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ج رعةةب  العالقةةب نةةا  رةة  لذاك الةةلاحذي لالدراةةال الطذاةةة  لةةط   لنةةب      

 الرةا  ن   الل
 

 د. موفػق سليم بشارة*
 **د. زلمد خليفة الشريدة

 د. ختػاـ زلمد الغزو***
 

 الرلخص
 

حصيل الدراسي لدى طلبة جامعة تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن عالقة ما وراء الذاكرة بالت
طالبيييياً وطالبيييية ميييين طلبيييية البكييييالرر رس  (366)الحسييييين بيييين طيييياللة وتكرايييين عي يييية الدراسيييية ميييين 

م تيييخ ااتييييارهخ بال ر  ييية 2008/  2007المسييينلين ايييي الدصيييل الدراسيييي اجول للعيييام النيييامعي 
 Troyer & Rich)العشييراةية ال ب يييةُ وطعبييم عليييهخ  م ييياس ترو يير ور ييتا لمييا وراء الييذاكرة 

Scale)ه ياك عالقيية ةاليية  مييا وراء اليذاكرة لييدى ال لبييةُ وانة أشيار  ال تيياةل إلييى مسيترى مترسيي  ل
إحصاةيًا بين ما وراء الذاكرة وأبعاةها الدرعية من جهةُ والتحصيل الدراسي من جهة اارىة و  تير  

ميا وراء اليذاكرةُ  ميا  الدالية  الكل)الباحثرن ضرورة تعليخ ما وراء الذاكرة ليدى ال لبية النيامعيي نة 
 (ةراسيالتحصيل الد

 
 
 
 
 
 
 
 

 األردف. –جامعة احلسني بن طالؿ  –* كلية العلـو الرتبوية 
 األردف. –جامعة احلسني بن طالؿ  –*** كلية العلـو الرتبوية 
 األردف. –جامعة احلسني بن طالؿ  –**** كلية العلـو الرتبوية 
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 املقدمة:  -1

مػػػن ركمػػػر موعػػػولاف للػػػم الػػػرف  الرتبػػػو  وادلعػػػر   (Metacognition)وراء ادلعرفػػػة  يُعػػػد مف ػػػـو مػػػا
حداثة، وإثارة للبحث، دلا له من صلة وثيقة بادلوعوع ادلركز    للػم الػرف  الرتبػو  ره واػو الػتعلمم. كمػا 

ف ادلعرفيػػػة رنػػػه خ ػػػوة رساسػػػية   الت ػػػور ادلعػػػر  للفػػػرد، ايػػػث إسػػػمرت للمػػػتعلم بالوصػػػوؿ إ  اهسػػػرتاإي يا
 وعب  ا   حاؿ ادراكه جلوانب القوة والضعف   إعلممه، شلا متكره من اختيار ال ريقة ادلملى للتعلمم.

وللى الرغم من إختالؼ العلماء والباحمني   إعػريف م دلف ػـو مػا وراء ادلعرفػة فػكف الكمػ  مػر م يتفقػوف 
ياف التفك ، واي التفك    التفك ، رو التفك  جتللى رف ما وراء ادلعرفة ديمل ولي الفرد بعملياف واسرتا

  ادلعاجلاف الذارية للخرباف. كما رهنا ادلعرفة اليت حيصل للي ا الفرد حوؿ نظامه ادلعر ، ويتضمن إفك ه 
 & Driscoll,1996; Leather)  ما يعرؼ وما ه يعرؼ، ومراقبته كيف إس  لملية إعلمػه وإفكػ ه 

McLoughlin,2001). 
 Metaولقػػػد انبمػػػق العديػػػد مػػػن ادلف ومػػػاف ذاف الصػػػلة  ػػػا وراء ادلعرفػػػػة ممػػػل مػػػا وراء اهسػػػتيعا   

Comprehension) ،  ومػا وراء الدافعيػة(Metamotivation،)  ومػا وراء الػتعلم((Metalearning 
ادلراقشػػػػػػػػػػػػػػػػة  ومػػػػػػػػػػػػػػػػاوراء Metalanguage)) ومػػػػػػػػػػػػػػػػا وراء اللغػػػػػػػػػػػػػػػػة Metamoral))ومػػػػػػػػػػػػػػػػا وراءاهخػػػػػػػػػػػػػػػػالؽ 

(Metadiscusion،) الكتابة  وماوراء((Metawriting( وماوراء الذاكرةMetamemory) . 
مف ومػػػاف مػػػا وراء ادلعرفػػػة انتشػػػارا  ودراسػػػة لػػػد  مػػػن ركمػػػر  (Metamemory)ويُعػػػد مػػػا وراء الػػػذاكرة 

العديػػد مػػن البػػاحمني   رلػػاهف للػػـو الػػرف  ادلختلفػػة كعلػػم الػػرف  ادلعػػر ، وللػػم الػػرف  العيػػاد ، وللػػم 
 .(;Kuhn, 2000  Anderson, 2002)صية، وللم نف  الرمو نف  الشخ

رمػػػا فيمػػػا خيػػػب العالقػػػة بػػػني مػػػا وراء الػػػذاكرة والتحصػػػيل الدراسػػػي، فقػػػد ركػػػد العديػػػد مػػػن الدراسػػػاف  
السػػابقة رف اسػػػتخداـ مػػػا وراء الػػذاكرة اػػػو رفضػػػل ادلتبػػػناف بػػاألداء   ارمتحانػػػاف رو األداء ادلعػػػر ، واػػػذا 

 ;Davidson, Dixon & Hultsch, 1991; Sinkavich, 1994)دلتغػ ين يشػ  إ  لالقػة بػني ا

Sinkavich, 1995; Geddie, Fradin & Beer, 20002006ادلشاللة،  ؛.) 
 مشكلة الدرادة: -2

إتممل مشكلة الدراسة احلالية   زلاولت ا الكشف لن العالقة بػني مػا وراء الػذاكرة والتحصػيل الدراسػي 
إػػوافر لالقػػة بػػني ادلتغػػ ين  –اسػػترادا  إ  األد  السػػابق  –بػػن طػػالؿ مفرتعػػة  لػػد  طلبػػة جامعػػة احلسػػني

 السابقني.
 أدىلة الدرادة: -3

 حتاوؿ اذه الدراسة ارجابة لن التساؤلني اآلإيني:
 ما مسترى ما وراء الذاكرة لدى طلبة جامعة الحسين بن طالل؟ -3-1
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اليييذاكرة و مسيييترى التحصييييل هيييل ه ييياك عالقييية  ةالييية إحصييياةياً بيييين مسيييترى ميييا وراء  -3-2
 الدراسي؟

 أهمية الدرادة: -4

إكمػػن رةيػػة الدراسػػة احلاليػػة   زلاولت ػػا الكشػػف لػػن العالقػػة بػػني مػػا وراء الػػذاكرة والتحصػػيل الدراسػػي 
. كمػػػا إعػػػود رةيػػػة اػػػذه الدراسػػػة إ  رهنػػػا مػػػن الدراسػػػاف القليلػػػة    حػػػدود للػػػم  –لػػػد  ال لبػػػة اجلػػػامعينيم

ت   موعوع ما وراء الذاكرة   البيئة العربية واألردنيػة، ومػن  م فػكف نتاا  ػا ديكػن رف اليت ام –الباحمني 
إقود إ  مزيد من الدراساف والبحوث الرفسية   اذا اجملػاؿ، وخصوصػا  بعػدما إبػني الػدور الػراي  دلػا وراء 

ذاكرة فمػػػن ادلتوقػػػن رف يرشػػػ  الػػػذاكرة   األداء ادلعػػػر  رو اهمتحانػػػاف. ودوف اهسػػػتخداـ األممػػػل دلػػػا وراء الػػػ
 ,Randolphصلػػػاز الدراسػػػي، والع ػػػز ادلػػػتعلم )العديػػػد مػػػن ادلشػػػكالف األكاددييػػػة كتػػػد  التحصػػػيل واه

Arnett & Higginson, 2001; Kuhn, 2000) . 
وإربز رةية رخر  للدراسة إربمق من جانب ا الرظر  الذ  ديكن رف يزود الباحمني باألد  الرفسي حوؿ 

 وع، وبالتايل يقود إ  ف م ما وراء الذاكرة ولالقت ا ببعض ادلتغ اف الرفسية والرتبوية.اذا ادلوع
وي مػػل البػػاحموف بػػ ف إلقػػى الرتػػاات الػػيت قػػد إتوصػػل إلي ػػا الدراسػػة احلاليػػة ااتمامػػا  متزايػػدا  مػػن ادلسػػنولني 

اجلػػامعي دلواج ػػة حتػػدياف  الرتبػػويني   رلػػاؿ التعلػػيم اجلػػامعي اصػػو  إدخػػاؿ مػػا وراء الػػذاكرة   التػػدري 
 ادلستقبل   لامل رصبرت العقل فيه او األكمر رةية   لملية التعلمم.

