ،وو�ضوح ال�صياغة
اللغوية والنحوية ،وانتماء الفقرات للمقيا�س الكلي ،كما مت التحقق
من �صدق االت�ساق الداخلي للمقيا�س من خالل تطبيقه على عينة
ا�ستطالعية مكونة من ( )50طالب ًا من طلبة جامعة امللك �سعود من
خارج عينة الدرا�سة ،وح�ساب معامل االرتباط بني فقرات املقيا�س
والدرجة الكلية على املقيا�س� ،إذ تراوحت بني (، )0.84 - 0.42
وجميعها دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (. )α = 0.05وللتحقق
من ثبات املقيا�س يف �صورته الأ�صلية ،فقد ا�ستخدم الباحثون
طريقة االختبار و�إعادته ( )Test – retestوذلك من خالل توزيع
املقيا�س على ( )50طالبا من خارج عينة الدرا�سة ،بفارق �أ�سبوعني
بني التطبيق الأول و الثاين ،وا�ستخرجت معامل الثبات با�ستخدام
معامل ارتباط بري�سون� ،إذ بلغ معامل االرتباط الكلي ( ، )0.91ومت
ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي (�ألفا –كرونباخ) ،
حيث بلغ معامل ثبات املقيا�س الكلي ( ، )0.86وجمعيها م�ؤ�رشات
مقبولة لثبات الأداة يف الدرا�سة احلالية.
�أما �صدق الأداة لأغرا�ض الدرا�سة احلالية فقد طبق على عينة
ا�ستطالعية مكونة من ( )50طالب ًا من خارج عينة الدرا�سة ،ثم
ح�ساب معامالت االرتباط ما بني الفقرة والدرجة الكلية ملقيا�س
الفاعلية الذاتية حيث تراوحت ما بني ( ، )0.88 - 0.45كما ح�سب
الثبات بطريقة الإعادة لنف�س العينة اال�ستطالعية وا�ستخراج معامل
االرتباط بني التطبيقني بعد مرور �أ�سبوعني حيث بلغ للمقيا�س الكلي
( ، )0.91و ( )0.95بطريقة االت�ساق الداخلي (الفا  -كرونباخ) ،
وهذه القيم م�ؤ�رشات جيدة لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.

ت�صحيح مقيا�س الفاعلية الذاتية:
�صمم املقيا�س وفق ًا لتدريج ليكرت اخلما�سي ،و�صححت
ا�ستجابات الطلبة على فقرات املقيا�س بعد ترجمة اال�ستجابات
اللفظية لأفراد العينة �إىل درجات رقمية ،وذلك ب�إعطاء تنطبق بدرجة
عالية جداً ( )5درجات ،تنطبق بدرجة عالية ( )4درجات ،تنطبق
بدرجة متو�سطة ( )3درجات ،تنطبق بدرجة متدنية (درجتني)  ،ال
تنطبق (درجة واحدة)  ،هذا يف حالة الفقرات االيجابية ،وعك�سها
للفقرات ال�سلبية ،ويف �ضوء هذه الأرقام ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية مل�ستوى الفاعلية الذاتية ،وبذلك تنح�رص درجات �أفراد
العينة على املقيا�س بني ( ،)195 - 39بحيث كلما ارتفعت الدرجة
كلما كان م�ؤ�رشاً على ارتفاع م�ستوى الفاعلية الذاتية لدى الطلبة.
�إجراءات التنفيذ:
بعد �إعداد �أداتي الدرا�سة يف �صورتهما النهائية ،والت�أكد
من �صدقهما وثباتهما ،وبعد �أن مت حتديد عينة الدرا�سة ،و ّزعت
املقايي�س بوا�سطة الباحثني ب�أ�شخا�صهم على �أفراد الدرا�سة خالل
الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي  ،2016 - 2015وقد
ق ّدم تو�ضيح لأهداف الدرا�سة ،وطريقة تعبئة الأدوات من قبل �أفراد
الدرا�سة ،ثم جمعت اال�ستبيانات ،وكانت ن�سبة ا�ستعادة اال�ستجابة
على اال�ستبيانات ( ، )98%ثم فرغت البيانات ،و�أدخلت جهاز
احلا�سوب ح�سب برنامج التحليل الإح�صائي (.)SPSS
املعاجلات اإلحصائية:
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول والثاين ،ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث
والرابع ,ا�ستخدم اختبار ( ، )t-testولل�س�ؤال اخلام�س ,ا�ستخدم
معامل ارتباط بري�سون لقيا�س العالقة بني مهارات ما وراء الذاكرة
والفاعلية الذاتية ،وحتليل االنحدار املتعدد التدريجي ملعرفة مدى
م�ساهمة مهارات ما وراء الذاكرة يف التنب�ؤ يف الفاعلية الذاتية لدى
�أفراد عينة الدرا�سة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى مهارات ما
وراء الذاكرة لدى طلبة جامعة امللك �سعود؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال؛
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمقيا�س
الكلي و�أبعاده الفرعية ،كما يف اجلدول ()2
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على المقياس الكلي
وأبعاده الفرعية

