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 العظُمصدق هللا 

طىزة الفــجس                                                             

 23 آلاًت:
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 إقخار السذخف

 

 وعالقتيا بسا وراء السعخفة لجى طمبةة الجاععةة الحاكخة األستباقية السػسػمة ) الخسالةأشيج أف إعجاد ىحه     
كىػي  , القادسػةة/ رامعػة  اآلدابخافي فػي لمةػة ػػػػػػػػػإشب ت( قػج رػخ  عسار ساجج عظةخ)  لب( التي تقجـ بيا الصا

 . في عمع الشفذ شيادة الساردتيخردء مغ متصمبات نيل 

 
 
 

 الجلتػرالسجرس                                                
 فارس ىارون رشيج                                                         

  السذخؼ                                                              
                                                                             /  /2021 

 

 

  : لمسشاقذة الخسالةبشاًء عمى التؾصيات الستؾافخة أرشح ىحه 
 
 
 
 

 الجلتػر السجرس                                                            
 فارس ىارون رشيج                                                          

  عمع الشفذدع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئةذ ق                                       
                                                                                  /    /2021 
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 المغؾي  خبيخإقخار ال

 

( الجاععةةالةحاكخة اسسةتباقية وعالقتيةا بسةا وراء السعخفةة لةجى طمبةة السػسػػمة ) الخسػالةأشيج أني قػخأت      
كىػي رػدء مػغ متصمبػات نيػل  القادسػةة,/ رامعػة  اآلداب(  إلػ  لمةػة عسار ساجج عظةخالتي تقجـ بيا الصالب )

 في عمع الشفذ كقج كرجتيا صالحة مغ الشاحةة المغػية. شيادة الساردتيخ

 

 

 

 

 

 أ.م.د                                                       

 المغؾي  الخبيخ                                              

                                                                           / /0202 
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 قرار لجنة المناقشة

 الذاكرة اإلستباقية ) نشهد نحن أعضاء لجنة المنالشة أننا اطلعنا على الرسالة الموسومة     

(  فً عمار ساجد مطرونالشنا الطالب  )  ( وعالقتها بما وراء المعرفة لدى طلبة الجامعة

محتوٌاتها وفً ما له عاللة بها ونعتمد أنها جدٌرة بالمبول لنٌل شهادة الماجستٌر فً علم النفس 

 بتمدٌر )                (.

 

 : التولٌع :                                       التولٌع

 االسم :                                        االسم :

 عضوا                                  رئٌس اللجنة  

 

 

 

 التولٌع :                                       التولٌع :

                                                                        فارس هارون رشٌداالسم :                                         االسم : م.د. 

 عضوا                                            عضوا  ومشرفا  

 تمت مصادلة  مجلس كلٌة اآلداب / جامعة المادسٌة على الرسالة  

 

 

 التولٌع:                            

 السم: أ.د.ٌاسر علً عبد الخالديا                                

 عمٌد كلٌة اآلداب / جامعة المادسٌة                                  

                                                       /      /2021 
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 اإلىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجاء

 ...إل           

 
 شهداء بلديجل الوطن والممدسات أالذٌن ضحوا بدمائهم من 

 مغ شجعشي عم  السثابخة شػاؿ عسخؼ, إل  الخرل األبخز في حةاتي
 كالجؼ العديػد( )

 مغ بػػػػػػػيا أعمػ, كعمييا أرتكد, إل  القػػػػػػػمب السعصاء
 )كالجتي الحػبيػبة(

 خيَخ سشجٍ  تكلان كقػفيا معيريًجا في  تمغ بحل
 (زكرتي)

 أخػتي كأخػاتي

 أصجقائي كزمالئي

 كلػ بحخؼ في حةاتي الجراسةة..... عأسيكل مغ 

  ثسخة ريجؼ الستػاضع ىحاكل ىؤالء: أىجؼ 
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 محىان أشكز و 

, عمع االنداف ما لع يعمع , الحسج هلل السشاف , السمظ القجكس الدالـ مجبخ  تانقهىالحؼ عمع  الحسج هلل      
نعع بو أحدغ نطاـ , الحسج هلل عم  ما أمػر فأرخاىا عم  ر األعػاـ , قجّ المةالي كاالياـ , مرخؼ الذيػر كاأل

 عمي مغ فزمو الخيخ الكثيخ كالعمع الػفيخ كاعانشي عم  انجاز ىحا العسل .    
ف أتقجـ بالذكخ كاإلمتشاف الجديل لمحيغ بحلػا أال إال يدعشي بعج حسج هللا كشكخه عم  انيائي ىحه الخسالة      

السذخؼ عم  رئةذ قدع عمع الشفذ ك ( فارس ىارون رشيجالجكتؾر  )حلخ ريجًا في مداعجتي كأخز بال
 عم  الخغع مغ مدؤكلةاتو كالحؼ كفخ لي الػقت لمسا شمبتوبعمسو كمعخفتو  لع يبخل عمي  الحؼ ك  ,رسالتي

ما  كأف يكتب للكيحفطو لشا خةسة عمسةة كافخة فأسأؿ هللا أف يجديو خيخ الجداء ,  الستعجدة األدارية كالعمسةة
 . قجمو لي في ميداف حدشاتو

كسا أتقجـ بخالز الذكخ كاإلمتشاف إل  األساتحة )السحكسيغ( لجيػدىع العمسةة في تقػيع مقايةذ البحث ,      
كلحلظ أخز بالذكخ كاالمتشاف ,  كتذجةع متػاصل مػاقف شيبةك  ه لي مغ مداعجةك بجألسا إستثشاء  مغ غيخ

) عمي كاالستاذ السداعج  ) أحسج عبج الكاعؼ جؾني (ذ السداعج الجلتػر ال  لل مغ أساتحتي, كأخػتي األستا
لسػقفيع السذخؼ معي كبحؿ قرارػ ريجىع كتقجيع يج العػف لي مغ أرل إكساؿ ميسة  عبج الخحيؼ صالح (

لكل لسا أتقجـ بالذكخ كاألمتشاف دراستي, متسشةًا ليسا دكاـ الرحة كالعافةة كالتػفيق في مديختيع العمسةة, 
 رامعة القادسةة . -في لمةة اآلداب استثشاء مغ غيخ في قدع عمع الشفذ أساتحتي
إل  لل مغ مج لي يج العػف مغ مػضفي  شكخؼ كامتشانيأعتخافًا مشي بالجسيل أتػرو بخالز  كتقجيخًا ك    

ةذ ىحا البحث أثشاء تصبيق مقاي كتدكيجؼ بالبةانات الخاصة بسذخكع دراستي لتدييل ميستي رامعة القادسةة
  . العمسي

كقّجمػا لي الجعع كالسدانجة  كقفػا معيالحيغ  إل  لل االصجقاء كبعج فإنشي أقّجـ شكخؼ كامتشاني الخالريغ   
 . شػاؿ مجة الجراسة

 وعؽ هللا التؾفيق

 

 

?                                                                         
 ازـــــعم
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  السدتخمص
السيسة في ميجاف عمع الشفذ  احجػ الستغيخات تسثل الحاكخة األستباقةة ببعجييا )الحاتي كالبيئي(        

نجازه بعج تأخيخ ضسغ سةاؽ إك أما  السعخفي فيي تجدج الشػايا التي يخكـ اف يؤدييا الفخد في تحلخ شيءٍ 
الختب في  عالقتيا بسا كراء السعخفة التي تسثل أعم ستباقةة مغ خالؿ ىسةة الحاكخة األأ حةاتو, كتتجدج 

بحاتو, لسا انو يجدج مدتػػ مغ التفكيخ السعقج الحؼ  مدتػيات الشذاط العقمي الحؼ يطيخ فةو الفخد كعةاً 
( تعج  prospective Memory الحاكخة االستباقةة ). كلسا لانت يتعمق بسخاقبة الفخد لكةفةة استخجاـ عقموِ 

ت الحق, فكثيخ اؿ الحاكخة  كالتي تعشي القجرة عم  تحلخ الكةاـ بعسل ما في لحطة معيشة في كقمغ أشك شكالً 
بكثيخ مغ مػاقف الحةاة اليػمةة في مياـ الحاكخة االستباقةة, فسا يتمقاه الفخد  اً متعمق اً لبيخ  اً عجد  لظما نجج ىشا

مشيا في حةاتو العسمةة كفي تدييل  األفادةمجخالت تسكشو مغ  ىيئةبيئةة كذاتةة يشطسيا عم   اشاراتمغ 
داب كتشطةع لجػ الفخد مذكمة في استكباؿ كاكت فةحجثعسمةة تعمسو لسا يكتدبو كيتعمسو مغ معمػمات كمعخفة, 

ق كاساليب تتدع بالتقميج كالتمقيغ لمسعمػمة كحفطيا فقط ائما نعانةو اليػـ مغ شخ , السةسا السعخفة التي يتمقاىا
 مغ غيخ بالسكاف نفدوبالتفكيخ كالبقاء  رسػدمشيا, االمخ الحؼ قج يؤدؼ ال   كاالفادةبيا العسل  مغ غيخ

سعمػمات في عػرخنا الحالي, لػحلظ يجب التكشمػرةا ك ال فيتصػيخ الفخد لشفدو أك التكةف مع التصػر الستدايج 
بػية ليتسكغ الصمبة مغ مػائسة في السؤسدات التخ  السةسازيادة الػعي بسيارات كاستخاتةجةات ما كراء السعخفة 

 :يدتيجؼ البحث الحالي التعخؼ ال  ىحا التصػر , كفي ضػء ىحه السعصةات 
 الحاكخة االستباقةة لجػ شمبة رامعة القادسةة .دررة  (1)
 ما كراء السعخفة لجػ شمبة رامعة القادسةة .دررة  (2)
 شمبة رامعة القادسةة .العالقة االرتباشةة بيغ الحاكخة االستباقةة كما كراء السعخفة لجػ  (3)
 . إسياـ ما كراء السعخفة في متغيخ الحاكخة االستباقةة لجػ شمبة رامعة القادسةة مجػدررة  (4)
بشاء مكةاس الحاكخة االستباقةة باالستشاد ال  الخؤػ الشطخية التي حجدىا  ستمـد تحقيق ىحه األىجاؼإ      

( فقخة بعج ارخاء التحمةالت االحرائةة الالزمة, 28تكػف برػرتو الشيائةة مغ ) (,2005ماكجانيل كانذتايغ )
( الحيغ استشجا ال  الخؤػ الشطخية التي 1994شدخاك كدنيشدػف ) ما كراء السعخفة لكل مغ كتبشي مكةاس

 مة. ( فقخة بعج ارخاء التحمةالت االحرائةة الالز 42كالحؼ تكػف برػرتو الشيائةة مغ ) (فالفل)حجدىا 
 



 ط 

( شالبًا كشالبة مغ لمةات رامعة القادسةة لمعاـ 400عيشة مكػنة مغ )اعاله  عم   ةاسيغالسك بقَ شُ       
/ الجراسة الرباحةة تع اختةارىع بالصخيقة الصبكةة العذػائةة كباألسمػب الستشاسب  2021-2020الجراسي 
, كبعج رسع البةانات تع ( مغ اإلناث220( مغ الحلػر ك )180%( مغ مجتسع البحث كبػاقع )100كبشدبة )

مل ارتباط بيخسػف معالجتيا باستعساؿ الػسائل اإلحرائةة السشاسبة كمشيا االختبار التائي لعيشة كاحجة , كمعا
 -:كخخج البحث بسجسػعة مغ الشتائج مشيا ,كتحميل التبايغ

 اف شمبة رامعة القادسةة مغ لال الجشديغ يتستعػف بالحاكخة االستباقةة . (1)
 اف شمبة رامعة القادسةة يتستعػف بسا كراء السعخفة. (2)
 تػرج عالقة إرتباشةة مػربة بيغ الحاكخة االستباقةة كما كراء السعخفة لجػ شمبة رامعة القادسةة. (3)
 في التشبؤ بارتفاع الحاكخة االستباقةة لجػ شمبة الجامعة. تديعاف ما كراء السعخفة  (4)

ىحه  م كقج فدخت ىحه الشتائج عم  كفق الشطخية الستبشاة لكل مكةاس مغ مقايةذ البحث , كع  
 مشيا: التػصةات كالسقتخحات بسجسػعة مغالشتائج تقجـ الباحث 

كالسيشةة لأدكات  كالحةاتةة في السجاالت التخبػية ستباقةة الحاكخة األما كراء السعخفة ك  دراسةاإلفادة مغ  -1
 مػضػعةة في معخفة خرائز األفخاد كقجراتيع.

 في الجامعة مخحمة )الجراسات العمةا( لمفخكؽ الفخدية بيغ شمبة أساتحة الجامعة كالتخبػييغمخاعاة  -2
السحاضخات كالسػاد لجػ الصمبة عشج قةاميع بتجريذ  ستباقةةكالحاكخة األ ما كراء السعخفة متغيخؼ 
 .السقخرة الجراسةة

إرخاء دراسة مذابية لمجراسة الحالةة عم  شمبة السخحمة الجامعةة ) الجراسات العمةا ماردتيخ  -3
 كدلتػراه( .

 .إرخاء بحػث تتشاكؿ الحاكخة االستباقةة متزسشة الحجث )البيئي كالحاتي( كعالقتيا ببعس متغيخات -4
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 ثبت السحتؾيات
 رقؼ الرفحة السؾضؾع

 ب اآلية القخآنةة

 ج السذخؼإقخار 

 د إقخار الخبيخ المغػؼ 

 ىػ قخار لجشة السشاقذة

 ك اإلىجاء

 ز شكخ كامتشاف
 ط -ح   السدتخمز

 ؼ ثبت السحتػيات

 ـ-ؿ ثبت الججاكؿ

 ف االشكاؿثبت 

 ف السالحقثبت 

   اإلطار العام لمبحثالفرل األول : 

 4-2 مذكمة البحثأكاًل. 

 10-5 البحث ثانةًا. أىسةة

 9-8   البحث ثالثًا.أىجاؼ

 9 حجكد البحثرابعًا. 

 10-9 تحجيج السرصمحاتخامدًا. 