 الًعروفات اإلجرائية: -5

اسػتخدامه مػد  رعػا الفػرد لػن ذاكرإػه، ووايفػة الػذاكرة اليوميػة، ومػد   :راء الذااكر  ما و -5-1
ة الػػيت حيصػػل للي ػػا ال الػػب رو ال البػػة ( التػػذكر ادلختلفػػة، والػػيت قيسػػت بالدرجػػهسػػرتاإي ياف )مسػػالداف

 .(220 -صفر )( واحملددة بدرجاف إرتاوح ما بني Troyer & Rich, 2002 قياس إروير وريتش )

ادلعدؿ الرتاكمي للمواد الدراسية اليت رهنااا ال الػب حػهن هنايػة الفصػل  :الًَصيل الدرادي -5-2
 :ه رربعة مستوياف، وفي2008/  2007الدراسي األوؿ من العاـ اجلامعي 

 .(67.99 – 60)مقبوؿ  -5-2-1
 .(75.99 – 68)جيد  -5-2-2

 .(83.99 – 76)جيد جدا   -5-2-3

 .(100 – 84)شلتاز  -5-2-4
 حدود الدرادة: -6

إتممل حدود الدراسة   رهنا إقتصر للى طلبػة البكػالوريوس   جامعػة احلسػني بػن طػالؿ ادلسػ لني   
األبعاد الفرلية ادلتضمرة   مقيػاس  . فضال  لن2008/  2007جلامعي الفصل الدراسي األوؿ من العاـ ا
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، حيػػث مل إتفػػق الدراسػػاف (الرعػػا لػػن الػػذاكرة، القػػدرة رو رخ ػػاء الػػذاكرة، واهسػػرتاإي ية)مػػا وراء الػػذاكرة 
 .(ادلكوناف)السابقة للى لدد اذه األبعاد 

 اإلطار النظري والدرادات السابقة: -7

 ما وراء الااكر : -7-1

 ـ مػػػػػػػػا وراء الػػػػػػػػذاكرة إ  ربػػػػػػػػرز ادلرظػػػػػػػػرين   رلػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػا وراء ادلعرفػػػػػػػػة واػػػػػػػػو فليفػػػػػػػػل يعػػػػػػػػود ا ػػػػػػػػور مف ػػػػػػػػو 
(Flavell)  حيث إركز 1971لاـ  (البحث   إ ور ال فل اهجتمالي)لردما قاـ بترظيم منمتر بعرواف ،

 .(2007ربو غزاؿ، )ادلنمتر حوؿ ما الذ  يسالد للى إ ور الذاكرة 
رفػػة الػػػيت يكوهنػػػا الفػػرد حػػػوؿ ذاكرإػػه، وواااف ػػػا ادلختلفػػة، وإتػػػ ثر اػػػذه وإعمػػرؼ مػػػا وراء الػػذاكرة ب هنػػػا ادلع

ادلعرفػة ب بيعػة الفػػرد نفسػه، وادل مػػة الػيت يتعػػررت ذلػا، واهسػػرتاإي ياف الػيت يسػػتخدم ا   لمليػاف التػػذكر،  
عتقداإػه كما إت ثر بعوامل رخر  إُعد للى درجة من األةية ممل : دافعية الفػرد للػتعلمم، وكفاءإػه الذاإيػة، وم

 Zelinski)حوؿ ادل ماف اليت يتعررت ذلا، فضال  لن مظاار انفعالية كالقلق واهكتئا  واهثارة والدافعية 

& Gilewski, 2004 ). 
رف مػا وراء الػذاكرة اػي مكػوف لقلػي مشػتق مػن مف ػـو مػا  (McDougall, 1994)وير  ماكػدوجل 

ادلتعلقػػػة بوايفػػػة قػػػدراف الفػػػرد وإ وراػػػا حػػػوؿ ذاكرإػػػه وراء ادلعرفػػػة، وإتضػػػمن ادلعرفػػػة واردراؾ واهلتقػػػاداف 
 ونظام ا.

ويُرظر إ  ما وراء الذاكرة للى رهنا ادلعرفة باجلوانب اخلاصة برظاـ الذاكرة للفرد، وادراكه خلرباإه السابقة 
 بعمليػػػػػػػػػػػػػػػػاف التشػػػػػػػػػػػػػػػػف  والتخػػػػػػػػػػػػػػػػزين واهسػػػػػػػػػػػػػػػػرتجاع خلػػػػػػػػػػػػػػػػرباف معرفيػػػػػػػػػػػػػػػػة مع ػػػػػػػػػػػػػػػػاة   مواقػػػػػػػػػػػػػػػػف سلتلفػػػػػػػػػػػػػػػػة 

(Verhaghen, 1993) . 
من مكوناف  Subsetفيف م ما وراء الذاكرة بوصف ا مكونا  فرليا   (Van Ede, 1993)ا فاف اد  رم

مػػػا وراء ادلعرفػػػة، ويشػػػتمل للػػػى لمليتػػػني رساسػػػيتني وةػػػا : ادلراقبػػػة والضػػػبد. وإعػػػرمؼ ب هنػػػا معتقػػػداف الفػػػرد 
يػة مقارنػة نفسػه  ػم، ومعرفتػه ادلتعلقة بالفعالية الذاإيػة للػذاكرة، ومعرفتػه بقػدراف التػذكر لػد  اآلخػرين وكيف

 بالذاكرة لامة.
وإشػ  العديػد مػن األدبيػاف الرفسػية   رلػاؿ للػم الػرف  ادلعػر  إ  رف ارالػو رربعػة مكونػاف دلػػا وراء 

 (Rudolf & Jellemer, 1996; Hultsch, Hertzog & Dixon, 1987)الذاكرة، واي : 
معرفػػة الفػػرد بذاكرإػػه مػػن حيػػث  واػػي  (Factual Knowledge) املعرفذذة ايقيقيذذة  -7-2

واااف ا وم ماهتا، ر  ادلعرفة ادلتعلقة بواااف الذاكرة، وقابلية السلوكاف واهسرتاإي ياف للت ور اصو  
 ادل ماف اليت إت لب لملياف الذاكرة.

وإترػاوؿ ولػي الفػرد ومراقبتػه لعمػل ذاكرإػه     (Self  Monitoring) املراقيذة الااييذة   -7-3
 ان، ايث إصبرت الذاكرة حاعرة   رلاؿ ولي الفرد.الوعن الرا
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وإتضػمن قػدرة الفػرد للػى   (Memory Self Efficacy) الفعاليذة الااييذة للذااكر     -7-4
 ارحساس بالذاكرة واستخدام ا بفعالية لالية   ادلواقف اليت إت لب ا. 

تػ ثر باحلالػة اهنفعاليػة للفػرد مػن ادلعلػـو رف الػذاكرة إ  لة اإلنفعالية املًعلقة بالااكر ايا -7-5
ومر ػػػا القلػػػق واهكتئػػػا . واػػػذا مػػػا إنكػػػده األدبيػػػاف الرفسػػػية اصػػػو  العالقػػػة العكسػػػية بػػػني قلػػػق الػػػذاكرة 

 واألداء ادلعر .
 :تكوف من ثالثة مكوناف رايسة، واي( رف ما وراء الذاكرة إSiegler, 1996)ويعتقد سي لر 

ويتضمن معرفة الفرد بادل اـ اليت يتمكن رو ه   (Cognitive Component)المكر ن المعراي  -
 يتمكن من إ ديت ا، والفر  ادلسالدة رو ادلعوقة للتذكر.

ويشػ  إ  عػبد السػلوكاف ادلعرفيػة والػتحكم   (Control Componentالمكير ن التحكميي ) -
  ا، وإوجيه لملياف الذاكرة رثراء مواقف التعلمم.

