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( : فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارات ماوراء الذاكرة على 2013منى جميل محمد عماره )
في  الماجستيردرجة ، أداء الذاكرة العاملة أثناء حل المشكلة لدى عينة من طالب كلية التربية

، كلية التربية جامعة التعليمي" من قسـم علم النفس التعليميالتربية "تخصص علم النفس 
 .رإسكندرية فرع دمنهو 

 ملخص الدراسة
 مقدمة :

أدى تعقد الحياة المعاصرة وصعوبتها، إلى مواجهة الفرد لمشكالت وتحديات مختلفة 
في حياته اليومية والتي تتراوح في صعوبتها من البسيط إلى المعقد ، ولما كانت الذاكرة وجديدة 

 ورشة عملمن أهم العمليات العقلية التي يحتاجها الفرد في حل مشكالته فإنه يكون بحاجة إلى 
عند مواجهته للمشكالت المعقدة لتقوم بأكثر من مجرد تخزين مؤقت للمعلومات بواسطة الذاكرة 

رة المدى واالسترجاع المباشر من الذاكرة طويلة المدى، بل يتم من خاللها القيام بالتفاعل قصي
والتنسيق بين معطيات الموقف أوالمدخالت المشفرة بواسطة الذاكرة قصيرة المدى وبين ما هو 

اء أوتنشيط القواعد ذات الصلة، وانتق موجود بالذاكرة طويلة المدى ثم التنشيط المؤقت للمعلومات
حتى يتم المعالجة النشطة  المثيرات ذات الصلة من الموقف، وعزل المثيرات غير ذات الصلة

 . "الذاكرة العاملة"(Baddeley and Hitch, 1978)للمعلومات وهي ما أطلق عليها 
طبيعة عمليات الذاكرة العاملة في ضوء عالقتها بكل  كانت هناك حاجة لفهم، ومن هنا

دى والذاكرة طويلة المدى ، وألن الموقف الذي يتطلب حاًل لمشكلة ما من من الذاكرة قصيرة الم
أكثر المواقف الذي يتجلى من خالله فهم عالقة الذاكرة العاملة بكلتا النوعين من الذاكرة، فإنه تم  
اختيار متغيرات هذه الدراسة حيث لم نهتم فقط بطبيعة عمل الذاكرة العاملة وعالقتها بأنواع 

ألخرى أوحل المشكلة بل أيضًا نحتاج بالضرورة الوعي والمراقبة والتحكم في عمل الذاكرة الذاكرة ا
العاملة من خالل مستوى أعلى في عملها يعمل على تحسين أدائها أثناء حل المشكالت وهو 
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 Nelson and) مستوى ماوراء الذاكرة وذلك وفقًا للنموذج الذي تتبناه الدراسة وهو نموذج
Narens, 1994)  
 مشكلة الدراسة :

 تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي األتي:
 ما فعالية برنامج تدريبي تنمية مهارات ما وراء الذاكرة على أداء الذاكرة العاملة )التشفير-

االستدعاء( أثناء مهام حل المشكالت العامة )مهام المدى اإلجرائية(  -المعالجة والتخزين
 لدى عينة من طالب كلية التربية؟ 

 أهداف الدراسة :
 تهدف الدراسة الحالية إلى :

الذي تلعبه مهارات ماوراء الذاكرة باعتبارها أحد المعالجات ماوراء المعرفية  تحديد الدور .1
للمعلومات في أداء الذاكرة العاملة عند التعامل مع المشكالت وبالتالي فهم لنقطة التقاطع 

 التي تجمع هذه المتغيرات ببعضها.
 -المراقبة -)الوعي التحقق من نجاح البرنامج التدريبي في تنمية مهارات ما وراء الذاكرة  .2

 الضبط( لدى عينة من طلبة كلية التربية 
التحقق من فعالية البرنامج التدريبي لتنمية مهارات ماوراء الذاكرة على أداء الذاكرة العاملة  .3

من خالل معرفة التمثيالت التي تتم في الذاكرة العاملة لتوضيح العالقة بين التمثيالت 
 الذاكرة العاملة أثناء حل المشكلة ومهارات ماوراء الذاكرة. الداخلية )النماذج العقلية( في

 أهمية الدراسة :
  -تتحدد أهمية الدراسة الحالية في : 

 األهمية النظرية : 
المعالجة  أنماط من كنمط تناول ماوراء الذاكرة إنَّه حيث ذاته، بحد الموضوع جدة -أ

 والذي أثناء مواقف حل المشكلة،ماوراء المعرفية وعالقته بعمليات الذاكرة العاملة 
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العمليات العقلية  بمحاولة فهم االهتمام نحو عالميًا، المعاصر استجابة للتوجه يعتبر
 التي تدور في أذهان المتعلمين في مواقف التعلم.