البعد

عدد الفقرات

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

الر�ضا عن الذاكرة

17

2.90

0.26

القدرة

19

2.96

0.85

الإ�سرتاتيجية

19

2.66

0.79

املقيا�س الكلي

55

2.84

0.64
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د .محمد علي محمد العسيري
أ.د .محمد فرحان القضاة
د .اسماعيل سالمة البرصان
د .علي موسى الصبحيني

مهارات ما وراء الذاكرة وعالقتها بالفاعلية الذاتية
لدى طلبة جامعة امللك سعود

يالحظ من اجلدول (� ، )2أن املتو�سط الكلي ملهارات ما وراء
الذاكرة لدى طلبة جامعة امللك �سعود قد بلغ ( ، )2.84وي�أتي بدرجة
(متو�سطة) ح�سب املعيار الذي و�ضعه الباحثون يف طريقة ت�صحيح
املقيا�س ،كما يظهر من اجلدول نف�سه �أن متو�سط �أبعاد املقيا�س قد
جاءت من حيث الرتتيب كالآتي :القدرة (�أخطاء الذاكرة) (، )2.96
الر�ضا عن الذاكرة ( ، )2.90ثم بعد الإ�سرتاتيجية ( )2.66وجميع
هذه املتو�سطات جاءت �ضمن امل�ستوى املتو�سط ملهارات ما وراء
الذاكرة ،وقد يكون عدم وجود م�ستوى مرتفع يف مهارات ما وراء
الذاكرة �إىل �أن طلبة اجلامعة ي�أتون �إىل اجلامعة ولديهم معرفة قليلة
يف مهارات ما وراء املعرفة ،ويف اال�سرتاجتيات واملهمات املعرفية،
واملعرفة الدقيقة حول مراقبة �أنف�سهم ،و�أي�ضا تدين املعرفة بوظائف
الذاكرة مما �سي�ؤثر �سلبا يف اختيار الإ�سرتاتيجية الفعالة يف تنفيذ
املهمات واختيار الإ�سرتاتيجية الأكرث منا�سبة لنظام الذاكرة لدى
الفرد ،وهذا يتطلب حاجة ه�ؤالء الطلبة �إىل التدريب والتدري�س
على هذه املهارات من خالل الدرو�س واملو�ضوعات املختلفة يف
بع�ض املقررات اجلامعية (& Pintrich,2002; Hertozog, Dixon
.)Hultsch,1988
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بع�ض الدرا�سات ال�سابقة (�أبو
غزال2007 ،؛ ب�شارة وزمال�ؤه2012 ،؛ البقيعي )2013 ،التي
�أظهرت وجود م�ستوى متو�سط من مهارات ما وراء الذاكرة لدى
عينات الدرا�سة ،يف حني اختلفت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج
درا�سة �صبح وزيزفون ( )2016والتي �أظهرت نتائجها وجود
م�ستوى مرتفع ملهارات ما وراء الذاكرة لدى �أفراد عينة الدرا�سة.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى الفاعلية
الذاتية لدى طلبة جامعة امللك �سعود؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة �أفراد العينة على مقيا�س الفاعلية
الذاتية الكلي� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي العام ( ، )2.38من جمموع
تدريج فقرات املقيا�س ( ،)5وانحراف معياري ( )0.69وتعد هذه
الن�سب متو�سطة ب�شكل عام يف �ضوء معيار م�ستوى الإتقان الذي
حدده الباحثون يف ت�صحيح املقيا�س ،وتتفق هذه النتيجة مع
درا�سات كل من (البدارين وغيث2013 ،؛ حجات2008 ،؛ Alqudah,
)Alsubheen& Alhilat,2014
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى مهارات ما وراء الذاكرة لدى طلبة
جامعة امللك �سعود تعزى ملتغري اجلن�س؟ للإجابة عن ال�س�ؤال
الثالث ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
ونتائج اختبار (ت)  ،وذلك ملعرفة داللة الفروق يف متو�سطات
مهارات ما وراء الذاكرة لدى �أفراد العينة تبعا ملتغري اجلن�س (طالب،
طالبة)  ،كما هو مو�ضح يف اجلدول ()4
الجدول ()4
نتائج اختبار (ت) لمعرفة داللة الفروق بين الجنسين في مستوى مهارات ما وراء الذاكرة

