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ملخص :هدفت الدراسة إىل التعرف عىل العالقة بني امليتا ذاكرة وكل من القلق واالكتئاب لدى عينة
من طالب اجلامعة .واعتمدت الدراسة عىل عينة عشوائية قوامها  61( 497ذكور 436 ،اناث) من
طالب كلية الرتبية جامعة املنوفية حيث تم التطبيق باستخدام الصورة اإلليكرتونية للمقاييس عرب رابط
جوجل درايف ،وبلغ متوسط أعامرهم  23.9سنة وانحراف معياري  .3.59وتم قياس امليتا ذاكرة
باستخدام مقياس ) Troyer and Rich (2019تعريب الدراسة احلالية ،ومقياس ) (Beck,1989للقلق
تعريب الدراسة احلالية ،وقائمة بيك لالكتئاب تعريب عبد اخلالق ( .)1996وتوصلت الدراسة اىل
معامالت ثبات وصدق مقبولة ألدوات البحث ،كام ظهرت عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني أبعاد امليتا
ذاكرة وكل من القلق واالكتئاب .كام ارتبطت أبعاد مقياس امليتا ذاكرة بداللة إحصائية مع بعضها
البعض.
الكلامت املفتاحية :امليتا ذاكرة ،القلق ،االكتئاب ،طالب اجلامعة
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Abstract: The study aimed to investigate the relationship between metamemory and
both anxiety and depression in a sample of university students. The study was based on
a random sample of 497 (61 males, 436 females) students from the College of
Education, Menoufia University, where the application was carried out using the
electronic image of the measurements via the Google Drive link, and their average age
was 23.9 years and a standard deviation of 3.59. Meta-memory was measured using the
Troyer and Rich scale (2019), the Arabization of the current study, the Beck scale
(1989) for anxiety, the Arabization of the current study, and the Beck list for depression,
the Arabization of Abd al-Khaliq (1996). The study found acceptable reliability and
validity coefficients for the research tools, and a statistically significant correlation
between the meta dimensions of memory and each of anxiety and depression appeared.
The meta-scale dimensions were also statistically correlated with each other.
Keywords: metamemory, anxiety, depression, University students
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املقدمة
ظهر مصطلح ميتا  Metaيف أواخر السبعينات ،حينام قدم ) Flavell (1979ورقة بحثية له بأحد
املؤمترات العلمية

بعنوانMetacognition and Cognitive Monitoring: A new area of :

 cognitive – developmental Inquiryعرض فيها ملفهوم  Metacognitionكمصطلح جديد يف جمال
علم النفس املعريف .وعرض أيضا يف ورقته البحثية فهام جديدا ملفهوم معرفة ما بعد املعرفة
 ،Metacognitive Knowledgeومفهوم خربة ما بعد املعرفة  .Metacognitive Experienceكام اخترب
عدة فروض واعدة يف جمال ما بعد املعرفة يف مرحلة الطفولة  metacognition of childhoodواعتربها
نقطة االنطالقة يف جمال النمو العقيل للعمليات املعرفية .ومنذ ذلك التاريخ ،عكف الباحثون عىل مفهوم
امليتا يف جماالت عدة منها امليتا معرفية  ،metacognitionوامليتا انفعالية  ،meta-emotionوامليتا تواصلية
 ،meta-communicationوامليتا ذاكرة  .meta-memoryويعترب مصطلح  Metaمن املصطلحات التي
دخلت جمال علم النفس لتفرس ما بعد املفهوم ،أو ما بعد النظرية ،أو ما بعد املنطق ،أو ما وراء
االستغراق؛ حتى يتسنى لنا فهام أعمق للمفهوم نتيجة لتعرضه للعديد من الدراسات والتجارب عليه.
حتى أصبحت مصطلحا يمكن اضافته ألي متغري يف جمال علم النفس .ويتعامل الباحثون معه بانه “ما
وراء” ،بينام يتعامل معه البعض االخر “بامليتا”.
ويذكر ) (Dunlosky and Thiede, 2013,p. 283أن امليتا ذاكرة مصطلح يعرب عام يعتقده الناس
حول ذاكرهتم ،واسرتجاع مكنوناهتا وكيف يتحكمون ويراقبون ويوجهون تعلمهم .وبالرغم من أن
املفهوم يعترب مكنونا غري واضح للفرد ،إال إنه يعتمد عليه يف كثري من أنشطة احلياة اليومية.
ويشري ) McDougall (1995إىل أن امليتا ذاكرة هي بناء  constructمشتق من امليتا معرفية،
يرتبط ارتباطا وثيقا بالذاكرة ذو جانبان أحدمها اكلينيكي واألخر يرتبط بالنمو .وقد اشارت الدراسات
املرتبطة بامليتا ذاكرة ان املفهوم يعني املعرفة  ،knowledgeاالدراك  ،perceptionواالعتقادات beliefs