   خي ةةةةةةةةنغ إطارالفرل الثاني : 

 13-12 مجخل عاـ ال  االشار الشطخؼ  -شار الشطخؼ إ

 35-14 الحاكخة اإلستباقةةأكاًل. 

 52 -35 ما كراء السعخفة ثانةًا. 

 وإجخاءاتوعشيجية البحث الفرل الثالث : 
 

 

 54 كإرخاءاتو أكاًل. مشيجةة البحث



 ك 

 54 مجتسع البحثثانةًا. 

 56 عيشة البحثثالثًا. 

 84-56 البحث أداتارابعًا. 

 84 التصبيق الشيائيخامدًا. 

 الػسائل اإلحرائةة سادسًا. 
 

84-85 

 وتفديخىا عخض الشتائج  الخابع:الفرل  
 

 

 96-87 كتفديخىا عخض الشتائج 

 96 التػصةات

 96 السقتخحات

 112-98 السرادر 

 130-114 السالحق

 B - C السدتخمز بالمغة االنجميدية
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 ثبت الججاول

رقع 
 الججكؿ

 الرفحة عشػاف الججكؿ

 55 الشػع )الحلػر, اإلناث ( مجتسع البحث مػزع كفق شمبة الجامعة كمتغيخ 1

 56 عيشة نتائج البحث 2

 59 صالحةة فقخات مكةاس الحاكخة االستباقةةآراء السحكسيغ في  3

 61-60 صخفيتيغالقػة التسييدية لفقخات مكةاس الحاكخة االستباقةة بصخيقة السجسػعتيغ ال 4

معامالت ارتباط بيخسػف بيغ دررة الفقخة كالجررة الكمةة عم  مكةاس  5
 الحاكخة االستباقةة

62 

 63 عالقة دررة الفقخة بجررة السجاؿ لمسكةاس) االتداؽ الجاخمي(  6

معامالت االرتباط بيغ الجررة الكمةة لكل مجاؿ مغ الحاكخة االستباقةة  7
 كالسجاالت االخخػ كالجررة الكمةة لمسكةاس نفدو

64 

 67 دررات معامل الثبات لسكةاس الحاكخة االستباقةة بصخيقة اعادة االختبار 8

 67 الفا لخكنباخ دررات معامل الثبات لسكةاس الحاكخة االستباقةة بصخيقة 9

 69-68 السؤشخات اإلحرائةة لسكةاس الحاكخة االستباقةة 10

 72-71 آراء السحكسيغ في صالحةة فقخات مكةاس ما كراء السعخفة 11

 75-73 الستصخفتيغالقػة التسييدية لفقخات مكةاس ما كراء السعخفة بصخيقة السجسػعتيغ  12

معامالت ارتباط بيخسػف بيغ دررة الفقخة كالجررة الكمةة عم  مكةاس ما كراء  13
 السعخفة

76 

 77 لسكةاس) االتداؽ الجاخمي(عالقة دررة الفقخة بجررة السجاؿ  14

   

معامالت االرتباط بيغ الجررة الكمةة لكل مجاؿ مغ ما كراء السعخفة كالسجاالت  15
 كالجررة الكمةة لمسكةاس نفدواالخخػ 

78 
 

 81 اعادة االختبار دررات معامل الثبات لسكةاس ما كراء السعخفة بصخيقة 16

 الفا لخكنباخ دررات معامل الثبات لسكةاس ما كراء السعخفة بصخيقة 17
 

82 



 م 

 83 . السؤشخات اإلحرائةة لسكةاس ما كراء السعخفة 18

 االختبار التائي لجاللة الفخؽ بيغ الػسط الحدابي كالػسط الفخضي    19
 . لجررات عيشة البحث عم  مكةاس الحاكخة االستباقةة 

88 

السػازنة بيغ دررات أفخاد عيشة البحث عم  مكةاس الحاكخة االستباقةة                                                   20
 . الشػع)الحلػر, كاإلناث(عم  كفق متغيخ 

89 

السػازنة بيغ دررات أفخاد عيشة البحث عم  مكةاس الحاكخة االستباقةة                                                   21
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 ُهشكلة الثحج : أوالً.

كرسةع الدمػلةات اليػمةة  االرتساعةةكعالقاتو  رسةع أكقات حةاتوفي يحتػاج اإلنداف ال  الحاكخة        
, كلةف لو اف يشجد مياـ عسمو ؟تحلػخه مغ غيخالصخيق الػسؤدؼ ال  عسمِو  األنداف لةف يعخؼإذ  ,الخاصة بو
 . كىكحا فأف لل نذاشاتوواف يتػعخؼ عم  مغ يحيةّ  مغ غيخ . كلةف يمقي التحةة اك يخد؟تحلخىا مغ غيخ

أك مشاداة فخٍد  الجدئيػة مثل تشاكؿ شيء ما, بالفعالةاتمغ أبدصيا الستسثمة  تتزسغ برػرة أكيجة عسمةات التحلخ
تتزسغ  التي في مختمف صشػؼ السعخفة كاالبتكاراتالعمسةة كاألدبةة  الختباراتاعقجىا الستسثمة بأداء أ ما, ال  

لثيخ مغ عمساء الشفذ  مغ كرية نطخالسحػر األساسي  برػرة عامة تسثل الحاكخةك  ,برػرة أكيجة عسمةات تحلخ
ما  أغمباف  ُندمععمةو يسكغ اف لكل العسمةات العقمةة  كالسعخفةة األخخػ كفي بشةة الحلاء كالقجرات العقمةة, ك 

ذاكخة سيختبط بالػاقع مغ خالؿ عسمةة األدراؾ الحدي السباشخ  فخد مغ غيخالفيفعمو الشاس يعتسج عم  الحاكخة, 
 الحاكخةتؤدؼ , اذ اؼ األستجابة لسػقف معيغ كفي زمغ معيغ فقط( ىشا كاآلف(فيػ خاضع لسبجأ  كمغ ثع فقط
ال يسكغ أف يجج الفخد  كىي القػة التي تكسغ كراء لل نذاط نفدي كعقمي إذ لميا العسمةات العقمةةفي لبيخة  دكراً 

كحل السذكالت كالتعمع دراؾ كالػعي فاالنتباه كاأل, لسا ال يسكشو األفادة مغ حاضخه كمدتقبمو -ماضةو مغ غيخىا
 , لسا إفمػماتدتمـد القجرة عم  تخديغ السعمػمات, فالتعمع يتصمب اكتداب معتكرسةع العسمةات السعخفةة , 

تتع مغ خالؿ القػانيغ التي شخحيا ارسصػ  كالتيالمغة كقػاعج الكمسات بعس  يتصمب تحلخ االرتساعيالتفاعل 
  .( Hall,1982:226) كالتخابط كالتذابو كالتزاد في خدف الحقائق كالسعمػمات كفي استخدادىا كاستعادتيا

عجة مخات في  األفخاد البالغيغ مغ الشدةافيعاني غالبةة  اذ تجخبة يػمةة شائعة,يعج  فذل الحاكخة إف      
,  خرػصا تمظ التي تكػف مختبصة بالدمغالحاكخة  في عم  الخغع مغ انتذار حاالت فذلك  ,عم  األقل األسبػع
 الحةاة اليػمةة فيأقػػ  برػرة  اتأثيخ عمييال ُيعخؼ الكثيخ عغ عػاقبيا كاألنػاع السحجدة التي ليا فأنو 

Rendell; Craik, 2000: 43) ). 
القجرة عم  كالتي تعج شكاًل مغ أشكاؿ الحاكخة  تعشي (  prospective memory ) االستباقةةلحاكخة فا       

بكثيخ مغ مػاقف عم  الخغع مغ كرػد عجد لبيخ متعمق كقت الحق, ك تحلخ الكةاـ بعسل ما في لحطة معيشة في 
ىشاؾ  بعس التجارب اكضحت بأف , إال أف يةالسختبخ  االستباقةة في الجراساتالحاكخة في مياـ  الحةاة اليػمةة

, كمغ خالؿ تمظ سياـ الصبةعةة التي يتع إرخاؤىا في الحةاة اليػمةةتمظ الفي أداء  فخكؽ كاضحة بيغ االفخاد
 كالجشذت لالعسخ بكثيخ مغ الستغيخاالسختبصة  السذكمة ليحه حمػؿتع العثػر عم  العجيج مغ ال البحػث كالجراسات
 ( .(Henry, et al, 2004:27 , كلكغ ضمت بعس السذكالت دكف حلاالرتساعي كغيخىا

ما إذا لاف مجػ تستع السذارليغ البالغيغ مغ الذباب  حػؿ تحمةالً  Dismukes (2010)لقج ارخػ        
كلبار الدغ بأنساط مشتطسة مغ األنذصة اليػمةة , سيؤثخ عم  التكخار اإلرسالي لمفذل كاالختالفات السختبصة 
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 بة الجامعة, مع مجسػعة مكػنة مغ شم نفديا بتػضةف مجسػعتيغ مغ الذباب في الفئة العسخية, بالعسخ
ػضةفة بجكاـ لامل تجعل الحةاة اليػمةة لمعساؿ العم  افتخاض أف  ,كػف مغ العساؿ الذبابكمجسػعة أخخػ تت

سشتطسة رعمت الغيخ ك  رةإل  افتخاض أف ىحه األنذصة الستكخ  كاالذباب أكثخ ركتيشةة مقارنة بالصالب. كقج استشج
, اذ تػصل ىحا التحميل ال  اف الدغ صالب أقل ركتيشةة, مقارنة بالسجسػعة األخخػ مغ لبارماألنساط اليػمةة ل

يسكغ اف يشجرج تحت مدس  استشاًدا إل  األحجاث الفعمةة , السذكالت الستعمقة بتحلخ األفعاؿ في الحةاة اليػمةة 
إّف حت   برػرة خاصة,سيسة لةدت صعبة أك معقجة ما تكػف ىحه العادًة ك أداء ميسة مقرػدة,  الفذل في تحلخ
ترخؼ قج ىػ شدةاف العم  الخغع مغ االعتخاؼ بأف ًا نجج أحةانك ة ليحه اليفػات, ىع عخض تةقطاً أكثخ األفخاد 

أغمب السيسات كمغ ىشا ألداء ىسا نكةطاف كالشدةاف في لثيخ مغ األحةاف  -التحلخ فيكػف لو عػاقب كخةسة. 
تكػيغ الشةة الستأخخة عادًة ما تكػف الفتخة بيغ , التي ستباقةةاالحاكخة مفيػـ الأف تأخخ تشفيحىا يشصػؼ عم  ف

ال يتع إدراكيا خالؿ ىحه الفتخة كيجب  التي الشةةتمظ كفخصة تشفيحىا مميئة بالسياـ السدتسخة التي ال عالقة ليا ب
التي تسيدىا عغ معطع أشكاؿ  اإلستباقةةلمحاكخة  االساسةة السالمح يسثل أحج , كىػ ما استخراعيا مغ الحاكخة

رج عامل خارري يخبخ الفخد صخاحًة عشجما يحيغ الػقت لمتػقف عغ أداء السيسة الحاكخة األخخػ في أنو ال يػ 
ال يكػف الفخد في كضع االستخراع بذكل اذ يجب أف يتحلخ "."السخدنة مغ الحاكخة   السيسةالجارية كاستخداد 

 .(Dismukes, 2010:4)الرخاء عسمةة التحلخ االستباقي   , يحاكؿ عسًجا استخداد الشةة السخدنةمعخكؼ
ال يتع تشفيحىا عم  الفػر )عم  سبيل السثاؿ ك بتذكيل نػايا  يقػـ شخزاٌ كم  Ellis,1996لسا افتخض        

مداًء  8يتع رجكلتيا بجاًل مغ ذلظ في لحطة أك سةاؽ آخخ )عم  سبيل السثاؿ , في الداعة ف, تشاكؿ الجكاء(  
 . (Ellis,1996 1:) أك أثشاء العذاء(

ىحه الشػع مغ الحاكخة تحت فعل إنجاز عسمةة التحلخ لبعس االفعاؿ Eysenkِِيدنظلسا صشف إ      
 .(Baddeley et.al.,2009, : 438-56) "مباشخة في اداءىا السقرػدة مع غةاب أؼ عػامل تحليخ تديع 

سيتع تشفيحىا ىحا الشػع مغ الحاكخة كفق االلةة التي  (Einstein & McDaniel 1990، 1996)ككصف        
تحلخ  عادة ما يتع تسييدىا عغ الحاكخة بأثخ ررعي , ك تذيخ إل  القجرة عم كالتي راغ انيا  كقت الحقفي 

, كىػ ما يسكغ اف السعمػمات الدابقة )عم  سبيل السثاؿ, تحلخ األنذصة التي قسشا بيا خالؿ اإلرازات األخيخة(
محتسل لتحلخ أنو يجب  يغ ىسا مكػف دة السكػنات تتزسغ مكػنعم  أنيا عسمةة متعج يدس  الحاكخة االستباقةة 

 :1996لتحلخ ما يجب الكةاـ بو كمت  يجب الكةاـ بو )السحتػػ( ) الكةاـ بذيء ما )الشةة( كمكػف بأثخ ررعي

222–141, 209-115 ،1990 Einstein & McDaniel.)  
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ةع كالعسمةات السعخفةة التي تؤثخ في ادائيا, كمغ ىحه لسا اف الحاكخة االستباقةة مختبصة بالكثيخ مغ السفال        
 تقجيع مغ االساس اليجؼ أف(، Micki, 1999) اذ يؤلج (, Metacognitionالسفالةع ما كراء السعخفة ) 

 يقػمػف  التي األنذصة كتشفيح تعمسيػع فػي السدػؤكلةة تحتسل عم  الستعمسيغ مداعجة ىػ السعخفة كراء ما مفيػـ
  .(Micki,1999: 12)بيا

اذ تتزسغ معخفة الفخد بسا يستمكو مغ معخفة كالقجرة عم  استخجاـ السيارات كاالستخاتةجةات السعخفةة        
لتشطةع السعخفة التي يتمقاىا, كيشطسيا عم  شكل مجخالت تسكشو مغ االستفادة مشيا في حةاتو العسمةة كفي 

معمػمات كمعخفة, خرػصًا انشا في عالع تتصػر كتتدارع فةو تدييل عسمةة تعمسو لسا يكتدبو كيتعمسو مغ 
كتشطةع السعخفة التي يتمقاىا  اكتدابالسعمػمات التي يتع اكتذافيا يػمةًا, فةحجث لجػ الفخد مذكمة في استكباؿ ك 