البعد

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الر�ضا عن
الذاكرة

ذكور

226

2.93

0.61

�إناث

134

2.85

0.58

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

1.186

0.236
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البعد

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

القدرة
(�أخطاء
الذاكرة)

ذكور

226

2.92

0.84

�إناث

134

3.022

0.87

ذكور

226

2.73

0.83

�إناث

134

2.53

0.71

ذكور

226

2.86

0.66

�إناث

134

2.80

0.61

ا�سرتاتيجيات
الذاكرة
املقيا�س
الكلي

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

1.03

0.304

2.261

*0.024

0.833

0.406

* دال عند مستوى ()0.05

يت�ضح من اجلدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
على بعدي (الر�ضا عن الذاكرة ،والقدرة) وعلى الدرجة الكلية للمقيا�س
تعزى ملتغري اجلن�س (ذكور� ،إناث)  ،ويت�ضح من اجلدول نف�سه وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستويات بعد «اال�سرتاتيجية» تعزى
ملتغري اجلن�س ل�صالح فئة الذكور ،حيث بلغ متو�سطهم احل�سابي
( )2.73مقابل املتو�سط احل�سابي لفئة الإناث والذي بلغ ()2.53
 ،وهذا يدل �أن الطلبة مبختلف فئاتهم (ذكور و�إناث) يت�شابهون يف
م�ستويات ما وراء الذاكرة ب�شكل عام ،وتتفق هذه النتيجة ب�شكل عام
مع نتائج غالبية الدرا�سات ال�سابقة التي مل ت�رش �إىل وجود فروق
جوهرية بني الذكور والإناث يف مهارات ما وراء الذاكرة ب�شكل عام
(�أبو غزال2007 ،؛ Meinz & Salthouse,1998؛ بقيعي)2013 ،
 ،وتختلف مع نتائج درا�ستي (اجلراح2009 ،؛ �صبح وزيزفون،
 )2016التي �أظهرتا وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف مهارات
ما وراء الذاكرة بني اجلن�سني ل�صالح الإناث� ،أما النتيجة اخلا�صة
بتفوق الذكور على الإناث يف بعد الإ�سرتاتيجية فقد يكون بحكم
�أنهم قد يعتمدون �أكرث من الإناث على تدوين املالحظات ،وا�ستخدام
ال�صور الذهنية ،والربط بني املعلومات ال�سابقة والالحقة ،والتنظيم
والرتتيب للمعلومات التي يتذكرها ،واالعتماد على املنبهات يف
تذكر مواعيد معينة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما �أ�شار �إليه ديوك ولقيت
( )Dweek & Leggett,1988وبري�سيوالجني (Pierce & Lange,
 )2000من �أن الطالب ذوي الأهداف الإتقانية يتميزون بالتنظيم
الذاتي ،والت�صميم الذاتي ،وا�ستخدام م�ساعدات التذكر ،واالعتقاد
ب�أهمية اجلهد املبذول يف النجاح والف�شل ،وتف�ضيل املهمات التي
تنطوي على التحدي ،وا�ستخدام اال�سرتاتيجيات العميقة ،يف حني
�أن الإناث قد يركزن �أكرث باالن�شغال مبخاوفهن حول قدراتهن،
وكيفية نظر الآخرين لأدائهن ،ويعتقدن �أن القدرة هي �سبب النجاح
والف�شل ،مما يجعلهن �أكرث انهماك ًا يف ا�سرتاتيجيات �أقل تعقيدا،
ويرددن عبارات �أكرث �سلبية للذات ،وعزو النجاح �إىل عوامل غري
قابلة لل�ضبط مثل القدرة.وتتفق هذه النتيجة كليا مع نتيجة درا�سة
بقيعي ( )2013التي �أظهرت نتائجها تفوق الذكور على الإناث يف
بعد الإ�سرتاتيجية ،يف حني مل تظهر فروق بينهما يف الأبعاد الأخرى
للمقيا�س الكلي.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى مهارات ما وراء الذاكرة لدى طلبة
جامعة امللك �سعود تعزى ملتغري نوع التخ�ص�ص؟ للإجابة عن
ال�س�ؤال الرابع ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
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املعيارية ،ونتائج اختبار (ت)  ،وذلك ملعرفة داللة الفروق يف
متو�سطات مهارات ما وراء الذاكرة لدى �أفراد العينة تبعا ملتغري
نوع التخ�ص�ص (علمي� ،إن�ساين )  ،كما هو مو�ضح يف اجلدول ()5