التي تدور حول فعالية ،نمو ،وسعة نظام ذاكرة الفرد.
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ويرى ) Dixon, and Hultsch (1988أن البناء املشتق من امليتا معرفية واملعروف باسم امليتا
ذاكرة يتصف بالتعقيد ،ويتكون من املعارف احلقيقية  factual knowledgeالتي تعني املعرفة املرتبطة
بفاعلية الذاكرة وسعتها باإلضافة لفاعلية االسرتاتيجيات الالزمة لعمليات الذاكرة ،مراقبة الذاكرة
 memory monitoringالتي تعني وعي الفرد بكيفية استخدامه لذاكرته بشكل نموذجي ،وكذلك
احلالة الراهنة للذاكرة ،وأخريا فاعلية الذاكرة الذاتية  self-memoryالتي تعرف بأهنا درجة إتقان الفرد
يف استخدام الذاكرة بنجاح باملواقف التي يمر هبا ،وأخريا ،التأثريات املرتبطة بالذكرة وهي جمموعة
متنوعة من احلاالت االنفعالية التي قد تنشأ من مواقف تعتمد عىل الذاكرة مثل القلق واالكتئاب
واالجهاد.
وال يمكن االقتصار يف امليتا ذاكرة باألداء عىل االختبارات التي تتطلب مهام الذاكرة ،ومعرفة
اسرتاتيجيات املناسبة للذاكرة ،وتقييم حدود قدرات الفرد عىل استخدام ذاكرته ،بل البد أن متتد
لتشمل قدرته عىل تنظيم وتوجيه ومراقبة عمليات الذاكرة .وتكمن أمهية امليتا ذاكرة يف اهنا تقدم لنا
خارطة طريق او نقطة انطالق لتحديد اين وقعت اخلسائر وما إذا كان من املمكن حتديد هذه اخلسائر او
حتسينها من خالل التدخالت املختلفة). (Royall, 1994
ويذكر ) Miller (1990أن مفهوم امليتا ذاكرة يمثل املعرفة باجلوانب املتفردة  uniqueلنظام
التذكر عند االنسان ،كام يشمل إدراكه من خالل اخلربات السابقة لعمليات التخزين واالسرتجاع
ملعلوماته ونظام ومهارات التخطيط والتوجيه والتحكم والتقييم خالل التعلم والتذكر.
ولقد امتد مفهوم امليتا ذاكرة ليشمل متغريات بالشخصية ،والعمليات املعرفية االجتامعية ،حتى
يف جمال النمو اإلنساين مما يشري إىل أن املفهوم يعترب أكثر شموال يف دراسات علم النفس كونه مفهوم
متعدد األبعاد ،باإلضافة اىل كونه املسئول عن اإلخفاقات التي حتدث بالذاكرة وحيودها عن املسار
الطبيعي ،كام أن مفهوم امليتا ذاكرة يشري اىل درجة وعي الفرد بنظام عمل الذاكرة لديه خاصة
االسرتاتيجيات املناسبة الستخدام الذاكرة بشكل فاعل مثل الوعي باسرتاتيجيات الذاكرة لديه وأنسبها
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أيضا بالنسبة له باإلضافة اىل قدرته التعرف عىل الصورة الكاملة للذاكرة من حيث نقاط قوهتا
وضعفها(سكر.)73-72 :2012 ،
ويشري (الفرايص ،وبطاينة )2018:21 ،أن االنسان يعيش األن يف عرص االنفجار املعريف،
الذي يتميز بانتقال املعلومات فيه من مكان ألخر بطريقة أسهل مما كانت عليه يف عقود سابقة ،مما جيعله
أكثر حتررا يف التخلص من القولبة الفكرية الكالسيكية ،وأيضا أكثر عمقا وتفكريا ،خاصة فيام يتعلق
بالصعوبات والتحديات والتغريات املحيطة به .ونتج عن هذا التحرر الفكري تلك البحوث التجريبية
التي تناولت العمليات املعرفية كالتفكري واالستدعاء والذاكرة واالستنتاج مما كان له أكرب األثر يف
موضوعات امليتا معرفية وامليتا ذاكرة.
وقبل التعرض ملفهوم امليتا ذاكرة ،علينا أن نتعرف عىل مكنون املصطلح وزهرة ثمرته أال وهي
الذاكرة  .memoryوتشري العربي ومحود ( )355 :2019إىل أن الذاكرة هي املسؤولة عن عملية التذكر
التي تعترب من أهم الوظائف النفسية لإلنسان ،بام تقوم به من عمليات يف استحضار خرباته املاضية
واستعادته للمعلومات التي سبق أن تعلمها؛ وهي عىل قدر عال من األمهية يف تنفيذ جماالت احلياة
املختلفة بام حتتويه من تسجيل للتفاصيل الدقيقة للصور احلسية واألصوات واملرئيات وتصنيفها يف
قطاعات .وتعترب عملية التذكر من العمليات املعقدة التي تتكون من عمليات فرعية ترتابط وتتكامل
فيام بينها تشمل احلفظ  retentionوالتعرف  recognitionواالستدعاء  .recallولقد كانت الذاكرة
وحدة واحدة حتى اخلمسينات من القرن  18إىل أن متايزت بعد ذلك اىل مكونني مها الذاكرة قصرية
املدى  ،short term memoryكذاكرة حمدودة السعة تنتقل اليها املعلومات من الذاكرة احلسية؛ والذاكرة
طويلة املدى  ،long term memoryوهي التي تنتقل اليها املعلومات من الذاكرة قصرية املدى من خالل
املهام املعرفية.
ويذكر ) (Baddeley & Hitch,1974;2011أن ثمة نظام يعمل عىل التخزين املؤقت
للمعلومات ومعاجلتها يف الوقت نفسه وهو ما يتعدى االعتقاد الذي كان سائدا لعمل الذاكرة قصرية
املدى التي تعمل عىل ختزين املعلومات بشكل مؤقت ،وأطلق عليها الذاكرة العاملة working memory
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التي حلت حملها يف كثري من دراسات الذاكرة .وقد القت الذاكرة العاملة صعوبة يف تقبلها حيث رأى
الباحثون ان الذاكرة قصرية املدى ختتلف عن الذاكرة العاملة .ويذكر ) (Dahlin,2011أن الذاكرة
العاملة هي القادرة عىل حفظ املعلومات يف الذاكرة قصرية املدى أثناء تأدية عمليات ذهنية أخرى
تستعمل هذه املعلومات كحل املسائل احلسابية مثال.
واستنتج ) (Dunlosky and Thiede, 2013,p. 283أن تقييامت الناس لذاكراهتم يعتمد يف
األساس عىل جمموعة من التلميحات  cuesالتي تساعدهم يف دقة احلكم عىل الذاكرة ،وأن دقة احلكم
عىل الذاكرة تأيت من دقة التشخيص هلذه التلميحات املنبئة باألداء ،وأن الناس تعتمد عىل دقة تقييمهم
لذا كرهتم بغرض التوجيه والتحكم فيام يتعلموه وما يستدعوه .لذا ،فإن رصد الذاكرة

memory

 monitoringيلعب دورا حموريا يف فعالية التعلم والتنظيم الذايت لدى الفرد .إن اهلدف الرئيس من وراء
دراسة امليتا ذاكرة يكمن يف اكتشاف األساليب التي تتمكن الفرد من حتقيقه ملستويات عالية من دقة
احلكم عىل ذاكرته والتنظيم األمثل ملحتوياهتا.
ويذكر ) Delavar et al (2014أن امليتا معرفية تشري اىل مجلة االعتقادات واألفكار لدى الفرد
املرتبطة بتعرفه عىل ذاته ،التي تشمل معنى األنواع املختلفة من ف واالعتقادات حول فاعلية الذاكرة
والضبط املعريف .cognitive control
ولعل املهتمني بموضوع الذاكرة قد أدركوا األمهية املتزايدة لدور امليتا ذاكرة يف االكتساب
 acquisitionوالتخزين ملا سيتم تذكره .ويمكن تعريف مصطلح امليتا ذاكرة بصورة عامة أهنا
معارف الذاكرة  ، cognitions about memoryلذا يعترب املصطلح أحد اجلوانب العريضة ملفهوم امليتا
معرفية ،أو بمعنى أخر املعرفة حول كل جوانب املعرفة

cognitions about all aspects of

 . cognitionومصطلح امليتا ذاكرة هو يف الواقع عنوانا ملفاهيم نوعية عديدة تشمل املعرفة،
االعتقادات ،وكافة السلوكيات املرتبطة بالذاكرة ).(Hertzog,2019
ويذكر الفرايص وبطاينة ( )2018:23أن امليتا ذاكرة تتكون من مكونني رئيسيني مها :املعريف،
والتحكيمي .أما املكون املعريف فهو يتكون من مكونات ثالث :معارف الفرد وقدراته اخلاصة ،ومعرفة
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الفرد باملهام التي يمكنه تنفيذها بنجاح وتلك التي ال يستطيع القيام هبا ،والظروف التي تساعده أو
تعيقه يف عملية التذكر؛ أما املكون الثاين فيتكون من إدراك الفرد ووعيه بأمهية املتغريات اخلاصة باملهام
التي يقوم بتذكرها مثل طبيعة املهمة موضع التذكر ،باإلضافة اىل املكون األخري وهو وعي الفرد
باالسرتاتيجيات التي ي عتمد عليها يف عملية التذكر .أما املكون التحكيمي ،فهو يمثل قدرة الفرد عىل
تقييم احلالة الراهنة للذاكرة ،ومصادر التحكم واملراقبة الذاتية املتمثلة يف املراقبة الذاتية ،والتقويم
الذايت ،والتنظيم الذايت؛ وهذه مجيعا هي املسؤولة عن حتديد مهمة الذاكرة وتغذيتها رجعيا من حيث
السهولة /الصعوبة للمهمة موضع التذكر ،ومدى مالئمة االسرتاتيجيات املتبعة وكفاءهتا .إن مكونات
امليتا ذاكرة ال يمكن عزل أي منها عن األخرى وذلك بسبب صعوبة فهم أي مكون فيها بمعزل عن
االخر رغم تكامل هذه املكونات مع بعضها البعض .كام أن التشخيص  diagnosisيعترب من أهم
عمليات امليتا ذاكرة ،حيث أنه يساعد الفرد يف معرفة مدى صعوبة عملية التذكر وسهولتها واملتطلبات
التي حيتاج اليها للقيام بعملية التذكر ،كام أن املراقبة  monitoringمتثل العملية التي يستطيع من خالهلا
الفرد أن يتنبأ اثناء التعلم بالعنارص التي يمكنه اسرتجاعها الحقا ويمكن صقلها من خالل ممارسته هلا
قبل التعرض الختباره فيها .لذا ،يمكننا القول أن ثمة ارتباط وتكامل بني عمليات امليتا ذاكرة (الوعي،
التشخيص ،واملراقبة) ،فوعي الفرد خيتلف عند استقباله للمهام :هل حتتاج تذكر أم فهم أم حتليل أم
تعلم ،بام جيعله يس تطيع حتديد صعوبة املهام أو سهولتها ،ومدى قدرته عىل اسرتجاعها اىل الذاكرة،
واختياره لالسرتاتيجية التي تساعده يف ذلك.
إن التنظيم الذايت كأحد اسرتاتيجيات الوظائف التنفيذية يفرس أن القصور املعريف cognitive