ويشػمل ولػي   (Cognitive & Control Component) المكير ن المعرايي والتحكميي -
الفرد باهسرتاإي ياف ادلستخدمة   لمليمة التذكر، ووليه لتوافر اسرتاإي ياف إراسب طبيعة ادل اـ اليت يُراد 

 معاجلت ا رو إذكراا.
 ( ثالثػػػػػة مكومنػػػػػاف دلػػػػػا وراء الػػػػػذاكرة، Troyer & Rich, 2002)ويعػػػػػررت إرويػػػػػر وريػػػػػتش 

 :واي
 ويش  إ  مد  رعا الفرد لن قدراف الذاكرة لديه، وإدراكه ذلا.  لذاكرةالرضا عن ا -
 ر  قدرة الذاكرة للى رداء واااف ا اليومية دوف رخ اء.  أا اء الذاكرة()ال درة  -

 ر  مد  استخداـ الفرد دلسالداف التذكر ادلختلفة.  االستراتينية -
ذاكرة إركيزاػػا للػػى ادلكػػومف ادلعػػر  للػػذاكرة  ػػا وراء الػػ ُيالحػػم مػػن خػػالؿ اسػػتعرارت التعريفػػاف اخلاصػػة

(Zelinski & Gilewski, 2004; McDougall, 1994; Siegler, 1996) ، ومكػومف الضػبد
(Hultsch, Hertzog & Dixon, 1987; Siegler, 1996, Van Ede, 1993; Troyer & 

Rich, 2002)  كمػا إضػمرت بعػض التعريفػاف مكومنػا  لاطفيػا ،(Hultsch, Hertzog & Dixon, 

1987; Troyer & Rich, 2002). 
وير  الباحموف رف ما وراء الذاكرة اي معرفة الفرد ومعتقداإه حوؿ ذاكرإه مػن حيػث الرعػا لػن قػدراف 

 الذاكرة، والقدرة للى رداء الواااف بكفاءة، واستخداـ اسرتاإي ياف )مسالداف( التذكر.
 :الدرادات السابقة -7-6

الرف  ادلعػر  ادلتعلقػة  ػا وراء الػذاكرة، فقػد هحػم البػاحموف نػدرة الدراسػاف  لد  مراجعة ردبياف للم
احملليػػػة والعربيػػػة الػػػيت ااتمػػػت بقيػػػاس اػػػذا ادلف ػػػـو الرفسػػػي ولالقتػػػه بالتحصػػػيل الدراسػػػي. وفيمػػػا يػػػ   بيػػػاف 

 الدراساف ذاف العالقة اليت رمكن احلصوؿ للي ا. 
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بدراسػة هتػدؼ  (Davidson, Dixon & Hultsch, 1991قػاـ ديفدسػوف وديكسػوف واولتسػت )
اسػػػتدلاء قػػػواام مػػػن الكلمػػػاف )إ  التحقػػػق مػػػن دور القلػػػق ادلتعلػػػق بػػػ داء الػػػذاكرة   التربػػػن بػػػاألداء ادلعػػػر  

راشػدا    مراحػل الرشػد ادلبكػر وادلتوسػد  (350). وإكونت ليرة الدراسػة مػن (وقصب ب الهتا من الرساء
دلا وراء الػذاكرة. رشػارف الرتػاات إ  لالقػة لكسػية دالػة إحصػاايا  بػني  وادلت خر. ومت استخداـ مقياس القلق

  سرة. (78 – 69)القلق حوؿ الذاكرة واألداء ادلعر  لد  راشد  العمر ادلت خر 
فت ػػػدؼ إ  الكشػػػف لػػػن العالقػػػة بػػػني  (Sinkavich, 1994)رمػػػا الدراسػػػة الػػػيت رجرااػػػا سػػػركافيت 

واألداء   اهمتحانػاف. وإكونػت  (راء الػذاكرة ورسػلو  العػزو والدافعيػةمػا و )رلمولة مػن ادلتغػ اف ادلعرفيػة 
مػن طلبػػة للػػم الػرف  الرتبػػو    جامعػػة  (طالبػػا   15طالبػة، و  30)طالبػػا  وطالبػػة  (45)ليرػة الدراسػػة مػن 

. ومت إ بيػػػق مقػػػايي  ادلتغػػػ اف السػػػابقة. را ػػػرف الرتػػػاات رف اسػػػتخداـ مػػػا وراء (Pittsburgh)بيتسػػػبورغ 
ف باألداء   اهمتحاناف، ورف ارالو ارإباطا  داه  إحصاايا  بني استخداـ مػا وراء ئاكرة او رفضل ادلتربالذا 

 الذاكرة واألداء   اهمتحاناف الصفية.
هتػػػدؼ إ  الكشػػػف لػػػن العالقػػػة بػػػني  (Sinkavich, 1995)و  دراسػػػة رخػػػر  رجرااػػػا سػػػركافيت 

ختبػاراف. وإكونػت ليرػة الدراسػة مػن ال لبػة مرإفعػي التحصػيل لملياف ما وراء الذاكرة ورداء ال لبػة   اه
. ومت إ بيػػق مقيػػاس مػػا وراء الػػذاكرة، واختبػػار حتصػػيل لػػاـ. رشػػارف التحصػػيل الدراسػػي يالدراسػػي ومتػػدني

الرتػػاات إ  فػػروؽل دالػػة إحصػػاايا    مػػا وراء الػػذاكرة بػػني ال لبػػة لرػػد رداء اهختبػػاراف )اختيػػار مػػن متعػػدد(، 
  لبة مرإفعي التحصيل الدراسي.ولصاحل ال

دراسػة هتػدؼ إ  الكشػف لػن  (Geddie, Fradin & Beer, 2000)ورجرف جد  وفػرادين وبػ  
. وإكونت ليرة الدراسة من (Misleading Questions)رثر ما وراء الذاكرة   مقاومة األسئلة ادلضللة 

مػػا وراء الػػذاكرة، ورسػػلو  ادلقابلػػة مػػن  طفػػال  مػػن رطفػػاؿ مرحلػػة مػػا قبػػل ادلدرسػػة. ومت إ بيػػق مقيػػاس (56)
األطفػػػاؿ ورخػػػذ إعليقػػػاهتم وخػػػرباهتم لػػػن حػػػادث مػػػا. رشػػػارف الرتػػػاات إ  رف األطفػػػاؿ الػػػذين حصػػػلوا للػػػى 

 لالمة رللى   مقياس ما وراء الذاكرة ام األكمر مقاومة لألسئلة ادلضللة بشكل ركرب من غ ام.
إصػػػميم برنػػػامت إعليمػػػي زلوسػػػب، ورثػػػره   إرميػػػة  (2006) دؼ الدراسػػػة الػػػيت رجرااػػػا ادلشػػػاللة واسػػػت

لملياف ما وراء الذاكرة والتحصيل الدراسي لد  طلبة الصف السادس األساسي. وإكونػت ليرػة الدراسػة 
( طالبػػا ، ورلمولػػة 67طالبػػا  مت إػوزيع م لشػػواايا  إ  رلمػػولتني : رلمولػة عػػاب ة مكومنػػة مػن ) (135)مػن 

بػػا . ومت الت بيػػق القيبولػػي والبعوػػد  دلقيػػاس مػػا وراء الػػذاكرة والتحصػػيل الدراسػػي، طال (68)جتريبيػػة مكومنػػة مػػن 
وإخضػػاع رفػػراد اجملمولػػة الت ريبيػػة إ  الربنػػامت التعليمػػي. را ػػرف الرتػػاات فروقػػا  ذاف دهلػػة إحصػػااية   مػػا 

 وراء الذاكرة إعز  إ  الربنامت التدرييب والتحصيل الدراسي.
العالقة بني ما وراء الذاكرة ودافعية ارصلاز األكادديي.  (2007)جرااا ربو غزاؿ وإراولت الدراسة اليت ر

طالبػػا  وطالبػػة مػػن مسػػتو  البكػػالوريوس   جامعػػة ال مػػوؾ، ومت إ بيػػق  (426)وإكونػػت ليرػػة الدراسػػة مػػن 
ا وراء مقياسػػػي مػػػا وراء الػػػذاكرة ودافعيػػػة ارصلػػػاز األكػػػادديي. رشػػػارف الرتػػػاات إ  إػػػوافر مسػػػتو  متوسػػػد دلػػػ
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الػػػذاكرة لػػػد  طلبػػػة جامعػػػة ال مػػػوؾ، ورف ارالػػػو لالقػػػة دالػػػة إحصػػػاايا  بػػػني مػػػا وراء الػػػذاكرة لامػػػة  وربعػػػاده 
 الفرلية من ج ة، ودافعية ارصلاز األكادديي من ج ة رخر .