ر�ضاهم عن ذاكرتهم �أف�ضل على هذا البعد وخا�صة �أن انفعال الر�ضا
من �أبرز االنفعاالت االيجابية التي ت�ستثري �سلوك الفرد؛ فالطالب
الذي ي�شعر بالر�ضا عن ذاكرته وعن �أدائها ووظائفها �سوف يبذل
مزيداً من اجلهد واملثابرة يف �سبيل �إجناز املهمات ،والتي تتطلب
دورا كبريمن فاعلية الذاكرة واالجتاهات الإيجابية نحوه ا (& �Pe
 ، )tri& Govern,2004 Cavanaugh & Green,1990وقد يكون مرد
هذه النتيجة �أي�ضا �إىل �أن �أفراد عينة الدرا�سة من ذوي التخ�ص�ص
العلمي حا�صلني على معدالت �أعلى يف الثانوية العامة مقارنة مع
التخ�ص�صات الأدبية املقبولني يف اجلامعة ،وتتفق هذه النتيجة مع
ما �أكده الأدب النف�سي والرتبوي من �أنه كلما زاد التح�صيل الدرا�سي
لدى الطلبة كلما انعك�س ايجابيا على وعيهم مبهارات ما وراء
الذاكرة (Romainville,1994؛ اجلراح2010 ،؛ بقيعي2013 ،؛ �صبح
وزيزفون)2016 ،
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س :هل ميكن التنب�ؤ
مب�ستوى الفاعلية الذاتية لدى طالبات جامعة امللك �سعود
من خالل مهارات ما وراء الذاكرة لديهم؟ للإجابة عن ال�س�ؤال
اخلام�س ،ح�سبت معامالت االرتباط بني مقيا�س مهارات ما وراء
الذاكرة و�أبعاده الفرعية من جهة وبني مقيا�س الفاعلية الذاتية
من جهة �أخرى با�ستخدام معادلة معامل االرتباط بري�سون ،وذلك
كما يف اجلدول (. )6