 impairmentله جمموعة من األعراض التي تتناظر وتلك اخلاصة باالضطرابات النفسية واالنفعالية،
وتشمل هذه ا األعراض االنتباه الشديد واملركز عىل الذات ،معايشة التهديد ،عملية االجرتار ،استثارة
األفكار الالتوافقية ،واسرتاتيجيات التنظيم الذايت غري الفعالة ) ،(Delavar et al ,2014وهذه
األعراض يتم استثارهتا باملعتقدات امليتا معرفية املرتبطة باملعاناة وتعمل كمرجع لتفسري وضبط
االحداث املعرفية ،ويؤكد هذا ما يلجأ اليه االفراد املضطربون انفعاليا يف تكرار األفكار السالبة وجعلها
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يف بؤرة انتباههم وهو املعروف بأحد أسباب االكتئاب نتيجة لالجرتار السلبي املستمر لألفكار يف حني
أن املكتئب ينبغي عليه أن يكون واعيا متاما ومركزا عىل االحداث السابقة التي يمكنها أن تؤثر عليه يف
الوقت الراهن واملستقبل ).(Wells,2004
وتعترب امليتا ذاكرة  metamemoryتشكيل بنائي متعدد للذاكرة ملا تتضمنه من اعتقادات الناس
عن ذاكرهتم ،وكيف يتحكمون ويوجهون ذاكرهتم ) .(Dunlowsky & Thiede, 2013وقد تتضمن
امليتا ذاكرة تلك العوامل املرتبطة باملعرفة ،اإلدراك ،التقييامت  ،appraisalsاالنفعاالت ،وتنظيم الذات.
ويرتبط القياس الدقيق للميتا ذاكرة بعمليات القياسات االكلينيكية كالتنبؤ بالتدهور املعريف املستقبيل،
كم أن امليتا ذاكرة تعترب واحدة من أدوات التشخيص للقصور املعريف املعتدل

mild cognitive

 .(Petersen, 2004(impairmentكام أهنا تستخدم يف حتديد درجة فاعلية تداخل الذكرة من خالل
التغريات الطارئة عىل معارف الذاكرة  ،memory knowledgeاالجتاهات ،فاعلية الذات ،لذا فإن قابلية
أداة لقياس امليتا ذاكرة قد يصبح أمرا رضوريا يف التحقق من األغراض االكلينيكية

(Troyer and Rich

).,2019,p.1
وتذكر ) Lukasik et al (2019أن كال من القلق املريض والضغوط النفسية املزمنة الناشئة عن
أحداث احلياة يسببان تأثريا سلبيا كبريا عىل العمليات املعرفية .كام يذكر ) Lauer et al (1993أن العالقة
بني األداء املعريف لدى املكتئبني حتتاج اىل املزيد من االيضاح رغم أن املكتئبني يعانون من قصور واضح
بأنواع خمتلفة يف وظائف الذاكرة لدهيم .فقد وجد الباحثون أن املكتئبني الراشدين يعانون من قصور يف
أداء الذاكرة قصرية املدى نتيجة لعدم قدرهتا عىل التنظيم ،كام أن هذا القصور متت مالحظته أيضا يف
املهام التي تتطلب معاجلة ذهنية متعمقة كام يف حال مهام االستدعاء املبارش والرسيع ،زمن الرجع يف
استدعاء املعلومات ،وتعلم مفردات القوائم بالرغم من عدم قصورهم يف املعاجلة االلية للمعلومات
كتكرار عدد مرات ظهور مثري ما ،أو الذاكرة طويلة املدى ،وامليتا ذاكرة (مثل املعرفة واالعتقادات حول
قدرة معاجلة املعلومات واالسرتاتيجيات املستخدمة) .وأثبتت البحوث أن شدة االكتئاب تعترب هامة
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جدا يف التنبؤ بدرجة القصور يف الذاكرة) ، (Cohen et al, 1982كام أن األداء عىل اختبارات الذاكرة
اثبت فعاليته يف حتسني درجة االكتئاب بعد الشفاء منه ).(Warren and Groom,1984
وأوضح ) (Wells et al,1996أن نموذج الوظائف التنفيذية ذاتية التنظيم

self-regulating

 executive functionهي التي جتمع بني اجلانبني :املعريف (معرفة الذات  )self-knowledgeوعلم
االمراض النفسية ،فمعرفة الفرد لذاته تتضمن تقييامت الفرد ذات املعنى للمثري وتقرتح املخططات
 schemaللمقارنة بني االستجابات أو ردود األفعال .فقد أشار  Wellsوزمالؤه أن مجلة االعتقادات
تأيت يف صورة عمليات  processesاإل أنه يمكن مالحظتها كنواتج لعمليات نوعية روتينية؛ كام أن هذه
االعتقادات تقدم خمططاهتا للعمليات التي تزيد من درجة االنتباه ،والبحث عن املعلومات ،إعادة جتهيز
الذاكرة  memory recoveryوالتقييم ثم السلوك .ويعترب هذا النموذج منطقيا يف الرتكيز عىل فعالية
اضطراب ن وع حمدد من املعارف الذاتية (املعرفة امليتا معرفية) يف إحداث االضطرابات االنفعالية
كاضطراب القلق واالكتئاب؛ ولعل متالزمة اإلدراك اليقظ

attentive cognitive syndrome

بخصائصه من تركيز ذايت ،ومعاجلة مستمرة للمعتقدات املرتبطة ،الفزع واالجرتار ،ورصد التهديدات،
والرغبة يف مقارنة كافة احللول ،كل ذلك تعترب عوامل ال تفيد يف إعادة التكيف للذات اإلنسانية
(.(Wells et al,1996
وتعتمد الفكرة الرئيسة لنظرية امليتا معرفية يف عدم اكتامل معتقدات اإلدراك التي تشكل
امليتامعرفية ،مما جيعل هذه االعتقادات ان تكون فيام بينها نظاما فكريا من الفزع ،وتنشيط اإلحساس
بالتهديد وتسيد األفكار السلبية التي ال يمكن السيطرة عليها ) .(Yilmaz et al ,2004ويتفق هذا مع
ما توصل اليه ) (Pourehsa et al, 2010أن املعتقدات امليتا معرفية يمكنها التنبؤ باالنفعاالت السلبية
مثل القلق .كام أن نتائج البحوث قد أشارت ان االعتقادات امليتا معرفية ترتبط إجيابيا وبقوة مع كل من
القلق والضغوط النفسية ) .(Pournamdarian,2012وقد بني الباحثون أيضا أنه كلام حتسنت
االعتقادات امليتا معرفية السلبية كلام انخفضت اعراض القلق ) .(Bahrami,2010وتفيد العالجات
القائمة عىل امليتا معرفية يف ختفيض حدة انتشار القلق وسيطرته عىل الشخصية بسبب ان إدراك معاناة
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القلق وما ينشأ عنه من أعراض شديدة باإلضافة ملا حيدثه من أمل نفيس رهيب جيعل الفرد قادرا يف التغلب
عىل القلق )(Wells,2004؛ وهذا ما أكدته نتائج البحوث التجريبية من تأثري واضح لالعتقادات امليتا
معرفية يف شدة اإلحساس باالضطرابات االنفعالية ومدة املعاناة منها .إن هناك حاجة للمزيد من
البحوث يف هذا املجال عن كفاءة وفاعلية العنارص امليتا معرفية يف ختفيض األعراض االنفعالية املضطربة
كالقلق واالكتئاب مشفوعة باألطر النظرية الكافية والنتائج التجريبية وبيان مدى التحسن يف األعراض
االنفعالية املضطربة نتيجة التدخالت العالجية القائمة عىل مكونات امليتا معرفية