بيا كخرػصًا ما نعانةو اليػـ مغ شخائق كاساليب تتدع بالتقميج كالتمقيغ لمسعمػمة كحفطيا فقط مغ غيخ العسل 
كاألفادة مشيا, فقج يكتدب الصالب العجيج مغ السعمػمات كلكغ نقز التشطةع كالسعالجة ليحه السعمػمات قج يبقييا 
لسجة قريخة ثع تزسحل نتةجة األنطسة التقميجية الستبعة في التعمةع , ىحا األمخ الحؼ قج يؤدؼ ال  التحجخ 

تكةف مع التصػر الستدايج مغ تكشمػرةا كمعمػمات في عػرخنا بالتفكيخ كالبقاء نفدو السكاف دكف تصػيخ نفدو أك ال
الحالي, لػحلظ يجب زيادة الػعي بسيارات كاستخاتةجةات ما كراء السعخفة كخرػصًا في السؤسدات التخبػية 

 .(5: 2015,َكػانيغ)ليتسكغ الصمبة مغ مػائسة ىحا التصػر 
 السعخفةة كاألنذصة الخاص لفيسيع مخاقبة بعسمةة األفخادقةاـ  أف ال   Flavell, 1976 فالفل أشار لسا      

 التي كاألستخاتةجةات كاألىػجاؼ, السعخفةة السياـ كتقػيع ألختةار الستعمسيغ تقػد السعخفة كراء ما اف اؼ األخخػ,
-235. )ذلظ في إلخفاقيع نتةجة التعمع عسميػة أثشػاء أخصاء في األفخاد يقع ما كغالباً . تعمسيع تشطع أف ليا يسكغ
231 1976:,Flavell ) . 
كفي ضػء ما تقجـ يأتي البحث الحالي لأرخاء تصبةقي لمتعخؼ عم  ) العالقة األرتباشةة بيغ الحاكخة       

األستباقةة كما كراء السعخفة لستغيخ مدتقل. يطيخ مجػ اسياـ ما كراء السعخفة في التحلخ االستباقي, اذ يفتخض 
ي, كىػ ما يدع  لمتحقق مشو كذلظ مغ خالؿ تصبيق الباحث اسياما لسا كراء السعخفة في عسمةة التحلخ االستباق

 أداتي السكةاس عم  أفخاد العيشة .
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 ثانيا. أىسية البحث :
بسا نسمظ مغ قجرات عم   ػ خخ أأك ب برػرة, يتأثخ رسةعيارػانب سمػلشا كحةاتشا اليػمةة نعمع  رسةعشا      

مغ مصالب الحةاة كالتعمع ,  اً تحلخ األحجاث كالخبخات الساضةة , فشحغ نحتاج إل  الحاكخة بػصفيا مصمبًا أساسة
إل  خبخاتشا  الحؼ يدتشجنخصط لمسدتقبل  الحاكخة ال ندتصةع أف نػارو الحاضخ أكفسغ غيخ كحساية الحات, 

  الدابقة .
الحاكخة في األداء السجرسي كالجامعي إبتجاءًا مغ السخحمة االبتجائةة كانتياءًا بآخخ  لسا ال تخف  أىسةة      

مخحمة دراسةة كىي الجراسات العمةا, كلحلظ اىسيتيا في مجاالت أخخػ عمسةة كميشةة في مختمف نػاحي الحةاة 
الحةاة بالشدبة لمفخد, كال تكسغ كالرشاعة كالدراعة كاألدارة كالتجارة كالرحة كغيخىا. فالحاكخة ىي احجػ أساسةات 

أىسيتيا فقط في العسل اليػمي كاألداء األكاديسي فحدب فيي خديغ خبخاتو عم  مجػ حةاتو حدب تخررو في 
كل مخحمة مغ مخاحل حةاتو مشح الصفػلة ال  الذةخػخة كفي لل ما مخ بو مغ أحػجاث, كقج أشار بارتميت إل  

شيا تشتج في عسمةة محجدة, كاذا لانت رغبتشا في فيع لةف تربح ىحه أف كضائف الحاكخة قج تكػف عجيجة كلك
العسمةة مسكشة, كما يسكغ أف تكػف شخكشيا كاضحة التفريل, فةجب عميشا دراسة ما يدبقيا كربسا أيزًا ما 

اك حت   يعقبيا في حةاة االنداف الستصػرة, فالتحلخ لةذ كضةفة مدتقمة تسامًا كمتسيدة لمةًا عغ االدراؾ, كالترػر
 (.   Bartlett,1967: 12   )عغ التفكيخ البشائي, إذ تخبصيا ليا عالقات اساسةة معيا رسةعًا 

اتخحت ك كثخ مغ قخف , لانت الجراسات السعخفةة تيتع بجراسة ُمدتػيات الحاكخة في الدمغ الساضي , أسشح ف       
بشاءًا عم  االبحاث العربةة كالفدمجةة التي بّيشت مجػ القجرة في ترّػر  في الػقت الحالي ليا مشيجًا مغايخاً 

فزاًل عغ امكانةة العػدة ال  الػراء , ك مبّيشة في الػقت ذاتػػػػػو االرتبػػػػػػاط الػثػػػػػيق بيغ  في قت الحقاالحجاث 
ِة معًا ,الحاكخة ك التفكيخ ك عسمةاتيسا ك بيغ السثيخات البيئةة السدتقبمةة ك الساضة ِSchacter, et.al. 

2007:657). ) 
أىسيتو اف االىتساـ بسجػ استباقي شػيل األمج أك قريخ األمج بجأ يتخؾ أثخه في السيجاف البذخؼ مغ خالؿ       

Planningِِارتباشو بسيسات عجيجة تداعج الفخد عم  تشطةع شؤكنو اليػمةة , ك يؤثخ لثيخًا في عسمةة التخصةطب

في دراساتو عغ تخصةط السيسات ك انجازىا ال  أف ُمحاكالت Gollwitzerِِ, ك أشار لػلػتدرلسيسة حةاتةة 
الفخد لترّػر ميستو السختكبة يسّكشو مغ اف يخّصط ليا , ك اف تكخار الدمػؾ السختبط بالرحة الشفدةة الدػية 

بيق نّةاتو ُمػػػػػػػدتقبػػػػاًل ك يقػػػػّمل مػػػػػػػػغ حػػػػجع الخػػػػدائخ يدداد تباعًا مغ خػػػػػػػػالؿ تأكج الفخد مػػػػغ قجرتو عػػػػػػػػم  تصػػػػػػ
ِالشاتجػػػػة عػػػػػػػػغ عػػػػجـ مػػػػحاكلة التخػػػػػصةط لمسػػػػيسػػػػة ُمػػػػدبقػػػػػاً  كلالىتساـ بالسدتقبل ذك الرمة بالعسمةات العقمةة ،
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, اذ إف تّخيل السػقف قبل  Prospective Memoryالسختبصة بسيسات ُمدتقبمةة , مثل الحاكخة االستباقةة 
 .(Atance & O'Neill , 2001: 533-534)حجكثو يعّدز مغ قجرة الفخد عم  تحّلخ ما يخغب في تشفيحه الحقًا 

مةة في الحةاة اليػمةة , ك تخصًّت ىحه ك ال ُيخف  عم  أحج أىسةة ما تتدُع بو الحاكخة بكػنيا كضةفة عق    
Ingvarِِ, التي كصفيا انكفارِ Memory for the Future االىسةة لتطيخ ما ُيعخؼ بػ " ذاكخة السدتقبل "

, ك مشحيا شبيًا لافةًا بحاكخة االحجاث الساضةة , ك انصمق مغ ىحا السشصمق بشاًء عم  الجراسات  1985عاـ 
 العربةة التي أرخاىا ك التي لذفت عغ قجرة الجماغ في التخصةط لمسػاقف كالتشفيح ليا 
شةة نفديا الكتذاؼ تػلفيشظ ككضعيا ضسغ بخنامج مشّطع لتةديخ انجازىا , ك قج تدامشت اكتذافاتو في الُسجة الدم

 (ِ.Schacter et.al. , 2007: 657)ِِضاىخة رحمة العقل الدمشةة ,
في مجاؿ العمػـ الشفدةة اال ك  سفيػـكتكذُف الحاكخة السعشةة بالسدتقبل عغ نػع مغ أنػاع الحاكخة حجيثة ال       

ىي الحاكخة االستباقةة السعشةة بتحّلخ تشفيح االعساؿ السصمػب انجازىا في كقت عـد عم  تحكةقيا الفخد في كقت 
% مغ االخفاقات في 80-% 50الحق , ك تطيخ أىسةة ىحه الحاكخة في الحةاة االندانةة إذا ما عخفشا أف 

 :Schnitzspahn , 2011) الحاكخة االستباقةة ك االخفاؽ في أداء السيسات التابعة لياالحاكخة يػمػػػػػػةًا تتعػػمق ب

10)ِ. 
مغ خالؿ عجة ميسات , أكليا : تتسّثل بسخاقبة البيئة  ائودأسا تمتـد بب االستباقةةكتتمخز أىسةة الحاكخة       

: محاكلة ثيا: تحّلخ ما مصمػب انجازه مدتكباًل , ك ثال ثانيياديع في التحلخ , ك شارة رمدية تُ إ ةيأاللتقاط 
: العسل الفعمي عم  انجازه . ك تتصمب الحاكخة  تيااستخراع الحاكخة الستعمقة بسا ىػ مصمػب انجازه , ك رابع

ِ .((Radvansky , 2011:290 الكثيخ مغ العسمةات الستعمقة باالنتباه ك التخليد لتتع كضةفتيا اليػمةة, االستباقةة
اف قجرة الحاكخة االستباقةة عم  تحجيج أكلػيات الفخد اليػمةة كلُسجد شػيمة مغ الدمغ تبّيغ مجػ اىسةة        

كضةفتيا في الحةاة االندانةة , فسغ دكنيا ال يتسكغ اؼ فخد مغ معخفة تػرّيو اليػمي ك ما يتػرب عمةو الكةاـ بو 
ضعو الذخري ك االرتساعي ك ز ك مغ الجيج الالـز لتصػيخ ك , فتعّع الفػض  ك تغجك أيامو خالةة مغ االنجا

 .     السيشي
ؤثخ في مدتػػ أداء العسمةات تتصػؿ ُمدتػيات أخخػ مغ العقل البذخؼ , إذ الحاكخة تأثيخات  لسا افّ       

خبط السكػنات العقمةة لي, ك  Memoryفي الجماغ لةذسل بحلظ التحلخ  لاألدراؾ كاالنتباه كالتفكيخ العقمةة الكبخػ 
كشخيقة  الفخدلاًل مشيسا في حالة األخخػ , ك بتخابصيسا تذّكل تػازنًا مصمػبًا لفعالةة  تأثيخ, ك  السعخفةةك 

الحةاتةة . ك في ىحا الرجد , اىتع الباحثػف في تحجيج  مصالبو, ك تحقيق التشاغع في  استخراع معمػماتو الدابقة
 معخفةةفي عسمةات  الحاكخة. ك يطيخ مغ رية أخخػ تأثيخ العسمةات السعخفةةثخة في شبةعة العسمةات العقمةة السؤ 
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 , إذ تؤثخ ما يجكر بو لتحقيق تحلخ االفعاؿ, ك يعكذ ىحا شبةعة االرتباط السعّقجة بيغ العقل ك  لالسعخفةأخخػ 
بسيساتو في أداء  ةؤثخ األخيخ ت, ك  السعخفةةسات سيالعسمةات التخصةط, كاالنتباه السقرػػػػػػػػػػػػػػد فػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػيخ 

 . Gross&Thombson,2007:136)) عػػػػػػػػػػػػػػسمةات ُميسة لالتػػػػػػػػػػػػػػحلخ
كبسا اف الحاكخة تختبط بكثيخ مغ العسمةات السعخفةة عم  كرو العسػـ فأف الباحث يجرس الحاكخة االستباقةة        

خة كالتي تذيخ ال  تحلخ تشفيح األفعاؿ في السدتقبل, كيخبصيا بأحج السفالةع بػصفيا شكاًل مغ أشكاؿ الحاك
كالتي تعشي تخصةط كتشطةع كتقيةع الفخد لسعخفتو لسا يحاكؿ اف يتعمسو, كالبج مغ  )عا وراء السعخفة(السعخفةة كىي 

األشارة ال  اف األنطسة التعمةسةة قي كقتشا الحالي يعتسج عم  رعل الصمبة مخػازف لتعبئة السعمػمات عغ شخيق 
تكػف مكخرة كغيخ متججدة التمقيغ كالحفع عغ ضيخ قمب كمغ ثع الغاء َمَمكة العقل فزاًل عغ اف ىحه السعمػمات 

األمخ الحؼ يجعل لثيخًا مغ الصمبة تتعمع كتحفع بعس الحقائق التي يقجميا السجرس اك األستاذ في السؤسدة 
التعمةسةة لكشيع ال يدتصةعػف التعامل مع ما ىػ متػقع, بعج التخخج بخاصًة ألنيع تعػدكا عم  غيخىع في أخح 

داعج التعمةع في تشسسةة اسمػب التفكيخ الحاتي كالقجرة عم  لدب السعمػمة, بيشسا لاف مغ السفتخض اف ي
السيارات غيخ السختبصة بسعخفة معيشة كىحا ما يدس  ))ما كراء السعخفة(( اذ تدخخ الكتابات التخبػية السعاصخة 

فأف بتجفق السفالةع السدتحجثة التي تعبخ عغ مفالةع ثخية ذات مجلػالت تيتع بالفكخ كلةفةة عسل العقل , 
السعخفة كما كراء السعخفة مغ أكثخ السفالةع اىسةة كتػاتخًا في الجراسات كاألبحاث الستعمقة بعسمةة التعمةع كالتعمع 

 ( . :2009216بػرٍو عاـ كفي السشاىج كشخؽ التجريذ بػرو خاص )زيجاف,
 ل انتقػػػػػااًل ميسػػػػػامّثػػػػػالقػػػػػخف العذػػػػػخيغ  القػػػػػخف التاسػػػػػع عذػػػػػخ كبجايػػػػػةمػػػػػاكراء السعخفػػػػػة فػػػػػي أكاخػػػػػخ  اف ضيػػػػػػر     