ُيالحػػػم مػػػن خػػػالؿ اسػػػتعرارت الدراسػػػاف السػػػابقة قلػػػة الدراسػػػاف العربيػػػة الػػػيت إراولػػػت مف ػػػـو مػػػا وراء 
، كمػا ُيالحػم (2006؛ ادلشػاللة، 2007ربػو غػزاؿ، )ذ ُرجريت دراستاف فقد   البيئة األردنية الذاكرة، إ

وجػػود بعػػض الدراسػػاف الػػيت حاولػػت التحقػػق مػػن قػػدرة مػػا وراء الػػذاكرة   التربػػن بػػاألداء   اهمتحانػػاف، 
ليػػة . لػػذا جػػاءف الدراسػػة احلا(Sinkavich, 1994; Sinkavich, 1995)ومر ػػا دراسػػتا سػػركافيت 

.  للتحقق من مستو  ما وراء الذاكرة ولالقته بالتحصيل الدراسي لد  ليرة من ال لبة اجلامعينيم
وقػػد متيػػزف الدراسػػة احلاليػػة لػػن الدراسػػاف السػػابقة   زلاولت ػػا إقصػػي لالقػػة ادلكومنػػاف الفرليػػة دلػػا وراء 

التحصػػيل الدراسػػي، إذ مل إتعػػررت الػذاكرة )الرعػػا لػػن الػذاكرة، القػػدرة رو رخ ػػاء الػػذاكرة، واهسػرتاإي ية( ب
 من الدراساف السابقة إ  ممل اذه العالقة ادلباشرة. دراسة واحدة

وبراء  للى ما إقدـ ديكن القوؿ إف اذه الدراسػة قػد إسػ م   إلػداد قالػدة معرفيػة واميػة رجػراء مزيػد 
لػى ريػة دراسػة إبحػث   مػا من الدراساف ادلستقبلية حوؿ موعػوع مػا وراء الػذاكرة، إذ مل يعمػر البػاحموف ل

وراء الذاكرة لامة ومكوناهتا الفرلية من ج ة والتحصيل الدراسي من ج ة رخر    كل من البيئتني العربية 
 واألجربية.

وقػد اسػتفاد البػاحموف مػن نتػاات الدراسػاف السػابقة   اختيػار ليرػة الدراسػة، وحتديػد مشػكلة الدراسػػة، 
نتػاات الدراسػػة  ػػا إػػوافر مػػن األد  الرتبػو  والرفسػػي حػػوؿ موعػػوع مػػا  وإ كيػد رةيت ػػا. فضػػال  لػػن مراقشػػة

 وراء الذاكرة.

 الطروقة واإلجراءات: -8

 جمًمع الدرادة: -8-1

إكػػوف رلتمػػن الدراسػػة مػػن  يػػن طلبػػة جامعػػة احلسػػني طػػالؿ مػػن مسػػتو  البكػػالوريوس، وادلسػػ لني   
طالبا  وطالبة*، موزلني  (6917)الغ لددام ، والب2008/  2007الفصل الدراسي األوؿ للعاـ اجلامعي 

 للى  ين كلياف اجلامعة.
 :عينة الدرادة – 2 – 8

جر  اختيار ليرة الدراسة من رلتمن طلبة جامعة احلسني بن طػالؿ بال ريقػة العشػوااية ال بقيػة وبرسػبة 
ة، كما او مبني   طالبا  وطالب (366)من لدد رفراد رلتمن الدراسة الكلي، إذ بلغ ح م العيرة  (:5.3)

 .(1)اجلدوؿ رقم 
 

 *    حسب الس الف الصادرة لن وحدة القبوؿ والتس يل   جامعة احلسني بن طالؿ.
 (1)الندول رقخ 

 متغير التحصيل الدراسي وامترز ع عي ة الدراسة 
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 مسترى التحصيل العدة ال سبة المئر ة

 1م برل 70 :19.1
 جيد 174 :47.5
 جيد جداً  72 :19.7
 ممتاز 50 :13.7
 المنمرع 366 :100

 :أدا  الدرادة -8-3

   اس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وراء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاكرة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومره  إرويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر وريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتشاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدـ البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحموف مقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(Troyer & Rich, 2002) بت ػويره للبيئػة العربيػة، واختيػار فقػراف مػن اػذا  (2007)، وقػاـ ربػو غػزاؿ

فقػرة ذاف إػدريت ساسػي موزلػة للػى ثالثػة ربعػػاد  (55)ادلقيػاس ليتراسػب مػن البيئػة األردنيػة، وادلكػومف مػن 
 فرلية، واي : (مكوناف)

ويستخدـ لتقدير مد  رعا الفرد لن قدرة الذاكرة لديه، ويتكوف مػن  الرضا عن الااكر : -8-3-1
 ، وإػػػػػػػػػػػرتاوح درجػػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػػرد للػػػػػػػػػػػى اػػػػػػػػػػػذا البعػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػني (17 – 1)فقػػػػػػػػػػػرة  لػػػػػػػػػػػت األرقػػػػػػػػػػػاـ  (17)
 .(68 –صفر )

 (19)وإسػتخدـ لت ػوير وايفػة الػذاكرة اليوميػة، ويتكػوف مػن  أخطذاء الذااكر  :  القدر  ) -8-3-2
، وإػرتاوح درجػة الفػرد للػى اػذا البعػد مػا بػني (36 – 18)خ   من رخ ػاء الػذاكرة اليوميػة  لػت األرقػاـ 

 .(76 –صفر )

 (مسػػالداف)وإسػػتخدـ لتقػػدير مػػد  اسػػتخداـ الفػػرد هسػػرتاإي ياف  :االدذذتاييٍية -8-3-3
، وإػرتاوح درجػة الفػرد للػى (55 – 37)فقرة  لت األرقاـ  (19)ر ادلختلفة، ويتكوف اذا البعد من التذك

 . رمػػػػػػػػػػػػػا الدرجػػػػػػػػػػػػػة الكليػػػػػػػػػػػػػة للمقيػػػػػػػػػػػػػاس فتكػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػني (76 –صػػػػػػػػػػػػػفر )اػػػػػػػػػػػػػذا البعػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػني 
 .(220 –صفر )

 صدق املقياس وثيايه: -4–8

ة دههف صػدؽ   البيئػة األردنيػة دلػا وراء الػذاكر  (Troyer & Rich)ر دلقيػاس   إرويػر وريػتش  يتػواف
، ولت كيد صدؽ اػذا ادلقيػاس قػاـ البػاحموف بت بيقػه للػى ليرػة اسػت اللية مكونػة مػن (2007ربو غزاؿ، )
طالبػا  وطالبػػة مػن طلبػػة اجلامعػة، ومػػن خػارر ليرػػة الدراسػة. ومت حسػػا  معامػل اهرإبػػا  بػني لالمػػة  (50)

د مت قبػػػوؿ الفقػػػرة إذا كػػػاف معامػػػل اهرإبػػػا  بػػػني لالمػػػة الفقػػػرة الفقػػػرة والعالمػػػة الكليػػػة للػػػى البعػػػد. اػػػذا وقػػػ

                                                 

( ثمانية طالب، 8دهم )( ضمن مستوى مقبول، والبالغ عد06*تم إدخال الطمبة الحاصمين عمى معدالت تراكمية دون )
 وهم الطمبة المعرضين لمخطر األكاديمي وفق التعميمات المعمول بها في جامعة الحسين بن طالل.

