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  امللخص:

عن العالقة بين ما وراء الذاكرة ووجية الضبط لدى عينة ىدف البحث إلى الكشف     
في كمية العموم والدراسات اإلنسانية  الديمغرافيةمن طالبات الجامعة في ضوء بعض المتغيرات 

طبقت الباحثة مقياس ما  ولمتحقق من أىداف الدراسة –بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
طالبة من  (396) قواميا عينة عدادىا( عمىوراء الذاكرة، ومقياس وجية الضبط )من إ

طالبات البكالوريوس والماجستير المنتظمات في الدراسة في أقسام الكمية العممية واألدبية 
العام الدراسي  الترم الثاني من وماجستير )صعوبات التعمم ، مناىج وطرق تدريس( في

رت نتائج البحث عن استخدمت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي ،واسف، 0202-0202
وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين ما وراء الذاكرة ووجية الضبط عند 

 α(،  ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  0.01مستوى داللة أقل من )
 لصالح طالبات الدراسي (  بين الطالبات في مستوى ما وراء الذاكرة تعزي لمتخصص0.05>

 مناىج وطرق تدريس()تخصص ماجستيرالثم طالبات ،()صعوبات التعممتخصص ماجستيرال
، ووجود فروق  ثم طالبات التخصصات العممية ثم طالبات التخصصات األدبية عمى التوالي

بين الطالبات في مستوى ما وراء  (α <0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
ووضحت النتائج كذلك سيادة . ماجستيرالمرحمة لصالح ة الدراسة الذاكرة تعزي لمتغير المرحم

 وجية الضبط الداخمي لدى عينة الدراسة.

 .الديمغرافيةالمتغيرات  –طالبات الجامعة  –وجية الضبط  -ما وراء الذاكرة الكممات الدالة: 
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"The Relationship Between Beyond Memory and Self- Control Point in 

a Sample of University Students in light of some Demographic 

Variables" 
  Abstract  

This study aims at revealing the relationship between what beyond the 

memory and the self - control point in a sample of university students in light 

of some demographic variables in the Faculty of Science and Human Studies at 

Imam Abdul Rahman Bin Faisal University. To conduct the study, the 

researcher designed and applied a measure of what beyond memory and the 

measure of the self -control point on a sample of (396) regular students of 

bachelor's and master's students in the departments of the scientific and literary 

faculty and master whose majors are (learning difficulties, curricula and 

teaching methods) in The second semester of the academic year 2020-2021. 

Accordingly, the researcher used the descriptive approach and the results of the 

study showed a positive correlation with statistical significance between 

beyond  memory and the self- control point  at a level of significance lower 

than(0.01),  and the presence of statistically significant differences at the level 

of indication  ( α <0.05) among female students at some level and beyond 

memory which can be attributed to the Academic specialization for the favor 

of female master's students who study (learning difficulties) , and then female 

master students who study (Curricula and Teaching Methods) followed by  

female students of scientific disciplines and after that  students of literary 

tracks respectively. And the presence of statistically significant differences at 

the level of significance (α <0.05) among female students at the meta-memory 

level attributable to the study stage variable in favor of the master's stage. and 

the results also showed the sovereignty of the internal control point in the 

sample of the study. 

Keywords: beyond the memory - the point of control - the university students - 

the demographic variables. 
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  :كدمةامل
 التفكير، قادر عمىإنسان يحتاج إلى  التغيرات السريعة ومواكبة التقدمإن مواجية         

المعرفة ب العشوائي أوالتفكير بىذا  ال يأتيو  قوية ورصينة، اعدة فكرةق امتالكو ويتطمب ذلك
تقويم ومراقبة ويتم عمل منظمة ما نفكر فيو، ويكون التفكير وفق خطة ب بالوعيبل  التقميدية؛
 بالتفكير ما وراء المعرفي أو ميارات ما وراء المعرفة. ويسمى ذلك ليا، مستمر
، معينموضوع أو مادة خاص بمحتوى  البعض منيامن عدة مكونات يتكون التفكير        

عمميات  ، وبعضيا اآلخر يمثلواالتجاىات الميولاستعداد وعوامل شخصية ك والبعض يكون
كحل المشكالت أو أكثر تعقيدًا  أو عمميات (االستدالل ،التطبيق ،االستيعابمثل ) معرفية

من ( بين مستويين Paulميز بعض العمماء أمثال بول )قد و  والتحكم؛توجيو العمميات 
 ىما:التفكير ات مستوي

والتصنيف اكتساب المعرفة و المالحظة  منياميارات عدة التفكير األساسي: ويتضمن  
التفكير ما وراء  مثلاألعمى:  أو المركبالتفكير األخرى، و  والمقارنة وبعض الميارات األساسية
 المعرفي وىو من أرقى أنواع التفكير.

أو  سيطرة ويشير بصفة عامة إلى مياراتالوعي و الما وراء المعرفة عمى ينطوي         
 ,Roseوالتقييم ) االستراتيجيةاختيار واستخدام  وكذلك مثل التخطيط أو الرصد، عمميات

bruce,2008, p 238 ) صنف ستيرنبرج وSternberg لمعرفة إلى ميارات ما وراء ا
صين بمجال عمم المخت ىتماما (، وزادالتخطيط والمراقبة والتقييم)ىي ثالثة ميارات رئيسية 

بالعديد من  الوثيق الرتباطيما بيذه العمميات نظرا ً  النفس المعرفي خالل العقدين الماضيين
، فيناك العديد الذاكرة ءوما ورا الذكاء، وأساليب التعميم، والذاكرةو النمو كالموضوعات النفسية 

الذاكرة،  يات مثل،من البحوث التي تقصت مدى فاعمية ما وراء المعرفة في العديد من العمم
دارة الذات ومراقبتيا أثناء تنفيذ العمميات ما وراء الذاكرة التعمم، وحل المشكالت، وو  ، وا 

 (.68، 0222الزغمول، و المعرفية )الزغمول، 
 النفس في عمم باىتمامحظيت  التي المشكالت أكثر من الذاكرة أصبحت مشكمةإن       
عدة مجاالت عممية مختمفة  وتناولتيا ،التطور من ثيرالك فييا وتحقق ،العشرين القرن أواخر

 ،والطب، والفسيولوجيا ،المعمومات عموم تكنولوجيا العموم أيضًا بالدراسة، ومن تمك
متنوعة  وأساليب باستخدام مداخل االجتماع والتربية، وعمم ،والبيولوجيا
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 من المعمومات استرجاع وصعوبة االحتفاظ عدم مشكمة أصبحت(، وقد 2877:254)منصور،
من دراسة  ابتداءً  الذاكرةدرس العمماء وفسروا قد و  العممية الحقول في البحوثمن أىم  الذاكرة

عممية  أنيا أساس عمى الذاكرة ( التي تناولت موضوع2774المنيجية عام ) ابنجياوس
الشخص )عبد  في مجتمعة إدراكية أنشطة ضمن متسمسمة مراحل ضمن تحدث معقدة عقمية
 (.0222:22، يالياد
ألداء  واالستذكار  ةالمذاكر  فيمكثف  جيوداً م يبذلون إن المتعممون في كل المراحل      

المناسبة لكي ينتقموا من مرحمة  النجاح درجات عمى الحصول أجل من االختبارات المختمفة
 دوق تحقيق ذلك، التي ُتعيق الصعوبات من بعض يعانون أنيم إال تعميمية إلى مرحمة أخرى،

 في كيفيةأو  تخزينيا في أو إدخال المعمومات في الفشل إلى إما الصعوبات تمك تعود
 لدييم الذاكرة بعمميات الكافي المتعممين إدراك ووعي عدم ذلك إلى  قد يعود و ،استرجاعيا

وأين  القوة بنقاطذاكرتيم ووعييم  أداء كيفيةتفاصيل مثل: معرفة  من الوعي ىذا يتضمنو وما
 باالستراتيجيات أيضًا إلى عدم تحديدىم ومعرفتيم وقد يعود ، الضعف في ذاكرتيم تكمن نقاط

 بدقة المطموبة لممادة واالسترجاع والتخزين أن يستخدموىا في اإلدخال يمكن المناسبة التي
ما  عمى من يعتمد فمنيم المعمومات مع التعامل عند عدة اساليب وقد يتبع المتعممين ،وكفاءة

 عمى مدى أىمية المعمومات لو و من يعتمد البنية المعرفية لديو ومنيم في ىو موجود
 (.0225)عفيفي،  نوعيتيا.

ألنيا   رئيسية لممتعممين ؛ ضرورة تعد المعمومات واسترجاعيا خزن إن القدرة عمى        
 بيا يقوموا التي بالخطوات والوعي عمى التنظيم تعتمد اساليب نيطور المتعممي أن تؤدي إلى

 بالموضوع الوثيقة المعرفة لصمتيا ءما ورا أىمية تأتي ىنا المعمومات ومناسترجاع  أجل من
 اساسية خطوة وراء المعرفة ما ألن ؛ وىو التعمم أال التربوي النفس عمم في المركزي واألىم 

 االستراتيجيات أن يصموا إلى ليم ؛ ألنيا تسمح لممتعممين المعرفي التقدم والتطور في
 والضعف القوة المتعممين جوانب  يدرك وحينما ، سبة لمميام التعميمية المختمفة وضبطياالمنا
 التعمم عممية جعل ُيمكنيم من لدييم فذلك التفكير في عمميات ويتأممونويفكرون  تعمميم في
 من اكثر مرور من الرغم ،وعمى لمتعمم الطريقة المثمى وُيسيل ليم ذلك اختيار فعالية اكثر

 حيث من بو يحيط  غموض ىناك أنو مازال إال المعرفة ءما ورا مصطمح استخدام مىع عقدين
 .(0222:60المعرفي) عبداليادي ،  الميتمين بالمجال بين ماىيتو يدور
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مثل  العقميةبدراسة العمميات  اىتماما يالعصر الحالولذلك شيد العقد األخير من          
، كما وراء الذاكرة وما ،وراء المعرفة واإلدراك ، وما اللواالستد واالستنتاجالتفكير والذاكرة 

يقوم فييا  فعالة التعمم عممية نشطة حيث أنيم اعتبرواالتفكير، أظير المربين االىتمام بتعميم 
 تقدمال، ومع المختمفة  والوصول إلى مصادرىا المعارفالبحث عن  والسعي ب ينالمتعمم

استراتيجيات فعالة لمراقبة عممياتيم  وعييم و طوروني الطالب العممي في كل المجاالت نرى
وقد اىتم عدد من الباحثين  من مراقبة تفكيرىم والتحكم بووالغير معرفية ليَتَمَكنوا  المعرفية

 " فاند وكتوزي " ، "ماكد جل"، "فالفل" ،"فاند" بدراسة ما وراء المعرفة وما وراء الذاكرة، مثل  
(Mc Dougall, 1994; Van Ede &Coetzee, 1996; Van Ede, 1993  ( 

Flavell, 2004; تركيب مشتق من مفيوم ما وراء يعد ما وراء الذاكرة أن  عمىواتفقوا
من تخزين وتسجيل  العمميات التي تقوم بيا الذاكرة حول المعرفة، وأنو اعتقاد الشخص ووعيو

من  خبرةاكرة في أي حل مشاكل الذ عمى واالستراتيجيات المساعدة والبحث عن المعمومات،
    خبرات الحياة وكيفية تقييم ىذه العمميات.

معرفة الفرد ب يتحددما وراء الذاكرة أن  (Verhaghen, 1993)فيرىجان  ضحو و       
بعمميات التشفير والتخزين واالسترجاع  ووعيونظام الذاكرة لديو، بعمميات و الجوانب الخاصة 

والتخطيط التوجيو  مختمفة، واستخدامو مياراتالاقف مو المن المعمومات في  متعددةألنماط 
 نأشار سولفا كما، والتذكر التي تواجيو المتنوعة أثناء مواقف التعمم والتقييم والمراقبة،

(Sullivan, 1994 إلى ما وراء الذاكرة بانو وعي و )الدقيقة عن الذاكرة  الفرد معرفة
 وحقائقيا، 

إلى ضرورة  (;Flavell, 1979 Ashcraft, 1994) "، واشرفتفالفل"أشار  بينما       
تنشيط عممية  فيعممو لكي ينجحوا  ميجب عميي وما الذي ذاكرتيمكيف تعمل األفراد تعمم 
 التذكر.
بنية الفرد لر يتطو  تعتمد بشكل كبير عمىفالفل أن عمميات تطور الذاكرة  وضحكما      
فإن  وعمى ذلكاسترجاعيا. كيفية مومات و معلم وتخزين لديو، ومراقبتو بذكاء لطريقة الذكاء
 تنظيم أفكاره لتحقيق أىدافتوجيو و عمى  قادراً يصبح ذكرىا  السابق لعممياتباعي او الالفرد 
نجاز ميمات معرفية معينة  ,Hackerتفكيره ) فيالقدرة عمى التفكير محددة وتكون لديو ، وا 

2001.) 
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المكونات  بأنوما وراء الذاكرة  لىإ (Gaultney, 1998) "جالتني" أشار كما         
 ،النشاط المعرفي لديو ءةومراقبة كفا ،مفردل الحالي لذاكرةااألدائية لمذاكرة التي ُتقّيم وضع 

  المراقبة الذاتية والتقويم.التنظيم و  التي تتمثل فيومصادر تحكمو، 
يكون أكثر  استراتيجيات الذاكرةب الواعيالفرد أن  (Meyer, 2000) "ري"ماوضح و       
السترجاع، امتخزين و مناسبة لستراتيجيات الجيد ال انتقاؤهاستخداميا من خالل  في فاعمية

 مختمفة.الميام الىذه االستراتيجيات في  واستخدامو
الذاكرة بأنو قدرة األفراد  ءإلى ما ورا (Troyer & Rich, 2002) "تروير، رش"وأشار       

بفعالية وبدون أخطاء،  الوظائف اليوميةتأديتيا عن  مرضاىومدى  ذاكرتيم أعمال عمى مراقبة
في المناسبة ومساعدات التذكر  المختمفة الستراتيجياتا وقدرتيم عمى تطوير واستخدام

ما وراء  التي يتعرضون ليا بشكل مقصود أو عرضي، كما وضحوا أن المواقف الحياتية
 ىم:   أساسية الذاكرة تتكون من ثالثة عناصر

دراكو ل: مدى رضا الفرد بوويقصد  -ا: الرض -2 قدرات الذاكرة لديو بما يتضمنو من وا 
 والقمق. كاالىتمام، والثقة،انفعاالت 

المختمفة الضرورية لو  الستراتيجياتلمدى استخدام الفرد  وتشير إلى -االستراتيجية:  -0 
 .التذكر لتساعده عمى

عمى أداء  الفرد تشير إلى قدرة ذاكرةو  -المحتممة:  أخطاء الذاكرة تجنب ىالقدرة عم -2 
 .أخطاء من غيروظائفيا اليومية بفاعمية 

عمى أن  (Pintrich, 2002; Siegler, 1996) "سيجمر بنترش و"وأتفق كل من        
بالميام التي  معرفة الفرد -المكون األول: أساسية،  مكوناتتكون من ثالثة يوراء الذاكرة  ما

وتأديتيا، وكذلك معرفة الفرد  التي ال يستطيع تذكرىا ا، والميامتذكرىا وتأديتييستطيع 
 -والمكون الثاني: . والصعوبات التي تعيق تذكره لدية التذكر ومساعدات وقدراتو،خصائصو ب

دراكو أنيتضمن  من  متنوعةتذكرىا تتطمب أنماطًا  التي يريد المختمفة الميام وعي الفرد وا 
التذكر  الميام التي تحتاج أكثر صعوبة من ميمة التمييز، ففي ميمة التذكر :فمثالً التنفيذ، 
 ، بينما فيبموضوع ما المعمومات ذات الصمة الذاكرة السترجاعبشكل فاعل في  الفرد يبحث
 -الثالث:  المكونبدائل. أما  عدةصحيحة من بين  واحدة اإلجابةيختار الفرد التمييز  ميمة
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لمختمف الميام،  يستخدميا في التذكر تصمح ات عامةالفرد بوجود استراتيجي إدراكيتضمن 
 محددة.ميام  في لالستخدام واستراتيجيات خاصة تصمح

 ,Coetzee, 1996)   Van Ede&"فاند" و " فاند وكتوزي" كما اشار كل من       
1993;Van Ede)  المعرفة،   -ىما: يتضمن مكونين أساسيين  ما وراء الذاكرةأن إلى

المتعمق الفرد  معتقدبأنو من وجية نظرىم ما وراء الذاكرة  واعرِّف ذلك عمى وبناءً ، والضبط
وبين قدرات اآلخرين التذكر  و عمىقدراتالفرق بين ب أيضاً  ، ومعرفتوتوبالفاعمية الذاتية لذاكر 

بميمات الذاكرة واستراتيجياتيا، ومعرفتو بالذاكرة وعيو بيم، و  ومقارنة نفسو التذكر،عمى 
 مراقبة وتنظيم العمميات المعرفية من أجل تذكر المعمومات.بشكل عام، و 

عناصر ثالث يتكون من ما وراء الذاكرة أن  (Miller, 1990)وقد أشارت ميمر       
ضرورة الفرد  إدراكإلى الوعي  يشير الوعي، والتشخيص، والمراقبة، حيثىي:  أساسية

الستراتيجيات ووعيو أيضًا بالذاكرة، اعمل وضعفو الخاصة ب وجوانب قوتو التذكر،حاجاتو إلى 
. أما التشخيص فيشير إلى تقدير الفرد والسيمةالميمات الصعبة  المستخدمة فيالمناسبة 
األساسية التي  متطمباتالمن غيرىا، إضافة إلى تحديد  أكثر التي يتذكرىاميام اللصعوبة 
تشير كما الميمة.  ول لحللموصالتذكر من خالل انتقاء االستراتيجية المناسبة  عمى تساعده