لجراسػػػػات التجخيبةػػػػػة مػػػػغ قبيػػػػػل اآفاقػػػػًا كاسػػػػػعة  سػػػػػسح بػلػػػػػج مفػػػػػالةع مغػػػػايخة كفػػػػػق , إذفػػػػي عمػػػػع الػػػػػشفذ السعخفػػػػي
الػػػػػػحاكخة كالتفكيػػػػػػخ كاالسػػػػػػتةعاب كميػػػػػػارات عسمةػػػػػػات الػػػػػػحلاء ك ب متعمقػػػػػػة الشطخيػػػػػػة فػػػػػػي مػضػػػػػػػعاتكاالسػػػػػػتشتارات 

 . ( 42: 9999 ,)رخكاف التي يكتدبيا االفخاد التعمع

ظ اف تدمةط الزػء عم  ما كراء السعخفة يجعع بحثشا حػؿ دكره في الجػانب التخبػية  لسا لو مغ أىسةة لحل    
التي يسخ بيا الفخد خالؿ نسػه السزخد في مديخة حةاتو, اذ اف ما كراء السعخفة  عسمةة في عسمةة التعمةع كالتعمع

شسةة الخبخة التي تؤدؼ ال  زيادة خبخة الصالب ىي الجدء السيع مغ قجرات الفخد التي تقجـ لو السداعجة عم  ت
عم  أدراؾ كمخاقبة عسمةات األدراؾ كالتفكيخ التي تقػده ال  عسمةة التعمع لمػصػؿ ال  اليجؼ الحؼ يػػػحاكؿ الػفخد 

  ( .Imel, 2002: 123تحػػػكةقػػو) 
( انو اذا استصاع الصمبة أدراؾ تفكيخىع برػرة عالةة فأنيع بحلظ يسكغ اف Costa, 2002كيخػ لػستا )      

يرفػا ما يجكر في رؤكسيع عشجما يفكخكف, كمت  يدألػف كلحلظ يسكغ ليع اف يرفػا ما يعخفػنو كما يحتارػنو 
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مغ معخفة لسا يسكغ أف يزعػا خصصًا لعسميع أيزًا قبل أف يبجأكا في حل أؼ مذكمة مغ خالؿ كضعيع 
لمخصػات برػرة متدمدمة كيفيسػا مػقعيع في ىحه الخصػات أثشاء تقجيسيع لمحمػؿ كفي الشياية يحجدكا مجػ 
نجاحيع في تحقيق الخصة السػضػعة ليتسكشػا مغ تصبيق الجػانب السعخفةة برػرة صحةح عشجما يرفػا 

 (. Costa,2002:322مياراتيع في التفكيخ كلةفةة استخجاميع الستخاتةجةاتيع )
اف ما كراء السعخفة تسكغ الصمبة مغ القجرة عم  الدةصخة كالتحكع  (Thamraksa, 2004)كيذيخ ثامخاكدا       

بيا برػرة ريجة اذ يعخفػف لةف يخصصػف لسا يفعمػنو في ضخكؼ عسمةات التعمع السختمفة اذ اف ما كراء السعخفة 
 (.Thamraksa,2004:455)جيسيا ليع ال ُتْػرث, انسا تغخس في األفخاد عبخ مػاقف مباشخة يتع تق

 تتأت  اىسةة البحث الحالي مغ امػر عجة مشيا:مغ ىشا ك 
كتفاعمػػػو مػػع ضػػػخكؼ الشاتجػػة عػػػغ خبخاتػػو  قػػػػاـ حةػػاة االندػػػاف كاسػػاس لةانػػػو السعشػػػؼ  الػػحاكخة االسػػتباقةةف أ -1

اكثػخ اندػجاما  الػحاكخة االسػتباقةة متدػقة لػجػ الفػخد يرػبح الفػخدمجتسعػو, كمعصةػات حةاتػو, كلمسػا لانػت 
 عشجما يذػبيا خمل ما. ػقف حخلتوكتتعصل قجرات االنداف في بيئتو بيشسا تت

كعمةو يجب اف في تحقيق التصػر عم  رسةع االصعجة  دع يشذج التقجـ كي في بقاع االرض اف أؼ مجتسع -2
ة عمػػ  احػػجاث النيػػع يسثمػػػف مخلػػد شاقػػات السجتسػػع الفعالػػة كالسشتجػػة كالقػػادر  صمبػػةبذػػخيحة ال واىتسامػػيػرػػو 

 االسػػاس الػػحؼكىػػع يعػػجكف  رسةػػع مشػػاحي الحةػػاة سػػػاء لانػػت عمسةػػة, أك اقترػػادية اك ارتساعةػػةالتغييػػخ فػػي 
 مغ خاللو التشسةة البذخية في ابيا صػرىا .حقق تت

عمػػػ  الرػػػعيج العخبػػػي عامػػػة كعمػػػ  الرػػػعيج ارخاءىػػػا تعػػػج متغيػػػخات البحػػػث الحػػػالي متغيػػػخات رجيػػػجة لػػػع يػػػتع  -3
مسا يذيخ ال  اىسةػة دراسػة "   عم  حج عمع الباحث"  كفقا لعسمةة الخبط بيغ تمظ الستغيخات  العخاقي خاصة

ا مسػػثاًل سػػفييػػا فزػػاًل عػػغ الجانػب التصبةقػػي لي ةالشطخيػمدػػتحجثات األشػػخ  ىػحه الستغيػػخات مػػغ خػالؿ عػػخض
اضػافة رجيػجة  فػي مجػاؿ عمػع نفػذ كيسثػلتسثل اضػافة نػعةػة البحث لحا فاف ىحا البحث يعج دراسة  بأدكات

 لمسكتبة العخاقةة.
 

 ثالثًا. أىجاف البحث : ييجف البحث الحالي الى تعخف :
 الحاكخة االستباقةة لجػ شمبة الجامعة .دررة  -1
 .)ذلػر/ اناث ( الجشذداللة الفخكؽ عم  مكةاس الحاكخة االستباقةة كفق متغيخ  -2
 .داللة الفخكؽ  في مكةاس الحاكخة االستباقةة كفق متغيخ التخرز ) عمسي / انداني (  -3
 ما كراء السعخفة  لجػ شمبة الجامعة .دررة  -4
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 .  داللة الفخكؽ  في متغيخ ما كراء السعخفة  كفق متغيخ الشػع )ذلػر/ اناث ( -5
 . انداني ( التخرز )عمسي/داللة الفخكؽ  في متغيخ ما كراء السعخفة  كفق متغيخ  -6
 العالقة االرتباشةة بيغ الحاكخة االستباقةة كما كراء السعخفة لجػ شمبة الجامعة . -7
 .إسياـ ما كراء السعخفة في التشبؤ بطيػر الحاكخة االستباقةة لجػ شمبة الجامعة  دررة -8

 رابعًا. حجود البحث :
الجراسات األكلةة  /تحّجَد البحث الحالي بصمبة رامعة القادسةة, مغ الكمةات االندانةة ك العمسةة      

 . 2021-2020الرباحةة, مغ الحلػر كاإلناث, كلمعاـ الجراسي 
 خاعدًا. تحجيج السرظمحات:

 :  عخفيا كل عؽ :أوًس( الحاكخة اسستباقية
 ( : Loftus ,1971لؾفتاس )  -1

 . ((Radvansky,2011:289 في كقت الحق الفخد لفعل االشةاءتحلخ 
 :  (Meacham&Leiman,1982)سان ةيجام و ليةع -2

 .   (Berg , 2002:6)األسباب تأخخ لدبب ما حؼالستػقع ال فعل الحجث" تحلخ 
 ( :   Harris , 1994)  تعخيف ىاريذ -3

 ( . Hannon et.al. , 1995 , p.289) تصٕسج أستثاقٍحانقذسج عهى تزّكش أداء األفعال 

 : (Ellis, 1996)إليذ  -4 
 -عخفتيا بذكل مخاحل كىي :

 تخميد الشةة.    ب( السحافطة عم  الشةة في الحاكخة اثشاء األنذغاؿ في انذصة اخخػ رارية.       ( أ
 ج( بجء الشةة في المحطة السشاسبة.       د( تقيةع الشتةجة.   
 -:(Einstein & Mc Daniel 2005كجانيل )ايشذتايؽ وعآ -5

الشػايا في تحلخ تشفيح األفعاؿ السقرػدة برػرة استباقةة باالعتساد عم  مداعجات التحلخ السدتشجة ال  الػقت 
 كالحجث ك الشذاط ( .  

 لسرصمح اً نطخي اً تعخيف (2005) الباحث تعخيف انذتايغ ك مكجانيل  تبشّ كتأسةدًا عم  ماتقجـ     
  األستباقةة.الحاكخة 

عم   رابتوإالسفحػص عشج  يحرل عميياالتي الكمةة الجررة :  لمحاكخة االستباقةة التعخيف االرخائي      
 .األستباقةةالحاكخة  مكةاس فقخات
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 عا وراء السعخفة وعخفيا كل عؽ  :( ثانياً 
  ( : Flavell, 1979)فالفيل  -1

معخفة الفخد بالعسمةات السعخفةة "التشطةع, التخصةط, التقيةع" كالسعارؼ التي مغ السسكغ أف تدتخجـ لطبط       
العسمةات السعخفةة اذ أشمق مفيػـ السعخفة فػؽ السعخفة التي يستمكيا السعمسػف حػؿ السطاىخ السختمفة في التعمةع 

 ( .  Flavell, 1979:333 )كالتي لجييا قجرات خاصة 

 ( :Brown 1980 بةخاون )  -2
الػعي بالسعخفة كضبصيا كتشطةسيا, كالتسييد بيغ السعخفة كما كراء السعخفة لالتسييد بيغ السعخفة كفيع      

 ( .Brown, 1980:1 )السعخفة كالعسل بيا اؼ الػعي كاالستخجاـ السالئع ليا

 Schraw and Dennison, 1994)  ديٌسىى ) و سششاو -3

 أداسج ٔاستشاتٍجاخ انتخطٍظ ٌشًم ٔانزي ، نتعهًٓى انًتعهًٍٍ قثم يٍ انًعشفٍح انعًهٍاخ تُظٍى"        

 Schraw and) :1035-1028 )"  ٔانتقٍٍى انتصحٍح ٔاستشاتٍجٍاخ انفٓى ٔيشاقثح انًعهٕياخ

Dennison, 1994. 

 : Swanson &Trahan,1996))سؾاندؾن وتخاىان  -4

 Swanson )يفٕٓو ٌشٍش انى ٔعـً انفشد ٔسٍطشتّ عهى أعًانّ انًعشفٍح انخاصح تعًهٍاخ انتعهى  )      

&Trahan, 1996:333 . 

 ( :  Woolfolk, 2001وولفىلك ) -5

ىي السعخفة حػؿ السعخفة اؼ معخفة االفخاد بسعخفتيع كآلةة تفكيخىع, كلةفةة تصػيػخ مجسػعة مغ        
 ( . Woolfolk, 2001:1) الفعالة لتحديغ عسمةة التحلخ كمخاقبة التفػكيخ لجييعاإلستخاتةجةات 

 ( :Tiplin, 2008تيثلي ) -6

 .(Tiplin, 2008:1)في مختػمف العسمةات السعخفةة  ةعسمةة مخاقبة الفخد لحاتو أثشاء السذػارل

  ٔساء نًا(   1994 دٌٍُُسٌٕ ٔ  سششأ) الباحث تعخيف   بشّ كتأسةدًا عم  ما تقجـ ت   

  ما كراء السعخفة. لسرصمح اً نطخي اً تعخيف  انًعشفح    
عم    رابتو إالسفحػص عشج  يحرل عميياالتي الكمةة الجررة لسا كراء السعخفة:  التعخيف االرخائي     

 " . ما كراء السعخفةمكةاس  فقخات

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 الفصل الثاوي: ؤلاطاز هظسي 

 

. الرالسة الاطدباقُت
ً
 أوال

. ما وزاء اإلاعسفت 
ً
 زاهُا
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 إطار نغخي :
 عجخل عام الى اسطار الشغخي 

غ الفخد مغ تخديغ السعمػمات كاستخراعيا الجماغ تسثل الحاكخة إحجػ قجرات        , كىي تسثل  .التي ُتسكِّ
عم  األفعاؿ السدتقبمةة. اف  عسمةة اساسةة تتزسغ االحتفاظ بالسعمػمات لسجة مغ الدمغ لغخض التأثيخ

, كىػ أحج آلية اليػناف مشح  Mnemosyne( يخرع ال  لمسة )) مشةسػزيغ ((  Memoryمرصمح ذاكخة ) 
 -322)  أرسظؾالقجـ , لسا اف دراسة الحاكخة اخح اىتساما لبيخًا لجػ مةاديغ عمسةة متعجدة  حيث حاكؿ 

حدػسًا كلأنو لسفارقة البقاء الغامس لمساضي لجيشا , االمخ الحؼ يجعمو مخئةًا كم اً ( ؽ.ـ اف يجج تفديخ  384
)) كل شيء يديخ وفق حاضخ , كمع لػنو عابخًا في الػقت نفدو . كقج لتب بيحا الخرػص ما يمي :

التجاعيات فكل ذكخى تدتجعي األخخى ، وكل صؾرة شيء تجحب الييا صؾرة شيء أخخى عشجعا تكؾن 
 . (14: 2012) بػتي ,  ىشالػ بيؽ الظخفيؽ عالقة تذابو ، تعارض أو تجاور ((

لسا ازدىخ تاريخ فالسفة اليػناف الحيغ أكلػا اىتساميع الكبيخ بسػضػعات الحاكخة كلاف عم  رأسيع       
الفكخ بسثابة أداة لفيع ما يجكر حػؿ الفخد مغ مػاقف كأحجاث ك  ّعجالحؼ ( ق.م  428-347أفالطؾن ) 

العالع الخارري السحةط بالفخد كالعالع كقائع , كلانت آراءه بذأف الحاكخة تتسحػر حػؿ لػنيا الجدخ الخابط بيغ 
Dickart  (1596-1650  )الحكةقي السثالي كالسجخد , كراء بعجه العجيج مغ الفالسفة أشيخىع ديكارت 