(Delavar et al

).,2014, p.221
وتذكر ) Lukasik et al (2019,p.1ان األداء املعريف يتأثر بعدد من العوامل منها ما هو غري
معريف مثل احلالة االنفعالية للمفحوص حلظة استجابته كالقلق وضغوطات احلياة ،فقد اثبتت نتائج
البحوث تأثري هذين املتغريين عىل قصور األداء املعريف لألفراد

(Sandi, 2013; Maloney et al.,

) 2014; Moran, 2016خاصة عىل أداء الذاكرة العاملة خالل املواقف غري االكلينيكية.
وتعترب الذاكرة العاملة نظام ختزين مؤقت يتم حتديثه ) ،(Baddeley, 2003وهي بمثابة منصة
ذهنية لألنشطة اليومية اجلارية هتدف إلنشاء سلوك يتميز باملرونة يف التعامل مع البيئة .وتذكر

Lukasik

) et al (2019,p.1أيضا أن القلق يعترب حالة من اليقظة املتزايدة املرتبطة بالزيادة يف حساسية الفرد
االنفعالية وما قد ينشأ عنه من سيطرة حمدودة عىل األفكار املقلقة والتحيزات اإلنتباهية مما يساهم يف
زيادة الرتكيز عىل املثريات السلبية؛ وهذا كفيل إليقاف عمل الذاكرة العاملة؛ وتذكر أيضا أن هذا التأثري
يمكنه أيضا ان يعمل بطريقة عكسية ،فالقصور املعريف ممكن ان يقود اىل زيادة القلق وكلام زاد القلق
قلت كفاءة األداء املعريف.
ويشري ) Delavar et al (2014اىل ان امليتا معرفية تعترب أحد الروافد التي يمكن من خالهلا
التحكم يف االضطرابات االنفعالية كالقلق واالكتئاب من خالل تلك املكونات األساسية للميتا
معرفية ،ويرى) (Wells et al., 1996أنه لتحسني معاجلة األفكار لدى املضطربني انفعاليا ،فانه ينبغي
علينا استخدام االسرتاتيجيات التي يمكننا من خالهلا التحكم يف األفكار غري املطلوبة املسببة للقلق
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واالكتئاب ،وهذا بسبب ان االضطرابات االنفعالية ترتبط بصفة عامة باالسرتاتيجيات التي نستخدمها
يف مواجهة التهديدات.
الدراسات السابقة
هدفت الدراسة التي قام هبا ) Lauer et al (1993اىل التعرف عىل تأثري االكتئاب عىل أداء
الذاكرة وامليتا ذاكرة لدى األطفال .واستخدم الباحثون بطارية ملهام الذاكرة االوتوماتيكية (تكرار
الظهور) ،وبطارية من املهام العقلية (اختبار تعلم لفظي سمعي لألطفال) ،باإلضافة إىل بطارية اختبار
للميتا ذاكرة لألطفال .واعتمدت الدراسة عىل عينة قوامها  21طفل مكتئبني ال يتلقون أية رعاية
لالكتئاب كمجموعة جتريبية يف مقابل عينة ضابطة من  21طفل غري مكتئبني ،وتم تقسيم العينة اىل
ثالث جمموعات :عاديني ،مرتفعني يف االكتئاب ،منخفضني يف االكتئاب .وأشارت النتائج اىل انخفاض
أداء مرتفعي االكتئاب عن العاديني ومنخفيض االكتئاب يف بطارية االختبار اللفظي ،كام كان أداء
جمموعتي االكتئاب منخفضا يف بطارية امليتا ذاكرة باملقارنة مع أداء العاديني عليها .كام أظهرت النتائج
ان أداء امليتا ذاكرة لعينة املكتئبني كان ضعيفا يف كافة اختبارات القدرة العقلية .واستنتج الباحثون ان
االكتئاب يسبب قصورا يف أداء الذاكرة.
وهدفت الدراسة التي قام هبا ) McDougall (1995إىل التعرف عىل العالقة االرتباطية بني
االكتئاب والصحة يف إدراك سعة الذاكرة ،وجهة الضبط ،واالسرتاتيجيات لدى عينة من املقيمني الذين
يعانون من القصور املعريف بلغ عددهم  .55وحصلت افراد العينة عىل درجات بني  23-15وفق
مقياس احلالة العقلية املستخدم باإلضافة إىل أهنم يعانون من صحة متدهورة اىل حد ما ومعاناهتم من
القلق اخلفيف .وأشارت معامالت االرتباط لبريسون وجود عالقة دالة إحصائيا بني العمر
واإلسرتاتيجية ( ،)0.31-وبني االكتئاب وسعة الذاكرة ( ،)0.44-وبني االكتئاب والتغيري يف امليتا
ذاكرة ( .)0.41-كام أشارت النتائج أن املتغريات فرست  %18-8من التباين الكيل ملكونات امليتا
ذاكرة.
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وهدفت الدراسة التي قام هبا سكر ( )2012إىل التعرف عىل مستوى ما وراء الذاكرة ووجهة
الضبط والعالقة بينهام لدى عينة من طالب اجلامعة قوامها  200باملستنرصية ،استخدم فيها مقياس ما
وراء الذاكرة اعداد ) ، Troyer and Rich (2002املعرب باألردن حيث أشارت النتائج ان طالب
اجلامعة كانوا عىل وعي بكيفية عمل ذاكرهتم إذ كان متوسط درجاهتم أعىل من املتوسط الفريض.
كام هدفت الدراسة التي قام هبا ) Delavar et al (2014إىل التعرف عىل تأثريات عنارص امليتا
معرفية عىل االكتئاب والقلق كسمة وكحالة لدى عينة قوامها  224من طالب اجلامعة أجابوا عىل
مقياس امليتا معرفية وبيك لالكتئاب وسبريبرجر للقلق كحالة – سمة .أشارت معامالت االرتباط أن
ثم ة عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني الدرجة الكلية للميتا معرفية ومكوناهتا األربعة (االعتقادات
اإلجيابية ،االعتقادات السالبة ،عدم القدرة عىل التحكم او الضبط  uncontrollabilityوالثقة املعرفية
املنخفضة  .low cognitive trustكام أشارت النتائج أن االعتقادات السالبة وحدها من بني مكونات
امليتا معرفية هي التي يمكنها التنبؤ باالكتئاب .واستنتج الباحثون ان االعتقادات املكونة للميتا معرفية
ذات قيمة تنبؤية لكل من القلق واالكتئاب.
وهدفت الدراسة التي قام هبا الفرايص وبطاينة ( )2018إىل التعرف عىل العالقة بني ما وراء
الذاكرة و العوامل الكربى للشخصية لدى طلبة جامعة زمار باألردن معتمدين عىل عينة قوامها .575
واستخدم الباحثان ) Troyer and Rich (2002وأشارت النتائج اىل وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة
احصائيا بني املتغريين خاصة ما بني وراء الذاكرة وكل من العصابية واالنبساطية واالنفتاح عىل اخلربة.
وأوضحت النتائج أيضا أن كال من العصابية واالنبساطية يمكنهام التنبؤ بمهارات ما وراء الذاكرة.
وهدفت ) Lukasik et al (2019وزمالؤها إىل التعرف عىل العالقة االرتباطية بني القلق كحالة
واألحداث اليومية الضاغطة عىل فاعلية الذاكرة العاملة بمكوناهتا (اللفظي ،البرصي) لدى عينة من
غري املرىض النفسيني .واستخدمت الدراسة عينة كبرية من الراشدين غري األمريكيني غري املكتئبني بلغ
قوامها  503فردا تم تطبيق أدوات الدراسة عليهم من خالل االنرتنت .وأشارت النتائج لوجود عالقة
ارتباطية سلبية بني األداء عىل الذاكرة العاملة والقلق كحالة اال ان هذه العالقة مل تظهر مع الضغوط
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النفسية ألحداث احلياة .واستنتجت الدراسة ان األداء عىل الذاكرة العاملة قوي اىل حد ما يف التعرف
عىل التباين يف كل من القلق وضغوطات احلياة.
مشكلة الدراسة:
حتاول الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن التساؤل التايل :ما نوع العالقة االرتباطية بني امليتا ذاكرة
وكل من القلق واالكتئاب لدى عينة من طالب اجلامعة؟
اهلدف من الدراسة احلالية:
-

التعرف عىل ثبات وصدق أبعاد مقياس الذاكرة متعدد العوامل اعداد

Troyer and Rich

) (2019تعريب الدراسة احلالية يف قياس كل مكونات الذاكرة لدى عينة من طالب اجلامعة.
-

التعرف عىل العالقة االرتباطية بني الدرجات عىل أبعاد مقياس الذاكرة متعدد العوامل إعداد
) Troyer and Rich (2019تعريب الدراسة احلالية وكل من الدرجات عىل مقيايس بيك
للقلق واالكتئاب لدى عينة من طالب اجلامعة.