 مروراً إدخال المعمومات في الذاكرة  وقت المراقبة إلى مالحظة الفرد لتقدمو المستمر منذ
  استرجاعيا من خالل طرح األسئمة واإلجابة عمييا.ومن ثم تخزينيا ب

نتائج الدراسات السابقة  مثل دراسة  عمى واالطالعمما سبق عرضو و         
( ودراسة ) أبو غزالة 0226( ودراسة )سميمان ،0227اسة )زكري،( ودر 0228)الجراح،

( ودراسة  0222( ودراسة )سيد، 0225(ودراسة)عفيفي،0225( ودراسة) الكيال ،0226،
امتالك الطالب ميارات الوعي عن  أن ( اتضح  0220( ودراسة ) سكر، 0220)نجاتي،

 معالجة في دورًا مؤثراً  لو داءىاوتشخيص نقاط القوة والضعف فييا ومراقبة ا حالة ذاكرتيم
االنجاز عمى  تأثير واضحولو  األفرادمختمفة لدى  بطرق الذاكرة اداء المعمومات وتطور

الذاكرة العاممة وتجييز المعمومات، والكفاءة الذاتية، فاعمية االكاديمي والدافعية والتحصيل و 
لدى الطالب عمومًا ولدى ت والفيم القرائي، ووجية الضبط، وقمق االختبار، وحل المشكال

 .طمبة الجامعة خصوصاً 
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غفالإىماليا  ال يمكن التي االمور ومن          ذاكرة عمى ليا السمبية األثار اإليجابية أو وا 
 الميام متطمبات مع والتأقمم التذكر قدرتيم عمى عمى تؤثر التي الضبط وجية ىي الطمبة

يتميزون  الذين الطمبة ( إلى انDellefield,1991أشارت دراسة ) حيث التعممية المختمفة،
 الوعي الفعال ولدييمالمكمفين بيا  تأدية الميام في فعالية أكثر ىم داخمي ضبط بوجية

استراتيجيات مناسبة  تطوير عمى عالية قدرة وعممياتيا، كما أن لدييم بميارات ما وراء الذاكرة
 مما يؤثر ذلك عمى رفع األداء لدييمالتي يستخدموىا؛  تاالستراتيجيافي حال عدم مناسبة 

(، 25، 0227(، )زكري، 0226عمى الوصول إلى أفضل النتائج. )عبود،  واإلصرار والمثابرة
ففي  الطالبويعتبر مركز الضبط ميم لضبط سموك ، (0220، )سكر، (2322)بابمغيث، 

ل المشكالت، داخميًا إلى تبني استراتيجيات مناسبة لح الطالبحاالت الضغط النفسي يميل 
وتعديل وجية الضبط لدييم؛ مما يؤدي ذلك إلى تحسن توازنيم النفسي، وتعديل أنماط 

(، 26، 0227(، )زكري، 0226الشخصية لدييم، وزيادة تحصيميم األكاديمي. )عبود، 
 (.0225)البنا، 
 األفراد لمصدرإدراك إلى وجية الضبط بأنيا مدى  (25، ص2880) لوأشار كام      

واإلمكانات  والجيد المبذول القدرة والحظ، والصداقة،كعامل  في ضوء عدة عوامل، يمراتقرا
  المتاحة.
( إلى أن الطمبة الذين يعزون النجاح والفشل إلى الجيد 0227:26) يأشار زكر  كما       

في عمميات المراقبة والتحكم  اندماجاالمبذول يرتفع لدييم الضبط الداخمي ويكونون أكثر 
يم الذاتي أثناء اكتساب الميارات ألنيم يفيمون األىداف التي وضعوىا ألنفسيم والتنظ

تفكيرىم وسموكيم األكاديمي ولدييم القدرة عمى تعديل أداءىم المستمر في  بمراقبةويقومون 
 مراقبة ذواتيم بعكس ذوي الضبط الخارجي ممن يعزون فشميم ونجاحيم إلى الصدفة والحظ. 

 -)الداخميسواء   وجية الضبط   إلى (0225البنا،  ( ، و)ىـ2303، )الحكميوأشار       
عمى  والمحافظة و معمى تركيز جيودىالطمبة قدرة وعي و الخارجي( ترتبط بصورة مباشرة ب

أن أسباب  واو وضح، الطموح الذي يسعون إليو مستوى ة لدييم لموصول إلى دافعيالاستمرار 
 طموحيممستوى فيرتفع  سيطرتيم عمييا يسيل ل ود إلى عواميع مأو فشميالطمبة  نجاح

نجاحيم أو إلى عوامل خارجية أو فشميم  يعزونذين ال الطمبة وأن ، ودافعيتيم أثناء األداء
، دافعيتوتنخفض فوأن ما يحدث ليم ليس لو عالقة بأدائيم  الحظ و الصدفة ب فيم يعتقدون
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يمانيم وثقتيم بأنفسيم لو تأثير عمى وسيكون ىذا   وحميا ث األحدابقدراتيم عمى مواجية  وا 
والعكس ، مورفع مستوى طموحي متحقيق أىدافيل م واتخاذ القرارات السميمة وسموكي ئيمأدا

 صحيح .
 مجيودىم إلى والفشل النجاح ويعزو الداخمي الضبطالطالب الذين يتميزون بوجية إن       
اكتساب  اثناء الذاتي حكم والتنظيمعمميات المراقبة والت في وفعالية اندماجاً  أكثر يكونوا

 انتباىيم، ومتابعة وسموكيم األكاديمي تفكيرىميقوم الطالب بمراقبة  الميارات والمعارف، حيث
 ومياراتيم أدائيم وتطوير وتعديلوضعوىا ألنفسيم،  التي والمحكات ألىدافا ويفيمون
م إلى الحظ والصدفة. يعزو فشميم ونجاحي ممن الخارجي الضبط ذوي بعكس ذواتيم ومراقبة

 (.0226عبود، )
 ءما ورابين وجية الضبط وبعض المتغيرات مثل:  في العالقةالبحث  تناولت عدة دراساتقد و 

االمتحان  قلإلنجاز وقمالذاكرة، ومستوى الطموح، والضغوط النفسية، وتوكيد الذات، والدافع 
ا دراسة والتحصيل األكاديمي، والذكاء الشخصي والتخصص الدراسي، مني

 و( 0225)بدر،  و( 2322)با بمغيث،دراسة و ( 0220)سكر،(، 0225)القحطاني،
 (.2303)الحكمي، و( 0225)البنا،

   :مشللة البخح 

 ءما ورامتغير التي تناولت  الباحثة عمى األدبيات والدراسات السابقة من خالل إطالع  
  مثل دراسةمختمفة تعددة و م مع متغيراتبالبحث والدراسة   جية الضبطومتغير  الذاكرة

 ،(0225)(، والقحطاني 0226 )الريماوي و  (0226عداي وغالي ) (،0228المالكي )
 )البقعيو  ،(0223 )خميلو (، 0225 )أبو العالو ( 0225الغامدي ) (0225والنممة )
(، 0222(، والحويمة، والرشيد )Sharaf,2013 & Ahangiرف )اآىانجي وش(، 0222
( 0226)  غزال أبو،  Wood April, et al. (2009)     وآخرون ودو  ،(0228)والجراح

، ( 2303الحكمي)  ودراسة ،(0225عفيفي )و ( ، 0225) ( ، البنا0225)الكيال  و
أىمية إجراء المزيد من الدراسات حول توضيح العالقة ب أوصتاالطالع عمى الدراسات التي و 

سكر مثل دراسة  المتعممين، تمفة من مخ شرائحالذاكرة ووجية الضبط لدى  ءما ورابين 
في  الباحثة ملعمن خالل وكذلك (، 0225عفيفي )ودراسة  (  0227زكري)و ، (0220)

جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل الحظت  –تدريس طالبات كمية العموم والدراسات اإلنسانية 
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نجاز ن إل ارىتنظيم أفكتوجيو و عمى أن الكثير من الطالبات يعانون من ضعف في القدرة 
ونقص في ن، تفكيرى فيعمى التفكير  تينقدر  في صعوبة ويواجينمحددة، ميمات معرفية 

التسجيل والبحث عن المعمومات،  و التخزين من عمميات الذاكرة ما تتضمنوب الوعي
يتعرضون لو حل مشاكل الذاكرة في أي موقف واالستراتيجيات المناسبة التي تساعدىن عمى 

من تمكنين  لتنظيم والضبط الذاتي التيأساليب ا تطوير الطالباتقمة خبره  ةمالحظ كما تم، 
ومن مسبقا ،  األىداف التي تم تحديدىا نحو قيمن ويوجين سموكينيُ  وتجعمين ذواتين فيم

الذاكرة ووجية الضبط لدى عينة من  ء"العالقة بين ما ورا ىنا جاء البحث الحالي لدراسة 
 ض المتغيرات الديمغرافية"طالبات الجامعة في ضوء بع

 - اآلتية:من خالل اإلجابة عمى األسئمة 
بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام بكمية العموم والدراسات اإلنسانية في طالبات ال ما مستوى -2

 الذاكـــرة؟ فيصل عمى مقياس ما وراء 
بد عاإلمام  اإلنسانية بجامعةطالبات كمية العموم والدراسات ال استجابات اتجاىات ما -0

 وجية الضبط؟ عمى مقياسبن فيصل  نالرحم
كمية العموم  في طالباتالدرجات متوسطات  إحصائية بينداللة  عالقة ذاتتوجد  لى -2

ما وراء الذاكرة )فيصل عمى مقياسي بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام بوالدراسات اإلنسانية 
 ووجية الضبط(؟

كمية العموم في طالبات الت درجا متوسطات إحصائية بينداللة  فروق ذاتتوجد ىل  -3
مقياس ما وراء  ابعاد فيصل عمىبن  نعبد الرحماإلمام  جامعةبوالدراسات اإلنسانية 

الكمية لممقياس  والدرجة الرضا عن الذاكرة، أخطاء الذاكرة، استراتيجية الذاكرة() الذاكرة
ماجيستير ، االقسام العممية، األدبيةالدراسي في )االقسام  التخصصمتغير تعزى إلى 

  (.وطرق تدريسصعوبات التعمم، ماجستير مناىج 
كمية العموم في طالبات الدرجات متوسطات  بينإحصائية داللة  فروق ذاتتوجد ىل  -4

مقياس ما وراء  ابعاد عمىفيصل بن  نعبد الرحماإلمام  جامعةبوالدراسات اإلنسانية 
الكمية لممقياس  والدرجة لذاكرة(الرضا عن الذاكرة، أخطاء الذاكرة، استراتيجية ا) الذاكرة

 (.ماجيستير –)بكالوريوس لمرحمة الدراسية تعزى إلى متغير ا
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     البخح: أٍداف

 يسعى البحث الحالي إلى التعرف عمى:
اإلمام عبد  الذاكرة لدى طالبات كمية العموم والدراسات اإلنسانية بجامعة ءمستوى ما ورا -2

 بن فيصل. نالرحم
الضبط لدى طالبات كمية العموم والدراسات اإلنسانية  ووجية الذاكرة ءا ورام العالقة بين -0

 بن فيصل. ناإلمام عبد الرحم بجامعة
 الذاكرة بين طالبات الجامعة التي تعزى لمتغير التخصص ءالفروق في مستوى ما ورا -2

 . الدراسي
 ةلمتغير المرحمالذاكرة بين طالبات الجامعة التي تعزى  ءالفروق في مستوى ما ورا -3

 الدراسية.
 البخح: أٍنية 

كاستجابة لمتوجيات العالمية الحديثة التي تنادي بأىمية دراسة  ا البحثىذيأتي  
عمى  الطالباتمن الميارات التي تساعد  تعدألن ىذه الميارات الذاكرة  ميارات ما وراء

 المختمفة،بة لممواقف تكييف االستجاوتساعدىن عمى  والحياتية، مواجية الميمات األكاديمية
األكاديمية و العديد من المشكالت االجتماعية  نينشأ لديي تالميارا ليذه ينوبدون امتالك

البيئة المحيطة، مع  نوتكيفي نوتفاعمي نعائقًا في طريق تطورى تكونوالشخصية التي 
 ويمكن إيجاز أىمية البحث الحالي فيما يأتي:

 األٍنية اليظسية:

العالقة بين ما وراء درست التي في حدود اطالع الباحثة  القميمة ألبحاثامن  البحث يعد -2
  الجامعية. مرحمةالووجية الضبط لدي طالبات الذاكرة 

 من فئاتميمة  فئةتنبع أىمية البحث من عينتو كون طالبات البكالوريوس والماجستير  -0
 .بل القريبقيادات في المستقال وىمبداية حياتيم في أنيم وخصوصًا المجتمع 

بمتغيرات الدراسات ذات العالقة من األبحاث و منطمقًا إلجراء المزيد قد تكون نتائج البحث  - 2
 البحث.

  



 م0201( 68) -3ج-يونيوعدد                                      ...     الذاكرة ووجهة الضبط ءالعالقة بين ما ورا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 667 - 

 األٍنية التطبيكية:

 ميارة الذاكرة وتتضمنلقياس ميارات ما وراء  األولى : االداةتينالمكتبة العربية بأداإثراء  -2
والمراقبة( ضعف فييا والتعرف عمى أخطاءىا الرضا عن الذاكرة والوعي بنقاط القوة وال)
 .الثانية لقياس وجية الضبط )الداخمي/ الخارجي( األداةو 

توجييو ككائن مفكر، و  بالمتعممعممية التعميمية إلى االىتمام الالقائمين عمى  توجيو انتباه -0
 ما يتعممو فقط.ل اً مساعدتو عمى التفكير فيما يتعممو، وليس حفظو 

طالبات  امتالكالوقوف عمى مدى  منفي المؤسسات التربوية متخصصين ال لفت نظر -2
الفرصة  يتيح مما ما وراء الذاكرة والعالقة بينيا وبين وجية الضبط؛ مياراتل الجامعة

رشادية توجيييةتصميم برامج بصحاب القرار أل سموكية، تيدف إلى تنمية  تدريبية وا 
وتطويرىا لما تمثمو ىذه  البحثى بيا عنيبعض الّسمات والمتغيرات النفسّية التي 

 .المتغيرات من أىمية كبيرة في الجانب الميني ليؤالء الطالبات فيما بعد

  اإلجسائية: البخحمصطلخات 
  :تمتزم الدراسة الحالية بالتعريفات اآلتية لمصطمحات الدراسة 

يارات ما مستوى امتالك الطالبات لم ىو :وراء الذاكرةيارات ما مالتعريف اإلجرائي ل
حين قياميا الذاكرة  وظائفاألخطاء التي تحدث في ومراقبة  عن الذاكرة، الذاكرة )الرضا ءورا

، وتقاس بالدرجة التي (لمتذكر والوعي باالستراتيجيات المختمفة التي تستخدم بميمة ما،
 الذاكرة، المستخدم في ىذا البحث. ءما وراعمى مقياس  الطالبة تحصل عمييا

إدراك الطالبة بمصدر قراراتيا ووعييا  ىو مدى :وجية الضبطجرائي لالتعريف اإل
والعتقاد السائد لدييا عن مركز التحكم والسيطرة ، والنواتج المترتبة عميو ايبين سموك بالعالقة
، المستخدم في الضبط. وتقاس بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة عمى مقياس وجية لدييا

 .ىذا البحث
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 وأدبيات البخحاإلطاز اليظسي 

 :Meta-memory Concept وزاء الراكسة احملوز األول: ما
في حدود اطالع الباحثة  يعد قمياًل نسبياً  الذاكرة ءما ورا موضوع ِفي والتجريب إن البحث      

 ءما ورا حول تجريبي بحث لبحث والتجريب والتنظير في مجال الذاكرة، ويعود أولمقارنتًا با
الذي تناول فيو أحكام الشعور بالمعرفة الواردة ولم  (2854عام ) ىارت وزيفج إلىالذاكرة 
( 2862عام ) مصطمح ما وراء الذاكرة فالفلوأضاف  ،بعد ظيرالذاكرة  ءما ورا مصطمح يكن

، حيث ما وراء المعرفة بصفة عامةالمعرفي باعتباره مكون ينتمي إلى في قاموس عمم النفس 
ما إن في دراساتو ( (Flavell. & Wellman ,2001(، Flavell,1979) فالفل الحظ
ضمن ما وراء المعرفة ، لعمميات العقمية األخرى لذلك وضعو ا عن بمعزل ليسالذاكرة  ءورا

 المعرفة بأنيا إدراك الشخص لمعمميات والتراكيب المعرفية لديو ، وقد حدد ءما وراوعرف 
خبرة ما وراء  و ،رفة ما وراء المع ىي رفةمع جوانبما وراء المعرفة في ثالثة مفيوم  فالفل

 وعجاج، ،)جمجل .(Perez &Garcia,2008) ميارات ما وراء المعرفة ، و،المعرفة 
0226) 
 الفريدة بالجوانب المعرفةأنو بالذاكرة  ءما ورامصطمح  ى( إلMiller,1990أشار ميمر )     

 بالتخزين والتذكر السابقة لخبرتو ةبالنسب ومدى حساسيتو الفرد لدى بالتذكر الخاصة والغريبة
ف عر و  التعمم والتذكر. ةأثناء عممي سموكو وتقييموالتحكم  والتوجيو التخطيط ومياراتو في

 بصورة استخدام ذاكرتو عمى بقدرتو المتعمق أنو معتقد الفردبالذاكرة  ءما ورا (2000) سيد،
 .المختمفة المواقف في فعالة

باالستراتيجيات  إدراك ووعي الفرد ( بأنوRehman, 2011,137) رىيمانتو عرف بينما      
حول نقاط القوة والضعف  معرفة الفردتتضمن  حيث أنياستخدميا في بعض الميام، سيالتي 

 المحتممةلمواجية أوجو الضعف  واالستراتيجيات الالزمة والطرق والوسائلالمرتبطة بذاكرتو 
رجي مثل معينات بالعالم الخاالمرتبطة مة بالتذكر حول األجزاء ذات الص ومعرفتو أيضاً ، لديو