 



 2102 –العدد األول -المجمد العاشر .  ..........................…. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 271 

استرادا    ،(α ≤0.05)ف كمر، ورف يكوف اذا اهرإبا  داه  إحصاايا   (0.20)والعالمة الكلية للى البعد 
 إ  ادلعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ارحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  إبرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه كروكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر واجليرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

(Crocker & Algina, 1986). 
اهرإبا  بني العالمػة للػى الفقػرة والدرجػة الكليػة للػى البعػد إراوحػت  ووجد الباحموف رف قيم معامالف

. وبرػػػاء  للػػػى ذلػػػو مت التمػػػاد (α ≤ 0.05)، و يع ػػػا ذاف دهلػػػة إحصػػػااية (0.71 – 0.24)مػػػا بػػػني 
 يػػن فقػػراف اػػذا ادلقيػػاس، كمػػا مت حسػػا  معامػػل اهرإبػػا  بػػني الدرجػػة الكليػػة للػػى كػػل بعػػد مػػن األبعػػاد 

، والدرجػػة الكليػػة بادلقيػػاس الكلػػي، (لػػن الػػذاكرة، القػػدرة رو رخ ػػاء الػػذاكرة، واهسػػرتاإي يةالرعػػا )المالثػػة 
 وكانػػػػػػػػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػػػػػػػػامالف اهرإبػػػػػػػػػػػػػػػػا  ألبعػػػػػػػػػػػػػػػػاد ادلقيػػػػػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػػػػػن الدرجػػػػػػػػػػػػػػػػة الكليػػػػػػػػػػػػػػػػة بادلقيػػػػػػػػػػػػػػػػاس الكلػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 للى التوايل. (0.48، 0.72، 0.65)
، مت (2007ربػػػو غػػػزاؿ، )وبػػػالرغم مػػػن إػػػوافر دههف ثبػػػاف اػػػذا ادلقيػػػاس   صػػػيغته   البيئػػػة األردنيػػػة 

سػب ثبػاف ادلقيػاس الت كد من ثباف اذا ادلقياس، حيث قاـ الباحموف باستخداـ ليرة الصدؽ نفسػ ا، وحُ 
لفا لكرونباخ احملسوبة بوصف ا منشرا  لالإساؽ الداخلي لكل من األبعاد المالثة وادلقيػاس باستخداـ طريقة ر

 ألغرارت الدراسة احلالية.الكلي. وقد التربف منشراف الصدؽ والمباف جيدة 
 (2)الندول رقخ 

 لكرونباخ لداما وراء الذاكرة باستخدام طر  ة أمعامال  االتساق الداالي لم ياس 
 ألدا لكرواباخ  (المنال)البعد 
 0.77 الرضا عن الذاكرة

 0.86 (أا اء الذاكرة)ال درة 
 0.88 االستراتينية

 0.84 الكلي
 :يصَيح املقياس - 5 –8

: ختيػار رحػد البػداال اخلمسػة اآلإيػةمن رفراد الدراسة ارجابػة لػن كػل فقػرة مػن فقػراف ادلقيػاس باطُلب 
موافػػق بدرجػػة كبػػ ة، موافػػق، زلايػػد، غػػ  موافػػق، غػػ  موافػػق بدرجػػة كبػػ ة. وحتسػػب الدرجػػة بكل ػػاء األوزاف 

 للبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديل المالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث،  (2)للبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديل المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ،  (3)للبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديل األوؿ،  (4)اآلإيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة : 
للبديل اخلام ، وذلو   حاؿ كانت الفقراف إجيابية، وإعك  اذه األوزاف  (صفر)ديل الرابن، و للب (1)

جػػة إػػوافر م ػػاراف مػػا وراء   حػػاؿ كانػػت الفقػػراف سػػلبية. وقػػد مت التمػػاد ادلعيػػار اآل    احلكػػم للػػى در 
 :الذاكرة
 درجة ععيفة 1.5رقل من  -
 درجة متوس ة (2.5 – 1.5) -

 رإفعةدرجة م (2.5)ركرب من  -



 د.الغزو –د.الشريدة  –د.بشارة ...............................……. الذاكرة والتحصيل الدراسي  العالقة بين ما وراء
 
 

 272 

 نًائج الدرادة: -9

 : ت إليه الدراسة احلالية من نتااتنعررت فيما ي   ما إوصل
" ميا مسيترى ميا وراء اليذاكرة الرتاات ادلتعلقة بالتسػاؤؿ األوؿ   اػذه الدراسػة الػذ  نصػه :  -9-1

لإلجابػػة لػػن اػػذا السػػناؿ قػػاـ البػػاحموف اسػػا  ادلتوسػػ اف  لييدى طلبيية جامعيية الحسييين بيين طييالل ؟ "
حلسابية واهضلرافاف ادلعياريػة ألداء رفػراد الدراسػة  قيػاس مػا وراء الػذاكرة وربعػاده المالثػة، كمػا اػو مبػني   ا

 .(3)اجلدوؿ رقم 
 (3)الندول رقخ 

 المترس ا  الحسابية واالاحرااا  المعيار ة لدرجا  ال لبة بم ياس ما وراء الذاكرة بأبعاةه الثالثة
 االاحراف المعياري المترس  الحسابي (المنال)البعد 

 0.55 2.00 الرضا عن الذاكرة
 0.62 2.26 (أا اء الذاكرة)ال درة 

 0.67 1.66 االستراتينية
 0.32 1.97 الكلي

رف مسػػػتو  مػػػا وراء الػػػذاكرة لػػػد  طلبػػػة جامعػػػة احلسػػػني بػػػن طػػػالؿ اػػػو  (3)ُيالحػػػم مػػػن اجلػػػدوؿ رقػػػم 
 بادلقيػػػػػػػػػاس الكلػػػػػػػػػي، رمػػػػػػػػػا األبعػػػػػػػػػاد الفرليػػػػػػػػػة  (1.97)سػػػػػػػػػا  ادلسػػػػػػػػػتو  ادلتوسػػػػػػػػػد، إذ بلػػػػػػػػػغ ادلتوسػػػػػػػػػد احل

فكانت   ادلسػتو  ادلتوسػد ريضػا ، إذ  (الرعا لن الذاكرة، القدرة رو رخ اء الذاكرة، واسرتاإي ية الذاكرة)
 للى التوايل. (1.66، 2.26، 2.00)بلغت ادلتوس اف احلسابية لكل مر ا 

 "هييل ه يياك عالقيية ةاليية إحصيياةية بييين مسييترى : نصمػػه تعلقػػة بالتسػػاؤؿ المػػا  الػػذ الرتػػاات ادل -9-2
. لإلجابة لن اػذا السػناؿ قػاـ البػاحموف اسػا  معامػل ما وراء الذاكرة ومسترى التحصيل الدراسي "؟

بػني متغػ   التحصػيل الدراسػي ومػا وراء الػذاكرة مػن ج ػة،  Biserial Correlation)ارإبا  بايس ياؿ)
من ج ة رخر ، كما او مبني    ل بُعد من ربعاد مقياس ما وراء الذاكرةوبني متغ  التحصيل الدراسي وك

ذا كػػاف رحػػد ادلتغػػ ين واآلخػػر   مسػػتو  إ(، للمػػا  بػػ ف معامػػل ارإبػػا  بايسػػ ياؿ يسػػتخدـ 4جلػػدوؿ رقػػم )ا
 القياس الفئو  رو الرسيب من الراحية اهحصااية .

 (4الندول رقخ )
 والم ياس الكلي ُ سي وابعاة ما وراء الذاكرةمعامال  االرتباط بين التحصيل الدرا

 الداللة االحصاةية معامل االرتباط البعد
 001ة0>  22ة0 الرضاء عن الذاكرة 

 001ة0>  20ة0 ال درة )اا اء الذاكرة(
 001ة0>  17ة0 االستراتينية 

 001ة0>  31ة0 الم ياس الكلي
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  بػػني ربعػػاد مقيػػاس مػػا وراء الػػذاكرة ومسػػتو  ( رف  يػػن معػػامالف اهرإبػػا4يالحػػم مػػن اجلػػدوؿ رقػػم )
، إذ بلغت بني بُعد الرعا لن الذاكرة (α ≤ 0.05التحصيل الدراسي دالة احصاايا  لرد مستو  الدهلة )

، وبػػػػػػني (0.20ي )رخ ػػػػػػاء الػػػػػػذاكرة( والتحصػػػػػػيل الدراسػػػػػػ)وبػػػػػػني القػػػػػػدرة ، (0.22والتحصػػػػػيل الدراسػػػػػػي )
. واػػػذا (0.31)رمػػا معامػػػل اهرإبػػا  بادلقيػػاس الكلػػي فكػػاف ، (0.17اإي ية والتحصػػيل الدراسػػي )اهسػػرت 

يعين رف اراؾ لالقػة طرديػة موجبػة بػني مسػتو  التحصػيل ومػا وراء الػذاكرة لامػة  وربعاداػا الفرليػة  ايػث 
 من ادلتوقن رف إزيد ما وراء الذاكرة بزيادة التحصيل الدراسي،