تكشف هذه الدراسة عن مدى االرتباط بين مهارات ماوراء الذاكرة وأداء الذاكرة   -ب
تحسين أداء الطالب خالل عملية التعلم؛ مما يترك أثره العاملة؛ والتي قد تسهم في 

 اإليجابي عند تعاملهم مع المشكالت سواء العامة أو األكاديمية.
تسهم هذه الدراسة في الكشف عن الجوانب األخرى للذاكرة العاملة عند التعامل مع  -ج

ام موقف مشكل يمر به الفرد؛ حيث تبنت الباحثة المهام الثنائية بداًل من المه
األحادية للكشف عن عمليات الذاكرة العاملة، كما تكشف هذه المهام عن كيفية 

 تعديل سعة الذاكرة العاملة عندما تمثل المهام عبًء عليها.
تقديم عدد من التوصيات المرتبطة بتفعيل عمليات التعلم والتذكر وتسهيل حل  -د

 المشكلة بشكل فعال.
  األهمية التطبيقية :

تطبيق مهارات ما وراء الذاكرة عند الدراسة أواالستذكار  تدريب الطالب على -أ
والتعرف على نتائجها االيجابية على أداء الذاكرة العاملة لديهم خاصة أثناء حل 

 المشكالت.
يمكن لنتائج هذه الدراسة أن تساعد كل من المعلم والمتعلم في ترتيب مواقف   -ب

 حسين أدائهم المعرفي. التعلم  واختيار االستراتيجيات الفعالة من أجل ت
تساعد نتائج هذه الدراسة القائمين على العملية التعليمية لجعل المتعلمين محور  -ج

العملية التعليمية من خالل إعداد برامج ودمج تدريبات حول مهارات ماوراء 
 الذاكرة.

تسهم نتائج هذه الدراسة في تقديم أمثلة لنماذج عقلية لكل من مرتفعي  -د
اكرة العاملة وعالقة ذلك بمهارات ماوراء الذاكرة بما يثير ومنخفضي أداء الذ
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اهتمام الباحثين والدارسين نحو إجراء المزيد من الدراسات التجريبية ودراسات 
الحالة للوقوف على الفروق النوعية بينهما ومن ثم تقديم نماذج عقلية يمكن 

 مين.اتباعها لرفع مستوى األداء األكاديمي وغير األكاديمي للمتعل
 عينة الدراسة :

( طالب وطالبة ممن يدرسون بكلية التربية جامعة دمنهور 21تكونت عينة الدراسة من )
 2012 - 2011بالفرقة األولى شعبة علم النفس في العام الجامعي

 أدوات الدراسة :
 شملت أدوات الدراسة ما يلي:

المهام الثنائية للذاكرة اختبار مدى الذاكرة العاملة اإلجرائي والذي بني على أساس  .1
وقامت الباحثة  (Turner and Engle, 1989)التي قدمهاالعاملة )التخزين والمعالجة( 

 بترجمته وتعديله والتأكد من صدقه وثباته.
 مقياس مهارات ما وراء الذاكرة )إعداد الباحثة(.  .2
دراسة )إعداد البرنامج التدريبي لمهارات ماوراء الذاكرة والذي تم تطبيقه على عينة ال .3

 الباحثة(.
 إجراءات الدراسة :

 تضمنت إجراءات الدراسة الخطوات اآلتية : 
القياس القبلي لمقاييس الدراسة وهي )اختبار مدى الذاكرة العاملة اإلجرائي، مقياس  -1

 مهارات ما وراء الذاكرة(.
 تطبيق البرنامج التدريبي لتنمية مهارات ما وراء الذاكرة على عينة الدراسة. -2
 القياس البعدي لمقاييس الدراسة للحصول على البيانات الكمية والكيفية -3

 المعالجة اإلحصائية :
 لإلجابة على تساؤالت الدراسة قامت الباحثة بإجراء التالي :
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المقارنة بين درجات الطالب )عينة الدراسة( على مهارات ما وراء الذاكرة، كما قيست  -1
ومقياس مهارات ما وراء الذاكرة قبل وبعد تطبيق بواسطة كل من تحليل البروتوكوالت 

 البرنامج.
المقارنة بين أداء الطالب على اختبار مدى الذاكرة العاملة اإلجرائي قبل وبعد تطبيق  -2

 البرنامج.
المقارنة بين درجات مهارات ما وراء الذاكرة بين الطالب الحاصلين على درجات  -3

 ختبار مدى الذاكرة العاملة اإلجرائي.درجات منخفضة في ا مرتفعة، والحاصلين على
 : SPSSوكانت األساليب اإلحصائية المستخدمة كالتالي باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 Descriptiveاإلحصاء الوصفي لحساب درجات ومتوسطات مهارات ما وراء الذاكرة  -أ
Statistics. 