أمهية للدراسة
األمهية النظرية:
تنطلق الدراسة احلالية من مفهوم امليتا ذاكرة كأحد املفاهيم الفاعلة يف علم النفس املعريف
ودراسة أمهيته يف متغريات ترتبط باالضطراب االنفعايل مثل القلق واالكتئاب .والرابطة بني فئتي
املتغريات املعريف واالنفعايل ،قد تكون من األمهية يف التعرف عليها لدى عينة من الراشدين املرصيني
من طالب اجلامعة ،فقد يظهر تأثري املكون املعريف يف التنبؤ باملكون االنفعايل او العكس ،وهو ما حتاول
الدراسة احلالية التعرف عليه من خالل بناء معايري الختبار الذاكرة املتعددة بأبعاده الثالث :الرضا
 satisfactionوالقدرة  abilityواالسرتاتيجيات ، strategiesواستكشاف العالقة االرتباطية بينه وبني
كل من القلق واالكتئاب.
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األمهية التطبيقية:
-

مساعدة املعلمني ،والقائمني عىل برامج اعدادهم ،التعرف عىل مهارات امليتا ذاكرة لدى
املتعلم خالل مواقف التعلم

-

يسا هم يف عمل الربامج التطبيقية لزيادة فاعلية املهارات املرتبطة بامليتا ذاكرة لتحقيق أقىص
درجة من االستقرار االنفعايل خاصة لدى الذين يعانون من االضطرابات االنفعالية كالقلق
واالكتئاب.

حتديد املصطلحات:
-

امليتا ذاكرة متعددة العوامل  :multi factorial meta memoryعرفها

Troyer and Rich

) (2019,p.1بأهنا درجة الرضا عن أداء الذاكرة ،وتتكون من ثالث مكونات :الرضا بأداء
الذاكرة ،القدرة عىل استخدام الذاكرة ،واالسرتاتيجيات التي يتم استخدامها ،وتعرف
اجرائيا بالدرجة التي حيصل عليها املفحوص بعد تطبيق مقياس الذاكرة متعدد العوامل عليه
اعداد ) Troyer and Rich (2019تعريب الدراسة احلالية.
-

القلق  anxietyعرفه بيك بأنه حالة نفسية وفسيولوجية تتكون من مكونات إدراكية وبدنية
وسلوكية تتضافر مجيعا مع بعضها البعض خللق شعور غري سار يتسم بالفزع وعدم االستقرار
واخلوف ،كام يقصد به جمموع األعراض التي قام ارون بيك ) (Beck et al,1988بقياسها يف
مقياسه .ويعرف اجرائيا بالدرجة التي حيصل عليها املفحوص بعد تطبيق مقياس بيك للقلق.

-

االكتئاب  :depressionهو إضطراب مزاجي يتصف فيه الفرد بحالة من احلزن الدائم
واملشاعر السلبية التي تسيطر عىل تفكريه باإلضافة اىل فقدان االهتامم بأداء ما يستمتع به
الشخص العادي .وهو االفتقاد لالدراك اإلجيايب للمواقف السلوكية التي يمر هبا الفرد
مصحوبا بالتشاؤم واالحساس بالفشل وعدم الرضا ومشاعر الذنب وعدم االعرتاف
بالفشل لذاته ،وقد يكون مصحوبا بميول انتحارية وتشويه صورة الذات وفتور اهلمة
ومقاومة التغيري ،كام إنه قد يكون مصحوبا بأعراض مثل االرق وفقدان الشهية ونقص
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ملحوظ يف الوزن وعدم القدرة اجلنسية ) .(Beck,1979,p.29ويعرف إجرائيا بالدرجة التي
حيصل عليها الفرد بعد تطبيق مقياس بيك لالكتئاب تعريب عبد اخلالق (.)1996
العينة واألدوات:
العينة:
اعتمدت الدراسة احلالية عىل عينة عشوائية حجمها  500من الطالب اجلامعيني امللتحقني
بربنامج الدبلوم العام يف الرتبية العام اجلمعي  2020 -2019بكلية الرتبية جامعة املنوفية .وقد تم
التعامل معهم من خالل التطبيق االليكرتوين باستخدام برنامج جوجل درايف بإرسال الرابط هلم عىل
جمموعتهم يف الفيس بوك .واشتملت العينة عىل الذكور ( )61واالناث ( )436وبلغ متوسط أعامرهم
 23.9سنة وانحراف معياري .3.59
األدوات:
.1

مقياس الذاكرة متعدد العوامل )memory multi-dimensional questionnaire (MMQ
اعداد )Troyer and Rich (2019

تعريب الدراسة احلالية:
أعد ) Troyer and Rich (2019النسخة االوىل ملقياس امليتا ذاكرة يف  ،2002ومنذ ذلك الوقت
حتى نرشه النسخة األخرية يف  ،2019والتطبيقات املتعاقبة له مل تتوقف يف دراسات وبحوث ارتبطت
بعينات إكلينيكية وعادية .وشملت هذه الدراسات العالقة بني ما وراء الذاكرة والعوامل الديموغرافية
للفرد ،للتعرف عىل فاعلية بعض الربامج املطبقة لتحسني الذاكرة أو التدخل فيها ،التعرف عىل ما وراء
الذاكرة عند جمموعات عرب ثقافية او متعددة اللغات .ولقد استخدم املقياس يف تقييم نواتج عدد من
الدراسات التي ركزت عىل عامل الذاكرة فيها رغم اختالف منهجية البحث فيها (دراسة حالة ،او
دراسات جتريبية) .كام أهنا استخدمت يف دراسات اعتمدت فيها عىل عينات ذات إدراك معريف صحيح
 ،normal cognitionاو لدهيم قصور معتدل فيه ،او يعانون من اخلرف املبكر ،او فقد الذاكرة .حتى ان
األداة تم االعتامد عليها بربامج إعادة التأهيل املعريف ،التدريب عىل استخدام اسرتاتيجيات معينة.
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ويشري الباحثان ان أكثر النتائج اتساقا يف استخدام املقياس ،كانت لدى االفراد الذين تم التدخل يف
قياسات الذاكرة لدهيم ،كام ان درجات بعد اإلسرتاتيجيات كان قد ارتفع لدى احلاالت فقد الذاكرة
التي تعرضت لربامج عالجية نفسية وعضوية.