، والتحصػػيل الدراسػػي ئػػو (وراء الػػذاكرة )متغػػ  فودلػػا كػػاف ارػػاؾ لالقػػة ارإباطيػػه دالػػة احصػػاايا  بػػني مػػا 
، رمكػػن اسػػتخداـ اختبػػار حتليػػل  التبػػاين مػػن اجػػل معرفػػة الفػػروؽ   مػػا وراء الػػذاكرة وربعاداػػا متغػػ  رإػػيب()

المالثة   مستو  التحصػيل الدراسػي،  وإ سيسػا  للػى مػا إقػدـ، فقػد قػاـ البػاحموف باسػتخداـ ادلتوسػ اف 
 ، دلعيارية ألداء رفراد الدراسة  قياس مػا وراء الػذاكرة )الدرجػة الكليػة( واألبعػاد الفرليػةاحلسابية واهضلرافاف ا

 .(5)وفق مستو  التحصيل، للى الرحو مبني   اجلدوؿ رقم 
 (5)الندول رقخ 

ام متغير المترس ا  الحسابية واالاحرااا  المعيار ة جةاء أاراة الدراسة بم ياس ما وراء الذاكرة )الدرجة الكلية( و 
 التحصيل الدراسي

 االاحراف المعياري المترس  الحسابي العدة مسترى التحصيل
 13.38 109.80 70 م برل

 15.45 104.52 174 جيد
 16.98 107.74 72 جيد جداً 

 25.04 121.48 50 ممتاز
 17.84 108.48 366 الكلي

سػػابية وفػػق إبػػاين مسػػتو  التحصػػيل رف ارالػػو إبايرػػا    ادلتوسػػ اف احل (5)ُيالحػػم مػػن اجلػػدوؿ رقػػم 
الدراسي، ودلعرفة ما إذا كانت الفروؽ بني متوس اف رداء رفراد الدراسة  قياس مػا وراء الػذاكرة ذاف دهلػة 

 (.One Way Anova)إحصااية، فقد استخدـ حتليل التباين األحاد  
 (6)الندول رقخ 

روق بين أةاء أاراة الدراسة  بم ياس ما وراء لدحص الد One Way Anova)اتاةل تحليل التبا ن االحاةي )
 الذاكرة الكلي

منمرع  مصدر التبا ن
 (ف)قيمة  مترس  المربعا  ةرجا  الحر ة المربعا 

 مسترى الداللة المحسربة

 .000 13.06 3781.40 3 11344.21 بين المنمرعا 
   289.55 362 104815.1 ةاال المنمرعا 

    365 116159.3 الكلي



 د.الغزو –د.الشريدة  –د.بشارة ...............................……. الذاكرة والتحصيل الدراسي  العالقة بين ما وراء
 
 

 274 

 ( فػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ ذاف دهلػػػػػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػػػػػااية لرػػػػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػػػػتو  الدهلػػػػػػػػػػػػػػػػة 6  اجلػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػػػػػػػػم ) إظ ػػػػػػػػػػػػػػػػر
 
(α ≤ 0.05)  مػػػا وراء الػػػذاكرة إعػػػز  إ  مسػػػتو  التحصػػػيل الدراسػػػي. وللكشػػػف لػػػن الفػػػروؽ الدالػػػة  

 رجراء ادلقارناف البػيعودية بني ادلتوس اف احلسابية. (Scheffe)إحصاايا ، فقد استخدـ اختبار شافية 
 (7)الندول رقخ 

 مستر ا  التحصيل الدراسيراسة بم ياس ما وراء الذاكرة وام الم اراا  البَيْعد ة جةاء أاراة الد
 ممتاز جيد جداً  جيد م برل مستر ا  التحصيل الدراسي الم ياس

ميييييييييييييييييييييييييييييا وراء 
 الذاكرة

 *(11.68) (2.06) (5.28)  (109.80سي = )مقبوؿ 
 *(16.96) (3.22)   (104.52سي = )جيد 

 *(13.74)    (107.74سي = )دا  جيد ج
     (121.48سي = )شلتاز 
بني متوسػ اف لالمػاف ال لبػة ذو   (α ≤ 0.05)فرؽ ذو دهلة إحصااية  (7)ُيالحم اجلدوؿ رقم 

، ومتوسػػػد لالمػػػاف ال لبػػػة كػػػل مػػػن ذو  التحصػػػيل (121.48)التحصػػػيل الدراسػػػي مػػػن مسػػػتو  شلتػػػاز 
، (104.52)وذو  التحصػيل الدراسػػي مػن مسػػتو  جيػػد  ،(107.74)الدراسػي مػػن مسػتو  جيػػد جػػدا  

، وذلػو لصػاحل ال لبػة ذو  التحصػيل الدراسػي (109.80)وذو  التحصيل الدراسي مػن مسػتو  مقبػوؿ 
 من مستو  شلتاز.

 (8)الندول رقخ 
 متغير التحصيل الدراسيالمترس ا  الحسابية واالاحرااا  المعيار ة جةاء أاراة الدراسة اي أبعاة م ياس ما وراء الذاكرة وام 

المترس   العدة مسترى التحصيل الدراسي اجبعاة
 الحسابي

االاحراف 
 المعياري

 الرضا عن الذاكرة

 7.65 34.36 70 مقبوؿ
 8.29 33.21 174 جيد

 9.86 32.42 72 جيد جدا  
 12.22 39.06 50 شلتاز

 9.32 34.07 366 الكلي

 (أا اء الذاكرة) ال درة

 10.94 45.43 70 مقبوؿ
 11.56 41.31 174 جيد

 11.60 41.26 72 جيد جدا  
 12.75 47.26 50 شلتاز

 11.82 42.90 366 الكلي

 االستراتينية
 13.27 30.01 70 مقبوؿ
 11.95 29.99 174 جيد

 3.31 34.06 72 جيد جدا  
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 12.66 35.16 50 شلتاز
 12.71 31.50 366 الكلي

 رف ارالو إبايرا    ادلتوس اف احلسابية وفق إباين مستو  التحصيل  (8) ُيالحم   اجلدوؿ رقم
الدراسي، حيث يتضرت رف ادلتوس اف احلسابية ألداء ذو  التحصيل الدراسي    مستو  شلتاز رللى مر ا 
مػػن رداء ذو  التحصػػػيل الدراسػػػي   ادلسػػػتوياف المالثػػػة األخػػػر ، و  كػػػل بُعػػػد مػػػن ربعػػػاد مقيػػػاس مػػػا وراء 

، حيػػػػػث كانػػػػػت قيمػػػػػة ولكػػػػػ  دلبػػػػػدا (MANOVA)اكرة. كمػػػػػا مت اسػػػػػتخداـ حتليػػػػػل التبػػػػػاين ادلتعػػػػػدد الػػػػػذ
(Wilks’ Lambda) (0.88) واػػي ذاف دهلػػة إحصػػااية ،(α ≤ 0.05)  واػػذا يعػػين رف ارػػاؾ رثػػرا .

 دلتغ  التحصيل الدراسي   إرإيب األبعاد المالثة دلا وراء الذاكرة.
 (9)الندول رقخ 

( لدحص الدروق بين أةاء أاراة الدراسة اي أبعاة م ياس (Manovaبا ن متعدة المتغيرا  التابعة اتاةل تحليل الت
 ما وراء الذاكرة

منمييييييييييييييييييييييييييييييييييييرع  المتغير
 (ف)قيميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  مترس  المربعا  المربعا 

 مسترى الداللة المحسربة

 0.000 6.31 525.16 1575.49 الرضا عن الذاكرة
 0.002 5.00 676.82 2030.47 (أا اء الذاكرة)ال درة 

 0.015 3.56 563.01 1689.02 االستراتينية
(   ربعػػاد α ≤ 0.05)( فػروؽ ذاف دهلػة إحصػااية لرػد مسػتو  الدهلػة 9إالحػم   اجلػدوؿ رقػم )

ما وراء الذاكرة إعز  إ  مستو  التحصيل الدراسي. وللكشف لن الفروؽ الدالة إحصاايا ، فقػد اسػتخدـ 
 رجراء ادلقارناف البعيدية بني ادلتوس اف احلسابية. (Bonferroni)اختبار برف و  

 (10)الندول رقخ 
 الم اراا  البَعد ة جةاء أاراة الدراسة اي أبعاة ما وراء الذاكرة وام مستر ا  التحصيل الدراسي