وكيفية الذاكرة  الذاتي بعمميات الفرد وعي( بانو 0220،242 )فضل وعرف، و ةالتذكر الخارجي
كفاءة فعاليتيا، ومدى توظيفيا ومراقبة بالوسائل واالستراتيجيات و  وتشمل الوعيتنظيميا 

 المختمفة. النشاط المعرفي في مواجية الميام
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جانبًا ميما من جوانب  الذاكرة بأنو ءما وراإلى ( 204 ،0222القفاص ) أشاركما       
عمميا  وطريقةالذاكرة  بنظامالمعرفة  إلىشير يحيث  المتعمم،لدى  واإلدراك بالذاتالوعي 

 المتنوعةبالميام  ةالتذكر الخاصمتطمبات و  بياالمرتبطة  وعممياتيا والقدراتمياراتيا ماىي و 
المناسب  وتوظيفيا واختيارباستراتيجيات التذكر  وووعي وإدراككذلك و  ،رسيا المتعممالتي يما

 فعاليتيا وكفاءة النشاط المعرفي. مدى منيا ومراقبة
بعمميات الذاكرة الفرد عي و  وبأنالذاكرة  ءما ورا( 65 ،0222)عكاشة  عرفكما       

 واصدار األحكامالتقييم المستمر  خالللتمك العمميات من  تومراقبو  التي تؤثر فييا، والعوامل
من خالل التخطيط واختيار  ة لديوذاكر الفي عمميات  تحكمالقدرة عمى التعممو، و عممية أثناء 

 .ألدائو المتتابعاالستراتيجية المالئمة والتقويم 
الذاكرة ليس بمعزل عن  ءعرض التعريفات السابقة أن ما روا خالل اتضح من       

 المعرفة، وأن الفرد لدية القدرة عمى مراقبة ءضمنو فالفل ضمن ما وراقد مية، و العمميات العق
نقاط القوة والضعف فييا  قادرًا عمى إدراك فعالية ذاكرتو في الحياة اليومية مما يجعمو وتقويم

 لمواجية ىذا الضعف. ويدفعو ذلك إلى اختيار وتوظيف االستراتيجيات المناسبة
 ميارات ما وراء الذاكرة

 :Awareness الوعي -أ
الفعالة مذاكرة ل وميم مسبق ضروري بلمتذكر كمتطمبالحاجة  الفرد ووعيو إدراك ىو     

عمى توجيو قدرتو كذلك و والتفكير في التذكر المشاركة  الخاصة وباالستراتيجيات والعمميات
 ونقاطالقوة  قاطويحدد نيجعل الفرد يقيم مك العمميات وضوح والفيم لتالالعمميات و  تمكوتنظيم 

 .(Lindstrom , 1995 , 28) ذاكرتو. الضعف في
حيث أنو  الصعبة لمذاكر المياممن  الوعي بأنو ى( إل0222،277)أشار يوسف       

انتقاء ما  لووفر لذلك وعي الفرد عن الذاكرة ي ،عمملمت واستراتيجيات مختمفة طرقاً  تطمبي
بأنو الوعي إلى  (Cook , 2004,19) وكوأشار كعميو تذكره،  بوما يصعيحتاج تذكره 

أو واالنتباه الكمي  المحيطة بولممواقف  و ووعيوإدراك تتضمن الفردعممية شعورية لدى 
 ليا.الجزئي 
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        Diagnosis: التشخيص -ب  
 (.والتقييموالتوجيو،  ىو األنشطة االساسية والتنفيذية التي تشتمل عمى )التخطيط،     

 لى ميارتين فرعيتين ومرتبطتين ببعضيما البعض:ويشير التشخيص إ
 لمتذكر ميام بعض الفرد بوجود بمعرفة وفيم وىي مرتبطة :التذكر ميمة صعوبة تقدير -

فييا متغيرات خاصة بخصائص  دالتقدير توجوعممية  ميام أخرى، من أصعب نتكو
 اع الطبيعي،األدوات التي تساعد عمى التذكر وأيضًا متغيرات خاصة مرتبطة باالسترج

والسرعة في تقديميا  بالمعمومات ومدى األلفة المادة بكممرتبط الميمة  صعوبة تقديرو 
 ٌطمب من الفرد تعمم معمومات كثيرة  أي كمما تنظيميا، وطرق

 ومنظمة كان تعمميا بالفرد صمة ليا كانت المعمومات وكمما ،كانت الميمة شديدة الصعوبة 
 (.(Hamilton& Ghatala,1994,133أيسر.  وتذكرىا

االختبار  لنوع وفقاً  وذلك متنوعة ومختمفة بطرق التذكر يتم غالباً  :التذكر متطمبات تحديد -
 (؟ حيث أن متطمباتشفوي - تعرف - )استدعاءاختبار يتعرض لو الفرد ىل ىو  يالذ

ىنا  ومن التذكر، عممية من اليدف الختالف وذلك غيره عن ختمفي منيم نوع لكل التذكر
 تتطمب استراتيجيات المتنوعة الميام أن فيم َعَمى المتعمم كون التشخيص عبارة عن قدرةي

 ,Miller) وقدرة عمى اختيار االستراتيجية المناسبة لحل الميمة وتنفيذىا. لمتذكر مختمفة
1990,30.) 

    Monitoring: املساقبة -ج
بأي العناصر التي سيتمكن من  التعمم وقت أثناء التنبؤ َعَمى الفرد بيا قدرة ويقصد     

 Lovelace, 1984)استدعاء الحق ) الختبارتذكرىا أثناء تعرضو 
 Models of Met memory الذاكرة: ءلما ورا المفسرة بعض النماذج

 : .Favel& Wellman,1977)) أواًل: منوذج فالفل ووملاٌ
 ىما: رئيستينصنف فالفل وولمان نموذجيم إلى فئتين     
: وىي تشمل وعي الفرد بالنشاط المرتبط بالذاكرة في الميام المختمفة، أي يةالحساس -أ

 لمذاكرة بعينياأن كل ميمة في موقف معين تحتاج منو استخدام استراتيجيات  وإدراك
 خرى.األمواقف الالميام األخرى في  تختمف عما تحتاجو
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 :فرعية فئات ثالث وىي مقسمة إلى: المتغيرات - ب
قدرتو عمى التذكر،  عن الذاتي الفردمفيوم  مثل بالذاكرة: لمرتبطةا الفرد خصائص 

 ويشمل أفكار الفرد عن نقاط القوة والضعف المرتبطين بذاكرتو.
تجعل الميمة المرتبطة بالذاكرة  التي العوامل وتتضمن المرتبطة بالذاكرة: الميمة خصائص
تجعل الميمة  التيوالعوامل  ،لمفرد المألوفة والمواد اتاالرتباط عالية مثل: المفردات سيمة،

المرتبطة بالذاكرة صعبة مثل: طول القوائم وخصوصًا عندما يكون وقت االستذكار المتاح 
 قصيرًا.

أن يمكن  التي ةالتذكيريويتضمن معرفة ووعي الفرد عن االستراتيجيات  االستراتيجية: 
وراء  فيمارجة المرتفعة الفرد ذوي الد نموذجيم أنوولمان في  ويفترض فالفل ،يستخدميا

 الميمةخصائص )الذكرة والفئات الفرعية  ءما وراالذاكرة يكون لديو تداخل وتفاعل بين فئات 
وراء الذاكرة يوجد  فيماذوي الدرجة المنخفضة  الفردوخصائص الفرد واالستراتيجية( عكس 

ألفراد في نسبة نجد اختالف ا الذكرة والفئات الفرعية ولذلك ءما ورافصل بين فئات  لديو
 (.222 -222، 0220 الواحدة )إبراىيم،اتقانيم لحل المشكمة 

 (   Brown,1977:)ثاىيًا: منوذج بساوٌ
 ىو المرجعيإطارىا  كان فقد ،مراقبة الذاكرة مكون نموذجيا َعَمى تركز براون ِفي       

أداة تنفيذية ذات كفاءة المعمومات، واعتبرت براون مكون مراقبة الذاكرة  لمعالجة االطارالكفء
 تعمل عمى تنظيم سموكيات الفرد المعرفية، وتتميز ىذه األداة بعدة مميزات أىميا:

 ال يعرفون.  ومتى يعرفون بمتي عمم عمى بالكفاءة يكون فيو األفراد المرتبط التعمم -أ
طريقة مناسبة تؤدي إلى حميا ب تاستراتيجيا اختياريؤدي إلى  الجديدة المشكالت تحميل -ب

 صحيحة.
 بقدرات وحدود الذاكرة واستراتيجياتيا. الوعي - ج
االستراتيجيات التي يمكن و تحدد االستراتيجيات األكثر فعالية التي يجب أن تستمر  -د

 االستغناء عنيا.
 ىذه اغفالو ِفي نال يمك ليا دورًا ىاماً  الذاتمراقبة  أيضًا أن النموذج َىَذا ويفترض     
ويتميزون بقدرات  المعرفةوراء  لما بالنضج بالنسبة فاألفراد الكبار يتسمون ذية،التنفي األفعال
 عند اتخاذ القرارات يعجزون فيم الصغار إليو يفتقر ما وىو عالية، كفاءة ذات تنفيذية
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 معرفة َعَمى قدرتيم في الكثير من الميام، مثال عمى ذلك عدم المناسبة التنفيذية 
 يقرأون نص من النصوص. عندم تواجيي التي الفيم صعوبات

Compione & Brown,1977, p 77).) 
 المحور الثاني: وجية الضبط:

وىي نظرية في  لروتر من نظرية التعمم االجتماعي الضبط انبثق مفيوم وجية       
درجة  بأنياالضبط روتر لوجية  أشارحيث  الشخصية وتستخدم في العالج واإلرشاد النفسي

مقابل أن ينسب في ، من أحداث عما يحصل لو لنفسو الشخصية ولية  تحميل الفرد المسؤ 
 .(Rotter, 1996)تقع خارج سيطرتو  قوى خارجيةذلك إلى 

 يمىو ما يجعم سموكيم ونتيجتوالعالقة السببية بين  األفراد إدراكيعتقد روتر أن كما       
 لتمكالتعزيز المتوقع  نوعبسبب  ؛معنى األحداث المدركة ليم وتحميل ختمفون في تفسيرم

 (.2886السموك إذا تم تدعيمو إيجابيا )الديب، يميمون أكثر إلى تكرار  فاألفراد دائماً األحداث 
األفراد ذوي  النوع األول:من األفراد:  نوعين بيـن( Rotter, 1996) ميز "روتـر"قد و      

نجازاتيم  سموكيمىم الذين يفسرون نتائج ، الضبط الداخــمي الناجحة كنتيجة أو شمة الفاوا 
فيم األفراد ذوو الضبط  :الثاني النوعوقدراتيم وخصائصيم الشخصية. أما  لتصرفاتيممنطقية 
 كنتيجة ليماإليجابية التي تحدث في أو السمبية النتائج  دائماً ىم يفسرون و  ،الخارجي

تيم ر سيطخارجة عن  عواملوالسمطة، وىي الحظ و  كالصدفةلعوامل الخارجية وامظروف ل
 فييا.التدخل يصعب 
وجية ي األفراد ذو ( إلى أن 2877اليعقوب،  ؛2885، )سرحانمن أشار كل  كما      

 معالجة وتنظيم المعموماتومفيوم الذات و في يتميزون بقدرة مرتفعة  الضبط الداخمي
عمى حل المشكالت، ويعود ذلك إلى  وقدرة النشاطات،وتحميميا، ولدييم واقعية في تنفيذ 

يحممون وبالتالي فإن األفراد ذوي وجية الضبط الداخمي القة بين التعزيز والسموك، الع
 سمبية أو إيجابية.سواء أكان ألنفسيم مسؤوليات أعماليم 

الضبط حيث عرفيا وجية روتر ل( تعريف Nunn &Nunn, 1993نان ونان )ويتبّنى       
 سموكياتو.تائج نالتي تسبب يعممو الفرد عن العوامل  تنبؤ وتوقع ابأني
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مصطمح ُيشير  اوجية الضبط بأني( Jane M. Fink, 2007, p.19) كفانعرف جاني     
في  يوجيونياوالتعزيزات والنتائج التي  توقعاتيممدركة في ضوء حجم األفراد الإلى سيطرة 

 .محياتي
 ,Nunn &Nunn (، و نان ونان)0222) زايد و ، ( 2886) فايداتفق كل من و          

  عميو، أو الحظ عتقاد الفرد بسيطرة اآلخرينال ترجعوجية الضبط الخارجية عمى أن  ،(1993
والعصابية، ومقاومة آراء  ،النقصبعدم الثقة بالنفس و  يشعرذوي الضبط الخارجي  وأن الفرد

، كما اتفقوا أيضًا عمى أن وجية  التفكيروالتصمب في والقمق اآلخرين، والتوتر النفسي، 
وأن يستطيع أن ُيسيطر عمى ما يحدث لو،  واعتقاده بأنو الفرد توقع ىياخمي الضبط الد

الثقة بالنفس، بذوي الضبط الداخمي  ويتميزحياتو ىي نتاج سموكو  األحداث التي تمر في
، والخمو من األعراض ومع اآلخرين واالّتزان االنفعالي، والّتوافق مع الّذات والطموح،

متغيرات أقوى وأىم أحد  أن وجية الضبط ىيّوق كما اتفقوا عمى التف في ةالعصابية، والرغب
الذي  ة والجسمية والصحيةالنفسي األثار تقي وتعدل وتخفف منالشخصية التي ُيفترض أنيا 

 .عمى الفرد األحداث الضاغطة اُتحدثي
 :لدى الطالب الضبطالعالقة بني ما وزاء الراكسة ووجَة 

بإحدى  بذلك مستعيناً  ىدفو يحقق كيف يفكريجعمو  اكرةالذ بنظام الطالب معرفةإن      
بتذكر واستخرج  الطالب فيبدأأىدافو،  تحقيق مع يتالءم بما يختارىااستراتيجيات التذكر التي 

تحقيقو، واستراتيجيات  المراد باليدف تعمقمعمومات ومعارف ت من المدى بعيدة ذاكرتو في ما
الوصول لميدف  نحو التقدم ومتابعة المراقبة في الطالب ويستمر ،وراء الذاكرة التذكر إحدى ما

المعمومات  معالجة في مؤثراً  دوراً  تمعب وراء الذاكرة ما ان عمى الدراسات من العديد اكدت ،و
 وانجازىم، واتجاىاتيم  الطالب تعممفاعمية    في تؤثر و مختمفة بطرق الذاكرة اداء وتحسين
  .(0227:02 زكري،، 0220،نجاتي) وجميع مجاالت حياتيم االكاديمي
 االعتقادات يعمم وفقا لياالفرد تجعل أسموب وطريقة معرفية  تعدوجية الضبط إن       

تفسير  ميمو فيتوجياتو و بما يتناسب مع  المختمفة اإلدراك عبر المواقف التوقعات وعممياتو 
 ن وجية ضبط داخميأن األفراد الذين يمتمكو ويعتقد العمماء، (0223األحداث )الجحيشي، 

ذوي  مياميم عكسأداء  ويستمرون في ىم أفراد يراقبون تصرفاتيم ويطورون من أداءىم
      (.Rockstraw,2006) ،(2885جبريل، ) خارجيالحكم التوجية 
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داخمي  ضبطوجية  والذاكرة  ءميارات ما ورا الطالبأىمية امتالك مما سبق يتضح  
ألن الطالب الذين لدييم وعي بنظام الذاكرة لحياة المجال التعميمي وجميع مناحي ا في

وعممياتيا يكونوا قادرين عمى تحمل المسؤولية ومعالجة المعمومات واستخدام استراتيجيات 
بعض  إلى ذلك وأشارت يموجود عالقة بين، كما اتضح متنوعة في حل المشكالت، والتفكير  

( المتان أشارتا  0227، زكريو) (0220،سكرودراسة )  ،(0227) زكريكدراسة  الدراسات
توصل البحث كما الجامعة، ،  طالبعالقة بين ما وراء الذاكرة ووجية الضبط لدى وجود إلى 

 بين المتغيرين.  ذات داللة إحصائيةموجبة قوية  ةارتباطي الحالي وجود عالقة
 الدزاسات الشابكة:

 الراكسة: ءما وزادزاسات تياولت 

ميارات  قائم عمىنامج تدريبي بر  فعاليةعمى ( إلى التعرف 0227)ىدفت دراسة أحمد        
، المعرفية ومفيوم الذات األكاديمية لدى طالبات الجامعة في تنمية المرونةما وراء الذاكرة 

طبق قسم الكيمياء بكمية العموم واآلداب  في( طالبة 55)أجريت الدراسة عمى عينة قواميا 
 (الذات األكاديمية مفيومو الذاكرة، وراء  ماو المعرفية، ونة المر التالية )س يياالمقالباحث 

عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات  النتائج وكانت أىم 
لصالح التطبيق البعدي، الذاكرة والمرونة المعرفية ومفيوم الذات األكاديمية ما وراء  مقياس

ائيًا بين المرونة المعرفية ومفيوم الذات األكاديمية عالقة ارتباطية موجبة دالة إحص وجودو 
  الطالبات.لدى 
 طمبة لدى الذاكرة ءما ورا عمى التعرف ( إلى0226)ىدفت دراسة عداي وغالي كما       

طالب وطالبة من كمية التربية والعموم  302عمى عينة قواميا أجريت الدراسة  الجامعة،
 أنإلى  النتائج وتوصمتييا مقياس ما وراء الذاكرة طبق عمجامعة البصرة،  -اإلنسانية 

 تعزي احصائية داللة ذات فروق وجود وعدم ،الذاكرة ءورا فيماجيد  يمتمكون مستوى طمبةال
 متغيرتعزي ل احصائية داللة ذات فروق وجودالذاكرة، و  ءما ورا في مستوى الجنس متغيرل