) (. كاستسخت اآلراء بالتصػر حت  حجكث انتقاؿ نػعي عم  يج  Kant  ( )1724-1804كأمانػيل لانت ) 
ذخية برػرة عمسةة , كتبعو بعج ذلظ عجد لةذ بقميل مغ مشطخؼ في شخحو شخكحات عغ الحاكخة الب دارون (

الحاكخة عم  اساس فكخة مفادىا اف العسمةات الخاصة بالحاكخة نذأت مغ خالؿ التصػر كانتقمت ال  عسمةات 
السعالجة لمدسات الخئةدةة لمبيئة كاداء بعس السيسات األساسةة في الحةاة االندانةة , كمغ أبخز العمساء الحيغ 

 كرجكا فارقًا عم  مدتػػ الحاكخة البذخية ىع العالع ىيخماف أبشكياكس
Ebbinghaos  (1850 – 1909  , كالحؼ بجا دراستو ليا معتسجا عم  السشيج التجخيبي كالشطخؼ معًا )

 Nonsenseكالتي لانت بعيجة لل البعج عغ السعخفة القجيسة مبتكخًا بحلظ مقاشع ُصع ال معش  ليا ) 
syllable )  ليتسكغ مغ دراسة الحاكخة لسفيػـ خاٍؿ مغ شػائب السعتقجات الدابقة لو , كيسكغ القػؿ اف الثػرة

السعخفةة في مجاؿ الحاكخة قج حجثت في خسديشةات القخف الساضي , بعج تخاكع اإلخفاقات مغ دراسات السجرسة 
ال   1956إذ أشار رػرج ميمخ عاـ   الدمػلةة , ليتدش  لألفخاد مغ بعجىا مالحطة التغيخ في دراسة الحاكخة ,

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
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اف القجرات السػرػدة في ذاكخة قريخة السجػ كمذبيًا اياىا بشطاـ الحاسػب كلةفةة معالجتيا لمسعمػمات الػاردة 
 , Radvansky)لو . مػضحًا بحلظ لةفةة ترشةف ىحه السعمػمات بشاءًا عم  اىسيتيا لمفخد السدتمع ليا  

2011:4. ) 
ات السعاصخة تعج الحاكخة مخلدًا لجسةع العسمةات السعخفةة لمفخد , كىي مغ أىسيا كأكثخىا تأثيخًا في الجراس       

في نطاـ تجييد السعمػمات كمعالجتيا كالسحافطة عمييا كاستعساليا في االنذصة الالحقة لافة كالتي تتصمب 
يسا لانت شبةعتيا , فزاًل عغ اف استخراع السعمػمات السخدكنة كاالستفادة مشيا في استعساؿ ىحه االنذصة م

رسةع العسمةات السعخفةة األخخػ ) االدراؾ , االنتباه , التفكيخ ( كباقي العسمةات االخخػ تتأثخ بالحاكخة بشاءًا 
عم  مخدكنيا السعخفي . كقج أخح ذلظ اىتساـ الكثيخ مغ العمساء كالباحثيغ في مجاؿ عمع الشفذ السعخفي 

كالعػامل السؤثخة فييا , كشبةعة اداء تمظ العسمةات مغ استكباؿ كتشطةع كتخديغ لػصف الحاكخة كمكػناتيا 
 ( .33: 2008السعمػمات كمعالجتيا , كذلظ مغ خالؿ الشساذج الستعجدة التي تع شخحيا ) الكةدي,

 نذاط مغ العربي الجياز في يحجث ما أف عم  كبيخ حج إل  السعخفيػف  الشفذ عمساء ك يتفق       
 نذاط مغ يجخؼ  ما دراسة باإلمكاف أف أيزا يخكف  أنيع إال.  السعخفةة العسمةات تحجد فديػلػرةة كتغيخات
 السعمػمات مغ الكثيخ معخفة في تداعج سمػلةة مقايةذ كباستخجاـ الشذاط ىحا مطاىخ تحميل خالؿ مغ عقمي
 . داخمو تجخؼ  التي كالعسمةات العقل بشةة عغ

مغ أكثخ السفالةع  يعج ( (Metacognitionمرصمح ما كراء السعخفة  اذ دلت االدبةات البحثةة اف       
جػانب ألرتباشو بال كفي عجة مجالت سػاء التخبػية مشيا اك الشفدةةحجاثة في البحػث كالجراسات السعاصخة 

 في تصػر االفخاد كانساط سمػلةاتيع . , كإسياموالعقمةة
 كاسع كأضح  , السشرـخ القخف  سبعيشات خالؿ االنتباه مغ كثيخا السعخفة كراء ما مرصمح اذ أثار

 .J فالفيل رػف  مخة أكؿ استخجامو أف مشح السعخفي الشفذ عمع مجاؿ في الباحثيغ بيغ االنتذار ك , االستخجاـ

Flavell 1979 التعمع صعػبات مغ يعانػف  مسغ عاـ بذكل كاألفخاد , خاص بذكل األشفاؿ أف الحع عشجما 
 يفتخض التي السعخفةة لالستخاتةجةات كعي بال كيترخفػف  , تعمسو عمييع يشبغي لسا تاـ كعي عم  يكػنػف  ال

كسا انو يتزسغ قجرة الفخد عم  اتخاذ  (،  Flavell, 1979 :906-911) التعمع عسمةات في إتباعيا عمييع
  (. Pressley, 2006: 99-113) االرخاءات العالرةة في االمػر التي ال يعخفيا لةحخز تقجمًا في معخفتيا 

 



94 

 

 

 -( :Prospective Memory)الحاكخة األستباقية  -أوسً 
االستباقةة في تحقيق متصمبات أخحت البحػث العمسةة في األعػاـ األخيخة بأدراؾ أىسةة كضةفة الحاكخة      

الحةاة اليػمةة , كىي قجرتيا عم  تسكيغ الفخد مغ العةر بحةاة مدتقمة . يخرع مرصمح الحاكخة األستباقةة ال  
تحلخ  ىػىحا السفيػـ  ا ال  أفر أشا, ك  1982عاـ  (  Meacham & Leiman )كل مغ ميتذاـ كلةساف

تشفيح االفعاؿ السقرػد الكةاـ بيا كالتي أرمت لػرػد عجد مغ االسباب السعيشة . حيث ميد ميتذاـ كلةساف بيغ 
,  (Episodic Prospective Memory)نػعيغ مغ الحاكخة األستباقةة ىسا الحاكخة األستبافةة العخضةة 

كتتدع الحاكخة األستباقةة العخضةة  . (  Habitual Prospective Memory)كالحاكخة االستباقةة السعتادة 
بتحلخ تشفيح الشػايا السألػفة كالتي تجخؼ في سةاؽ غيخ مألػؼ , بيشسا الحاكخة االستباقةة السعتادة تتدع بتحلخ 
تشفيح الشػايا الستكخرة اك السألػفة . كاشارا لحلظ ال  اف الحاكخة االستباقةة السعتادة أكثخ نجاحًا في تشفيح السياـ 

غ العخضة ألنيا ) السعتادة ( سيمة التشفيح مغ خالؿ كرػد إشارات بيئةة اضافةة مختبصة بأفعاؿ يشػؼ الفخد م
 . ((Berg, 2002:16 تحكةقيا
بيغ نػعيغ مغ الشةات كىي الشةات السكخرة  (1992)عاـ  ( Kvavilassvillفافيمذفيل ) كسا ميد        

كالشةات السعتادة . حيث تتزسغ الشةات السكخرة مجسػعة مغ االفعاؿ التي يتع تشفيحىا في لل كقت يحجث فةو 
السػقف السشاسب ألداء تمظ االفعاؿ بيشسا الشةات السعتادة تمظ االفعاؿ التي تتكخر تشفيحىا في الساضي , 

) فأف الشةات السكخرة قج تبجك مخحمة  (1996)عاـ  ( Kvavilashvill & Ellis) كحدب رأؼ لل مغ 
كسصةة ميسة لتحػيل نةة الكةاـ بفعل عخضي ال  نةة معتادة  كالتحػؿ ال  الشةة السعتادة يجعل الكةاـ بيحا 

جعل مغ سيل الفعل أسيل قجرة عم  تحلخه كبرػرة أكسع . اف التشفيح الستكخر لمكةاـ بأفعاؿ معيشة في الحةاة ي
 .                                     (Berg ,2002:17)عم  الحاكخة األستباقةة أف تتحلخه , كاصعب عمييا ندةانو ( 

اكضحت أف الحاكخة األستباقةة تحسل معش  فخضي كمعش  آخخ كىػ  1996( عاـ  Allisما ألةذ ) أ      
الزسشي عم  ىيئة مفيػـ مسيد لمحاكخة  ,  كاف ىحا السفيػـ غامس كغيخ لاٍؼ لػصف عسمةات الحاكخة 
الخاصة بتحلخ األفعاؿ في السدتقبل , كالستزسشة ايزًا عشاصخ التذكيل كالحفع كاالستخراع لألفعاؿ 

) " إدراك الشيات السؤجمةد الكةاـ بيا بػقٍت الحق , كأشارت ال  اف استعساؿ مػرصػػمح " السقرػ 

Realization of Delayed Intentions ) .ىػ السشاسب لػصف ىحه العسمةة في التحلخ 
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فكانت تختكد في أكرو التذابو بيغ الحاكخة  1995عاـ   Cockburnكؾكبؾرن أما مغ كرية نطخ         
 اعةة التي تطيخ في التذارؾ األساسي بحاكخة السحتػػ , كلكغ يكسغ األختالؼ بسا يأتي : االستخر

 اف التحلخ األستباقي يتصمب تحلخ لمشةات ايزًا . -1
 اف اإلشارة السصمػبة لالستخراع السعمػمات تبجأ مغ الحات ) ذاتةة السشذأ ( . -2

أف الحاكخة مغ خالؿ  بيغ ىاتيغ الحاكختيغ كذلظ  1990عاـ  أنذتايؽ وعاكجانيلكميد لل مغ        
فةسا تتصمب ميسات الحاكخة  (Remember to Remember)االستباقةة تتصمب تحلخ األشخاص لمتحلخ 

ال  نػعيغ مغ الحاكخة  1990االستخراعةة مغ الذخز اف يصمب التحلخ .كسا انيسا اشارا أيزًا عاـ 
شارات التي تحث عم  االستخراع , كىحا االستخراع قج يكػف معتسجا عم  الػقت االستباقةة باالستشاد ال  اإل

اك قج يكػف معتسجًا عم  السكاف ) البيئة ( , كالحاكخة األستباقةة في تشفيحىا لألفعاؿ قج تتصمب تحفيدًا مغ 
السيسات في كقت  الحات أك تحفيدًا مغ مرجر خارري , فالحاكخة األستباقةة السعتسجة عم  الػقت تتصمب أداء

مثاؿ ذلظ الخخكج مغ السشدؿ لسقابمة شخز معيغ غجا ،  محجد أك بعج انقزاء مجة معيشة مغ الػقت السحجد
الداعة العاشخة صباحًا . أما الحاكخة االستباقةة السعتسجة عم  السكاف فأنيا تتصمب فاعمةة تشفيح ميسة ما 

ذلظ إعصاء بخيج لدميل في العسل لتحجيج مكاف مقابمة كأستجابة لسرجر خارري محجد اك مثيخ فدمجي كمثاؿ 
بأف ميسات الحاكخة األستباقةة السعتسجة عم  الػقت تكػف  1995في كقت الحق . كذلخ أنذتايغ كزمالءه عاـ 

غالبًا اصعب مغ في التحلخ بدبب الػقت الحؼ يسخ عم  عسمةة السخاقبة كلكػف التحفيد في ىحه السيسات عاة 
 Groot)أما الحاكخة األستباقةة السعتسجة عم  السكاف فةكػف تحفيدىا معتسجًا عم  مرجر خارري  يكػف ذاتةًا .

et.al. , 2002: 645. ) 
 -: (Brain activity) (الشذاط السخي لمحاكخة  ) التذخيح العربي لمحاكخة األستباقية

   -الفص الجبيي : -1    
نطًخا ألف الحاكخة األستباقةة تتزسغ تحلخ الشةة كتحكةقيا , فيي تتصمب ذاكخة عخضةة كذاكخة صخيحة        

كذاكخة استعادية , تمييا كضائف تشفيحية تذخؼ عمييا . يتع التحكع في لل ىحه األشةاء عغ شخيق الفز 
 .(Martin.et.al,2007: 247)الجبيي الحؼ يقع في مقجمة نرف الكخة السخةة 

في الجراسات التي تدتخجـ الترػيخ السقصعي لمجماغ تست االشارة ال  زيادة شفةفة في تجفق الجـ إل         
الفز األمامي لجػ السذارليغ الحيغ أكسمػا مياـ الحاكخة األستباقةة التي تتزسغ تحلخ اإلرخاء السخصط لو 

جماغ قذخة الفز الجبيي , كتحجيجًا أثشاء أداء مياـ أخخػ. خالؿ ىحه اإلرخاءات , تذسل مػاقع تشذةط ال
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السشاشق الطيخية الػحذةة كالبصشةة الجانبةة كالػسص  , باإلضافة إل  الفز الجبيي األكسط. قذخة الفز 
الجبيي ىي السدؤكلة عغ الحفاظ عم  الشةة في الػعي كقسع األفكار الجاخمةة األخخػ. يحافع الفز الجبيي 

كتذارؾ قذخة الفز الجبيي , رخاء السخصط لو بجاًل مغ السياـ األخخػ األكسط عم  تخليد االنتباه عم  اإل
قاـ  إذ ,بذكل أساسي في الحاكخة السدتشجة إل  الحجث بجاًل مغ الحاكخة االستباقةة السدتشجة إل  الػقت

السذارلػف السرابػف بأضخار في قذخة الفز الجبيي بأداء مياـ الحاكخة االستباقةة السدتشجة إل  الحجث 
الػقت. ككرجكا أف األداء لاف ضعةًفا في السياـ السدتشجة إل  الحجث , كالتي تدتخجـ إشارات األحجاث ك 