 ممتاز جيد جداً  جيد م برل مستر ا  التحصيل الدراسي اجبعاة

 الرضا عن الذاكرة

 * (4.70) (1.94) (1.14)  (34.36سي = )مقبوؿ 
 * (5.85) (0.80)   (33.21سي = )جيد 

 * (6.64)    (32.42سي = )جيد جدا  
     (39.06سي = )شلتاز 

أا اء )ال درة 
 (الذاكرة

 (1.83) (4.17) (4.19)  (45.43سي = )مقبوؿ 
   * (5.95) (0.47)   (41.31سي = )جيد 

 * (6.00)    (41.26سي = )جيد جدا  
     (47.26=  ‾س)شلتاز 

 االستراتينية
 (5.15) (4.04) (0.20)  (30.01=  ‾س)مقبوؿ 
 (5.17) (4.10)   (29.99=  ‾س)جيد 

 (1.10)    (34.06=  ‾س)جيد جدا  
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     (35.16=  ‾س)شلتاز 
مػػاف بػػني متوسػػد لال (α ≤ 0.05)فػػرؽ داؿ إحصػػاايا  لرػػد مسػػتو   (10)ُيالحػػم   اجلػػدوؿ رقػػم 

ال لبػة ذو  التحصػيل الدراسػي مػن مسػتو  شلتػػاز، ومتوسػد لالمػاف ال لبػة ذو  التحصػيل الدراسػي مػػن 
   بُعد الرعا لن الذاكرة، ولصاحل ال لبة ذو   (مقبوؿ، وجيد، وجيد جدا  )ة ػوياف المالثػادلست

 التحصيل الدراسي من مستو  شلتاز. 
بػػػني متوسػػػد لالمػػػاف ال لبػػػة ذو   (α ≤ 0.05)كمػػػا ا ػػػر فػػػرؽ ذو دهلػػػة إحصػػػااية لرػػػد مسػػػتو  

التحصػػيل الدراسػػػي مػػن مسػػػتو  شلتػػاز، ومتوسػػػد لالمػػاف ال لبػػػة ذو  التحصػػيل الدراسػػػي مػػن ادلسػػػتويني 
، ولصػػاحل ال لبػػة ذو  التحصػػيل الدراسػػي مػػن مسػػتو  شلتػػاز، ومل يظ ػػر فػػرؽ ذو دهلػػة (جيػػد وجيػػد جػػدا  )

الدراسي من مستو  شلتاز، ومتوسد لالماف ال لبة إحصااية بني متوسد لالماف ال لبة ذو  التحصيل 
 . (رخ اء الذاكرة)ذو  التحصيل الدراسي من مستو  مقبوؿ، وذلو   بُعد القدرة 

بػػني متوسػػد لالمػػاف ال لبػػة  (α ≤ 0.05)  حػػني مل يظ ػػر فػػرؽ ذو دهلػػة إحصػػااية لرػػد مسػػتو  
جيػػػػد جػػػػدا ، وشلتػػػػاز(، وذلػػػػو   بُعػػػػد ذو  التحصػػػػيل الدراسػػػػي مػػػػن ادلسػػػػتوياف األربعػػػػة )مقبػػػػوؿ، وجيػػػػد، و 

 اهسرتاإي ية.
ات اسػتخداـ معامػل اهرإبػا    ( مػن نتػا9-6)وإتفق نتػاات اسػتخداـ حتليػل التبػاين ادلبيرػة   اجلػداوؿ 

(، والػػػػيت إشػػػػ  إ  زيػػػػادة متوقعػػػػة   مػػػػا وراء الػػػػذاكرة وربعاداػػػػا بزيػػػػادة مسػػػػتو  التحصػػػػيل 4جلػػػػدوؿ رقػػػػم )ا
 الدراسي.
 ًائج:مناقشة الن -11

 :مناقشة النًائج اخلاصة بالًساؤل األول -11-1

 إنكػػػػػػػػػػػػػد الرتي ػػػػػػػػػػػػػة ادلتعلقػػػػػػػػػػػػػة بالتسػػػػػػػػػػػػػاؤؿ األوؿ رف مػػػػػػػػػػػػػا وراء الػػػػػػػػػػػػػذاكرة ومكوناهتػػػػػػػػػػػػػا الفرليػػػػػػػػػػػػػة حتتػػػػػػػػػػػػػار 
 إ  الػػػػػػتعلمم والتػػػػػػدريب إذا مػػػػػػا رردنػػػػػػا اكسػػػػػػا ا ل لبترػػػػػػا، لػػػػػػذا ه بػػػػػػد مػػػػػػن التخ ػػػػػػيد لتعلػػػػػػيم اػػػػػػذا ادلكػػػػػػومف 

 إػػػػػػػػػػػنثر   إرظػػػػػػػػػػػيم لمليػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػذاكرة وإوجي  ػػػػػػػػػػػا وعػػػػػػػػػػػب  ا  ادلعػػػػػػػػػػػر  وب رااػػػػػػػػػػػق مرظمػػػػػػػػػػػة، ألف إرميتػػػػػػػػػػػه
(McDougall, 1994). 

 وديكػػػػػػػػػػن رف إعػػػػػػػػػػز  الرتي ػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػابقة إ  رلمولػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن العوامػػػػػػػػػػل ديكػػػػػػػػػػن إ اذلػػػػػػػػػػا للػػػػػػػػػػى الرحػػػػػػػػػػو 
 :اآل 
إرظيم احملتو  ادلعر  للمساقاف الدراسية   اجلامعػة ه يعػزز ادلف ومػاف ادلعرفيػة ذاف الصػلة  ػا وراء  -

لػػيت مر ػػا مػػا وراء الػػذاكرة لامػػة وربعاداػػا الفرليػػة رثرػػاء لمليػػة الػػتعلمم، فضػػال  لػػن رةيتػػه   حتسػػني ادلعرفػػة وا
 حتصيل ال لبة   رداا م اذه ادلساقاف.

إػػند  لوامػػل السػػلبية والتلقػػني   الػػتعلمم والتعلػػيم دورا  ركػػرب مػػن إ كيػػد رةيػػة معرفػػة الفػػرد لذاكرإػػه رو  -
راء  للى اخلربة السػابقة، ر  رف ادلواقػف التعليميػة ادلصػممة لل لبػة اجلػامعينيم معتقداإه حوؿ ذاكرإه وإعلممه ب

 وادلستردة إ  اسرتاإي ياف إدري  إقليدية ه إعزز ما وراء الذاكرة لدي م.
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قلة اطالع رو معرفة ادلدرسني   اجلامعاف للى مف ـو ما وراء الذاكرة ومكوناإه الفرلية، شلا جيعل م  -
اهسػػرتاإي ياف الػػيت جيػػب اسػػتخدام ا لرػد التعامػػل مػػن اخلػػرباف ادلعرفيػػة ادلترولػػة،  ػػدؼ  يغفلػوف لػػن ر ػػا 

 إرمية قدراف ما وراء الذاكرة، شلا يعزز لملية التعلمم.

 راد الدراسة الذين طُبق للي م مقياس ما وراء الذاكرة وخصااص م، وام ليرة من ػة رفػطبيع -

، حيػػث إشػػ  األدبيػػػاف ا لرفسػػية والرتبويػػة إ  رنػػه إذا مل يػػػتم إػػدريب ال لبػػة للػػى مػػػا وراء ال لبػػة اجلػػامعينيم
 & Pressley)الػذاكرة ومكوناهتػا، فكنػه يػند  إ  الفشػل   اسػتخداـ اسػرتاإي ياف اػذا ادلكػوف ادلعػر  

Meter, 1994) . 

ا إ  ، والػػيت رشػػارف بياناهتػػ(2007)وإتفػػق الرتي ػػة السػػابقة مػػن نتػػاات الدراسػػة الػػيت قػػاـ  ػػا ربػػو غػػزاؿ 
 وجود مستو  متوسد دلا وراء الذاكرة لد  طلبة جامعة ال موؾ.