يت�ضح من اجلدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
على بعدي (ا�سرتاتيجيات الذاكرة  ،والقدرة) وعلى الدرجة الكلية
للمقيا�س تعزى ملتغري نوع التخ�ص�ص (علمي� ،إن�ساين)  ،كما يت�ضح
من اجلدول نف�سه وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستويات بعد
«الر�ضا عن الذاكرة» تعزى ملتغري نوع التخ�ص�ص ل�صالح التخ�ص�ص
العلمي ،حيث بلغ متو�سطهم احل�سابي ( )2.95مقابل املتو�سط
احل�سابي للتخ�ص�ص الإن�ساين الذي بلغ ( ، )2.82وهذا يدل �أن الطلبة
مبختلف تخ�ص�صاتهم (علمي و�إن�ساين) يت�شابهون يف م�ستويات ما
وراء الذاكرة ب�شكل عام ،وتختلف هذه النتيجة ب�شكل عام جزئيا مع
نتائج بع�ض الدرا�سات ال�سابقة (�أبو غزال2007 ،؛ بقيعي)2013 ،
 ،والتي �أ�شارت �إىل وجود فروق دالة يف مهارات ما وراء الذاكرة
ل�صالح التخ�ص�صات العلمية ،مع اتفاقها مع هاتني الدرا�ستني يف
بعد «الر�ضا عن الذاكرة» والتي بينت النتائج يف الدرا�سة احلالية
تفوق طلبة التخ�ص�ص العلمي يف هذا البعد على طلبة التخ�ص�ص
الإن�ساين ،كما تختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (�صبح
وزيزفون )2016 ،والتي �أظهرت نتائجها تفوق التخ�ص�ص الأدبي
على التخ�ص�ص العلمي يف بعد «الر�ضا عن الذاكرة» واتفقت مع
نتائج الدرا�سة احلالية يف بقية الأبعاد واملقيا�س الكلي� ،أما النتيجة
اخلا�صة بتفوق طلبة التخ�ص�صات العلمية على طلبة التخ�ص�ص
الإن�سانية يف بعد «الر�ضا عن الذاكرة» فقد يكون بحكم �أن طلبة
التخ�ص�ص العلمي عادة ما يبذلون جهدا �أكرب يف املهام املختلفة
التي تواجههم ،ونظرا لطبيعة املقررات الدرا�سية التي يدر�سونها
يف خطتهم الدرا�سية,التي تتميز بالدقة وال�صعوبة و تتطلب من
الذاكرة القيام بوظائفها بفعالية ذاتية وا�سرتاجتيات ومعاجلات
�أعمق يف مهارات ما وراء الذاكرة ،كما �أن فعالية الذاكرة تعتمد
ب�شكل �أ�سا�سي على م�ستوى اجلهد املبذول ،والإ�رصار واملثابرة التي
يظهرها الفرد خالل مواجهته للمهام التي تعرت�ضه ،مما قد يجعل

جدول ()6

الجدول ()5
نتائج اختبار (ت) لمعرفة داللة الفروق في مستوى مهارات ما وراء الذاكرة تبعا لمتغير نوع
التخصص

البعد
الر�ضا عن
الذاكرة
القدرة
(�أخطاء
الذاكرة)
ا�سرتاتيجيات
الذاكرة
املقيا�س
الكلي

نوع
التخ�ص�ص

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

علمي

208

2.95

0.49

�إن�ساين

152

2.82

0.72

علمي

208

3.01

0.83

�إن�ساين

152

2.89

0.87

علمي

208

2.65

0.76

�إن�ساين

152

2.67

0.84

علمي

208

2.87

0.56

�إن�ساين

152

2.79

0.73

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

2.102

*0.036

1.356

0.176

0.181

0.856

1.144

0.253

* دال عند مستوى ()0.05

مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون ودالالته اإلحصائية بين درجات مقياس مهارات ما وراء
الذاكرة ومستوى الفاعلية الذاتية ألفراد العينة