ويتكون املقياس متعدد العوامل للذاكرة

) Multifactorial Memory Questionnaire (MMQمن ثالث مقاييس فرعية تقيس جوانب مستقلة
للميتا ذاكرة .واعتمد املقياس عىل طريقة ليكرت مخاسية اإلجابة كل حسب املقياس الفرعي:
 .1مقياس الرضا  :MMQ-Satisfactionويقيس هذا البعد الرضا  ،satisfactionاالهتامم
 ،concernوالتقييم العام للفرد حول ذاكرته .ويتكون هذا البعد من  18عبارة جياب عنها
باختيارات املوافقة مخاسية االستجابة .وترتاوح قيم الدرجة عليها بني صفر .72 -وتشري
الدرجة املرتفعة عىل البعد درجة رضا مرتفعة.
 .2مقياس القدرة  :MMQ-Abilityويقيس هذا البعد االدراك الذايت للفرد حول كفاءة ذاكرته
فيام يتعامل معه يف االحداث اليومية .ويطلب من املفحوص أن يذكر معدل األخطاء من بني
 20من حطأ شائع للذاكرة خالل األسبوعني األخريين .والدرجة عىل هذا البعد ترتاوح بني
صفر –  ،80وتشري الدرجة املرتفعة اىل ارتفاع أداء الذاكرة لديه.
 .3مقياس إسرتاتيجيات الذكرة  ،MMQ-Strategyويقيس هذا البعد استخدام إسرتاتيجيات
العملية للذاكرة .ويتم سؤال املفحوص ان يذكر غالبا كم املرات التي اعتمد عليها يف
استخدام  19إسرتاتيجية للذاكرة .وترتاوح قيمة الدرجة عىل هذا البعد بني صفر – 76
وتشري الدرجة املرتفعة عليه استخدام أفضل السرتاتيجيات الذاكرة.
تصحيح املقياس:
-

يتم تصحيح املقاييس الثالثة بطريقة مستقلة عن بعضها البعض ،ويتم احتساب الدرجة
الكلية للمقياس الفرعي من خالل مجع الدرجات لكل العبارات.

-

إذا كان باملقياس الفرعي عبارة او اثنتني او ثالث مل جييب عليها املفحوص ،فان الدرجة يتم
احتساهبا من خالل املفردات التي أجاب عنها املفحوص باستخدام املعادلة التالية:
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الدرجة املستحقة = عدد مفردات املقياس ( Xالدرجة التي حصل عليها/عدد املفردات
التي أجاب عنها)
االبعاد املعيارية للمقاييس الفرعية:
-

تم التقنني عىل عينة لغتها األساسية هي اإلنجليزية تتمتع بالصحة اجليدة يف منتصف العمر
من خالل دراسات متعاقبة يف  .2018 ،203 ،2002 ،2001وتم االعتامد عىل املفحوصني
الذين ال يقل تعليمه عن  8سنوات تعليمية .كام تم استبعاد احلاالت التي تتصف بالقدرة
املعرفية املنخفضة الذين تم تشخيصهم باختبار

Telephone Interview for Cognitive

 Statusحيث تم إستبعاد كل من قل عن  30يف هذا املقياس .كام تم إستبعاد املفحوصني الذين
حصلوا عىل درجة اقل من  4عىل مقياس االكتئاب Geriatric Depression Scaleاملكون
من  15مفردة .وتكونت العينة يف صورهتا النهائية من  401مشارك منها  %29ذكور و%71
اناث .وبلغ متوسط العمر للعينة  71.4سنة وبلغ متوسط السنوات التعليمية  .15وقام
الباحثون بتطبيق املقاييس عىل العينة ورقيا (ن=  )287واليكرتونيا (ن=  .)114ومل تظهر
عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني الدرجات عىل املقاييس الثالث وكل من العمر وعدد
سنوات التعليم ،كام مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية بعامل اجلنس .وأشارت النتائج ان
متوسطات األداء عىل املقاييس الثالث الرضا ،القدرة ،واالسرتاتيجيات كانت ،43.9
 ،48.8و 37.3عىل الرتتيب بانحرافات معيارية بلغت  ،11.2 ،13.7و10.4
بتوزيعات اعتدالية للمقاييس الثالث .وأوضحت الدرجات التائية ان :اقل من  20يعترب
منخفض جدا 29-20 ،يعترب منخفض 39-30،يعترب اقل من املتوسط 60-40 ،متوسط،
 70-60اعىل من املتوسط 80-71 ،مرتفع ،اعىل من  80مرتفع جدا
تفسري الدرجات عىل املقياس:
-

مقياس الرضا :املفحوصني الذين حصلوا عىل درجات مرتفعة فيه ،هم افراد راضون متاما
عن قدراهتم يف الذاكرة .املنخفضون ،هم افراد سيئون يف درجة الرضا عن أداء الذاكرة لدهيم.
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وعىل االكلينيكيني تفسري الدرجات املنخفضة يف هذا البعد بالرجوع اىل درجاهتم يف القلق
واالكتئاب حيث ستكون درجاهتم يف هذين البعدين أيضا مرتفعة ،حيث يدركون أنفسهم
أهنم غري عاديني ،فاذا كانت درجاهتم عىل هذين املقياسني يف مداها الطبيعي فان انخفاض
درجة الرضا يعود بال أدين شك النخفاض أداء الذاكرة لديه.
-

اختبار القدرة :االفراد املرتفعني يف درجة القدرة مؤرش لكفاءة الذاكرة لدهيم .أيضا يتم تفسري
النتائج يف ضوء درجاهتم عىل اختبارات القلق واالكتئاب .وجيب التوضيح أن الدرجة عىل
هذا البعد ال تتناظر ودرجة األداء عىل اختبارات الذاكرة

(Crumley, Stetler, & Horhota,

).2014
-

مقياس االسرتاتيجيات :تشري الدرجة املرتفعة عليه إىل ميل املفحوص الستخدام
االسرتاتيجيات املعينة للذاكرة مما يدلل عىل انخفاض عمل الذاكرة لديه .وينبغي التأكيد هنا
عىل أن هذا املقياس يبني عدد مرات استخدام املفحوص هلذه االسرتاتيجيات وليس السبب
وراء استخدامها ،.فاألفراد الذين يعتمدون عىل اسرتاتيجيات كثرية هم يف الواقع يعوضون
قصور عمل الذاكرة لدهيم .وعىل اجلانب االخر ،فان استخدام االسرتاتيجيات كعادة او
استخدامها من حني ألخر يشري لفاعلية الذاكرة لدهيم.

-

إن الدرجة عىل املقاييس يمكنها أن تتغري من فرتة ألخرى بسبب التدهور احلادث يف امليتا
ذاكرة عرب الزمن بسبب تدهور احلالة الصحية .حيث تم احتساب معامل التغيري عرب الزمن
للمقاييس الثالث حيث كانت القيم  8.2 ،7.1و7.1؛ وكلام كان معامل التغيري يتعدى 7
او  8فان هذا يعترب مؤرشا للثبات.

ثبات املقياس:
تم حساب الثبات عىل عينة من  130متوسطي العمر يف دراسة )،(Troyer & Rich, 2002
حيث كانت قيم التناسق الداخيل مرتفعة ،حيث اشارت قيم ألفا  0.95للرضا 0.93 ،للقدرة0.83 ،
لالسرتاتيجيات .ويف عينة التقنني عىل  ،401قيم الفا هي  0.84 ،0.93 ،0.95عىل الرتتيب .ومرفق
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بيان بقيم الفا النامجة عن استخدام املقاييس الثالث يف عدة دراسات أخرى .كام أشارت قيم إعادة
التطبيق ملجموعة من  24مفحوص قيام مرتفعة وصلت اىل  0.88 ،0.86 ،0.93للمقاييس الثالث
عىل الرتتيب .واعتمد أبو غزال عىل نسبة اتفاق بني املحكمني  %80وهي أكرب من التي افرتضها مؤسيس
االختبار األصليني ( )%70مما اضطره اىل حذف عبارتني من املقياس .وبلغت قيمة الفا كرونباك
 0.77 ،0.79 ،0.89لألبعاد الفرعية للمقياس :االسرتاتيجيات ،الرضا ،والقدرة عىل الرتتيب .كام
كانت قيمة الفا للمقياس ككل  .0.87كام قام الفرايص وبطاينة ( )2018بقياس التناسق الداخيل
حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بعد الرضا بني 0.746 ،0.354؛ ولبعد القدرة ،0.376
و0.641؛ ولبعد االسرتاتيجيات  ،0.303و .0.589وللمقياس ككل 0.746 ،0.334؛ ومجيعها
دالة عند  .0.01كام بلغت معامالت االرتباطية بني االبعاد مع الدرجة الكلية قيام وصلت اىل 0.791
لبعد الرضا 0.884 ،لبعد القدرة 0.828 ،لبعد االسرتاتيجية .كام كانت قيمة الثبات بالتجزئة
النصفية  .0.721وبلغت قيم الفا  0.86للرضا 0.845 ،للقدرة 0.819 ،لالسرتاتيجيات،
 0.919للمقياس ككل .ويف الدراسة احلالية كانت نتائج الفا كرونباك للمقاييس الثالث للميتا ذاكرة
هي  0.775للرضا 0.930 ،للقدرة 0.902 ،لالسرتاتيجيات؛ بينام كانت قيم التجزئة النصفية
 0.883 ،0.909 ،0.811عىل الرتتيب؛ وهي قيم تدل عىل متتع املقاييس الثالث بالثبات وتطمئن
الستخدامه.
صدق املقياس:
-