 .Paired Samples T-testاختبار "ت" لعينتين غير مستقلتين )مرتبطتين(  -ب
 ( لحساب حجم تأثير البرنامج على متغيرات الدراسة. 2معادلة مربع )ج( إيتا ) -ج
 ANCOVA Repeated Measures تحليل التغاير للقياسات المتكررة -د
 االرباعيات. -ه
  Mann-Whitney Uاختبار مان ويتني   -و

 أهم نتائج الدراسة :
عينددددة الدراسددددة فددددي توجددددد فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية بددددين متوسددددطات درجددددات طددددالب  .1

التحليلدين القبلدي والبعددي لمهدارات مداوراء الدذاكرة كمدا قيسدت بدالبروتوكوالت االسددترجاعية 
 وذلك لصالح التحليل البعدي وكان حجم التأثير مرتفعًا. 0.01عند مستوى 

توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددطات درجدددات  طدددالب عيندددة الدراسدددة فددددي  .2
لصالح   0.01ي على مقياس مهارات ما وراء الذاكرة عند مستوى القياسين القبلي والبعد

القياس البعدي لكل من ُبعد الوعي باالنتبداه والدوعي بنقداط القدوة والضدعف وأحكدام سدهولة 
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لصددالح القيدداس البعدددي  0.05الددتعلم والتخطدديط والتقددويم، والدرجددة الكليددة ، وعنددد مسددتوى 
أبعددداد ا لدددم تكدددن الفدددروق دالدددة  إحصدددائًيا  علدددى ، بينمدددلبعدددد اختيدددار االسدددتراتيجية المالئمدددة

 .الوعي بالمشاعر واالنفعاالت المصاحبة وأحكام التعلم وأحكام الثقة
توجددددد فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية بددددين متوسددددطات درجددددات طددددالب عينددددة الدراسددددة فددددي  .3

، 0.01القياسين القبلي والبعدي على اختبار مددى الدذاكرة العاملدة اإلجرائدي عندد مسدتوى 
 وذلك لصالح القياس البعدي وكان حجم التأثير مرتفعًا.

توجدد فددروق ذات داللدة إحصددائية بددين مرتفعدي ومنخفضددي أداء الددذاكرة العاملدة أثندداء حددل  .4
  المشدددددددددددكلة فددددددددددددي مهدددددددددددارات مددددددددددددا وراء الددددددددددددذاكرة لصدددددددددددالح مرتفعددددددددددددي األداء.
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Abstract study 

Introduction : 

The complexity and difficulty of life led people to face different 

and new problems in their daily lives, which range in difficulty from the 

simpler to the more complex, and because the memory is the most 

important mental process that a person needs to solve its problems, A 

workshop will be needed to face the complex problems of everyday life. 

This means more than merely temporarily storing or retrieving data using 

short-term memory for the former processor long-term memory for the 

latter. It also means the interaction and coordination between situations 

and then the temporary activation of data, the selection of relevant stimuli 

of the situation, and isolating irrelevant stimuli until the information is 

actively processed by what Baddeley and Hitch (1978) call the “working 

memory.” 

Hence, there was a need to understand the nature of working 

memory in the light of its relationship to both the short-term memory and 

long-term memory. because the situation that requires a solution to A 

certain problem best reveals the relationship between the working 
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memory and the other two types of memory, Variables of this study were 

selected not only to identify the nature of the job of the working memory 

and its relationship with the other types of memory in the process of 

problem solving but also to measure students’ awareness, monitoring and 

control of the work of working memory based upon the model developed 

by Nelson and Narens (1994) and adopted in this study to improve the 

students use of working memory in the problem-solving processes. 

Statement of the Problem of the Study: 

The problem of the study is determined by the following questions : 

1. What is the effectiveness of a training program for Improving 

Metamemory skills for a sample of students at the faculty of 

Education? 

2. What is the effectiveness of a training program for Improving 

Metamemory skills on the working memory performance during 

problem solving (as measured by operation span working memory 

test) for a sample of students at the faculty of Education? 

Objectives of the study : 

1. Determine the role of metamemory skills as a type of the 

metacognition processing in working memory when dealing with 

problems and thus to understand the point of intersection that 

combines these variables together. 

2. Verification of the training program success in improving 

metamemory skills (awareness - monitoring - control) in a sample 

of students from the Faculty of Education. 