مهارات ما وراء الذاكرة

الفاعلية الذاتية
معامل االرتباط بري�سون

م�ستوى الداللة

الر�ضا عن الذاكرة

**0.376

0.01

القدرة

**0.425

0.01

الإ�سرتاتيجية

**0.435

0.01

املقيا�س الكلي

**0.488

0.01

يت�ضح من اجلدول ( )6وجود عالقة ارتباطية ايجابية دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )0.01بني مقيا�س ما وراء الذاكرة
وجميع �أبعاده الفرعية من جهة وبني مقيا�س الفاعلية الذاتية من
جهة �أخرى  ،مبعنى �أنه كلما ازدادت م�ستويات مهارات ما وراء
الذاكرة لدى الطلبة كلما ارتفع م�ستوى الفاعلية الذاتية لديهم
مبقدار (� ، )0.488أي �أن الطالب الذي ميتلك قدرات عالية يف ما
وراء الذاكرة كالر�ضا عن الذاكرة ،والقدرة (الوعي ب�أخطاء الذاكرة)
وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تذكر �أكرث فاعلية يكون لديه فاعلية ذاتية
عالية ،ومن جهة �أخرى يبدو �أن الطالب الذي ميتلك فاعلية ذاتية
عالية �أكرث ميال لالنهماك يف مهمات معرفية �أكرث عمقا وتعقيدا
تنطبق على مهارات ما وراء املعرفة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما
�أكدته معظم الدرا�سات ال�سابقة (Sarah, & Garrett, 2000؛ �أبوغزال،
2007؛ ب�شارة والعطيات2010 ،؛ ب�شارة و�أخرون2012 ،؛ اجلراح،
2010؛ بقيعي2013 ،؛ ركزي2008 ،؛ �صبح وزيزفون)2016 ،
التي بينت وجود عالقة ايجابية دالة �إح�صائيا بني مهارات ما
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مهارات ما وراء الذاكرة وعالقتها بالفاعلية الذاتية
لدى طلبة جامعة امللك سعود

وراء الذاكرة وبع�ض املتغريات املرتبطة ب�شكل غري مبا�رش مع
متغري الفاعلية الذاتية مثل :التح�صيل الدرا�سي ،املرونة املعرفية،
دافعية الإجناز ،ا�سرتاجتيات التذكر ،م�ستويات معاجلة املعلومات،
وجهة ال�ضبط.
وملعرفة القدرة التنب�ؤية قام الباحثون با�ستخدام معامل
االنحدار املتعدد التدريجي با�ستخدام �أ�سلوب  stepwiseملعرفة
�إمكانية التنب�ؤ مب�ستوى فاعلية الذات لدى طلبة جامعة امللك �سعود
من خالل مهارات ما وراء الذاكرة لديهم ،واجلدول ( )7يبني ذلك:
الجدول (: )7
نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمدى مساهمة أبعاد ما وراء الذاكرة في تفسير الفاعلية الذاتية
لدى طلبة جامعة الملك سعود حسب أسلوب .stepwise