صدق املحكمني :حصلت  53عبارة عىل موافقة املحكمني بنسبة  6 ،%100مفردات بنسبة
 ،%92وعبارة واحدة بنسبة  ،%83بينام مفردة واحدة مل تصل لنسبة اتفاق مقبولة  %70حيث
تم استبعادها

-

الصدق العاميل :تم حتليل النتائج بطريقة  principal componentsمع التدوير بأسلوب
 varimax rotationإلنتاج  3عوامل .وبلغت قيمة  Eigenvaluesللمقاييس الثالث هي
 5.4 ،3.6 ،15.3عىل الرتتيب .ولقد أشارت نتائج التحليل العاميل للمقياس بعد ترمجته
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للغات خمتلفة احلصول عىل  3عوامل كالدراسة االصلية للمقياس مما يشري اىل عدم تأثره
باالختالفات الثقافية.
-

صدق املحك :حيث أشارت ارتباط الدرجة عيل املقاييس وبعض املقاييس األخرى ص16
إال أن مقياس القدرة ارتبط بدرجة ضعيفة غري دالة احصائيا مع اختبارات الذاكرة (-0.9
.)0.14

-

الصدق التمييزي :مل تظهر معامالت ارتباط قوية بني املقياس وكل من مقياس االنتباه ورسعة
العمليات ( 0.079 – 0.02-او حتى مع مقياس التعرف العامgeneral cognition

-

قامت الدراسة احلالية بقياس االتساق الداخيل للمقاييس الثالث بحساب معامل االرتباط
بني الدرجة عىل مفردة املقياس والدرجة الكلية له ،وكانت النتائج كالتايل:

-

مقياس الرضا :تراوحت قيم االرتباط بني  0.371 ،0.755وهي قيم مرتفعة ودالة
احصائيا عند مستوى .0.01

-

مقياس القدرة :تراوحت قيم االرتباط بني  0.497 ،0.745وهي قيم مرتفعة ودالة
احصائيا عند مستوى .0.01

-

مقياس االسرتاتيجيات :تراوحت قيم االرتباط بني  0.411 ،0.729وهي قيم مرتفعة
ودالة احصائيا عند مستوى .0.01

وقامت الدراسة احلالية بحساب قيم املتوسط واالنحراف املعياري ألبعاد مقياس امليتا ذاكرة فكانت
قيم املتوسط 39.93 ،38.18 ،39.19 :للرضا والقدرة واالسرتاتيجيات عىل الرتتيب؛ بينام كانت
قيم االنحراف املعياري  13.13 ،13.45 ،8.53عىل الرتتيب .بينام كانت قيم املتوسط للمقياس يف
الدراسة االصلية  37.3 ،48.8 ،43.9وقيم االنحراف املعياري  10.4 ،11.2 ،13.7ألبعاد
املقياس الرضا والقدرة واالسرتاتيجيات عىل الرتتيب ) ،(Troyer & Rich, 2019,p.7بينام كانت نتائج
املتوسط واالنحراف املعياري يف دراسة ) (Pike et al,2017عىل نسخة من املقياس 11.3 ،40.9؛
 7.6 ،34.4للرضا واالسرتاتيجيات عىل الرتتيب ،وكانت قيمتها أيضا يف دراسة