 .ياالمستويات التعميمية العم لصالح المستوى الدراسي
 مستوى عن الكشف ( إلى0226وىدف عسيري والقضاة، البرصان الصبحيين )         

سعود  في المستويات  الممك جامعة طمبة لدى الذاتية والفاعمية الذاكرة ما وراء ميارات
( طالبا وطالبة من طمبة الكميات األدبية والعممية بالجامعة 252)المختمفة تكونت العينة من 
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الذاكرة، والفاعمية الذاتية(، وأسفرت  ءمقياسين عمى الطمبة ىما مقياس )ما وراطبق الباحثين 
في المستوى  كان الطمبة لدى الذاتية والفاعمية الذاكرة وراء ما ميارات مستوى النتائج إلى أن

، وفي المستوى المرتفع لدى طمبة لدى الطمبة في المستويات الدراسية المنخفضة   المتوسط
 ما وراء ميارات مستوى في إحصائيةدراسية العميا ،ووجود فروق ذات داللة المستويات ال

كما وجدت فروق  الذكور، لصالحالذاكرة بين الطمبة  باستراتيجيات في البعد الخاص الذاكرة
الذاكرة لصالح التخصص العممي،  عن الخاص بالرضا البعد في الذاكرة وراء ما في ميارات

وبين أبعاد  جانبالذاكرة من بية دالو بين أبعاد مقياس ما وراء ووجود عالقة ارتباطية إيجا
 .  جانب آخرمقياس الفاعمية الذاتية من 

 و الذاكرة وراء ما( إلى البحث عن العالقة بين 0226كما ىدفت دراسة  الريماوي)        
عينة عمى الدراسة الجامعة في عدة مستويات دراسية أجريت  طمبة لدى النفسي الضغط

طبق عمييا مقياسين ىما )ما وراء الذاكرة،  ( طالبًا وطالبة من جامعة القدس،270)واميا ق
داللة وجود فروق ذات التي توصمت ليا الدراسة النتائج وكانت أىم  والضغط النفسي(

وجود فروق في مستوى و لصالح الذكور،  الطمبةمستوى الضغط النفسي لدى  احصائيًا في
لة إحصائيًا ال د ذات اإلنسانية، بينما لم تظير فروق ة في الكمياتبين الطمبالضغط النفسي 

وجود فروق أيضًا أظيرت النتائج كما لمتغير المستوى الدراسي،  تعزي في مستوى الضغط 
 في المستويات الدراسية العميا طمبةالذات داللة إحصائية في مستوى ما وراء الذاكرة لدى 

الضغط النفسي لدى متغير ما وراء الذاكرة و متغير بين وجود عالقة عكسية و لصالح اإلناث، 
 . طمبةال

الذاكرة  ءما وراالعالقة بين ميارات ( إلى الكشف عن 0225) أبو العال وىدفت دراسة       
التعمم، اجريت الدراسة عمى عينة صعوبات  التالميذ الذين يعانون منوعادات االستذكار لدى 

طبق عمييا مقياسين )ما وراء الذاكرة،  مرحمة االبتدائيةفي ال وتمميذة( تمميذًا 52من )
الذاكرة  ءما وراوجود ارتباط دال بين وأىم ما توصمت إليو النتائج ىو  وعادات االستذكار(

 الذاكرة، ءالتالميذ، وأن مستوى التالميذ منخفض عمى مقياس ما وراوعادات االستذكار لدى 
 الذكور.   الذاكرة وعادات االستذكار لصالح ءورا ماميارات  التالميذ في ووجود فروق بين

وعالقتيا الذاكرة العاممة  التعرف عمى سعةإلى ىدفت دراسة  (0223)خميلكما أجرى         
وما وراء العاممة، في مستوى سعة الذاكرة  قوومعرفة الفر وراء الذاكرة والضغوط النفسية، بما 
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( 322) عينة مكونة من  أجريت الدراسة عمى عة،الجاموالضغوط النفسية لدى طمبة  ،الذاكرة
والضغوط طبق عمييا ثالثة مقاييس ىم ) الذاكرة العاممة  ، ما وراء الذاكرة،  طالب وطالبة

يمتمكون سعة ذاكرة عاممة وما وراء ذاكرة أعمى من  الطالبأن  إلى النتائج وأسفرت (النفسية
أظيرت النتائج ايضًا أن الطمبة يعانون كما  بالمقارنة بالمجتمع الذي ينتمون إليو، متوسطال

جود عالقة و و  ،بالمقارنة بالمجتمع الذي ينتمون إليومتوسط الضغوط نفسية أعمى من من 
فروق في سعة الذاكرة عدم وجود و  ،ما وراء الذاكرة والضغوط النفسيةعكسية بين متغيري 

 .اإلناث لصالح في سعة الذاكرةلمتخصص، ووجود فروق  تعزي
ما وراء الذاكرة والمرونة العالقة بين ( إلى الكشف عن 0222) البقيعي دراسة تىدفو      

أجريت الدراسة  الجامعية،لدى طمبة السنة األولى في كمية العموم التربوية واآلداب  المعرفية
والمرونة عمييا مقياسين ىما )ما وراء الذاكرة، طبق  ( طالبًا وطالبةً 003من ) عمى عينة

إحصائيًا عمى بعدي الرضا عن  داللةذات النتائج وجود عالقة إيجابية وكانت أىم ، ( يةالمعرف
وأن مستوى الطالب متوسط عمى مقياس ما  ،الذاكرة واستراتيجيات الذاكرة والمرونة المعرفية

 ما وراء الذاكرة والمرونة المعرفيةفي مستوى دالة إحصائيًا  ذات وجود فروقالذاكرة ،و  ءورا
دالة إحصائيًا تعزى إلى متغير  ذات تخصص المغة اإلنجميزية، وعدم وجود فروقلصالح 

 الجنس أو المستوى الدراسي .
 دراسة(Kraayenoord & Schneider,2009) وشنا يدر  نورد يكرا أجريو         

  بالذاكرة ةالمتعمق المعرفة وراء ماو   القرائي االنجاز :بينعن العالقة  لبحثىدفت إلى ا
نجاز القراءة،القرائ الذات ومومفي  المرحمة تالميذ من تمميذة( ،232)  من ةالعين تكونت ي وا 

 داللة ذات ايجابية ارتباطيو عالقة وجود إلى نتائجالأىم   أشارتو  ، ألمانيا في االبتدائية
 أن و ،القرائي نجازواإل  القرائي الذات مفيوم و بالذاكرة المتعمقة المعرفة وراء ما بين إحصائية
 ،ئيالقرا ى اإلنجازعم انتؤثر  بالذاكرة الخاصة المعرفة وراء ما وميارات القرائي الذات مفيوم

 وراء ما معرفة في القارئ الجيد والقارئ الضعيف بين إحصائية ذات داللة  فروق وجودو 
 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود و ، القرائي الذات مفيوم وفي ، بالذاكرة الخاص المعرفة

  .الرابع الصف طمبة لصالح  الكممة ترميزفي  طمبةلا
 وراء ما ةتطور مراقب ىدفت إلى (Gaetti et al., 2008) وآخرون جاثي دراسة بينما     
تكونت من األطفال  عينو لدى الذاكرة وراء ما مستوى وتحديد التذكر عممية خاللمن  الذاكرة
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لدى األطفال الذاكرة  ءما وراميارات  ظةقوائم مالحظة لمالحفي اعمار مختمفة طبق عمييم 
 بدرجات الذاكرة وراء ما بمراقبة قاموا األعمار مختمف من األطفال أن إلى النتائجواسفرت 
 لدى األطفال تتطور الذاكرة وراء ما مراقبة نأو  ،تذكرىا منيم مبطُ  التي عمى األعمال متفاوتة

  ايجابياً  ارتباطاً  يرتبط الذاكرة وراء ما قبةمرا أن إلى النتائج أشارت كما ،بالعمريم تقدم مع
   .التذكر عمى األطفال قدرةب

 دزاسات تياولت وجَة الضبط:

 جيةو  و األخالقي ( إلى التعرف عمى العالقة بين الذكاء0228) المالكيىدفت دراسة         
 الدراسة تالبحرين أجريالمرحمة الثانوية في   فيالموىوبين والعاديين الطمبة  لدى الضبط
( من 204إناث( ، و ) 74ذكور، 64( من الطمبة العاديين)252عينة قواميا )عمى 

مقياس لمذكاء االخالقي ومقياس  إناث(، طبق عمى العينة  62ذكور ، 44) الموىوبين 
عمى مقياس  الطالبفي متوسطي درجات  قوجود فرو وكانت أىم النتائج،،   لوجية الضبط

الطمبة الذكور من العاديين والموىوبين  واتضح أنالموىوبين ، الذكاء األخالقي لصالح 
العاديات كان داخمي ، بينما الطالبات الموىوبات و الضبط الجية و مرتفع في مستوى يمتمكون 
 خارجية .  الوجية الضبط عمى مقياس  مرتفع مستواىم
اإلفصاح عن بين نوع العالقة  إلى التعرف عمى( 0225دراسة النممة ) ىدفت  بينما        

عينة  أجريت الدراسة عمىجامعة ، الطمبة لمساندة االجتماعية، ووجية الضبط لدى واالذات، 
،  في مرحمة البكالوريوس (الثاني والسادس المستوى)( طالب وطالبة من 522) قواميا

المساندة  ومقياس، الذات اإلفصاح عن ) مقياس مقايس ىم ةثالثاستخدم الباحث 
المستوى االقتصادي/االجتماعي  استمارةكما استخدم  (الضبط ومقياس وجية  االجتماعية،

وجود عالقة ارتباط إيجابية بين اإلفصاح عن الذات والمساندة  وأشارت أىم النتائج إلىلألسرة 
وجود عالقة سمبية بين اإلفصاح عن الذات ووجية الضبط الخارجية لدى جميع و االجتماعية، 

ناث( وجود فروق ذات داللة إحصائية في اإلفصاح عن الذات لصالح و  ،الطالب )ذكور وا 
المستوى طالب لصالح  لدى عينة الدراسة وجود فروق في اإلفصاح عن الذاتو اإلناث، 
  .السادس
إلى التعرف عمى العالقة بين وجية الضبط ( 0225ىدفت دراسة القحطاني )و         

( طالب من الطالب المنتظمين بمرحمة 272) اقواميعينة  اجري البحث عمىومستوى الطموح 
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طالب ( 34كمية العموم االجتماعية، و)منتظمين في الدراسة ب( طالب 36) منيمالبكالوريوس 
كمية عموم الحاسب منتظمين في الدراسة بطالب ( 77كمية  عموم و )ب منتظمين في الدراسة 

ومقياس ،وجية الضبط  ياس)ين ىما مقاسيمق عمى عينة الدراسة الباحث والمعمومات طبق
إلى وجود عالقة ارتباطيو سالبة ذات داللة إحصائية بين  النتائج وأسفرت ، (مستوى الطموح

درجاتيم عمى مقياس  وبين متوسطيعمى مقياس وجية الضبط  الطالبدرجات متوسطي 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب تخصصات  ووجودمستوى الطموح، 

طالب المقياس وجية الضبط لصالح  عمىالطبيعية وطالب تخصصات العموم اإلنسانية  العموم
 الطالب العموم الطبيعية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات في تخصص

 مرتفعيالطالب لصالح  الداخمي وجية الضبطفي منخفضي الطموح ومرتفعي الطموح 
 الطموح.

( إلى التعرف عمى العالقة بين وجية الضبط 0225امدي )دراسة الغ ىدفتقد و        
( 222تكونت عينة الدراسة من ) المكرمة،مكة في  طالب الجامعةواألفكارغيرالعقالنية لدى 

واسفرت النتائج ، استخدم الباحث مقياس لوجية الضبط ومقياس لألفكار غير العقالنية طالب،
ووجود عالقة ارتباطية  العينة،عقالنية لدى طالب ال رواألفكاإلى سيادة وجية الضبط الداخمية 

 الضبط.موجبة بين األفكار غير العقالنية ووجية 
التعرف عمى إلى ( Sharaf,2013 & Ahangiىدفت دراسة آىانجي وشرف ) بينما        

المرحمة الثانوية  طالبلدى  األكاديميوالتحصيل  ووجية الضبطمية الذات عابين ف العالقة
ن) تم استخدام  شينارن، وقدمدينة  طالب وطالبة في( 055أجريت الدراسة عمى )(. اثذكو وا 

 النتائج اسفرتو  ،لوجية الضبط دستراي كالن - استبانة برنتش لفعالية الذات ومقياس نوايك
ارتباطية موجبة ذات  عالقةالدراسي، و ين وجية الضبط والتحصيل عالقة سالبة بإلى وجود 

دورا الذات ليا مية عاف االنحدارانضح تحميل والتحصيل، وو الية الذات بين فعداللة إحصائية 
، ووجود داللة إحصائية عمى ارتفاع مستوى الطالب في جية الدراسيتحصيل لفي ا ميماً 

 الضبط الداخمية.
الذكاء  عمى العالقة بينتعرف ال ( إلى0222الحويمة، والرشيد ) دراسة تىدفو        

( طالبًا وطالبة 52عينة من ) أجريت الدراسة عمى ، بط وقوة األنا وجية الضالوجداني، و 
الدراسة  استخدمت( طالبًا عاديًا، 22( طالبًا موىوبًا، و)22) منيمبالمرحمة الجامعية، 



 م0201( 68) -3ج-يونيوعدد                                      ...     الذاكرة ووجهة الضبط ءالعالقة بين ما ورا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 688 - 

 ،( اإلبداعيالتفكير و  الضبط،وجية الوجداني، الذكاء  األنا،قوة  التالية: مقياس ) سالمقايي
، بين الذكاء الوجداني، وقوة األنا  إحصائية اللةدرتباط موجب ذو اوجود إلى النتائج  واسفرت

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ، و  والعاديينووجية الضبط الداخمية لدى الموىوبين 
دالة إحصائّيًا ذات فروق و  ، الموىوبين لصالحالموىوبين والعاديين في أنماط الذكاء الوجداني 

  الموىوبين.لصالح قوة األنا، ووجية الضبط الداخمية  بين الموىوبين والعاديين في
الضبط  وجيةعن دراسة (  (Wood April, et al. 2009 وآخرون وودأجرى كما        

( طالب وطالبة من أعراق مختمفة 225)تكونت من  عينة ىمع األكاديمي النجاحب وعالقتيا
لباحث مقياس لوجية خدم ااست جامعات في أمريكا،التمريض في عدة  في كمياتمسجمين 

وجية الضبط  لدييمالطالب الذين  أن إلىالنتائج  وتصمت، األكاديميمنجاح الضبط ومقياس ل
الذين لدييم وجية ضبط داخمي  طالبال وتميزاألكاديمي  المستوى في أقل كانوا خارجية

 .ماعيةاالجت ميعالقتومتميزين في  األكاديمي النجاح بوجود استراتيجيات لدييم تمكنيم
 :ووجية الضبطدراسات تناولت ما وراء الذاكرة 

ووجية ما وراء الذاكرة  العالقة بينالتعرف عمى  ( إلى0220دراسة سكر ) ىدف     
في مستويات دراسية مختمفة وتخصصات مختمفة ولتحقيق الغرض  لدى طمبة الجامعة  الضبط

 الضبط لناسكياختبار وجية و يتش وبر  لبريوراستخدام مقياس ما وراء الذاكرة من الدراسة تم 
من طمبة الجامعة المستنصرية ( طالب وطالبة 022) قواميااألداتين عمى عينة  وطبقت

بكيفية عمل  متوسط وعيمستوى عينة لدييم الأن أفراد بمدينة بغداد وتوصمت النتائج إلى 
بين ما وراء  ذات داللة إحصائياً وجود عالقة ارتباطية وكذاك داخمي  ولدييم ضبط ذاكرتيم

ووجود داللة إحصائية عمى ارتفاع مستوى الطالب في وجية  الذاكرة ووجية الضبط الداخمية
 الضبط الداخمية.