املتغري
التابع

املتنبئات

معامل
االنحدار
غري
املعياري

معامل
االرتباط
املتعدد
R

R2

B

الفاعلية الإ�سرتاتيجية
الذاتية
القدرة

التباين
املف�رس 

قيمة ف

االحتمالية

0.376

0.435

0.19

83.757

**0.001

0.210

0.484

0.235

54.644

**0.001

** دال عند مستوى ()0.01

يت�ضح من خالل اجلدول (� )7أن كال من �أبعاد مقيا�س ما وراء
الذاكرة (الإ�سرتاتيجية ،القدرة) قد و�ضحا معا حوايل ( )23.5%من
م�ستوى الفاعلية الذاتية ،حيث ف�رست بعد الإ�سرتاتيجية ()19%
من الفاعلية الذاتية ،وبذلك يكون قد �ساهم ب�شكل دال �إح�صائيا يف
تف�سري الفاعلية الذاتية ،يف حني �أ�ضاف بعد «القدرة « ما مقداره
( )4.5%للتف�سري ،وهذه امل�ساهمة كانت دالة �إح�صائيا �أي�ضا يف
تف�سري الفاعلية الذاتية.
وبناء على ذلك ف�إن الطالب الذي ميتلك قدرات عالية يف
مهارات ما وراء الذاكرة مثل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تذكر �أكرث
فاعلية ،ولديه القدرة على تقدير �أخطاء الذاكرة يكون لديه فاعلية
ذاتية مرتفعة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما �أ�شار �إليه فريهاجن
( )Verhaghen,1993من �أن الوعي واملعرفة با�سرتاتيجيات
الذاكرة ،وتقدير �أخطاء الذاكرة ،و�إدراكه لعمليات الت�شفري والتخزين
واال�سرتجاع يف املواقف املختلفة التي يتعر�ض لها ي�ؤدي �إىل
امتالك الطالب ملهارات ما وراء الذاكرة ،وامتالكه لهذه القدرات
واملهارات و�إدراكه للمواقف التي يتعر�ض لها.ما هو �إال دليل
على فاعليته الذاتية التي يتمتع بها.كما تتفق مع ما �أورده ميلر
( )Miller,1990من �أن �إدراك الطالب لال�سرتاجتيات املنا�سبة لكل
من املهمات ال�صعبة وال�سهلة ،وم�ساعدات التذكر التي جتعل التذكر
�أكرث فاعلية ،وتقديره لل�صعوبات والأخطاء ومهام التذكر من حيث
وعيه للمهام الأ�صعب يف تذكرها من غريها ،وانتقاء الإ�سرتاتيجية
املنا�سبة ملواجهة املهمة املعطاة ،كل هذه املهارات �سوف تنعك�س
�إيجابا على دافعية الطالب وحت�صيله وفاعليته الذاتية.
وتتفق �أي�ضا مع ما �أورده بع�ض الباحثني من ارتباط مفهوم
ما وراء الذاكرة باعتقادات الفرد املتعلقة بالفاعلية الذاتية للذاكرة،
ومعرفته بقدرات التذكر لديه ولدى الآخرين ،وكيفية مقارنة نف�سه
بهم ،والقدرة على �أداء وظائف الذاكرة اليومية بفاعلية وبدون
�أخطاء ،واملعرفة مبهام الذاكرة وا�سرتاتيجياته ا (�Meyer,2000; Pin
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. )trich,2002; Troyer&Rich,2002وت�ؤكد هذه النتيجة التي بينت
امل�ساهمة امل�شرتكة ال�سرتاتيجيات الذاكرة والوعي ب�أخطاء الذاكرة
بالفاعلية الذاتية جناح و�أهمية الربامج التدريبية يف مهارات ما
وراء الذاكرة يف رفع م�ستوى الفاعلية الذاتية والتح�صيل الدرا�سي
ودافعية الإجناز و�أ�سلوب العزو (;Gaskill,2004; Schneider,1985
)Sinkavich,1994؛ امل�شاعلة ، )2006 ،و ميكن تف�سري هذه النتيجة
يف �ضوء نظرية العزو والتي �أ�شارت �إىل �أن مهارات ما وراء الذاكرة
تلعب دورا مهما يف التعلم� ،إذ جتعل الطالب لديه القدرة على عزو
جناحه يف التعلم �إىل عوامل داخلية ميكن التحكم بها وال�سيطرة
عليها ،وهذا بالتايل يزيد من ثقته بقدراته والتي �ستنعك�س �إيجابيا
على فاعليته الذاتية وم�ستوى �إجنازه ( ، )McDougall,1994كما �أن
الطلبة الذين يعزون جناحهم �إىل اجلهد املبذول ،وف�شلهم �إىل عدم
بذل اجلهد الكايف ،كانت لديهم معرفة مرتفعة مبهارات ما وراء
الذاكرة مقارنة بالطلبة الذين يعزون جناحهم وف�شلهم �إىل عوامل
داخلية غري قابلة لل�ضبط كالقدرة وخ�صائ�ص املهمة (Borkowski
 )& Krause,1985وتتفق �أي�ضا مع ما �أورده �أبو غزال ( )2007يف