 Chengلتحخيظ الشػايا , كلكغ لةذ في السياـ السدتشجة إل  الػقت كالتي تدتخجـ إشارات الػقت لتحخيظ الشػايا

697) et al. 2008:. ) 
  -الفص الججاري : -2

ىشاؾ دكر لمفز الججارؼ في معالجة السعمػمات الحدةة كيقع في السشصقة العمػية مغ  عادًة ما يكػف        
الجماغ . بالشدبة لمحاكخة األستباقةة , يعج الفز الججارؼ ميًسا لمتعخؼ عم  اإلشارات التي تؤدؼ إل  إرخاء 

يًزا عغ الحفاظ كالفز الججارؼ مدؤكؿ أ الفعل السقرػد , خاصًة عشجما تكػف اإلشارات مخئةة أكمكانةة
رخيت باستخجاـ أضيخت الجراسات التي أُ  ,إذاالنتباه لمعسل السقرػد كتثبةط األنذصة األخخػ أثشاء األداءعم  

الترػيخ السقصعي أف الفز الججارؼ يتع تشذةصو عشجما يشخخط السذارلػف في مياـ الحاكخة األستباقةة التي 
 (.Burgess, el at.2001: 545)اـ تتزسغ معمػمات مخئةة مثل تحلخ سمدمة مغ األرق

أف السشاشق العربةة التي تتخاكح مغ القذخة الججارية الدفمةة   Harrington et al. (1998)كرج        
إل  التالفةف الجبيةة تذارؾ في السخاقبة الدمشةة أثشاء مياـ الحاكخة األستباقةة السدتشجة إل  الػقت. كارو 
السخض  الحيغ يعانػف مغ تمف في ىحه السشاشق مغ الجماغ صعػبة في الحكع عم  مجة كتكخار الشغسات 

ةة التي تع تقجيسيا. كيعج مخاقبة السعمػمات بسخكر الػقت أمًخا ميًسا لمحاكخة األستباقةة , كتحلخ نػايا الدسع
 ( .Harrington,1998:1085)األداء في كقت الحق 

 -أبعاد الحاكخة اسستباقية :
ال  ثالثة أبعاد اساسةة  ( Mcdaniel & Einstein,2000) دست الحاكخة االستباقةة مغ قبل لل مغ قُ     
 ىي:
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        . : time-based prospective memory: الحاكخة االستباقةة السدتشجة ال  الػقت البعج األول
يتصمب ىحا البعج مغ الفخد أف يتحلخ أداء فعل عـد عم  أداءه في كقت معيغ أك بعج فتخة زمشةة معيشة عم  

 . سبيل السثاؿ تحلخ مقابمة شخز في كقت الحق
 Activity-based prospective memory: الحاكخة االستباقةة السدتشجة ال  الشذاط البعج الثاني

يدتمـد أف يتحلخ الفخد أداء فعل معيغ بعج األنتياء مغ نذاط راىغ . لسثاؿ تحلخ شخاء بعس األشةاء بعج 
 األنتياء مغ العسل أك محاكلة األستحلار عم  ذلظ .

تعتسج  .Event-based prospective memory: الحاكخة االستباقةة السدتشجة ال  الحجث البعج الثالث
عم  تحلخ الفخد أداء فعل عشجما يحجث حجث خارري معيغ. كفي ىحا البعج تدتخرع الشػايا عشج حجكث حجث 

 McDaneil مدتيجؼ أثشاء مسارسة نذاط ما. ما عم  سبيل السثاؿ تحلخ ابالغ صجيق شيء ما عشج رؤيتو 
& Einstein, 2000: 1041)) . 

 -عكؾنات الحاكخة األستباقية:

  -(: Retro Prospective memory component)  السكػف األستعادؼ -1
ال يػرج تسييد كاضح بيغ الحاكخة االستباقةة كالحاكخة بأثخ ررعي , ألف الحاكخة االستباقةة تتزسغ       

عشاصخ معيشة مغ ذاكخة األحجاث الساضةة , مثل تحلخ اإلرخاءات التي يتخحىا شخز ما لتزسيغ سمػلو 
يختمف التعخؼ ة األستباقةة , كمغ ثع سسي مكػف استعادة األحجاث الساضةة لمحاكخ )تحلخ الدمػؾ الستػقع( 

لحا فأف فعل اك أداء عم  الكمسة لحجث مدتيجؼ عغ التعخؼ عم  لمسة في سةاؽ استخداد األحجاث الساضةة 
كلكغ لحطة التعخؼ عم  الحجث لحجث غخضي  ,األحجاث الساضةة يتزسغ تشذةط السكػف األستباقي لمسيسة

 .ـ بأف شيء ما سػؼ يتع عسمو فأنو يكػف لمتحلخة األكتػماتةكةة , اك شعػر عا
 -( : Prospective componentالسكػف األستباقي )  -2

يعػػػػػػخؼ السكػػػػػػػف األسػػػػػػتباقي بتػػػػػػحلخ الذػػػػػػخز إلداء بالفعػػػػػػل لشتةجػػػػػػة ألسػػػػػػتجابتو لمحػػػػػػجث الغخضػػػػػػي         
 ; 1993السالئػػػػػػػع , كفػػػػػػػي الػقػػػػػػػت السالئػػػػػػػع , ففػػػػػػػي احػػػػػػػجػ التجػػػػػػػارب التػػػػػػػي قػػػػػػػاـ بيػػػػػػػا مكػػػػػػػجانيل ك أنذػػػػػػػتايغ 

, كرػػػػػػػج اف معطػػػػػػػع السفحػصػػػػػػػيغ الػػػػػػػحيغ تعخضػػػػػػػػا لمػػػػػػػحاكخة األسػػػػػػػتباقةة لػػػػػػػع يتػػػػػػػحلخكا مػػػػػػػا 1987,  فافيمذػػػػػػػفيل
الػػػػحؼ يجػػػػب فعمػػػػو عشػػػػجه ضيػػػػػر الحػػػػجث الغخضػػػػي كتجػػػػجر االشػػػػارة الػػػػ  اىػػػػع الفػػػػخكؽ بػػػػيغ الػػػػحاكخة األسػػػػتباقةة 
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الػػػػ  كالػػػػحاكخة األسػػػػتعادية, ىػػػػي كرػػػػػد فتػػػػخات فاصػػػػمة لحػػػػيغ أداء الفعػػػػل فػػػػي الػػػػحاكخة األسػػػػتباقةة , باألضػػػػافة 
غةػػػػػاب األشػػػػػػارات لسػػػػػا اف متصمبػػػػػػات ميسػػػػػة الػػػػػػحاكخة األسػػػػػتباقةة أقػػػػػػل مػػػػػغ متصمبػػػػػػات ميسػػػػػة ذاكػػػػػػخة اسػػػػػػتعادة 

 . ( :2018267)بجكؼ,االحجاث الساضةة مثل تحلخ ميسة بدةصة مختبصة بالحجث الغخضي 
 

  عخاحل الحاكخة األستباقية: *
أداء الحاكخة األستباقةة ال  ثالث مخاحل:  ( تع ترشةف2000ال  اراء أيشذتايغ ) بقاً ش      

   -:  Retrievalواالستشجاع  Storage، التخزيي   Encodingالتشفيش
 اكاًل : مخحمة التذفيخ:

ك تسثل ىحه السخحمة إحجػ الػضائف الخئةدةة لمحاكخة العخضةة في التخصةط ألحجاث أستباقةة, كمع ذلظ       
, نادًرا ما يتع دمج التخصةط في اختبارات الحاكخة التقميجية بأثخ ررعي. عم  الشكةس مغ ذلظ , قج يتزسغ 

ء أف يخصط لكةفةة كمت  يتع تحقيق الشةة تخميد نةة ذاكخة محتسمة دررة عالةة مغ التخصةط , يجب عم  السخ 
مثل ىحه السعمػمات لةدت ضخكرية عادًة في االعتبار عشج تذفيخ السعمػمات في الحاكخة بأثخ ررعي. كمع  -

ذلظ , فإف الحجع الجقيق لمتخصةط الستزسغ يختمف اختالًفا لبيًخا عبخ مياـ الحاكخة األستباقةة . عم  سبيل 
ةط عشجما يكػف صسعكخكنة مغ سصح الصيي بعج عذخ دقائق قج يتصمب القميل مغ التخالسثاؿ , تحلخ إزالة ال

ىحا ىػ العشرخ الػحيج الحؼ تدتعج لتشاكؿ العذاء , كلكغ قج يتصمب تحقيق نفذ الشةة مديًجا مغ التخصةط 
 عشجما تكػف أيًزا مشذغاًل بتحزيخ الخزار كاألسساؾ ك الحمػػ 

(Klein, el at, 2010: 13) . 

 أسفخ البحث عغ ىحه السخحمة التخصةط لمحاكخة األستباقةة عغ نتةجتيغ عامتيغ:

ىشػػػػػػاؾ اختالفػػػػػػات فخديػػػػػػة كاضػػػػػػحة فػػػػػػي رػػػػػػػدة كتعقيػػػػػػج الخصػػػػػػط السػضػػػػػػػعة لتحقيػػػػػػق الشػايػػػػػػا الكاممػػػػػػة   (1
(Kliegel, el at,2000: 1041) . 

ريػػػػػج مسارسػػػػػة عمػػػػػ  الػػػػػخغع مػػػػػغ أف األفػػػػػخاد عػػػػػادة مػػػػػا يذػػػػػكمػف نػايػػػػػا ذاكػػػػػخة أسػػػػػتباقةة عامػػػػػة , مثػػػػػل "أ  (2
السديػػػػػػج" , فػػػػػػػإف ىػػػػػػػحه الشػايػػػػػػا العامػػػػػػػة ال يػػػػػػػتع إشالقيػػػػػػا أبػػػػػػػًجا. اسػػػػػػػتخاتةجةة تخميػػػػػػد الػػػػػػػحاكخة األسػػػػػػػتباقةة 
األكثػػػػػخ فعالةػػػػػة , كالتػػػػػي يذػػػػػار إلييػػػػػا باسػػػػػع تخميػػػػػد نةػػػػػة التشفيػػػػػح , ىػػػػػي تذػػػػػكيل خصػػػػػة محػػػػػجدة لمغايػػػػػة 

ي فػػػػػػػي )عمػػػػػػػ  سػػػػػػػبيل السثػػػػػػػاؿ , "سػػػػػػػأذىب إلػػػػػػػ  صػػػػػػػالة األلعػػػػػػػاب الخياضػػػػػػػةة السػػػػػػػتخجاـ ريػػػػػػػاز السذػػػػػػػ
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مدػػػػػػاًء بعػػػػػػج درس الكةسةػػػػػػاء" ل تػػػػػػع كصػػػػػػف بحػػػػػػث نةػػػػػػة التشفيػػػػػػح بذػػػػػػكل لامػػػػػػل فػػػػػػي قدػػػػػػع  2الدػػػػػػاعة 
 ( . (Gollwitzer, 1999: 50تحديغ الحاكخة األستباقةة 

 
 ثانيًا : عخحمة التخديؽ:

ىحه السخحمة تذبو في تخديغ الحلخيات في بعس الشػاحي , تخديغ الحلخيات بأثخ ررعي . عم  سبيل        
السثاؿ , يفيج الشػـ الميمي في التػحيج , أك التخديغ شػيل السجػ , لكل مغ الحلخيات األستباقةة كاألثخية 

(Scullin&McDaniel,2010: 1028) . 
قػػػػػػػج يكػػػػػػػػف نػػػػػػػػـ السػرػػػػػػػة البصيئػػػػػػػة ميًسػػػػػػػا بذػػػػػػػكل خػػػػػػػاص لتػشيػػػػػػػج لػػػػػػػل مػػػػػػػغ الػػػػػػػحلخيات االسػػػػػػػتخراعةة      

 ( . (Diekelmann,el at ,2013: 149كاألستباقةة 

عم  الخغع مغ ىحا التذابو , تذيخ األبحاث حػؿ التخديغ قريخ السجػ لمحاكخة إل  أف تخديغ الحاكخة        
يدانو عغ تخديغ الحاكخة بأثخ ررعي. في حيغ أنو مغ السعخكؼ مشح فتخة السدتبق لو عم  األقل خاصيتاف تس

فقج  ( ،Ebbinghaus 1885/1964 ,) شػيمة أف الحاكخة االستخراعةة تتخارع عبخ فتخات االحتفاظ الستدايجة 
 Hicks,el) تشخفس الحاكخة األستباقةة أك تطل مدتقخة أك حت  تديج مع فتخات االحتفاظ الصػيمة  

at2000:1160).  
باإلضافة إل  ذلظ , تذيخ الجراسات التي أرخيت عم  مدتػيات تشذةط الحاكخة إل  أنو يتع تخديغ نػايا       

الحاكخة األستباقةة في حالة تشذةط أعم  مغ محتػيات الحاكخة األخخػ. حيث ضيخت األبحاث أنو بعج تخميد 
 التعخؼ مياـ أثشاءالسختبصة بشيتيع نةة الحاكخة األستباقةة , يكػف السذارلػف أسخع في االستجابة لمكمسات 

 . (Marsh, el at, 1998: 350) كمياـ القخار السعجع
تتع مالحطة تأثيخات "التفػؽ عم  الشةة" ىحه فقط عشجما يقػـ الفخد بأداء الشةة شخرًةا , كلةذ عشجما اذ       

 ,Scullin,el at)يتػقع الفخد مذاىجة شخز آخخ يؤدؼ الشةة , أك عشجما تكػف الشةة قج اكتسمت بالفعل 

2009: 425. ) 

م  ػػػػػتشذةط , كىحا التفػؽ علػحىا عم  مدتػػ عاٍؿ مغ اسيتع تشفي كبالتالي , تػرج نػايا الحاكخة األستباقةة التي
 ةػػػارات البيئةة ذات الرمػػػػػجابة لإلشػػػػغ بدخعة استػػػػ  الحىػػتبادر إلػػػايا بأف تػػح لمشػػػػػػةة يدسػػػػالش

 (Goschke & Kuhl, 1993:P.1211) . 
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 ثالثًا : عخحمة األستخجاع :
الدسة السسيدة األكثخ أىسةة لسياـ الحاكخة األستباقةة ىي أف االستخراع يتع بسبادرة ذاتةة . ككفًقا لحلظ ,        