 الضبط الذاكرة ووجية ( إلى التعرف عمى العالقة بين   0227زكري) ىدفت دراسةو        
جامعة جازان  تربية ةكمي ِفي دراسيًا والعاديات المتفوقات لمطالبات التذكر استراتيجياتو  

والطالبات   في التحصيل الدراسي من المتفوقات طالبة 242أجريت الدراسة عمى عينة قواميا  
الذاكرة واستراتيجيات  ءما ورا بين ارتباطية عالقة وجود إلى النتائج العاديات ، وتوصمت

 فوقاتالمت بين الطالبات إحصائية ذات داللة فروق دالتذكر ووجية الضبط . ، ووجو 
بين  إحصائيةجود فروق ذات داللة وو  ،الذاكرة واستراتيجيات التذكر ءفي ما ورا  والعاديات
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  ووجود فروق ذات داللة المتفوقات،لصالح الطالبات الداخمي  جية الضبطالطالبات في 
في وعي الطالبات المتفوقات باستراتيجيات التذكر والطالبات العاديات لصالح  إحصائية
  .المتفوقاتالطالبات 

مساىمة كل مكون من مكونات ما  تحديد الى ( دراسة ىدفت0225كما اجرى عفيفي )     
وراء الذاكرة )الوعي ، والتنظيم  ، المراقبة ، التشخيص، واستراتيجيات ما وراء الذاكر 

 عن والتعرف ، التنبؤ بالتحصيل األكاديمي في والخارجية الدافعية سواء الداخمية والتوجيات
 التحصيل األكاديميالمرتفع والطالبات ذوي  التحصيل األكاديمي ذوي الطالبات بين لفروقا

( طالبة 222التوجيات الدافعية و ما وراء الذاكرة أجرى الباحث الدراسة عمى )  في المنخفض
لذاكرة ومقياس التوجيات طبق عمييم مقياس ما وراء امن طالبات الصف األول الثانوي 

رت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين ما وراء الذاكرة وأسف ،الدافعية
والتوجيات الدافعية الداخمية والخارجية والتحصيل ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في ما 
وراء الذاكرة  و التوجيات الدافعية الداخمية والخارجية بين الطالبات ذوي التحصيل األكاديمي 

 التحصيل األكاديمي المنخفض لصالح الطالبات مرتفعي التحصيل األكاديمي . المرتفع وذوي
 عمى الدراسات السابقة:عام تعقيب 

تنوع اىداف ومتغيرات الدراسات لمباحثة  اتضحالدراسات السابقة  من خالل استعراض 
 مثل ومتغيرات مختمفة ما وراء الذاكرة إلى دراسة العالقة بين بعض الدراسات  قد ىدفتف

دراسة في و مفيوم الذات والفاعمية الذاتية ( ،0222دراسة البقيعي )المرونة المعرفية في 
في عادات االستذكار و (، 0226دراسة الريماوي)في ( ، والضغط النفسي 0226عسيري)

(، و 0223( ، سعة الذاكرة، والضغوط النفسية كدراسة خميل )0225دراسة أبو العال )
 & Kraayenoord)دراسة الذات القرائي في ز القرائي، مفيوم اإلنجا

Schneider,2009) ،و دراسة( 0226دراسة عداي وغالي ) ىدفت بينما  (Gaetti et 
al., 2008) إلى ( 0227دراسة أحمد ) وىدفت و ، كمتغير وحيد الذاكر ءما ورا إلى دراسة
 تنمية المرونة فيميارات ما وراء الذاكرة  قائم عمىنامج تدريبي بر  فعاليةالتعرف عمى 

إلى بعض الدراسات  ىدفتكما   ،المعرفية ومفيوم الذات األكاديمية لدى طالبات الجامعة
الوجداني  األخالقي و منيا الذكاء المختمفة اتمتغير الو العالقة بين وجية الضبط  التعرف عمى

 إلى( 0225النممة )بينما ىدفت دراسة ، (0222) الحولية( ودراسة 0228دراسة المالكي)ك
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دراسة  ، وىدفتعن الذات والمساندة االجتماعية  اإلفصاحالعالقة بين  التعرف عمى
دراسة ىدفت ، و العالقة بين وجية الضبط ومستوى الطموح  التعرف إلى(0225القحطاني)
 ىدفتكما  ،األفكار الغير عقالنيةالعالقة بين وجية الضبط و  إلى دراسة ( 0225الغامدي)

دراسة ك، والنجاح األكاديمي فعالية الذات والتحصيل عرف عمى إلى التبعض الدراسات 
(Sharaf,2013 & Ahangi) دراسة ك، والنجاح األكاديمي(Wood April, et al. 

2009)    . 
الفئة العمرية والمرحمة من حيث الجنس و  عيناتيا الدراسات في  اختمفت قدو         

فئات  فيمن الجنسين  أجريت عمى األطفال  (Gaetti et al., 2008) دراسة، فالدراسية
عمى عينة   Kraayenoord & Schneider,2009)) دراسة  أجريت،و عمرية مختمفة 

ناث  التالميذ العاديين من  ( التي 0225ودراسة أبو العال) ،في المرحمة االبتدائية  ذكور وا 
ناث ،يا التالميذ ذوي صعوبات التعمم كانت عينت كما تناولت ، االبتدائيةفي المرحمة ذكور وا 

ناث ( من طالب  بعض الدراسات عينات ، ( 0228دراسة المالكي )كالمرحمة الثانوية )ذكور وا 
من العاديين طالب وطالبات  عينو من (Sharaf,2013 & Ahangi)دراسة بينما تناولت 

 لالطالبات مرتفعي التحصي أجريت عمى عينة ( 0225و دراسة عفيفي)، الموىوبين و 
 طالباتو  طالب عينات من دراساتال بعض تناولتكما األكاديمي ومنخفضي التحصيل ، 

(، 0226(، الريماوي)0226(،عسيري )0226وغالي)مثل دراسة ،عداي  مرحمة الجامعيةال
 ودراسة( 0222ودراسة الحويمة ) (،0223(، خميل)0225(، القحطاني )0225النممة )
في حين ( ،0227ودراسة زكري) ،   (Wood April, et al. 2009) (ودراسة0222سكر)
(، الغامدي 0227سة أحمد )ة مثل درايالجامع المرحمة  طالبات عينة منالبعض اآلخر تناول 

(0225. ) 
الدراسات  عيناتيا فبعضالدراسات في األدوات التي طبقتيا عمى  اختمفتكما          
اتفقت معظم الدراسات  كما، م مالحظةوقوائستبيانات البعض استخدم االمقاييس و ال استخدمت

( الذي استخدمت المنيج شبو 0227في استخدام المنيج الوصفي عدا دراسة أحمد )
 التجريبي.
الذاكرة والمتغيرات  ءما ورامن حيث وجود عالقة بين الدراسات في نتائجيا اختمفت و         
( 0227)زكري ( ، و 0220) سكر دراسة ىي ثالثة دراسات معالبحث الحالي  واتفق ،األخرى
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متغيري ما وراء الذاكرة ووجية  بينارتباطية قوية   عالقة وجود في( 0225عفيفي)، و 
في دراسة العالقة بين ما وراء الذاكرة ووجية الضبط في ضوء بعض  واختمف  ،الضبط

لوريوس في مرحمة البكا (العممية واألدبية الدراسية ) التخصصات المتغيرات الديموغرافية وىي
كما ، في مرحمة الماجستير ()صعوبات التعمم ، مناىج وطرق تدريسالدراسية  ، والتخصصات

طالبات كمية العموم والدراسات اإلنسانية في جامعة  حيث كانت من  البحثعينة اختمفت 
  . في المممكة العربية السعودية اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

العالقة  لدراسة بمبرراتالسابقة واالدبيات ة الدراسات مراجع الباحثة من استفادت وقد      
المؤثرات  من يعدان وكالىما انفعاليا واآلخر معرفيا جانبا يمثل أحدىما كون المتغيرينبين 

عداد أدوات الدراسة وتحديد أبعادىا  وفيالميمة في الشخصية،  تأصيل اإلطار النظري وا 
والتوصل إلى توصيات ومقترحات عمى أسس  ا،وتحميميوتفسير النتائج  األساسية، ومناقشة

 .عممية مدروسة
 :ياتَاضوفس أسئلة الدزاسة

جامعة اإلمام في طالبات كمية العموم والدراسات اإلنسانية  مستوى ما السؤال األول:
 الذاكـــرة؟ بن فيصل عمى مقياس ما وراء  نعبد الرحم

في موم والدراسات اإلنسانية طالبات كمية العاتجاىات استجابات  ما السؤال الثاني:
 وجية الضبط؟ عمى مقياسبن فيصل  نعبد الرحمجامعة اإلمام 

( بين 2.24إحصائية عند مستوى الداللة )داللة  عالقة ذاتتوجد  الفرض األول:
بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام بكمية العموم والدراسات اإلنسانية في طالبات درجات المتوسطات 

 ا وراء الذاكرة ووجية الضبط(.م)فيصل عمى مقياسي 
( بين 2.24إحصائية عند مستوى الداللة )داللة  فروق ذات توجد الفرض الثاني:

بن  نعبد الرحماإلمام  جامعةبكمية العموم والدراسات اإلنسانية درجات الطالبات في  اتمتوسط
استراتيجية  الرضا عن الذاكرة، أخطاء الذاكرة،)مقياس ما وراء الذاكرة  ابعاد فيصل عمى

 االقسام العممية،األقسام الكمية لممقياس تعزى إلى متغير التخصص الدراسي ) الذاكرة( والدرجة
 ماجيستير صعوبات التعمم، ماجستير مناىج وطرق تدريس(. األدبية،

 ( بين2.24إحصائية عند مستوى الداللة )داللة  فروق ذاتتوجد  الفرض الثالث:
بن  نعبد الرحماإلمام  جامعةبكمية العموم والدراسات اإلنسانية  الطالبات فيدرجات متوسطات 
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الرضا عن الذاكرة، أخطاء الذاكرة، استراتيجية )مقياس ما وراء الذاكرة  ابعاد فيصل عمى
 ماجيستير( –)بكالوريوس الدراسية  ةالكمية لممقياس تعزى إلى متغير المرحم الذاكرة( والدرجة

 :البخح تحمددا

 :في ثالبح محددات تتمثل 
( طالبة 240( طالبة منيم )285) عينة البحث المكونة من تتمثل :البشرية المحددات -2

كمية العموم والدراسات  في جميعًا مسجمين م( طالبة ماجستير وى33بكالوريوس و)
 .بن فيصل ناإلمام عبد الرحم اإلنسانية بجامعة

بن فيصل  ناإلمام عبد الرحم نية بجامعةكمية العموم والدراسات اإلنسا :المكانية المحددات -0
 بمدينة الجبيل الصناعية.

 (..(2020 / 2021لعام  الثانيالفصل الدراسي  :الزمانية المحددات -2
الذاكرة ووجية الضبط(  ءما ورا) وىي البحث تتمثل في متغيرات :الموضوعية المحددات -3

 .كرة، ومقياس وجية الضبط(الذا ءما ورا)مقياس  لقياسيم وىما المستخدمة واألدوات
 :البخحميَج 

لمناسبتو لطبيعة البحث الحالي، فالمنيج  الوصفي؛ىذا البحث المنيج  استخدم   
الوصفي ىو الذي ييدف إلى معرفة االتجاىات واآلراء والخصائص الديموغرافية لمجتمع 

من التعرف عمى (. وعميو فإن المنيج المتبع في البحث مكن الباحثة 0220البحث )الخميمي، 
الضبط لدى طالبات كمية العموم والدراسات اإلنسانية، والتعرف  ووجوالذاكرة  ءما ورامستوى 

 الذاكرة ووجية الضبط. ءما وراعمى نوع العالقة بين 
 :جمتنع وعيية البخح

حيث تضمنت  الطريقة العشوائية البسيطةعمى  في اختيار العينة ةالباحث تاعتمد     
في التخصصات  السادس والسابع والثامن()الدراسة في المستوى  في منتظماتال الطالبات

المنتظمات في الدراسة في مرحمة الطالبات في مرحمة البكالوريوس، و  العممية واألدبية
كمية العموم والدراسات ب )صعوبات التعمم، ومناىج وطرق تدريس( صتخص الماجستير
  .فيصل بن نعبد الرحمجامعة اإلمام اإلنسانية ب
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  (:8سقى ) خذٔل

انتخــظض ٔانًشحهت انذساعٛت انبحث ) يتغـــٛشاث عهٗ انذساعت بُاء   عُٛت أفشاد ٕٚضح تٕصٚع

 ٔانعـــًش(

 اإلخًانٙ % انعــــذد يتغـــٛشاث انذساعــــــت 

 انتخظظاث

 48.48 192 األدبٛت

396 

 40.40 160 انعهًٛت

 8.59 34  تعهى طعٕباث ياخٛغتٛش

 ٔطشق يُاْح خٛغتٛشيا

 تذسٚظ
10 2.53 

 انًشحهت انذساعٛت
 88.89 352 بكانٕسٕٚط

396 
 11.11 44 ياخٛغتٛش

 : أدوات البخح 

 )إعداد الباحجة( مكياض ما وزاء الراكسة:

 المقياس البحث لبناءوالدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع  االدبيات عمى االطالعتم      
 ،Narens,2004) Muller,2006) (Jonsson,2005) دراسة، مثل

(Nelson&Dunlosky& مقياس من الباحثة استفادت وكذلك (Troyer& Rich, 
 .)0226 غزال،)قبل  من والمعرب (2002

  ثبات املكياض:

 طالبات مرحل ( طالبة من22)عمى عينة استطالعية عددىا المقياس  تم تطبيق 
أن  وراعت الباحثة لو، العام تلتقدير الثبا اجستير( طالبات من مرحمة الم2البكالوريوس و)

 في كما النتائج وكانتتكون مواصفات ىذه العينة مطابقة لمواصفات العينة األساسية، 
 :اآلتي الجدول

 (8) سقى خذٔل

 انعُٛت أفشاد عهٗ)يا ٔساء انزاكشة( ٔانتدضئت انُظفٛت نًقٛاط  خكشٔ َباأنفا انثباث  يعايم ٕٚضح

 :تاالعتطالعٛ

 عذد انعباساث االعتباَتثباث عُٛت 
 خكشٔ َباأنفا 

 

 انُظفٛت انتدضئت

 

 0.906 0.929 42 االعتباَتخًٛع فقشاث 

كرو الذاكرة بطريقة الفا  ءما ورا( أن معامل الثبات الستبانة 0جدول رقم ) اتضح من 
يع قيم ( ويشير ذلك إلى أن جم0.906(، وبطريقة التجزئة النصفية )0.929يساوي ) خنبا

 الثبات ألبعاد لألداة ككل مرتفع جدًا عن الحد األدنى لمقبول.
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 (8سقى )خذٔل 

)يا ٔساء  اعتباَتيٍ يحأس  يحٕس كم ٔانتدضئت انُظفٛت بٍٛ خكشٔ َبايعايم انثباث أنفا ٕٚضح  

 نهًقٛاطانكهٛت  انذسخت انزاكشة( يع

 عذد انعباساث انًقٛاطاألبعاد انعايت 
 خكشٔ َباأنفا 

 

 ئتانتدض

 انُظفٛت

 

 0.843 0.861 13 انبعذ األٔل : انشضا عٍ انزاكشة

 0.883 0.775 19 انبعذ انثاَٙ : أخطاء انزاكشة

انبعذ انثانث : اعتشاتٛدٛت 

 انزاكشة
10 0.753 0.829 

يعايم انثباث انكهٗ أٔ انعاو 

 انًقٛاطندًٛع أبعاد 
42 0.843 0.878 

الذاكرة بطريقة الفا  ءما ورا مقياسبعاد ( أن معامالت الثبات أل2جدول رقم ) وضح 
 - 0.829(، وبطريقة التجزئة النصفية )0.861 -0.753)تراوحت بين  خكرو نبا
( ويدل ذلك عمى أن جميع قيم الثبات ألبعاد األداة مرتفع جدًا عن الحد األدنى 0.883
 لمقبول.
 معامالت حساب خالل نم لممقياس الداخمي االتساق حساب تم :الداخمي االتساق  
  .نفسو لممحور الكمية والدرجة المقياس كل محور من محاور فقرات من فقرة كل بين االرتباط
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  (:8)خذٔل 

نهًحٕس  انكهٛت ( ٔانذسختيا ٔساء انزاكشةانفقشاث ) يٍ فقشة كم بٍٛ عٛبشياٌ استباط يعايمٕٚضح 

 انخاص بٓا

انشضا  األٔل:انبعذ 

 عٍ انزاكشة
 أخطاء انزاكشة ٙ:انثاَانبعذ 

انبعذ انثانث : اعتشاتٛدٛت 

 انزاكشة

 انفقشة
يعايم 

 االستباط
 االستباطيعايم  انفقشة االستباطيعايم  انفقشة االستباطيعايم  انفقشة

A1 0.690 B1 .604** 0 B14 .448* 0 C1 .535* 0 

A2 0.533 B2 .590** 0 B15 .682** 0 C2 0.430 

A3 .797
**

 0 B3 .507* 0 B16 .757** 0 C3 .557** 0 

A4 .651
**

 0 B4 .555** 0 B17 .758** 0 C4 .546* 0 

A5 0.797 B5 .869** 0 B18 .566** 0 C5 .758** 0 

A6 .716
**

 0 B6 .588** 0 B19 .816** 0 C6 .612** 0 

A7 .766
**

 0 B7 .756** 0 

 

C7 .562** 0 

A8 .752
**

 0 B8 .734** 0 C8 .684** 0 

A9 .770
**

 0 B9 .827** 0 C9 0.419 

A10 .555
**

 0 B10 .767** 0 C10 .561** 0 

A11 .766
**

 0 B11 .654** 0 

 A12 .606
**

 0 B12 .836** 0 

A13 .540
*

 0 B13 .890** 0 

*. Correlation is significant at the (0.05) level 

**. Correlation is significant at the (0.01 ) level 
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  :(8)خذٔل 

 (يا ٔساء انزاكشة)عهٗ يقٛاط نًحٕسْا ٔانذسخت انكهٛت  فقشة االستباط نكم يذٖ ٕٚضح

 االستباطيعايم  عذد انفقشاث انًقٛاطاألبعاد انعايت 

   **797. 0----0  *533. 13 انبعذ األٔل : انشضا عٍ انزاكشة

 0 **890.  ----  0 *448. 19 انبعذ انثاَٙ : أخطاء انزاكشة

 **758. 0  ----  0.419  10 بعذ انثانث : اعتشاتٛدٛت انزاكشةان

لمبعد  (0 797. - 0.533)بين  تراوحت االرتباط( أن قيم 4الجدول رقم )وضح  
( لمبعد الثالث وجميعيا 0 758. -0.419و) الثاني،لمبعد  (0 890. - 0 448.و) األول،

مما  (0.01 – 0.05ستوى داللة )قيم ارتباط مرتفعة ومقبولة وذات داللة إحصائية عند م
 الذاكرة. ءما ورا لمقياسيدل عمى صدق االتساق الداخمي 

 تم حساب الصدق بعدة طرق منيا:: الصــــدق 
لتقويم كل أساتذة من أساتذة عمم النفس  (7صدق المحكمين: تم عرض المقياس عمى ) -2

مقياس في صورتو و وكان اللقياس توضع ما لقياسعبارة والحكم عمى مدى مناسبتيا 
( عبارات 2( من المحكمين عمى حذف )3( عبارة واجتمع )34األولية مكون من )

 عبارة مقسمة عمى ثالثة أبعاد( 30وأصبح المقياس في صورتو النيائية مكون من )
 وتمثمت األبعاد في االتي:

صاغت بعد الرضا عن الذاكرة، وبعد أخطاء الذاكرة، وبعد مجال استراتيجيات الذاكرة، و 
الباحثة عدة عبارات تحت كل بعد بما يتناسب مع عينة البحث فكان بعد الرضا عن الذاكرة 

( عبارة وأرقاميم في 22يحتوي عمى )
، وبعد أخطاء الذاكرة يحتوي عمى (2،0،2،3،4،5،6،22،20،22،25،26،27)المقياس

 عبارة ىم (28)
(28،02،02،00،02،03،08،22،22،20،22،23،24،25،26،27،28،32،32 ،)

 عبارة وأرقاميم (22)وبعد استراتيجيات الذاكرة الذي تكون من  
تم تصحيح المقياس وفق تدرج لكرت الخماسي  (7،8،22،23،24،04،05،06،07،30)

درجات(، 0)درجات(، نادرًا 2درجات(، أحيانًا )3درجات(، غالبًا )4لفقرات المقياس وىي دائمًا )
( 30( حيث الدرجة المنخفضة) 022 -30اس من )درجات( وامتدت درجات المقي2أبدًا )

 (.022) ( والدرجة المرتفعة205والدرجة المتوسطة )
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 البنائي: الصـــدق -0
 التي األىداف تحقق مدى يقيس الذي األداة صدق مقاييس أحد البنائي الصدق يعتبر     
 الكمية بالدرجة المقياس محاور من محور كل ارتباط مدى ويبين إلييا، الوصول األداة تريد

 .المقياس لفقرات
 (:8) خذٔل

انكهٛت  انذسخت يع )يا ٔساء انزاكشة( يقٛاطيٍ يحأس  يحٕس نكم عٛبشياٌاستباط  يعايم حٕٚض 

 انًقٛاط

 االستباطتفغٛش دسخت  االستباطيعايم  انًقٛاطيحأس 

 يعُٕ٘قٕٖ خذا   استباط 0 **802. انبعذ األٔل : انشضا عٍ انزاكشة

 يعُٕ٘قٕٖ خذا  استباط  0 **874. ثاَٙ : أخطاء انزاكشةانبعذ ان

انبعذ انثانث : اعتشاتٛدٛت 

 انزاكشة
.941** 0 

 يعُٕ٘قٕٖ خذا  استباط 

*. Correlation is significant at the (0.05) level 

**. Correlation is significant at the (0.01 ) level 

الذاكرة كانت  ءما ورارتباط ألبعاد مقياس ( أن قيمة اال 5ضح الجدول رقم )كما و  
 (0 941)ولمبعد الثالث  (،0 874.(، ولمبعد الثاني تساوي )0 802.لمبعد األول تساوي )

( 0.01 – 0.05موجبة قوية وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ارتباطيةوجميعيا قيم 
 .لقياسومما يدل عمى صدق المقياس لما وضع 

  )إعداد الباحثة(: طوجية الضب مقياس 
 المقياس والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث لبناء االدبيات عمى االطالع تم     
 (.2870، )كفافي ،(Rotter,1975) (،0226)دروزه، دراسة مثل
 Reliabilityثبات: ال

( 22)ا عمى عينة استطالعية عددى تطبيقوعن طريق  لممقياس العام تتقدير الثبا تم      
أن تكون  ةالباحث توقد راع ( طالبات من مرحمة الماجستير2طالبة من البكالوريوس و)

 طريق استخدام معامل ألفاوذلك بمواصفات ىذه العينة مطابقة لمواصفات العينة األساسية، 
 يتضح كما النتائج وكانت Split-Halfالنصفية  والتجزئة Cronbach's Alpha خكرو نبا

 :تياآل الجدول في
  



 م0201( 68) -3ج-يونيوعدد                                      ...     الذاكرة ووجهة الضبط ءالعالقة بين ما ورا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 888 - 

  :(7)سقى خذٔل 

 انعُٛت أفشاد عهٗ)ٔخٓت انضبظ( ٔانتدضئت انُظفٛت نًقٛاط  خكشٔ َباأنفا انثباث  يعايم ٕٚضح

 االعتطالعٛت

  انُظفٛت انتدضئت خكشٔ َباأنفا  عذد انعباساث انًقٛاطثباث عُٛت 

 0.814 0.827 29 انًقٛاطخًٛع فقشاث 

كرو ت لمقياس وجية الضبط ككل بطريقة ألفا أن معامل الثبا (6اتضح من الجدول رقم )    
( مما يدل عمى ثبات 0.814( وبطريقة التجزئة النصفية يساوى )0.827)يساوي  خنبا

 المقياس.
  (:6)خذٔل      

 يقٛاط ٔخٓت انضبظ يٍ يحأس يحٕس كم بٍٛٔانتدضئت انُظفٛت  خكشٔ َبايعايم انثباث أنفا  ٕٚضح

 نّانكهٛت  انذسخت يع

 انًقٛاطعايت األبعاد ان

عذد 

 انعباساث

 

 خكشٔ َباأنفا 

 

 انُظفٛت انتدضئت

 

 0.813 0.829 19 انبعذ األٔل : ٔخٓت انضبظ انذاخهٙ

 0.807 0.814 10 انبعذ انثاَٙ ٔخٓت انضبظ انخاسخٙ

يعايم انثباث انكهٗ أٔ انعاو ندًٛع 

 انًقٛاطأبعاد 
29 0.888 0.889 

امالت الثبات لمقياس وجية الضبط تراوحت بين ( أن مع7اتضح من الجدول رقم )       
 0.807بين ) تتراوحالتجزئة النصفية  كرو نباخ وبطريقةفا ل( بطريقة أ0.829 - 0.814)
مما يدل عمى ( 0.7األدنى لمقبول وىو ) يعيا قيم ثبات مرتفعة جدًا عن الخ( وجم0.813 -

 المقياس.ثبات 
 معامالت حساب خالل من لممقياس داخميال االتساق حساب تم قد :الداخمي االتساق -

لممحور  الكمية والدرجة المقياس كل محور من محاور فقرات من فقرة كل بين االرتباط
 (. 22جدول رقم )كما يتضح في  ونفس
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  (:8) سقى خذٔل

نهًحٕس  انكهٛت ٔانذسخت يقٛاط ٔخٓت انضبظفقشاث  يٍ فقشة كم بٍٛعٛبشياٌ  استباط يعايمٕٚضح 

 انخاص بٓا

 انبعذ انثاَٙ ٔخٓت انضبظ انخاسخٙ انبعذ األٔل : ٔخٓت انضبظ انذاخهٙ

 االستباطيعايم  انفقشة االستباطيعايم  انفقشة االستباطيعايم  انفقشة

A1 .407* 0 A11 0 .354 B1 .398* 0 

A2 .603** 0 A12 .665** 0 B2 .512** 0 

A3 .385* 0 A13 .405* 0 B3 .510** 0 

A4 .482** 0 A14 .373* 0 B4 .436* 0 

A5 .499** 0 A15 .522** 0 B5 .401* 0 

A6 .573** 0 A16 .526** 0 B6 .723** 0 

A7 .542** 0 A17 .495** 0 B7 0  .349 

A8 .818** 0 A18 .556** 0 B8 0 .336 

A9 .848** 0 A19 0  .345 B9 .662** 0 

A10 .483** 0 ---  B10 .400* 0 

*. Correlation is significant at the (0.05) level 

**. Correlation is significant at the (0.01 ) level 

 (:88)خذٔل 

 يقٛاط ٔخٓت انضبظنًحٕسْا عهٗ ٔانذسخت انكهٛت  فقشة االستباط نكم ٕٚضح يذٖ 

 االستباطيعايم  عذد انفقشاث نهًقٛاطاألبعاد انعايت 

     **848. 0 --  0.345     19 انبعذ األٔل : ٔخٓت انضبظ انذاخهٙ

 0  **723.  -  0.336   -  10 انبعذ انثاَٙ ٔخٓت انضبظ انخاسخٙ

( يوضح معامالت ارتباط مرتفعة عند قياس االتساق الداخمي 22الجدول رقم ) 
( 0 848. - 0.345لمقياس وجية الضبط حيث تراوحت قيم االرتباط لمبعد األول بين )

 ( مما يدل عمى صدق االتساق الداخمي لممقياس.0.723– 336. 0ولمبعد الثاني )
 تم حساب الصدق بعدة طرق منيا:: الصــــدق 

س عمم نفأعضاء ىيئة التدريس تخصص  (7)تم عرض المقياس عمى  صدق المحكمين: -2
لو وتكون المقياس  توضع ما لقياسلتقويم كل عبارة والحكم عمى مدى مناسبتيا  تربوي

( عبارات 2من المحكمين عمى حذف ) (2) ( عبارة واجتمع20)بصورتو األولية من 
بعدين ىما  مقسمين عمى ( عبارة.08)وأصبح المقياس في صورتو النيائية مكون من 

سموكية وكانت ارقاميم في  عبارة (24) الباحثة بعد وجية الضبط الداخمي صاغت لو
وجية  ، وبعد(0،4،7،8،22،23،24،27،02،03،04،05،06،07،08)المقياس 

 وكانت ارقاميم في المقياسسموكية عبارة  (23) الباحثة الضبط الخارجي وصاغت لو
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تصحيح وفق الوتم (، 5،3، 26،25، 2،2،6،22،22،20،28،02،00،02) كما يمي:
درجات(، أحيانًا 3درجات(، غالبًا )4تدرج لكرت الخماسي لفقرات المقياس وىي دائمًا )

 -08)وامتدت درجات المقياس من  درجات(،2ًا )درجات(، أبد0)درجات(، نادرًا 2)
والدرجة المرتفعة  (76)والدرجة المتوسطة  (08)حيث كانت الدرجة المنخفضة ( 234

(234).  
 البنائي: الصـــدق -0

 التي األىداف تحقق مدى يقيس الذي األداة صدق مقاييس أحد البنائي الصدق يعتبر 
 الكمية بالدرجة المقياس محاور من محور كل رتباطا مدى ويبين إلييا، الوصول األداة تريد

 االستبانة لفقرات
 (:88خذٔل )

 نهًقٛاطانكهٛت  انذسخت يع يقٛاط ٔخٓت انضبظيٍ يحأس  يحٕس نكم عٛبشياٌط استبا يعايم حٕٚض

 االستباطتفغٛش دسخت  االستباطيعايم  انًقٛاطيحأس 

 تباط قٕٖ خذا  يعُٕ٘اس 0 **818. انبعذ األٔل : ٔخٓت انضبظ انذاخهٙ

 استباط قٕٖ خذا  يعُٕ٘ 0 **834. ٔخٓت انضبظ انخاسخٙ :انبعذ انثاَٙ

*. Correlation is significant at the (0.05) level 

**. Correlation is significant at the (0.01 ) level 

ت لمبعد ( أن قيمة االرتباط ألبعاد مقياس وجية الضبط كان22وضح الجدول رقم )    
( وجميعيا قيم ارتباط موجبة قوية وذات داللة 0 834.ي )( ولمبعد الثان0.818األول )

 ( مما يدل عمى صدق المقياس لما وضع لقياسو.0.01 – 0.05إحصائية عند مستوى )
 (88) سقى خذٔل

ٔفقا نًقٛاط  انضبظٔخٓت يأساءانزاكشة ٔ انعُٛت عهٗ يقٛاط العتداباث تقذٚش٘يٛضاٌ  ٕٚضح 

 انخًاعٙ كشثن

 (االعتداباثانعاو )ٔطف  االتداِ انًتٕعظ انًشخح باألٔصاٌ االعتداباث

 ٚشذِعذو انًٕافقت  8868  ---- 8 :  أبــــــذا  8

 عذو انًٕافقت 8888 -----  8868 : َــــــادسا8

 يحاٚذ 8888  ----  8888 : أحـــٛاَا8

 انًٕافقت 8888  ---- 8888 : غـــــانبا8

 انًٕافقت بشذة 8 -----  8888 ًــــا: دائ8
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 :البخح يفاألساليب اإلحصائية املشتخدمة 

 االجتماعيةالحزمة اإلحصائية لمعموم  برنامج استخدامتم  البحثلموصول إلى نتائج  
SPSS ( وتم 03اإلصدار رقم )األساليب اإلحصائية التالية: استخدام 

والنسب  Frequency لتكراراتوا Descriptive statistics الوصفياإلحصاء  -2
 المئوية % لمتغيرات ونتائج الدراسة.

 سيبرمانباستخدام معامل ارتباط  Bivariate Correlation االرتباطحساب و تم تحميل  -0
correlation coefficient Spearman's بين المتغيرات. االرتباطمعامل  لحساب 

 خكرو نبامعامل ألفا  استخدامب Reliability Statistics سلممقاييتم حساب الثبات  -2
Cronbach's Alpha النصفية ومعامل التجزئة Split-Half. 

( Fف وحساب قيمة ) One Way ANOVA االتجاه أحاديالتباين تم استخدام تحميل  -3
 استجاباتالفروق بين متوسطات ( إليجاد α <0.05)وداللتيا اإلحصائية عند مستوى 

 (. الدراسي )التخصصلدراسة المدروسين لكل متغير من متغيرات ا
  :اليتائج وتفشري مياقشةزابعًا: 

بً  ًعبد السمحجامعة اإلماو يف طالبات كلية العلوو والدزاسات اإلىشاىية  مشتوى ما األول:الشؤال 

 الراكـــسة؟فيصل على مكياض ما وزاء 

 (88)سقى  خذٔل

عبذ َغاَٛت بدايعت اإلياو طانباث كهٛت انعهٕو ٔانذساعاث اإل االعتداباث اتداْاث ٕٚضح

 انزاكـــشةبٍ فٛظم عهٗ يقٛاط يا ٔساء  ٍانشحً
األبعاد انعايت 

 انًقٛاط

 عذد 

N 

انًتٕعظ 

 انحغابٙ

انًتٕعظ 

 %انُغبٙ

انخطأ 

 انًعٛاس٘

 االَحشاف

 انًعٛاس٘

 قًٛت

 ث

انذالنت 

 اإلحظائٛت

 االتداِ

 انعاو

انبعذ األٔل : 

انشضا عٍ 

 انزاكشة

 أحٛاَا 0.172 1.368 0.40 0.02 60.59 3.029 396

انبعذ انثاَٙ : 

 أخطاء انزاكشة
 َادسا 0.000 11.373- 0.71 0.04 51.93 2.597 396

انبعذ انثانث : 

اعتشاتٛدٛت 

 انزاكشة

 أحٛاَا 0.121 1.552 0.74 0.04 61.17 3.058 396

انعاو  االتداِ

ندًٛع أبعاد 

 انًقٛاط

 ٛاَاأح 0.002 3.152- 0.42 0.02 58.63 2.932 396
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 النسبي ،و الحسابيوالمتوسط  استجابات الطالبات  اتجاىات (22الجدول رقم ) وضح       
ية عند ئ( وداللتيا اإلحصا2=  الفرضي)المتوسط  وقيمة ت المعياريوالخطأ واالنحراف 
أن واتضح أيضًا  ،سالمقيا( عمى المقياس ككل وعمى كل بعد من أبعاد 2.24مستوى )
 نعبد الرحمطالبات كمية العموم والدراسات اإلنسانية بجامعة اإلمام ذاكرة لال ءما ورامستوى 

 (2.932الذاكرة ) ءما ورا ألبعادىو المستوى المتوسط إذ بمغ المتوسط العام بن فيصل 
 (،2.597منخفض بمتوسط حسابي )اللممقياس ككل أما بعد أخطاء الذاكرة فكان المستوى 

في المستوى المتوسط  (3.058وبعد استراتيجيات الذاكرة ) (3.029وبعد الرضا عن الذاكرة )
(، 0220)وسكر ( 0222) البقيعيو (، 0226عسيري )واتفق ذلك مع دراسة  لكل منيما.