�ضوء نظرية (روتر) .كما تتفق النتيجة التي �أ�شارت �إىل م�ساهمة بعد
« القدرة (�أخطاء الذاكرة) ب�شكل دال �إح�صائيا يف م�ستوى الفاعلية
الذاتية مع ما �أورده باندورا ( )Bandura, 2000يف نظريته التعلم
االجتماعي التي �أكد فيها �أن اجتياز خربات متقنة هو �أهم العوامل
امل�ؤثرة يف م�ستوى الفاعلية الذاتية ،حيث �أن ال�شخ�ص الذي ميار�س
ن�شاطات معرفية ب�سيطة �أو معقدة تتطلب عمليات ت�ؤديها الذاكرة
دون الوقوع يف �أخطاء� ،سوف ي�شكل توقعات عالية عن عمل الذاكرة
ووظائفها ،فكلما �شكل الطالب توقعات عالية عن ذاكرته واجتاهات
�إيجابية نحوها� ،سوف ينعك�س على م�ستوى الفاعلية الذاتية لديه،
وهذا القول ين�سجم مع الأدب الرتبوي من حيث �أن الفاعلية الذاتية
للذاكرة تعد مكونا �أ�سا�سيا من مكونات ما وراء الذاكرة والتي ت�شري
�إىل �أن الطالب ي�ستخدم مهاراته بفعالية يف املواقف التي حتتاج
�إىل ذلك ،حيث �أ�شار (� )Hertzog & Dixon,1987إىل �أن الطالب الذي
ي�ستخدم ا�سرتاتيجيات التذكر ب�شكل دائم يكون لديه توقعات مرتفعة
حول جهوده لإجناز مهمات معينة ،لذا ف�إن دافعيته �سوف تزداد
وتتح�سن الفاعلية الذاتية لديه.وتت�سق هذه النتيجة ب�شكل عام مع
ما �أورده الأدب الرتبوي من �أن الطلبة ذوو الفاعلية الذاتية العالية
�أكرث احتماال لتنظيم ذواتهم ,ويو�صفون كمتعلمني ا�سرتاتيجيني,
وما وراء معرفيني ،و�أكرث �إتقانا ملهماتهم ،و�أكرث رغبة يف مواجهة
امل�شكالت والتغلب عليها (;Seifert,2004;Deweck& Leggett,1988
, )Bandura,1993وهذه امل�ساهمة للبعدين يف الفاعلية الذاتية ميكن
اال�ستفادة منها يف تنمية هذين البعدين ,ومتغري الفاعلية الذاتية
لدى الطلبة ،من خالل بناء الربامج التدريبية التي ترتكز على تقدمي
�أن�شطة خمتلفة ت�ستند على بعد الوعي با�سرتاتيجيات الذاكرة ،وتقدير
�أخطاء الذاكرة ,والتي حتما �سوف ت�ؤدي �إىل تنمية الفاعلية الذاتية
لدى الطلبة.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي ك�شفت عنها الدرا�سة ومناق�شتها،
يو�صي الباحثون مبا ي�أتي:
1 .1لفت نظر اجلامعات �إىل �أهمية التدريب على مهارات ما وراء
الذاكرة والفاعلية الذاتية من خالل و�ضع خطط وا�سرتاتيجيات
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ت�ستهدف تنمية هذه املهارات ،و توفري الربامج التدريبية �ضمن
املناهج الدرا�سية ,والتي ميكن �أن ت�سهم يف تنمية و�إك�ساب
هذه املهارات ورفع م�ستوى الفاعلية الذاتية لدى الطلبة.
2توفري ور�ش العمل والربامج التدريبية اخلا�صة لفئات الطلبة,
وخا�صة فئة الطالبات ,والتي بينت النتائج انخفا�ض م�ستوى
توظيف ا�سرتاتيجيات وم�ساعدات التذكر يف املهام املختلفة
لديهن ،بحيث تكون هذه الربامج م�ستندة على التدريب على هذه
اال�سرتاجتيات بهدف تنمية الوعي وفاعلية الذاكرة لديهن.
3بناء برامج تدريبية و�إر�شادية للطلبة يف كافة التخ�ص�صات
ت�ستهدف رفع م�ستوى مهارات ما وراء الذاكرة ،مع الرتكيز
على االهتمام ببعد الر�ضا عن الذاكرة كمكون من مهارات
الذاكرة لدى فئة التخ�ص�صات الإن�سانية.
�4إجراء املزيد من الدرا�سات حول مهارات ما وراء الذاكرة
بالفاعلية الذاتية ،ومتغريات نف�سية �أخرى مثل :فاعلية
الذات الإبداعية� ،سمات ال�شخ�صية ،الدافعية العقلية� ،أ�ساليب
التفكري ،الذكاء االنفعايل ،وتناول متغريات م�ستقلة �أخرى مثل
امل�ستوى الدرا�سي ،ولدى فئات عمرية ودرا�سية �أخرى.
�5إجراء درا�سة جتريبية تت�ضمن برنامج تدريبي م�ستند �إىل
مهارات ما وراء الذاكرة يف تنمية الفاعلية الذاتية لدى الطلبة
خا�صة بعد �أن بينت نتائج الدرا�سة ال�صلة الوثيقة بني هذين
املتغريين.
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