رلدت الكثيخ مغ األبحاث عم  فيع العسمةات التي تعسل في استعادة الحاكخة األستباقةة . كأحج االحتساالت ىػ 
شاس في استخجاـ السػارد االنتبالةة لسخاقبة البيئة لمػقت / اإلشارة أنو بعج تكػيغ نةة الحاكخة األستباقةة , يبجأ ال

   الخخكج( –االختبار  -االنتطار  -السشاسبة لتشفيح اإلرخاء. يؤلج نسػذج )االختبار 
أف األشخاص "يختبخكف" بذكل دكرؼ ما إذا لاف ىحا ىػ الػقت السشاسب لتشفيح نػاياىع. كفي ىحا        

الديشاريػ , يبجأ الفخد ذاتًةا في استخراع نػايا الحاكخة األستباقةة كيحجد )"االختبارات"( ما إذا لاف الػقت قج 
لدابق ألكانو تشفيح اإلرخاء السقرػد , يتع استئشاؼ حاف لتشفيح اإلرخاء السقرػد. كإذا أضيخ "اختبار" أنو مغ ا

األنذصة العادية حت  يتع بجء "اختبار" آخخ. كإذا لذف "االختبار" أف الػقت قج حاف لتشفيح اإلرخاء السقرػد 
, فديتع تشفيح اإلرخاء كيتع فظ الشةة )"الخخكج"(. في مياـ الحاكخة السختكبة السدتشجة إل  الػقت , يسكغ 

 . ( Harris & Wilkins 1982: 123 ;Harris,1984: 71 ) يغ السذارلة في الفتخة السحةصةلمسذارل

ال  كرػد تفديخات متعجدة  (Stephanie,2002)   يذيخ ستةفانيأف بالحلخ  كمغ الججيخ       
 األستباقةة كلخريا عم  الشحػ التالي :  لسةكانيدمات الحاكخة 

( كاألفعػػػػػػػػػػاؿ )  Intentionsاف الػػػػػػػػػػحاكخة األسػػػػػػػػػػتباقةة تذػػػػػػػػػػيخ الػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػع العالقػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيغ الشػايػػػػػػػػػػا )  (1
Actions  . فػػػػػػالفخد عشػػػػػػجما يشػػػػػػػؼ أداء فعػػػػػػل مدػػػػػػتبق , يقػػػػػػػـ بتخػػػػػػديغ ىػػػػػػحا الفعػػػػػػل فػػػػػػي الػػػػػػحاكخة , )

 كفي المحطة التي يجب اف يؤدؼ فييا الفعل , يدتخرع الشةة لي يتع الفعل .
االنذػػػػػػػصة االسػػػػػػػتباقةة تسثػػػػػػػل فػػػػػػػي الػػػػػػػحاكخة فػػػػػػػي ىيئػػػػػػػة معخفػػػػػػػة تقخيخيػػػػػػػة ) اف نػايػػػػػػػا أداء االفعػػػػػػػاؿ ك   (2

السعخفػػػػػػة فػػػػػػي ىيئػػػػػػة قزػػػػػػايا ( . كعشػػػػػػجما يحػػػػػػيغ كقػػػػػػت الفعػػػػػػل أك الشذػػػػػػاط يػػػػػػتع تشذػػػػػػةط الشػايػػػػػػا لػػػػػػي 
 تدتخرع كيشفح الفعل .

أف نػايػػػػػػػا أداء األفعػػػػػػػاؿ أكاالنذػػػػػػػصة األسػػػػػػػتباقةة تسثػػػػػػػل فػػػػػػػي السخصصػػػػػػػات العقمةػػػػػػػة لألفػػػػػػػخاد . كعشػػػػػػػجما  (3
                        يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاد أداء األفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أك السخارعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤدؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الشػايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاف 

(Stephanie,2002: 906. ) 
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 -استخاتيجيات الحاكخة اسستباقية :
  -استخاتيجية تحجيج السؾارد : -1

تػػػػػع التحقػػػػػق مػػػػػغ انػػػػػو بسجػػػػػخد مػاريػػػػػة الحػػػػػجث سػػػػػػؼ يقصػػػػػع الشذػػػػػاط  ( Smith,2000)فػػػػػي دراسػػػػػة         
لتشفيػػػػػح الشذػػػػػػاط(.ىشا لػػػػػع يػػػػػػتع   الجػػػػػارؼ مػػػػػغ أرػػػػػػل تشفيػػػػػح الشذػػػػػاط السقرػػػػػػػد )أك عمػػػػػ  األقػػػػػل تػػػػػػػفيخ فخصػػػػػة

تفرػػػػيل عسمةػػػػة السخاقبػػػػة بذػػػػكل ريػػػػج , لكػػػػغ ىشػػػػاؾ عػػػػجة شػػػػخؽ محتسمػػػػة يسكػػػػغ أف تحػػػػجث بيػػػػا. عمػػػػ  سػػػػبيل 
البيئػػػػػة بحثًػػػػػا عػػػػػغ إشػػػػػارات أك  مثيػػػػػخات السثػػػػػاؿ , يسكػػػػػغ أف تمتػػػػػـد بعػػػػػس السػػػػػػارد التشفيحيػػػػػة باسػػػػػتسخار بسخاقبػػػػػة

  .(  Smith,2000:1)عالمات مختبصة باإلرخاء السقرػد , مغ رية 

كمغ رية اخخػ  ىػ أف الشطاـ التشفيحؼ يعيج إل  األذىاف بذكل دكرؼ اإلرخاء السقرػد , كىحا يعسل        
إذ يتع تشذةصو بديػلة أكبخ عشج حجكث الحجث السثيخ. بغس الشطخ ،  عم  الحفاظ عم  تشذةط ارتباط الشةة

فإن اسفتخاض الخئيدي ىؾ أن بعض عداعجات التحكخ عغ أؼ مغ ىحه العسمةات السحجدة التي تحجث , 
السؾجية يتؼ نذخىا طؾاعية لمشغخ بذكل استخاتيجي في األحجاث البيئية )فيسا يتعمق بسيسة الحاكخة 
األستباقية ( و / أو عخض اإلجخاء السقرؾد بذكل دوري. ويتؼ تقجيؼ الجعؼ ليحا اسفتخاض بؾاسظة 

تسخ لسؤشخ لسػارد االنتباه التي تع تجشيجىا أثشاء ميسة الحاكخة األستباقةة , باستخجاـ األداء في الشذاط السد
فػرجت أنو عشجما تع إعصاء األشخاص تعمةسات الحاكخة االستباقةة , حت  في التجارب التي لع يطيخ فييا 

لتحكع التي مؤشخ اليجؼ السحتسل لمحاكخة , تباشأت سخعة أداء السيسة السدتسخة بذكل لبيخ مقارنة بتجارب ا
لسعشى الزسشي ىؾ أنو تؼ تخريص عؾارد اسنتباه خالل عخحمة أرخيت بجكف تعمةسات الحاكخة االستباقةة . فا

الحاكخة اسستباقية لتقييؼ األحجاث بؾعي فيسا يتعمق بسيسة تمػ الحاكخة ، وبالتالي تقميل السؾارد الستاحة 
 .  (Guynn et al., 1998)ألداء السيسة الثانؾية 

 -استخاتيجية تحجيج الحجث ) طبيعة السثيخ (: -2
يعيج األستباقية أن  عؾاجية الحجث السدتيجف لمحاكخة ؼ (McDaniel, el at, 1998)شبقا لػ       

تمقائًيا إلى الحىؽ اإلجخاء السقرؾد. يسكؽ دعؼ ىحه العسمية عؽ خالل نغام ذاكخة ارتباط تمقائي س إرادي 
ُيفتخض أف يجعع ععمؾعات الؾعي السختبظة سابًقا بالسشبيات البيئية الخاضعة لإلشخاف  يقؾم بالتؾصيل إلى

إجخاء يكؾن )في ىحه الحالة ىحا الشطاـ التحلخ الػاعي عشجما يتفاعل تمسةح خارري تمقائًةا مع تتبع الحاكخة 
 ( . McDaniel et al,1998؛  (Guynn et al,1998 عقرؾد عذفخ عدبًقا(
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لاف التمسةح ريًجا بسا فةو الكفاية )أؼ إذا لاف يشتج تفاعاًل مع تتبع الحاكخة( , فإف الشطاـ التخابصي إذا ف      
 Moscovitch)  بدخعة كإربارؼ كبقميل مغ السػارد السعخفةة يدمع لمػعي السعمػمات السختبصة سابًقا باإلشارة

ط مغ عقجة نذصة )تسثل عشرًخا مرادفة( اآللةة الشطخية ذات الرمة ىي آلةة انتذار التشذة  ( .1994 , 
 .(Anderson, 1976, 1983; Lang, 2000)مغ خالؿ شبكة ارتباشةة 

  -ستخاتيجية تحجيج اسستجابة اسستباقية :إ -3
القائع عم  الحجث ال تػرج  ستباقيال  اف التحلخ اال (Einstein and McDaniel, 1990)يذيخ        

يجؼ, يقػـ الشطاـ التخابصي التمقائي السفتخض إما ىحا البسجخد اكتذاؼ  كأنسا ,فةو مخاقبة استخاتةجةة ليجؼ ما
ال يتع عخض اإلرخاء السقرػد كقج باستخداد اإلرخاء السقرػد أك تشذةط اإلرخاء مغ خالؿ نذخ التشذةط , 

تتجم  ىحه الفكخة مع التقاريخ ك . االستباقةة الحاكخة ميسة فةحجث فذل في - (السدتبق)سدتخرع( كالتمقائًةا )
 لع يكغ لحلظ الستباقييذيخكف إل  أف تحلخىع اإذ الطاىخاتةة لمسذارليغ في دراسات الحاكخة االستباقةة . 

   السدتيجؼطيخ الحجث يعشجما  إذ تشذةط الحلخػ بجاًل مغ التحلخ االستباقيبدبب االستخاتةجةات الحاتةة. 
(Einstein and McDaniel, 1990) فإف أىجاؼ الحاكخة األستباقةة غيخ السألػفة تشتج  كعم  ىحا األساس ,

 ذاكخة أستباقةة أفزل مغ األىجاؼ السألػفة .

ُيفتخض أن  إذالشسط عمى الخرائص الشغخية لمتشذيط في الذبكات التخابظية  تفديخ ىحايعتسج   
عقجار التشذيط السشبثق عؽ العقجة السدتيجفة إلى اإلجخاء السقرؾد ىؾ دالة سالبة لعجد اسرتباطات 

 .   ( Anderson , 1983:1) السترمة بالعقجة السدتيجفة
 . كىحاالتشذةط بأنتذاريجؼ غيخ السألػؼ قميل االرتباشات , سةكػف ىشاؾ احتساؿ أكبخ اليكػف  عشجماف        

فأف  كعمةوإلحزار اإلرخاء إل  الحاكخة العاممة.  برػرة عمسةةمغ شأنو تشذةط اإلرخاء السقرػد السختبط 
تحليخات الحاكخة األستباقةة التي قجميا السجخب كريت األشخاص لمتفكيخ في الحجث السدتيجؼ كالشذاط 

بة لعشرخ التحكع في عجـ التحليخ. السقرػد السختبط بو أدػ إل  تحديغ الحاكخة األستباقةة بذكل لبيخ بالشد
لانت التحليخات تحفد التقيةع  فقط, أما اذا لع يكغ ىشاؾ تحديغ لمتحليخ يذيخ فقط إل  الحجث السدتيجؼإذ 

االستخاتةجي ألىسةة األحجاث لسيسة الحاكخة األستباقةة )السخاقبة( , فةجب أف يكػف لمتحليخات بالحجث 
بيغ اليجؼ كاإلرخاء  يذيخ ىحا الشسط إل  االرتباط التخابصي . كفًقا لحلظاً أيز السدتيجؼ تحديغ لتمظ الحاكخة
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إذ تجعل التشذةط السفتخض السقرػد األساسي لتفعيل اإلرخاء السقرػد عشج مػارية الحجث السدتيجؼ , 
 . ( McDaniel et al,1998: 121)كسا انو غيخ استخاتيجي  اعادة تشذةط

  -األنتباهية :استخاتيجية السؾارد  -4
ف التشاقرػػػػػػػػات إذ أ,  ةاالسػػػػػػػػتباقةالتػػػػػػػػحلخ  عسمةػػػػػػػػة السػػػػػػػػػارد االنتبالةػػػػػػػػة اىسةػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ةالسػػػػػػػػتخاتةجة اف        

إذ ال يسكػػػػػػػػغ لكبػػػػػػػػار الدػػػػػػػػغ بػػػػػػػػجء السعالجػػػػػػػػة  ,السختبصػػػػػػػػة بػػػػػػػػالعسخ فػػػػػػػػي التػػػػػػػػحلخ السدػػػػػػػػتبق سػػػػػػػػتكػف متػقعػػػػػػػػة
 (.( Craik, 1986: 409  األستخاتةجةة الالزمةلمحاكخة االستباقةة برػرة فعالة

أمػػػػػا فةسػػػػػا يتعمػػػػػق باألفتخاضػػػػػات القائمػػػػػة بػػػػػأف مػػػػػػارد االنتبػػػػػاه تػػػػػشخفس مػػػػػع تقػػػػػجـ العسػػػػػخ, فتكػػػػػػف أصػػػػػل      
السجسػعػػػػػػات ذات صػػػػػػمة بالشتػػػػػػائج السػػػػػػأخػذة مػػػػػػغ االدبةػػػػػػات التػػػػػػي تخلػػػػػػد عمػػػػػػ  التػػػػػػأثيخات السختبصػػػػػػة بػػػػػػالعسخ 

 ( .Salthouse:(1991 في الحاكخة االستباقةة
 

عسل بذكل مباشخ عم  تػافخ مػارد االنتباه لسيسة الحاكخة األستباقةة مغ خالؿ في دراسة اخخػ تع الك        
مصالبة بعس األشخاص بأداء ميسة ذاكخة أستباقةة كميسة ثانػية مرسسة اللتقاط بعس السػارد السػرية 