3. Verification of the effectiveness of the training program for 

Improving metamemory skills on the working memory 

performance through knowing representations that are in the 

working memory to clarify the relationship between the internal 

representations (mental models) in the working memory during the 

problem solving and metamemory skills. 

Significance of the study: 

Theoretical Significance: 
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 Novelty of the research topic, as it dealt with metamemory as a 

type of metacognition processing and its relationship to working 

memory processes during problem solving situations, which is the 

response of the trend of contemporary world attention to try 

understanding the mental processes that take place in the minds of 

learners in the learning situations. 

 This study reveals the extent of the link between metamemory 

skills and working memory performance, which may contribute to 

improving the performance of students in the learning process 

leaving a positive impact when dealing with problems, whether 

they are public or academic problems. 

 This study Contributes to detecting other aspects of working 

memory when dealing with a problematic situation. The researcher 

adopted dual tasks rather than single task to detect working 

memory processes. In addition, these tasks reveal how we can 

modify the capacity of working memory when tasks make load on 

it. 

 Providing a number of recommendations related to activating the 

learning, memory processes and facilitate the resolution of the 

problem effectively. 

Applications Significance: 

 Training students to apply metamemory skills when studying and 

recognizing the positive results on the performance of working 

memory, especially during problem solving. 

 The results of this study can help both the teacher and the learner to 

rearrange the learning situations and choose effective strategies to 

improve their cognitive performance. 

 The results of this study help educators to put learners at the core 

of the educational process by developing programs and integrating 

exercises on the metamemory skills. 

 the results of this study provide examples of mental models for 

each of the high and low performance of working memory and 
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their relationship with metamemory skills, raising the attention of 

researchers and scholars towards further experimental studies and 

case studies to determine the differences in quality between them. 

Therefore, they provide mental Models which can be taken to raise 

the level of academic and non-academic learners' performance. 

The Study Sample: 

The study sample consisted of (21) Twenty-one students 

who are studying at the Faculty of Education, University of 

Damanhur First Department of Psychology in the academic year 

2011 – 2012. 

Study Tools: 
Study tools included the following: 

1- Operation Span Working Memory Test’ which was constructed 

based on the dual tasks of working memory (storage and 

processing) given by Turner and Engle (1989) (the researcher 

translated and modified this test to ensure its validity and 

reliability). 

2- The metamemory skills scale (prepared by the researcher). 

3- The training program for metamemory Skills which has been 

applied to the study sample (prepared by the researcher). 

Study Procedures: 

Study procedures included the following steps: 

1- Pre measure of study scales (the operation span working memory 

test, and the metamemory scale). 

2- Applicating the training program on the study sample. 

3- Post measure of study scales for quantitative and qualitative data 

Statistical treatment: 

To answer the questions of the study, the researcher did the 

following: 

1- Comparing between the metamemory skills scores of students 

(sample), as measured by the protocols analysis and metamemory 

skills scale pre and post the application of the program. 
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2- Comparing between the performance of students on the operation 

span working memory test pre and post the application of the 

program. 

3- Comparing between degrees of metamemory skills of students who 

have high, and low scores in operation span working memory test. 

4- The Statistical Methods Used are as follows using the Statistical 

Program Statistical Package of Social Science (SPSS) : 

 Descriptive Statistics 

 Pearson correlation coefficient. 

 Cronbach's Alpha Equation to know the reliability of the scale 

 Paired Samples T-test. To calculate the effect size of the 

program on the variables of the study . 

 ANCOVA Repeated Measures 

 Mann-Whitney U               

The Most Important Findings of the Study: 

1- There are significant differences between the mean scores of 

student's study sample in both the pre and post of the protocols 

analysis at 0.01 and dimensions after applying the program for the 

benefit of post and the effect size of the program on metamemory 

skills was high. 

2- There are significant differences between the mean students' scores 

(study sample) in pre and post measurements on Metamemory 

skills scale when level of 0.01 in favor of measuring dimensional 

each of the following awareness attention, awareness of the 

strengths and weaknesses, ease of learning judgments, planning, 

evaluation, and the total score, and margin statistically significant 

at the 0.05 level for the post measurement of selecting the 

appropriate strategy dimension, while not statistically significant 

differences on the dimensions of awareness of the feelings and 

emotions associated with the learning situations and confidence 

Judgments. 
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3- There were statistically significant differences between the mean 

scores of students (study sample) in pre and post measurements to 

the operation span working memory test at 0.01, and for the benefit 

of dimensional measurement and effect size was high. 

4- There are significant differences between students who have high 

and low scores on the working memory operation span test in 

Metamemory skills for the high scores .         
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