 ( ودراسة0225( أبو العال )0226) وعداي وغالي(، 0226)الريماوي واختمف مع دراسة 
تنمية الميارات  ىر عمبشكل مباش تركز أن المناىجإلى  ذلك قد يعزىو  (0223) خميل

 ءما ورا مياراتال مباشر عمى تنميةغير  وتركز بشكلالمعرفية وميارات التحميل والتطبيق 
وكذلك انقطاع الطالبات عن الدراسة وتحويل  مكوناتيا،وأحد  الذاكرة ءما وراالمعرفية ويعد 

 مستوى عمى واالالصفية أثر وعدم ممارسة األنشطة  والتعميم إلى التعميم عن بعدالتدريس 
 .لديين الذاكرة ءورا ميارات ما

جامعة اإلماو يف طالبات كلية العلوو والدزاسات اإلىشاىية اجتاٍات استجابات  ما الجاىي:الشؤال 

 وجَة الضبط؟ على مكياضبً فيصل  ًعبد السمح

 (88)سقى  خذٔل

 ٍعبذ انشحًخايعت اإلياو  فٙطانباث كهٛت انعهٕو ٔانذساعاث اإلَغاَٛت  االعتداباث اتداْاثٕٚضح  

 ٔخٓت انضبظ عهٗ يقٛاطبٍ فٛظم 

األبعاد 

انعايت 

 نهًقٛاط

 عذد 

N 

انًتٕعظ 

 انحغابٙ

انًتٕعظ 

 %انُغبٙ

انخطأ 

 انًعٛاس٘

 االَحشاف

 انًعٛاس٘

 قًٛت

 ث

انذالنت 

 اإلحظائٛت

 االتداِ

 انعاو

انبعذ األٔل : 

ٔخٓت 

انضبظ 

 انذاخهٙ

 غــــانبا 0.000 30.513 0.44 0.02 73.47 3.67 396

 :انبعذ انثاَٙ

ٔخٓت 

انضبظ 

 انخاسخٙ

 أحٛاَا 0.121 1.555 0.49 0.02 60.76 3.04 396

انعاو  االتداِ

ندًٛع أبعاد 

 انًقٛاط

 غــــانبا 0.000 21.101 0.34 0.02 67.12 3.36 396
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 الحسابي، والنسبيوالمتوسط استجابات الطالبات  اتجاىات (23الجدول رقم ) وضح        
 اإلحصائية( وداللتيا 2=  الفرضي)المتوسط  وقيمة ت والخطأ المعياري المعياري واالنحراف

أن ه، واتضح ككل وعمى كل بعد من أبعاد وجية الضبط مقياس ( عمى 2.24)عند مستوى 
طالبات كمية العموم والدراسات اإلنسانية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن  استجابات تاتجاىا
ىو المستوى المرتفع حيث بمغ المتوسط العام ألبعاد مقياس وجية الضبط  عمى مقياس فيصل

إذ بمغ متوسط  ( لممقياس ككل، ولمبعد األول )وجية الضبط الداخمي(3.36وجية الضبط )
المستوى العام  في كان (وجية الضبط الخارجي (، ولكن البعد الثاني ) 3.67االستجابات )

ويدل ذلك عمى و ،( عمى فقرات3.04الطالبات ) الستجاباتمتوسط إذ بمغ المتوسط الحسابي ال
 دراسة مع نتائج ذلكواتفق  سيادة وجية الضبط الداخمية لدى الطالبات عينة الدراسة ،

 & Sharaf,2013رف )اآىانجي وش(، ودراسة 0225ودراسة الغامدي )(، 0228المالكي )
Ahangi، )  وآخرون وددراسة و Wood April, et al. 2009)   )، ودراسة سكر

سيادة وجية الضبط إلى ( 0222الحويمة، والرشيد ) دراسة نتائج توصمت، كما (0220)
(  0225عفيفي ) ( و  0227زكري)دراسة وأسفرت نتائج   الموىوبين، الطالب الداخمية لدى

مستوى النضج وقد يعزي ذلك إلى ، الطالبات المتفوقات سيادة وجية الضبط الداخمية لدى إلى
 العميا في مرحمة البكالوريوسالدراسية  لدى الطالبات في المستويات المرتفع  قمي والعمميالع

كذلك طالبات الماجستير و ،  احيث تحتوي المناىج عمى أنشطة تنمي  مستويات التفكير العمي
مناىج تركز بشكل أساسي عمى ميارات التفكير العميا )التحميل ، والتطبيق ، والنقد، يدرسن 
 .واالستدالل، والنقد، والتقويم ، واإلبداع(قراء ، واالستنباط ، واالست

  



 م0201( 68) -3ج-يونيوعدد                                      ...     الذاكرة ووجهة الضبط ءالعالقة بين ما ورا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 888 - 

طالبات دزجات متوسطات ( بني 0.0.إحصائية عيد مشتوى الداللة )داللة  عالقة ذاتتوجد  األول: الفسض

ووجَة ما وزاء الراكسة )فيصل على مكياسي بً  ًعبد السمحامعة اإلماو ظكلية العلوو والدزاسات اإلىشاىية 

 الضبط(0

 (88سقى ) خذٔل

كهٛت انعهٕو ٔانذساعاث اإلَغاَٛت دسخاث طانباث  بٍٛاإلحظائٛت  دالنتّٔ االستباطيعايم  تقًٛ ٕٚضح

 نذ8ٖيا ٔساء انزاكشة ٔٔخٓت انضبظ  عهٗ يقٛاعٙ بٍ فٛظم ٍعبذ انشحًبدايعت اإلياو 

انعالقت بٍٛ 

 انًقٛاعٍٛ

 انعُٛت 

N 

 انًتٕعظ

Mean 

ٛاس٘انًع االَحشاف  

Std. Dev. 
 R  قًٛت 

يغتٕٖ 

 انذالنت
 االعتُتاج

يا يقٛاط 

 انزاكشة ءٔسا
396 2.980 0.423 

.755** 

0 
0.000 

تٕخذ عالقت 

يٕخبت  تاستباطٛ

راث دالنت قٕٚت 

 إحظائٛت
يقٛاط ٔخٓت 

 انضبظ
396 3.356 0.336 

*. Correlation is significant at the (0.05) level 

**. Correlation is significant at the (0.01 ) level 

 αاإلحصائية عند مستوى ) وداللتو االرتباطمعامل  ةقيم (24)الجدول رقم  وضح          
حساب وذلك  الضبط(وراء الذاكرة ووجية  )ماالطالبات عمى مقياسي درجات ( بين 0.05>
( 24بالجدول رقم ) معروضة بيرسون بين المقياسين وكانت النتائج كماىي ارتباطمعامل 

الذاكرة ومقياس وجية  ءما وراموجبة قوية بين مقياس  ارتباطيةالذي وضح وجود عالقة 
( وىي قيمة مرتفعة وموجبة ودالة إحصائيًا 0 755.) االرتباطالضبط إذ بمغت قيمة معامل 
، ) 0227)زكري (، 0220)سكر ، واتفق ذلك مع دراسة 0.01)عند مستوى داللة اقل من )

القوي بين المتغيرين إلى ارتباطيما بشخصية  رتباطاال وقد يعزى  (0225عفيفي ) اسةودر 
الطالبات تفكر كيف تحقق أىدافيا الذاكرة تجعل  ءالطالبات بشكل مباشر فميارات ما ورا
بما يتالءم مع تحقيق أىدافيا فتتذكر المعمومات التي مستعينة باستراتيجيات معينة تختارىا 

القوة  نقاط ومراقبة معالجة المعمومات قادرين عمى وتجعميم ،يدف المرادتتعمق بتحقيق ال
 .عمى تقويميا والعمل لديين والضعف 
تجعل الطالبات تسعى إلى تحقيق أىدافيا ألنيا تعرف  وجية الضبط الداخمي كذلكو   

حيث  لروتر نظرية التعمم االجتماعيمع  قوىذا ما يتف األسباب الكافية وراء نجاحيا أو فشميا
عما يحصل  لنفسو الشخصيةنيا درجة تحميل الفرد المسؤولية وجية الضبط بأ أن إلى تأشار 
 .من أحداث لو
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طالبات دزجات متوسطات بني ( 0.0.شتوى الداللة )إحصائية عيد مداللة  فسوق ذاتتوجد : الفسض الجاىي

مكياض ما وزاء الراكسة  ابعاد فيصل علىبً  ًالسمح عبداإلماو  امعةظكلية العلوو والدزاسات اإلىشاىية 

الللية للنكياض تعزى إىل متغري  السضا عً الراكسة، أخطاء الراكسة، اسرتاتيجية الراكسة( والدزجة)

ماجيشتري صعوبات التعله، ماجشتري مياٍج وطسق  األدبية،األقشاو  العلنية،األقشاو التخصص الدزاسي )

 تدزيص(0

  (88)خذٔل سقى 

 ابعاد عهٗ اعتداباث انطانباثبٍٛ يتٕعطاث  اإلحظائٛت نهفشٔقتحهٛم انتباٍٚ ٔقًٛت )ف( ٔدالنتٓا  َتائحٕضح ٚ

تعض٘  نّ انكهٛت ٔانذسختانشضا عٍ انزاكشة، أخطاء انزاكشة، اعتشاتٛدٛت انزاكشة( )انزاكشة  ءيا ٔسا يقٛاط

 نًتغٛش انتخظض8  

 انذساعٛت اثانتخظظ
 ٔاألبعاد

انعُٛت 

 
N 

تٕعظانً  
Mean 

 االَحشاف
 انًعٛاس٘

Std. 
Dev. 

انخطأ 
 انًعٛاس٘

Std. 
Error 

دسخت 
 انحشٚت

قًٛت 
 ف
F 

 انذالنت
 اإلحظائٛت

 االعتُتاج

انبعذ 
األٔل : 
انشضا 
عٍ 
 انزاكشة

 أقغاو
 األدبٛت

192 2.851
 c
 0.33 0.02 

3 

35.7
3 

0.000 

** 
تٕخذ 

فشٔق راث 
دالنت 
 إحظائٛت

3.126 160 أقغاو عهًٛت
 b

 0.42 0.03 

و8 طعٕباث 
 تعهى

34 3.524
 a
 0.45 0.09 

و8 يُاْح  392
ٔطشق 
 تذسٚظ

10 3.355
 a
 0.43 0.09 

انبعذ 
 :انثاَٙ

أخطاء 
 انزاكشة

أقغاو 
 األدبٛت

192 2.507
 c
 0.72 0.05 

3 

3.89 0.009 

** 
تٕخذ  

فشٔق راث 
دالنت 
 إحظائٛت

2.644 160 أقغاو عهًٛت
 ab

 0.68 0.05 

8 طعٕباث و
 تعهى

34 3.002
 a
 0.76 0.16 

و8 يُاْح  392
ٔطشق 
 تذسٚظ

10 2.610
 ab

 0.49 0.11 

انبعذ 
 :انثانث
اعتشاتٛ
خٛت 
 انزاكشة

أقغاو 
 األدبٛت

192 2.946
 c
 0.67 0.05 

3 

4.28 0.005 

** 
تٕخذ 

فشٔق راث 
دالنت 
 إحظائٛت

3.116 160 أقغاو عهًٛت
 ab

 0.76 0.06 

 و8 طعٕباث
 تعهى

34 3.460
 a
 0.93 0.19 

و8 يُاْح  392
ٔطشق 
 تذسٚظ

10 3.195
 ab

 0.97 0.21 

انذسخت 
انكهٛت 
 نألداة

أقغاو 
 األدبٛت

192 2.822 b 0.36 0.03 
3 

10.9
2 

0.000 

** 
تٕخذ 

فشٔق راث 
دالنت 
 إحظائٛت

 160 أقغاو عهًٛت
3.012 

ab 
0.45 0.04 

و8 طعٕباث 
 تعهى

34 3.248 a 0.53 0.11 

و8 يُاْح  392
ٔطشق 
 تذسٚظ

10 
3.011 

ab 
0.50 0.11 
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بين  اإلحصائية لمفروقتحميل التباين وقيمة )ف( وداللتيا  (25ضح الجدول رقم)و         
طالبات اللدى الكمية لو  الذاكرة والدرجة ءما ورا مقياس ابعاد) االستجابات عمىمتوسطات 

 –ماجيستير صعوبات تعمم  –األدبية  – العممية) في األقسام الدراسي لمتغير التخصصُتعزى 
 ءما وراوجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية في  ( وكانت النتائجتدريسمناىج وطرق 

كانت أعالىم دائما طالبات الماجيستير  حيثلتخصص متغير االمختمفة تعزي ل بأبعادهالذاكرة 
مناىج وطرق ال) تخصص يالماجيستير فطالبات  نتالىو )صعوبات التعمم(، في تخصص

ووجود فروق  ،ةاألدبي في األقسامطالبات الثم  العممية في األقسام طالباتالالتدريس(، ثم 
الذاكرة لمطالبات عمى بعد الرضا عن الذاكرة  ءما ورامعنوية ذات داللة إحصائية في مستوى 

ثم  الماجستيرلصالح طالبات ( 0.000( عند مستوى داللة )35.73حيث بمغت قيمة ف )
دراسة واتفق ذلك  عمى الترتيب. ةاألدبي اتطالبات التخصصثم  ةالعممي اتالتخصصطالبات 
و (، 0220وسكر ) والبقيعي،(، 0223وخميل ) (،0226(، والريماوي )0226) عسيري

(Kraayenoord & Schneider,2009)، و (Gaetti et al., 2008)  زكري
إلى طبيعة المقررات التي تدرسيا طالبات  وقد يعزي ذلك (0225في )عفيودراسة  (،0227)

التي تتضمن تصميم  ماجستير صعوبات التعمم حيث تتضمن مقررات في المقاييس النفسية
 والتشخيص ووضع خطط عالجية لذوي صعوبات التعمم مقاييس، وتحميل ومعالجة البيانات،

مثل)التحميل ، والتطبيق ،  االتفكير العمي وتطبيقيا، كما تتضمن مناىجيم تنمية  مستويات
 .والنقد، واالستدالل، والنقد، والتقويم ، واإلبداع(

الذاكرة لدى طالبات التخصصات األدبية إلى  ءكما تعزى الباحثة انخفاض ما ورا 
انقطاع الطالبات عن الدراسة وتحويل التدريس والتعميم إلى التعميم عن بعد وعدم ممارسة 

 التدريبات الميدانية التي كانت تمارسيا في المدارس.المشاىدات و و  صفيةاألنشطة الال
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الطالبات  دزجاتمتوسطات ( بني 0.0.إحصائية عيد مشتوى الداللة )داللة  فسوق ذاتتوجد  الفسض الجالح:

راكسة مكياض ما وزاء ال ابعاد فيصل علىبً  ًعبد السمحاإلماو  امعةظكلية العلوو والدزاسات اإلىشاىية يف 

 ةاملسحل الللية للنكياض تعزى إىل متغري السضا عً الراكسة، أخطاء الراكسة، اسرتاتيجية الراكسة( والدزجة)

 (0ماجيشتري –)بلالوزيوض الدزاسية 

 (87)خذٔل سقى 

اعتداباث انطانباث بٍٛ يتٕعطاث  اإلحظائٛت نهفشٔقَتائح تحهٛم انتباٍٚ ٔقًٛت )ف( ٔدالنتٓا ٕٚضح 

 8  نًشحهت انذساعٛتنًتغٛش اانكهٛت نّ تعض٘  انزاكشة ٔانذسخت ءيا ٔسا يقٛاط ابعاد) عهٗ

انًشحهت انذساعٛت 

 األبعادٔ

انعٛ

 َت 

N 

انًتٕ

 عظ

Mea

n 

 االَحشاف

 انًعٛاس٘

Std. 

Dev. 

انخطأ 

 انًعٛاس٘

Std. 

Error 

دسخت 

 انحشٚت

قًٛت 

 ث

 انذالنت

اإلحظا

 ئٛت

 االعتُتاج

انبعذ األٔل 

: انشضا 

 عٍ انزاكشة

بكانٕسٕٚ

  ط

35

2 
2.978 0.40 0.02 

394 

-

7.25

8 

0.000 

تٕخذ 

فشٔق راث 

دالنت 

 إحظائٛت

نظانح 

طانباث 

 انًاخٛغتٛش

 0.07 0.45 3.445 44 ياخغتٛش 

 

انبعذ انثاَٙ 

: أخطاء 

 انزاكشة

بكانٕسٕٚ

 ط

35

2 
2.569 0.71 0.04 

394 

-

2.24

2 

0.026 

تٕخذ 

فشٔق راث 

دالنت 

 إحظائٛت

نظانح 

طانباث 

ًاخٛغتٛشان  

 0.10 0.67 2.820 44 ياخغتٛش 

انبعذ انثانث 

 :

اعتشاتٛدٛت 

 انزاكشة

بكانٕسٕٚ

 ط

35

2 
3.023 0.71 0.04 

394 

-

2.71

1 

0.007 

تٕخذ 

فشٔق راث 

دالنت 

 إحظائٛت

نظانح 

طانباث 

 انًاخٛغتٛش

 0.14 0.96 3.345 44 ياخغتٛش 

انذسخت 

انكهٛت 

 نألداة

بكانٕسٕٚ

 ط

35

2 
2.908 0.41 0.02 

394 

-

3.15

2 

0.002 

تٕخذ 

فشٔق راث 

دالنت 

 إحظائٛت

نظانح 

طانباث 

 انًاخٛغتٛش

 0.08 0.53 3.123 44 ياخغتٛش 
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بين  اإلحصائية لمفروقتحميل التباين وقيمة )ف( وداللتيا ( 26وضح الجدول رقم) 
طالبات اللدى لو  الكمية الذاكرة والدرجة ءما ورا مقياس ابعاد) االستجابات عمىمتوسطات 

وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية في ما  وكانت النتائجالدراسية  ةلمتغير المرحمُتعزى 
( 0.05عند مستوى الداللة )المرحمة الدراسية   لمتغير عاده المختمفة تعزىالذاكرة بأب ءورا

والدراسات اإلنسانية  كمية العموم الذاكرة والدرجة الكمية لدى طالبات ءما ورامقياس  دعمى أبعا
عند   7.258) ، حيث بمغت قيمة )ت( لبعد الرضا عن الذاكرة )نعبد الرحماإلمام  بجامعة

(بمستوى داللة  2.242( وبمغت قيمة )ت( لبعد أخطاء الذاكرة ) 0.000مستوى الداللة ) 
( عند مستوى الداللة 2.711الذاكرة ) استراتيجية، وبمغت قيمة )ت( لبعد  0.026))
( ، 0.002( عند مستوى داللة )  3.152ت قيمة )ت( )( ، ولممقياس ككل بمغ0.007)

( وبالتالي يوجد فروق ذات داللة 0.05وجميعيا فروق معنوية ذات داللة إحصائية أقل من )
ية لصالح طالبات مرحمة لممرحمة الدراس الذاكرة لمطالبات تعزى ءما وراإحصائية في مستوى 

( حيث ارتفع مستوى 0226) وآخرين مع دراسة عسيريالنتيجة  ىذه تالماجستير واتفق
من مرحمة البكالوريوس ودراسة  الطالب فيما وراء الذاكرة في المستويات الدراسية العميا

التي توصمت إلى وجود فروق في مستوى ما وراء الذاكرة في المستويات  (0226الريماوي )
( التي توصمت إلى 0222تمفت مع دراسة البقيعي )واخ الدراسية العميا لصالح الطالبات اإلناث

   .المستوى الدراسي دالة إحصائيًا تعزى إلى متغير  ذات وعدم وجود فروق
لى إلى ارتفاع قدرة الطالبات عمى التعمم الذاتي في مرحمة الماجستير و ذلك  وقد يعزى       ا 

والمشاريع  مج،البراتصميم طبيعة المقررات التي تدرسيا حيث تتضمن مقررات في 
ركز عمى ميام وجميع ذلك ي رسالة الماجستير الطالبات في ىذه المرحمة تعدكما ، ....البحثية
واالستنباط  والنقد، والتطبيق، ،والربط  التحميل)فييا الطالبات ميارات  تستخدم بحثية وتكميفات

صدار األحكام والتقويم،، واالستدالل، والنقد واالستقراء، ، وأيضًا اتاحة اإلبداع(و  والتقييم وا 
في ىذه المرحمة  متواصل المباشر مع المشرفين عميينحضور طالبات الماجستير إلى الكمية ل

ى عكس طالبات مرحمة بعض المحاضرات بشكل مباشر وذلك لقمة عددىم. عم وحضور
ز( في ظل بعد من خالل برامج )الزوم والتيمالبكالوريوس الذين يتمقون محاضراتيم عن 

 .الذاكرة لديين ءعمى مستوى ميارات ما وراة كورونا مما أثر ذلك جائح
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 :البخح توصيات

مجموعة من  ةالباحث تستخمص الحالي من نتائج البحثعنو  عمى ضوء ما أسفر 
تطوير العممية التعميمية، كما قد تفيد و تحسين  التوصيات التربوية التي قد تسيم في

 تالتوصيا إيجاز يمكنو  وأعضاء ىيئة التدريس.من واضعي المناىج الدراسية المتخصصين 
 :في اآلتيالتربوية 

طالب  لدىبميارات ما وراء الذاكرة تصميم برامج تدريبية لتعديل وتحسين الوعي  .2
التي تمكنيم من  أساليب التنظيم والضبط الذاتي وتطوير بتفكيرىموعييم وتنمية ، الجامعة

 .ىداف التي تم تحديدىااأل نحو سموكيم وتوجيو وتقييميا ذواتيم فيم
إلى  ذلك تفكيرىم؛ مما يؤدي عمميات فيلدى المتعممين  ميارات التفكير التأمميتنمية   .0

 .فعالية وجعميا أكثر التعميم والتعمم ةعممي تيسير
، والتخطي بالطالب من الذاكرةالتركيز عمى الجوانب التطبيقية والعممية لميارات ما وراء  .2

 إدارة واستثمار الجوانب المعرفية.مرحمة الحفظ إلى مرحمة 
 المختمفة برامج تدريبية في التخصصات العممية والتخصصات األدبية الجامعات توفير .3

لدى جميع طالب وطالبات  الداخمي ووجية الضبط وراء الذاكرة ما مياراتتستيدف تنمية 
 الجامعة. 