van der Werf
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)13.1 ،31.8 (2016؛ 12،47؛  12.9 ،30.2ألبعاد الرضا والقدرة واالسرتاتيجيات .وكانت
قيمها أيضا يف دراسة ) Parikh et al (2016عىل الرتتيب 11.9 ،34.3؛ 4.6 ،45.2؛ .7.2 ،37.5
وتبدو النتائج متقاربة رغم اختالف البيئة الثقافية بني الدراسات.
 .2مقياس بيك للقلق Beck Anxiety inventory (1988):تعريب الدراسة احلالية
هو أحد املقاييس التشخيصية للقلق يف البحوث االكلينيكية ،ويتكون املقياس من  21مفردة
جياب عنها بنظام ليكرت الرباعي االستجابة :ال تنطبق ابدا ( ،)0اىل حد ما ( ،)1أحيانا ( ،)2وتنطبق
متاما ( .)3وترتاوح قيمة الدرجة عىل املقياس بني  .63-0وقام ) (Beck,1993بتنقيحه وتعديل نظام
تقييم الدرجات عليه .ويتم تشخيص الدرجة احلاصل عليها املستجيب كااليت 7- 0:قلق متدين-8 ،
 15قلق خفيف 25-16 ،قلق معتدل 63-26 ،قلق شديد .وتشري قيم التناسق الداخيل باستخدام الفا
كرونباك معامالت تراوحت قيمتها بني  0.94-0.92للراشدين ،كام أشارت نتيجة إعادة التطبيق
بفارق أسبوع لقيمة  .0.75كام كان ملقياس ذا قيمة متييزية يف التعرف عىل مستويات القلق بالعيادات
اإلكلينيكية والتي يتم فيها تقديم العالج بحسب درجة القلق لدى املريض .وأشار ) Beck (1988أن
املقياس ارتبط إجيابيا بمقياس  Hamilton Anxiety Rating Scaleملعدل وكانت قيمة االرتباط
( )0.51اال أنه ارتبط بقيمة متوسطة مع مقياس  ..Hamilton Depression Rating Scaleوتم
استخدام يف البيئة العربية (ياسني ،)2015،كام توصلت أيضا اىل قيم للتناسق الداخيل الرتباط
العبارات باألبعاد تراوحت بني  0.84-0.66للعاديني 0.82-0.52 ،لعينة من املرىض النفسيني
ومجيعها كانت دالة إحصائيا ،بينام كانت مع الدرجة الكلية  0.64-0.78للعاديني0.74-0.55 ،
للمرىض النفسيني مما يشري لتمتع املقياس بدرجة عالية من التناسق الداخيل .كام حصلت الباحثة عىل
قيم الفا للمقياس كدرجة كلية بلغت قيمتها  0.96وبالتجزئة النصفية  ،0.97وبإعادة التطبيق بفاصل
اسبوعني  .0.94وقامت الدراسة احلالية بقياس معامل الفا كرونباك للمقياس وكانت قيمته 0.897
وحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية وكانت قيمته  0.824وهي قيم تشري لتمتع املقياس بقيمة
ثبات مرتفعة .وقامت بحساب التناسق الداخيل التي تراوحت بني  0.522 ،0.683ومجيعها دال عند
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مستوى  0.01مما يطمئن الستخدامه يف قياس القلق .كام متت قياس معامل االرتباط لبريسون بني
درجات القلق ملقياس بيك وقائمة االكتئاب لبيك اعداد عبد اخلالق ( )1996وكانت قيمته 0.588
وهي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى .0.01
قائمة بيك لالكتئاب:
تعترب قائمة بيك لالكتئاب من القوائم واسعة االنتشار يف ميدان علم النفس اإلكلينيكي والطب
النفيس (عبد اخلالق .)1996 ،وتستخدم بنجاح منذ أكثر من ثالثني سنة بوصفها أداة للتقويم الذايت
لتقدير شدة األعراض االكتئابية بد ًءا من سن السادسة عرشة وصوال إىل سن الشيخوخة املتأخرة .وقد
تم تصميم القائمة يف صيغتها األوىل يف عام  1961استنا ًدا إىل املالحظات العيادية للمرىض االكتئابينن.
انتشارا لدهيم ،والقائمة يف إحدى وعرشين بندا تقيس املزاج
وتم حتديد أكثر األعراض أو الشكاوى
ً
احلزين والتشاؤم والفشل وعدم الرىض ومشاعر الذنب والبكاء والتهيج أو القابلية لإلثارة
واالنسحاب االجتامعي وعدم القدرة عىل اختاذ القرار واضطرابات النوم ،وفقدان الشهية والوزن ألخر
األعراض االكتئابية .ومل يتم االستناد إىل خلفية نظرية معينة يف إعداد القائمة؛ لذا يمكن أن تكون القائمة
مقبولة من قبل اإلكلينيكيني واملتخصصني النفسني واألطباء من االجتاهات النظرية املختلفة الذين
هيتمون بالقياس .وال تتأثر قدرة القائمة التنبؤية بعوامل مثل السن أو باجلنس أو بالتقسيم التصنيفي
الطبي النفيس .ويف هذه الدراسة تم استخدام الصيغة املنشورة يف عام ( )1987التي وردت يف دليل
التعليامت الصادر عام ( )1993وقام برتمجتها أمحد عبد اخلالق ( )1996بترصيح من آرون بيك
وحتتوي هذه النسخة عىل ( )21بندً ا تتدرج اإلجابة عن كل بند فيها بني (صفر  )3-ويتم تصحيحها
بحساب الدرجة الكلية حيث تقيم حالة الفرد من خالل( :صفر –  )20ال يوجد اكتئاب)31-21( ،
درجة خفيفة من االكتئاب )42-32( ،درجة متوسطة من االكتئاب )63-43( ،درجة عالية من
االكتئاب .وسوف تعتمد الدراسة احلالية عىل ما توصل اليه عبد اخلالق ( )1996من معايري الصدق
لقياس االكتئاب لدى طالب اجلامعة .واستخدم عبد اخلالق ( )1996يف إجراءات تعريب أداة بيك
لالكتئاب أسلوب الرتمجة من اإلنجليزية اىل العربية ثم الرتمجة العكسية مرة أخرى حيث بلغ معامل
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االرتباط بني النسختني  ،0.96كام تراوحت معامالت الفا كرونباك بني  0.65اىل  0.89يف البيئة
السعودية كام كانت الفا كرونباك ترتاوح بني  0.87و 0.92للبيئة الكويتية .كام بلغت قيمة الفا
كرونباك للبيئة السورية  0.86عىل عينة قوامها  1134من طالب جامعة دمشق(رضوان.)2003،
وبلغت قيمة الفا يف البيئة الفلسطينية بني  0.79و  0.82بينام كانت قيمة التجزئة النصفية .0.75
وتراوحت قيمة معامالت االرتباط الداخلية لالبعاد مع الدرجة الكلية بني 0.62-0.24
(اهلرباوي .) 2016،وبلغت قيمة الفا للقائمة احلالية عىل عينة من طالب اجلامعة (مناظرة للعينة
احلالية)  ،0.85والتجزئة النصفية  ،0.837وقيم للمعامالت االرتباط البينية تراوحت بني -0.295
 0.649ومجيعها ذات داللة إحصائية (الباحث احلايل .)2019 ،ويف الدراسة احلالية كانت قيمة الفا
كرونباك  0.852والتجزئة النصفية  0.813بينام كانت معامالت االرتباط للتناسق الداخيل تراوحت
بني  0.306 ،0.631ومجيعها دالة احصائيا عند مستوى  ،0.01مما يطمئن الستخدام املقياس يف
قياس االكتئاب لدى طالب اجلامعة.
النتائج:
وينص تساؤل الدراسة عىل :ما نوع العالقة االرتباطية بني ابعاد امليتا ذاكرة وكل من القلق
واالكتئاب لدى عينة من طالب اجلامعة؟ ولالجابة عىل التساؤل إحصائيا ،تم استخدام معامل
االرتباط لبريسون ،حيث كانت النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة بني الرضا وكل من القلق(
 )0.314واالكتئاب ( )0.406بينام كانت إجيابية بني القدرة وكل من القلق ( )0.354واالكتئاب
( ، )0.392وبني اإلسرتاتيجيات والقلق ( )0.231واالكتئاب ( .)0.24وهذه العالقات االرتباطية
كانت دالة احصائيا عند مستوى  . 0.01وتتفق هذه النتائج وما توصل اليه )Troyer and Rich (2019

الذي حصل عىل قيمة ارتباط سالب بني مقياس الرضا والقلق ( ،)-0.27وبني القدرة والقلق
( )-0.56وبني االسرتاتيجيات والقلق ( .)-0.63فاألفراد مرتفعي الدرجات يف مقياس الرضا هم
يف احلقيقة مقتن عون بأداء ذاكرهتم ،فكلام سادت حالة من عدم الرضا عن الذاكرة كلام انعكس هذا
بوضوح عىل زيادة التوتر ننتبجه النخفاض الفرد يف تقديره لذاته .ويذكر الباحثان أيضا أن كلام كانت
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درجات القلق واالكتئاب يف حدودها الطبيعية ،فإن الدرجات املنخفضة عىل مقياس الرضا تكون
بسبب ما يشعر به الفرد من مشاعر نوعية بخصوص أداء ذاكرته .وبخصوص مقياس القدرة ،فان
االفراد املرتفعني فيه يشعرون بانطباع جيد عن أداء ذاكرهتم ،اال ان الدرجات املنخفضة عىل مقياس
القدرة يمكن تفسريها من خالل االكتئاب ،حيث ان انخفاض القدرة عىل التذكر يعطي الفرصة لرتكيز
األفكار السلبية التي تعمل اجرتارا مستمرا لألحداث املؤدية

لالكتئاب & (Crumley, Stetler,

) . Horhota, 2014كام انه يمكن لألفراد إذا اعتادوا عىل استخدام اسرتاتيجيات متعددة للذاكرة ،قد
جيعلهم راضون عن أداء ذاكرهتم بام يقلل من إحساسهم بالتوتر واالكتئاب ).(Yesavage et al., 1983
كام تتفق وما توصل اليه ) Lukasik et al (2019إن كال من القلق املريض والضغوط النفسية املزمنة
الناشئة عن أحداث احلياة يسببان تأثريا سلبيا كبريا عىل أداء العمليات املعرفية .إن شدة االكتئاب تعترب
هامة جدا يف التنبؤ بدرجة القصور يف الذاكرة) . (Cohen et al, 1982كام أن نتائج البحوث قد أشارت
أن االعتقادات امليتا معرفية ترتبط إجيابيا وبقوة مع كل من القلق والضغوط النفسية
) .(Pournamdarian,2012وتذكر ) Lukasik et al (2019,p.1أيضا أن القلق يعترب حالة من اليقظة
املتزايدة املرتبطة بالزيادة يف حساسية الفرد االنفعالية وما قد ينشأ عنه من سيطرة حمدودة عىل األفكار
املقلقة والتحيزات اإلنتباهية مما يساهم يف زيادة الرتكيز عىل املثريات السلبية؛ وهذا كفيل إليقاف عمل
الذاكرة العاملة؛ وتذكر أيضا أن هذا التأثري يمكنه أيضا أن يعمل بطريقة عكسية ،فالقصور املعريف ممكن
ان يقود اىل زيادة القلق وكلام زاد القلق قلت كفاءة األداء املعريف.
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