 النًائج اخلاصة بالًساؤل الٌاني: مناقشة -11-2

لقػػػد ريػػػدف الرتي ػػػة ادلتعلقػػػة بالتسػػػاؤؿ المػػػا  فكػػػرة رف ال الػػػب الػػػذ  لديػػػه قػػػدراف مرإفعػػػة   مػػػا وراء 
اإي ياف إػػذكر ركمػػر فعاليػػة فكنػػه يرإقػػي لديػػه كػػالولي بالػػذاكرة، واسػػتخداـ اسػػرت   (مسػػتو  ادلعاجلػػة)الػػذاكرة 

، شلػا حيقػػق مسػتو  مرإفعػػا  مػن التحصػػيل الدراسػػي، (2007ربػو غػػزاؿ، )مسػتو  دافعيػػة اهصلػاز األكػػادديي 
ودلا كاف ال الب ذو الدافعية ادلرإفعة   رلاؿ اهصلاز األكادديي حيقق رداء  متميزا    حتصيله الدراسي، كػاف 

ههنماؾ   م ماف معرفية ركمر لمقا  وإعقيدا ، وما قدراف مػا وراء الػذاكرة إه ممػاه  قويػا  األكمر ميال  إ  ا
 للى اذه ادل اـ.

ويتمكن ادلدرسوف   اجلامعاف اهستفادة مػن الرتي ػة السػابقة بترميػة مػا وراء الػذاكرة  كوناهتػا الفرليػة 
فكف التغ اف  ، رإب اف معا  ارإباطا  داه  احصاايا  لد  طلبت م. فبما رف ما وراء الذاكرة والتحصيل الدراسي ي

  رحد ادلتغ ين سيقود للى اهرجرت إ  إغ اف   ادلتغػ  اآلخػر. للػى سػبيل ادلمػاؿ : بكمكػاف ادلػدرس رف 
يرإقػي  ػػا وراء الػػذاكرة مػن خػػالؿ إشػػ ين ال لبػة للػػى ادلعرفػػة الكافيػة بػػرظم الػػذاكرة، وإعلػيم م كيػػف ومػػهن 

 (فالليػػػة)رتاإي ية معرفيػػػة معيرػػػة شلػػػا يسػػػالدام للػػػى حتقيػػػق الػػػتعلمم الرػػػاجرت، وزيػػػادة كفػػػاءة يسػػػتخدموف اسػػػ
الػػػػذاكرة، ولرػػػػدما يشػػػػ ن ادلػػػػدرس طلبتػػػػه للػػػػى اههنمػػػػاؾ   رنشػػػػ ة هتػػػػدؼ إ  اسػػػػتخداـ اهسػػػػرتاإي ياف 

عف ا، فكنػػه ادلعرفيػػة، والػػولي بالػػذاكرة وكيفيػػة لمل ػػا، ومػػا إنديػػه مػػن دور فالػػل   التػػذكر، ونقػػا  قوهتػػا وعػػ
 سيعزز مسنوليت م لن إعلمم م، شلا قد يرعك  للى التحصيل الدراسي.

وديكػػػػن القػػػػوؿ رف ال لبػػػػة ذو  التحصػػػػيل الدراسػػػػي ادلرإفػػػػن لػػػػدي م مسػػػػتو  مرإفػػػػن مػػػػن دافعيػػػػة اهصلػػػػاز 
ادلسػػتو  )األكػػادديي، ودلػػا كػػاف ارالػػو لالقػػة بػػني دافعيػػة اهصلػػاز ومسػػتوياف معاجلػػة ادلعلومػػاف   الػػذاكرة 

ومػػا وراء  (ادلرإفػػن)، كػػاف مػػن ادلر قػػي إػػوافر لالقػػة بػػني التحصػػيل الدراسػػي (السػػ حي، وادلسػػتو  األلمػػق
الذاكرة. شلا يش  إ  رف التحصيل الدراسي او ركمر ادلتغ اف ادلعرفية إ ثرا    قدراف ما وراء الذاكرة لػد  

 ال لبة.
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 ,Davidson, Dixon & Hultsch)وإتفػػق الرتي ػػة السػػابقة مػػن نتػػاات العديػػد مػػن الدراسػػاف 

1991; Sinkavich, 1994; Sinkavich, 1995; Geddie, Fradin & Beer, 2000 ؛
 ، واليت ركدف رةية إوافر لالقة دالة إحصاايا  بني ما وراء الذاكرة والتحصيل الدراسي.(2006ادلشاللة، 
 الصلة الوثيقة بني اهنفعاؿ ة ادلتعلقة بُبعد الرعا لن الذاكرة للى رساس ػن إفس  الرتي ػوديك

 ,Petri & Govern)والتحصػػيل الدراسػػي، إذ يرظػػر إ  اهنفعػػاهف كػػدوافن للسػػلوؾ وزلركػػاف لػػه 

. ويُعد انفعاؿ الرعا من ربرز اهنفعاهف ارجيابية اليت إستم  السلوؾ والرشاطاف ادلعرفية باشكاذلا (2004
ذاكرإػه ورداا ػا وواااف ػا سػوؼ يرػدفن إ  اصلػاز ادل مػاف  يع ا، لذلو فكف الفرد الذ  يشعر بالرعا لن 

 واألنش ة الدراسية اليت إت لب دورا  فالال  من ذاكرإه.
فػيمكن رداػا إ  رف الشػػخب الػذ  ديػػارس  (رخ ػاء الػػذاكرة)وفيمػا خيػب الرتي ػػة ادلتعلقػة بُبعػد القػػدرة 

رف يرإكػب رخ ػاء، سػوؼ يشػكل  نشاطاف معرفية بسي ة رو معقدة إت لب لملياف إندي ا الذاكرة دوف
 إوقعاف مرإفعة لن لمل الذاكرة وواااف ا، وبالرتي ة سوؼ ينثر إجيابيا    التحصيل الدراسي لديه.

رما فيما خيب الرتي ة ادلتعلقة بُبعد اسرتاإي ياف الذاكرة فيمكن إفس اا ب ف الشخب الذ  يستخدـ 
مرإفعػة اصػو  اصلػاز م مػاف ركاددييػة معيرػة، ولػذلو  اسرتاإي اف التذكر استخداما  داامػا  لديػه إوقعػاف

فػكف التحصػيل الدراسػي سػوؼ يػػزداد ويتحسػن، دلػا لػه مػن صػػلة وثيقػة بالتوقعػاف فكلمػا ارإفعػت التوقعػػاف 
 ارإفن مستو  التحصيل الدراسي.

حيػث دييػل  مر قيػة، (الرعا لن الذاكرة، والقػدرة)وإبدو الرتي ة ادلتعلقة بادلقارناف البػيعودية للى بُعد  
ال لبة ذوو التحصيل ادلرإفن ألف يكوف مستو  لالماهتم رللى مػن مسػتو  لالمػاف ال لبػة   ادلسػتوياف 
التحصيلية األخر ، ولليه فكف ال لبة ذو  التحصيل ادلرإفن قد يكونوا ركمر رغبة ودافعية ضلػو العمػل للػى 

 تو  معاجلة رلمق.ادل ماف اليت إت لب قدراف مرإفعة   ما وراء الذاكرة، ر  مس
وفيمػػػا خيػػػب ادلقارنػػػاف البػيعوديػػػة للػػػى بُعػػػد اهسػػػرتاإي ية فػػػيمكن إفسػػػ اا للػػػى رسػػػاس طبيعػػػة الفقػػػراف 
ادلتضػػمرة   اػػذا البعػػد شلػػا وراء الػػذاكرة، حيػػث إتضػػمن مواقػػف مػػن احليػػاة العامػػة، وه متػػ  مواقػػف الػػتعلمم 

 والتعليم مسا  مباشرا . 
 املقتحات: -11

 ف ادلقرتحاف اآلإية :و احلالية ونتاا  ا، فكف الباحمني يقدم  عوء الدراسة 
إجراء ادلزيد من الدراساف حوؿ رثر برامت إدريبية   إرميػة اػذا الشػكل ادلتقػدـ مػن مػا وراء  -11-1

 .  ادلعرفة التمادا  للى خرباف معرفية سلتلفة سواٌء ركانت مواد مستقلة رـ إعليمية لد  ال لبة اجلامعينيم

ن الدراسػػاف للتحقػػق مػػن رثػػر بػػرامت إدريبيػػة مسػػتردة إ  مػػا وراء الػػذاكرة   إجػػراء ادلزيػػد مػػ -11-2
 إرمية بعض الظواار الرفسية كالتحصيل الدراسي، ودافعية اهصلاز األكادديي، ومركز الضبد وغ اا.

زلاولة اهحتفاظ  ستو   براء برامت ارشادية لل لبة ومن مستوياف إعليمية سلتلفة هتدؼ إ  -11-3
 اء الذاكرة.ا ور لاؿل شل
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