طالب الجامعة لتنمية المراقبة والتقويم لدى و  التنظيم ميارات يعززما العمل عمى كل  .4
 الذاكرة.ميارات ما وراء  لتعزيزمياراتيم 

ميارات ما وراء الذاكرة  ةتنمي تعززالتي  ةاألنشطة المنيجية والغير منيجي كل إتاحة .5
في المرحمة  األدبيةالعممية و طالب الجامعة في االقسام الضبط الداخمي لدى ووجية 

 .الجامعية والدراسات العميا
التي  الصعوبات جيدين لدييم القدرة عمى حل المشكالت ومواجية مفكرينتنمية متعممين  .6

 المجاالت. كافة في تواجييم وتتحداىم
اجراء المزيد من الدراسات والبحوث المستقبمية حول ميارات ما وراء الذاكرة ووجية  .7

 الضبط ومتغيرات نفسية ومعرفية وانفعالية أخري.
ما وراء الذاكرة ووجية الضبط مع فئة الطالب  اجراء المزيد من الدراسات حول ميارات .8

 الموىوبين وفئات أخرى.
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 املساجع

 املساجع العسبية: أواًل:

 ،٠ ط والتوزيع، لمنشر أسامة دار ،الذاكرة ءوما ورا الذاكرة .(٢١٠٢)الواحد.  عبد سميمان ابراىيم،-
 عمان.  األردن،

 .(٢١٠2) محمد. أبو العبل ، زينب -
كمية  -جامعة عين شمس ،  التعمم صعوبات ذوي لدى كاراالستذ وعادات  الذاكرة وراء ما  ميارات

 .مجمة البحث العممي في التربية البنات لآلداب والعموم والتربية
 طمبة لدى األكاديمي االنجاز ودافعية الذاكرة ءما ورا بين العبلقة .(٢١١2)عاوية. أبو غزال، م -

 .الخامس عشرعدد ال ،الثالث مجمدال ،التربوية العموم في األردنية المجمة .اليرموك جامعة
(. فاعمية التدريس التبادلي عمى تنمية ميارات اتخاذ القرار ٢٠١2البقري، إيمان السيد رضا حافظ ) -

 – ٠51، ٠22ي مادة الحياء لدى طبلب الصف األول الثانوي، مجمة القراءة والمعرفة، مصر، ف
٠22. 

وراء الذاكرة والمرونة المعرفية لدى طمبة السنة الجامعية  ام .(٢١٠1البقيعي. نافز أحمد عبيد ) -
مجمة العموم  لغوث،اكمية العموم التربوية واآلداب الجامعية وكالة  النفس،األولى، قسم التربية وعمم 

من  .153-1٠4(، 1)٠1التربوية والنفسية. 
http://content.mandumah.com.library.iau.edu.sa/ 

وقمق  والدافع لئلنجاز(. نمذجة العبلقات بين وجية الضبط ٢١١2. )معبد العظيالبنا، إسعاد  -
 .123-1١٢ .العدد الثامن والثبلثون .وأثرىا عمى التحصيل األكاديمي. مجمة كمية اآلداب متحاناال

فعالية برنامج تدريبي قائم عمى ميارات ما وراء الذاكرة وأثره عمى (.٢١٠3.) أحمد، ميمي السيد- 
المؤسسة العربية لمتربية والعموم . المرونة المعرفية ومفيوم الذات األكاديمية لدى طالبات الجامعة

 منالتربوية. المجمة العربية لمعموم  .واآلداب
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/ 

لدى  والتكيف النفسيالتحصيل الدراسي  وكل منبين مركز الضبط  ة(. العبلق٠442)جبريل موسى  -
 .123-153(، ص ٢) ٢1ماالردن، المراىقين. مجمة دراسات العموم التربوية، 

(. أثر برنامج تربوي في تغير موقع الضبط الخارجي الى داخمي ٢١١1)ى عمالجحيشي، قيس محمد  -
 .كمية التربية، جامعة الموصل دكتوراه،االعدادية. أطروحة   لدى طمبة المرحمة

http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0490&page=1&from=
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0490&page=1&from=
http://content.mandumah.com.library.iau.edu.sa/
http://content.mandumah.com.library.iau.edu.sa/
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/
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في  اليرموك جامعة طمبة من عينة لدى الذاكرة  ء.ما ورا ( ٢١١4 ) .ذياب الناصر عبد الجراح، -
اإلنسانية  لمعموم الشارقة مجمة الدراسي، والتحصيل االختبار وقمق الجنس متغيرات ضوء

  اليرموك. جامعة التربية، كمية ،واالجتماعية
ىـ(. أثر التخصص الدراسي ووجية الضبط عمى الذكاء الشخصي ٠1٢1الحكمي، إبراىيم الحسن ) -

 .واإلنسانيةلطبلب جامعة أم القرى فرع الطائف. مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية واالجتماعية 
 .٢٠3-٠22 .المجمد السادس عشر، العدد األول

الذكاء الوجداني وعبلقتو بوجية الضبط وقوة  .(٢١٠١)جاسم أمثال ىادي، والرشيد، مالك  الحولية، -
 -عين شمس ةاألنا دراسة مقارنة بين عينة من الطمبة الموىوبين والعاديين في دولة الكويت. جامع

 ب عين شمس كمية اآلداب.كمية اآلداب. حوليات آدا
 اإلمارات: دار القمم لمنشر والتوزيع. ،(٠)ط .(. البحث العممي التربوي٢١٠٢الخميمي، خميل يوسف ) -
الخارجي( وعبلقتيا  –(. وجية الضبط )الداخمي ٢١٠2القحطاني، محمد بن متروك آل شري ) -

معة اإلمام محمد بن سعود الديموغرافية لدى طبلب جا بمستوى الطموح في ضوء بعض المتغيرات
 ناإلسبلمية. ماإلمام محمد بن سعود  ةاالجتماعية. جامعكمية العموم  –قسم عمم النفس اإلسبلمية. 

http://content.mandumah.com/download 
 وعبلقتو باإلنجازعمم النفس التربوي  نحووالمعممين (. اتجاىات الطبلب ٠442)عمي الديب، محمد  -

 .1٠-3، ص ص1٢مجمة عمم النفس، ع.  .والعمانيين: دراسة مقارنة بين المصريين األكاديمي
 ( عمم النفس المعرفي، دار الشروق، القاىرة.٢١١1عبد الرحيم ) الزغمول عماد النصير، الزغمول رافع -
الذاكرة وعبلقتيا بالتواصل  ءوما ورايز المعمومات سعة تجي .(٢١٠1) يأبو المعاط القفاص، وليد -

جامعة االمارات العربية المتحدة  التربوية،المجمة الدولية لؤلبحاث  الشفيي لدى طبلب الجامعة،
 .12٠ -1٢1ص:  (،1٠)

 باألفكار وعبلقتيا( الخارجية – الداخمية) الضبط وجية(. ٢١٠2) قالغامدي، غرم اهلل بن عبد الرزا -
. 5المكرمة. مجمة جامعة شقراء. المجمد ع بمكة الجامعية الكمية طبلب من عينة لدى ةنيغير العقبل
 اليرموك. جامعة :التربية كمية ،واالجتماعية

 وأثرة ةالوعي بما وراء الذاكر  معمومات مقدار لتحسين برنامج (. فاعمية٢١١2احمد ) مختار ،الكيال -
 صعوبات ذوي تبلميذ لدى العاممة لذاكرةبا المعرفي التجييز منظومة كفاءة تحسين في

الطمبة  من عينة لدى الضبط بوجية وعبلقتو األخبلقي (. الذكاء٢١٠4) ىبلل محمد فاطمة المالكي، -
 التربوية العموم مجمة. البحرين. بمممكة الحكومية المدارس في والعاديين الموىوبين المراىقين
 .ميالعم النشر مركز - البحرين جامعةوالنفسية. 

http://content.mandumah.com/download
http://content.mandumah.com/download
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اإلفصاح عن الذات، وعبلقتو بكل من  .(٢١٠2) نبن سممان بن عبد الرحم نالنممة، عبد الرحم -
المساندة االجتماعية، ووجية الضبط لدى طبلب وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية. 

عمادة البحث العممي. مجمة العموم اإلنسانية  –اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية  ةجامع
 واالجتماعية.

وجية الضبط وعبلقتيا بالضغوط النفسية في ضوء بعض  .ىـ(٠111) عبد اهللابمغيث، عبير ب -
قسم عمم النفس، كمية العموم  ماجستير.المتغيرات لدى طالبات جامعة الممك سعود. رسالة 

 الرياض. .االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية
ية الضبط وتوكيد الذات دراسة مقارنة بين طبلب الجامعة المقيمين في وج .(٢١١2)فائقة بدر،  -

المممكة العربية السعودية وخارجيا. دراسات عربية في عمم النفس، المجمد الخامس، العدد األول، 
٠٠-11. 

دارة الوقت لدى  ءما ورا .(٢١١2المغازي ) وعجاج، خيري دعبد المجي جمجل، نصرة - الذاكرة وا 
جامعة  .التربيةالمؤتمر السنوي السادس لكمية  التعميمية.ضوء النوع والعمر والمرحمة  المعممين في
 .115-٢٢3  ص.ص: أبريل،( ٠٠-٠١كفر الشيخ )

العاممة وما وراء الذاكرة وعبلقتيما بالضغوط النفسية لدى طمبة  ةالذاكر  .(٢١٠1)ابراىيم خميل،  -
 الييثم، بغداد، العراق. ابن .تربيةدكتوراه، جامعة بغداد. كمية ال الجامعة رسالة

 الدراساتطمبة  لدى عبلقة ذات أخرىمتغيرات و  الضبط وجية بين لعبلقة(. ا٢١١2( أفنان دروزة، -
سمسمة الدراسات  :اإلسبلمية الجامعةمجمة  .الوطنية النجاح جامعة العميا. كمية التربية،

 .111-121( ٠)٠5.اإلنسانية
 افعية والتعمم". القاىرة: مكتبة النيضة المصرية."الد م(.٢١١1زايد، نبيل ) -
 ووجية التذكر واستراتيجيات الذاكرة ء(. ما ورا٢١١3)اهلل.  عبد محمد بنت نوال ،زكري -
. رسالة ماجستير غير منشورة، ومفيوم الذات(. العبلقة بين مركز الضبط ٠442)عبير سرحان،  -

 جامعة النجاح، نابمس، فمسطين.
الجامعة. مجمة  طمبة لدى الضبط بوجية وعبلقتو الذاكرة وراء ما .(٢١٠٢)ريم. سكر، حيدر ك -

 منالبحوث التربوية والنفسية. العدد الثالث والثبلثون. كمية التربة / جامعة بغداد. 
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Record/438533/Description#t

abnav 
في  وأثره الذاكرة ءوما ورا النسبي العزو عمى التدريب فعالية .(٢١١2(صبلح  منتصر ،سميمان -

ة رسال .التعمم صعوبات ذوي تبلميذ لدى رئي ا الق والفيم الذاتية والكفاءة األكاديمية الدافعية تحسين
 .أسيوط جامعة :التربية كمية دكتوراه،

http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Record/438533/Description#tabnav
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Record/438533/Description#tabnav
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 تنبؤيو متغيرات .االكاديمية والدافعية الذاكرة وراء وما العزو أسموب.(٢١١١) مصطفى إمام سيد -
 .63 - 91 ،33 (1) التربية كمية مجمة .بدمياط التربية كمية طبلب األكاديمي لدى لمتحصيل

 عمان. :اسامة دار ،المعرفي النفس (. عمم٢١٠١)، فخري يعبد الياد -
 من عينة لدى الداخمي الضبط وجية لتنمية إرشادي برنامج فاعمية(. ٢١٠2) يعبود، سحر عبد الغن -

 . مجمة اإلرشاد النفسي. جامعة عين شمس. مركز اإلرشاد النفسي. اإليوائية بالمؤسسات المودعات
ذاكرة لدى طمبة الجامعة. مجمة ال ءما ورا .(٢١٠2فالح ) ءلفتة، وغالي، سما ةعداي، عبد الزىر   -

المجل – 5أبحاث البصرة لمعموم اإلنسانية. جامعة البصرة. كمية التربية لمعموم اإلنسانية. ال عدد
 /http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa  من. 1٢د

القضاة، محمد فرحان، والبرصان، إسماعيل سبلمة، الصبحيين، وعمى موسى عسيري محمد عمى و  -
مجمة سعود.  الممك جامعة طمبة الذاتية لدى بالفاعمية وعبلقتيا الذاكرة وراء ما ( ميارات٢١٠2)

 . جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات التربوية والنفسية
الدافعية  والتوجيات الذاكرة ءما ورا مكونات (. عبلقة٢١١2)عفيفي، منال شمس الدين أحمد  -

 .السويس قناة ةجامع .التربية كمية ،ماجستير رسالة الدراسي، بالتحصيل
الذاكرة عمى أداء  ءما ورافعالية برنامج تدريبي لتنمية ميارات  .(٢١٠1)فتحي  عكاشة، محمود -

المجمة العربية لتطوير  التربية،الذاكرة العاممة أثناء حل المشكمة لدى عينة من طبلب كمية 
 .٠١3-2٠( 2) التفوق

 جامعة طمبة لدى األكاديمي االنجاز ودافعية الذاكرة ءما ورا بين (. العبلقة٢١١2غزال، معاوية ) -
 .االردن ،٠ وعدد 1 مجمد التربوية، العموم في المجمة األردنية .اليرموك

م(. "درجة الضبط وعبلقتيا بتقدير الذات وقوة األنا لدى متعاطي المواد ٠442فايد، حسين عمي ) -
 .٠15، ص 1٢ لمكتاب عددمجمة عمم النفس، الييئة المصرية العامة   المتعددة".

فعالية برنامج تدريبي لتنمية ميارات ما وراء الذاكرة لدى طمبة المرحمة  .(٢١٠٢بكر ) فضل، حسين -
 .٠525-٠5٢5ص.ص:  (،٢١1) األردنية في العموم التربوية المجمة اإلعدادية،

(. االنفصال عن األسرة في الطفولة وعبلقتو بمصدر الضبط واالكتئاب. ٠44٢) .أحمد ركامل، سيي -
 .٢24-٢15ت نفسية، يناير، صالقاىرة: مجمة دراسا

مكتبة األنجمو  القاىرة: بالمقياس.وجية الضبط والتعريف  مقياس .أ(٠43٢) الدين كفافي، عبلء -
 ت. د.المصرية، 

 النفسية.بعض دراسات حول وجية الضبط وعدد من المتغيرات  .ب(٠43٢)الدين  كفافي، عبلء -
 المصرية.القاىرة: مكتبة األنجمو 

http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1182&page=1&from=
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1182&page=1&from=
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1182&page=1&from=
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 ةباالستدعاء. رسال وعبلقتيا ألسببي والعزو الذاكرة ءورا ا(. م٢١١٢) حافظ سميمان أمل ،نجاتي -
 .شمس عين التربية. جامعة كمية ،ماجستير

. رسالة ومفيوم الذاتمركز الضبط  والجنس فيأثر التحصيل األكاديمي  (.٠433) عمىاليعقوب،  -
    ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، االردن.

 المسيرة دار المعرفية، العقمية العمميات في الفردية ق. الفرو ) ٢١٠٠)الواحد  عبد ميمانس يوسف، -
 والتوزيع. لمنشر
 القدس جامعة طمبة لدى النفسي بالضغط وعبلقتو الذاكرة وراء (. ما٢١٠2)أحمد  طالب عمر الريماوي،
 .األبحاث ونشر لمعموم العربية بغزة، المجمة لمبحوث القومي المركز
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