س مػارد )عم  سبيل السثاؿ , مخاقبة األرقاـ السقجمة عذػائًةا لخقسيغ فخدييغ متتالييغ (. مغ خالؿ ربط بع
لحلظ )إذا لانت ىحه  مسا يدبب معاناة األداءمػارد أقل لمحاكخة االستباقةة  مسا يػفخالسيسة الثانػية , باالنتباه 

السػارد في التحلخ  ةذارلبسذىبت الةو الجراسات ما يتفق مع  كىحاالسػارد مصمػبة لمحاكخة االستباقةة (. 
 , McDaniel et al. (1998,), Einstein et al. (1997), and Marsh and Hicks (1998) السدتبق

أف السذارليغ في السخحمة الجامعةة  في ضخكؼ السياـ الثانػية األكثخ تصمًبا تمظ الجراسات اذ اكضحت   
في ضخكؼ "االىتساـ  بالشدبة إل  السذارليغأقل نذاشًا في ميسة الحاكخة االستباقةة  ىعأداؤ  لاف لالنتباه ,

الكامل" . كمع ذلظ , تذيخ الشتائج األخخػ إل  عسمةة ذاكخة استباقةة أكثخ تمقائةة. بيشسا اضيخت دراسات لل 
( أنو ال يػرج انخفاًضا ممحػًضا في الحاكخة  1997(ك دراسة أكتاني )  2000مغ أنذتايغ كأخخكف )

إل  أف االنخفاضات  , كمع ذلظداء ميسة ثانػية مساثمةأ الجامعةاالستباقةة عشجما ُشمب مغ الصالب في سغ 
السحتسمة في الحاكخة الشاتجة عغ تقدةع االنتباه ال تتعارض بالزخكرة مع عخض التشذةط التخابصي التمقائي 

أف االنتباه السشقدع قج يتجاخل مع السعالجة الكاممة لمحجث السدتيجؼ كىحا  بدببالستخراع الحاكخة السدتبق , 
تع كصفو بذكل لامل  مثمسا(. أيًزا , 1994فتخض أنو ضخكرؼ لالستخراع التمقائي )مػسكػفيتر , شخط يُ 

قج يؤدؼ تقدةع االنتباه إل  تقميل أداء الحاكخة األستباقةة عغ شخيق زيادة إذ ,  Einstein et al. (1997) في
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ػد لجررة أنو يزخ بالقجرة عم  لةذ عغ شخيق التجخل في استخراع اإلرخاء السقرك  متصمبات الحاكخة العاممة
 .  حاكخةالتحجيج كرجكلة الشةة السدتخرعة بيشسا ال تداؿ متاحة في عسل 

 -خرائص الحاكخة اسستباقية :
تع تمخةريا مغ البحػث التي مسا تقجـ تبخز لجيشا مجسػعة مغ الخرائز التي تسيد الحاكخة االستباقةة 

  تشاكلت دراسة  الحاكخة االستباقةة :
 .ىشاؾ نةة محجدة أك نػايا متعجدة , يسكغ الترخؼ بشاًء عمييا (1
 .مباشخة بعج تذكيل الشةةبرػرة ال يسكغ تشفيح الفعل السقرػد   (2
بإشارة خاررةة بيئةة في  هيسكغ تسييد , " في مػقف معيغ يدس  "سةاؽ االستخراع يتع تشفيح الشةة (3

 .الشساذج السدتشجة إل  الحجث , أك كقت معيغ في الشساذج السدتشجة إل  الػقت
التأخيخ بيغ إنذاء الشةة كالػقت السشاسب لمعسل )أؼ "فتخة االستبقاء"( بشذاط يدس   مجة تختبط   (4

سدتسخ عم  الشةة خالؿ يؤدؼ أداء السيسة السدتسخة إل  مشع التجريب الػاعي الإذ الشذاط الجارؼ . 
ف ألأك  ,يزع شمًبا لبيًخا عم  السػارد السعخفةةعادة الشذاط السدتسخ  , ألففتخة التأخيخ بأكسميا

 .شػيل رًجايكػف التأخيخ 
فإف تييئة الشةة  كعمةومع أداء السيسة الجارية أك يقصعيا مباشخة.  الحاكخة االستباقةة ال يتجاخل مؤشخ (5

أك سةاؽ االستخراع  الحاكخة االستباقةة مغ السذارليغ التعخؼ عم  إشارات ُيصمب لحلظ يكػف ذاتًةا
 .بأنفديع

رًدا عم   ,ال يتع إعصاء مالحطات فػرية الحاكخة االستباقةة في معطع الحاالت التي تشصػؼ عم  (6
 .( Burgess, el at. 2003: 906) أخصاء السذارليغ أك أؼ رانب آخخ مغ رػانب األداء

 محاكخة األستباقية : الشغخية السفدخة ل شساذجال
لةف يػلج الشاس  عم  محاكلةالتخليد الخئةدي لبحػث الحاكخة األستباقةة  ىحا سةكػف الفرل في          

نساذج  ةنخارع أربعسشحاكؿ بأنفديع استخراع الشػايا كلةف يتحلخكف تشفيح ىحه الشػايا في األكقات السشاسبة. 
نطخية حفدت الكثيخ مغ البحػث نحػ شخح األسذ السعخفةة لمتحلخ األستباقي , ثع نػضح نطخية مقتخحة 

 Heathcote and)  مؤخًخا تتحجػ ىحه األساليب الشطخية الدائجة كىي كنطخية التأخيخ السقجمة مؤخًخا مغ
Remington, 2015)  . 
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 Einstein and McDaniel (1990   (َظشٌح االستشجاع انتهقائً (1

Spontaneous retrieval theory)      ) 

 ( . Smith , 2003)  ًَٕرج االَتثاِ انتحضٍشي ٔعًهٍاخ انزاكشج (2

(Preparatory attentional and memory processes theory ( 

 (  Mcdaniel and Einstein, 2005 (ًَٕرج انعًهٍاخ انًتعذدج  (3

Multi Processes Theory ) ) 

 (  Heathcote and Remington, 2015َظشٌح انتأخٍش )  (4

) Delay theory ( 

 

 

 Einstein and McDaniel (1990   (نسؾذج اسستخجاع التمقائي - -أكالً 

في دراستيع  Einstein and McDaniel (1990)ه لٌل مغ استخجاـ الترسةع التجخيبي الحؼ شػر  تع      
نةة  فأفحطػا أف العجيج مغ السذارليغ أفادكا أنو عشج أداء ميسة مدتسخة , الإذ ,  لسيسات الحاكخة االستباقةة

فجأة في أذىانيع. كلذخح لةفةة تدبب البيئة في استجعاء الحلخيات التخابصةة يرف تطيخ الحاكخة االستباقةة 
McDaniel ك Robinson-Rieglerك Einstein عشجما يتع سختبط تمقائًةا" الحاكخة "ال( نطاـ 1998) عاـ

اإلشارة لجيو دررة لسدار ىحا االقتخاف  ,تكػيغ الشةة , يتع تكػيغ ارتباط بيغ الشةة كاإلرخاءات السختبصة بالشةة
كغ ىشاؾ تجريبات أك أنذصة أخخػ تيجؼ إل  زيادة مدتػػ ىحا يما لع  ستختفي تجريجةاً  معيشة مغ التشذةط

لاٍؼ مع آثار الحاكخة فدةقػـ الشطاـ بشقل السعمػمات  التشذةط . كمع ذلظ , إذا لاف الحجث يتفاعل بذكل
الستعمقة باإلشارة إل  الػعي البذخؼ. بعبارة أخخػ , الغخض مغ ىحه اآللةة ىػ التػسط في استخراع األحجاث 

لتػضةح   عشجما يدتجيب السؤشخ بذكل لاٍؼ لتسثيل الفعل السختبط , كبالتالي نقل الفعل السختبط بالػعي .
في السػاقف اليػمةة , يفكخ األفخاد الجالديغ في غخفة معيشة في الػقت الحؼ يقػـ فةو شخز ما ذج ىحا الشسػ 

عشجما يتع تكػيغ الشةة , يتع إنذاء ارتباط أكلي بيغ فبتكػيغ نةة إلرساؿ رسالة إل  زميميع في الغخفة األخخػ . 
مػؾ الستػقع الستعمق بإشارة الحاكخة شخيظ الذقة الحؼ يعسل لإشارة ذاكخة استباقةة كالخسالة , كىػ الد

إذا لاف االتراؿ بيغ شخيظ الغخفة كالسعمػمات قػًيا بجررة لافةة , فعشج مػاريتو مع ىحا الذخيظ,  ,األستباقةة
 بذكل انعكاسي إل  كعي الذخز . سةقـػ الشطاـ السعخفي بتقجيع السعمػمات الستػقعة

في  McDaniel, Guynn, Einstein, and Breneiser (2004) ,،الختبار ىحه الفكخة قاـ لل مغ       
الحاكخة االستباقةة كالتي ارتبصت بعس الكمسات بقػة , مثل الدباغيتي /  تحجيج قػة االرتباط بيغ لمسات تمسةح
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الرمرة , في حيغ أف البعس اآلخخ لاف مختبًصا بذكل ضعةف , مثل الدباغيتي / الكشةدة. ككرجكا أف 
٪( مقارنة عشجما لاف ارتباط 85أفزل عشجما لاف التمسةح مختبًصا بقػة بالشػايا )دقة تبمغ  أداء الجدةسات لاف

الحاكخة  ٪(. تع اإلبالغ عغ نتائج مساثمة عشجما تغيخ الدةاؽ الجاللي إلشارة56استجابة اإلشارات ضعةًفا )دقة 
 رجلةة  الحاكخة االستباقةة برػرة ةمغ التخميد إل  االستخراع , عم  سبيل السثاؿ , تع تذفيخ لمس االستباقةة

في سةاؽ محجد )"سةدتخجـ العب البةدبػؿ السزخب عجة مخات في المعبة"( كلكغ تع استخراعيا   "مزخب"
مختمف في سةاؽ )"التأررح الذجيج لمخفاش يسكغ أف يؤدؼ إل  الجخؼ في السشدؿ"( أك  ونفد إما في الدةاؽ

 الحاكخة االستباقةة أداء يتفػؽ نو يصيخ ( باإلضافة إل  ذلظ , تع )"ُيرشف الخفاش عادًة عم  أنو شائخ أل
 ,McDaniel et al)السيسة السدتسخة معالجة داللةة عسةقة مقارنة بالسعالجة الدصحةة  تزسيغ متفػؽ عشج

كتذيخ الشتائج إل  أنو في ضخكؼ تذفيخ معيشة , يسكغ لمسخء أف يديج مغ احتسالةة تكػيغ ارتباط  .  ( 1998
بجكره مغ فخص اإلشارات لمتفاعل مع تتبع الحاكخة كالشةة الستخراعيا في الػقت سيديج الحؼ  ,ؼ لمعسلقػ 

 السشاسب.
السجسػعة األخيخة مغ التقاريخ الحاتةة لمسذارليغ أثشاء أداء ميسة الحاكخة االستباقةة  نتائج تأتي       

(Hicks, el at, 2000: 1160)   اختبار السذارليغ في تجخبة الحاكخة االستباقةة في إحجػ الجراسات تع ك
في نقاط زمشةة مختمفة أثشاء التجخبة. في أغمب األحةاف )حػالي  كُشمب مشيع اإلشارة إل  ما لانػا يفكخكف فةو

٪ مغ الػقت أفادكا بالتفكيخ في 5٪ مغ الػقت( أفاد السذارلػف بالتفكيخ في السيسة السدتسخة , كأقل مغ 69
                              . (Reese & Cherry, 2002: 98)ة االستباقةةميسة الحاكخ 

إرخاء الخابط بيغ تمسةح الحاكخة االستباقةة  يتعيذيخ ىحا إل  أنو بعج تذكيل نةة الحاكخة االستباقةة  مسا    
ارتباط عسل تمسةح كاإلرخاء السقرػد , لاف السذارلػف يعتسجكف عم  ضيػر تمسةح الحاكخة االستباقةة لتشذةط 

 لمشذاط مغ أرل بجء تشفيح نةة الحاكخة االستباقةة .

 ( Smith & Bayen , 2003) نسؾذج اسنتباه التحزيخي وعسميات الحاكخةثانيًا :
يفتخض ىحا الشسػذج اف االستخراع مغ الحاكخة االستباقةة يتػسصو عسمةات غيخ تمقائةة لمحاكخة       

يتصػر الشذاط ألستشتاج بؤرة عسمةات أحجاث اليجؼ اذا لانت ميسة  األنتبالةة .االستعادية كالتحزيخية 
ارتباط بيغ الحجث كاليجؼ كالفعل  لسا يػرج الحاكخة االستباقةة غيخ ميسة , كأحجاث اليجؼ مػرػدة مغ قبل

اقةة , كتطيخ العسمةات التحزيخية األنتبالةة مذغػلة بتصػر الشذاط في ميسة الحاكخة االستبتكػف ك  السقرػد
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عسمةات الحاكخة األستعادية عشج اكتذاؼ ىجؼ الحاكخة األستباقةة عغ شخيق العسمةات التحزيخية األنتبالةة , 
 الخغع مغ للكعم  ىحه العسمةات ىي مخاقبة األىجاؼ التي تذيخ ال  مالئستيا ألنجاز الفعل السقرػد .  كمغ

يسكغ اف يتػسصو مخاقبة األىجاؼ أك العالمات التي اع الحؼ باألستخرىحه السبخرات تدسح الحاكخة األستباقةة 
 ميسة الحاكخة األستباقةة . كتق تأديةتذيخ ال  

بحثت ريبةكا سسيث كيػتا بايغ بيغ نػعي الحاكخة )األستباقةة كاألستخراعةة( ألنيسا يحلخاف األفخاد بأف ما يجب 
مت  يفعل األشةاء بأثخ ررعي. يعتسج ىحا فعمو ردء في كقت الحق , بيشسا يتحلخكف أف سمػؾ الذخز ك 

التي تذخح عسمةة االنتباه التسييجية كعسمةة الحاكخة لمحاكخة األستباقةة.  2003الشسػذج عم  نطخية سسيث لعاـ 
يقتخح الشسػذج أف السكػنات األستباقةة تتزسغ عسمةات ليا تأثيخ عم  مرادر محجدة , مسا يعشي في الشياية 

ةدت مةكانةكةة. لكي تثبت الشطخية صحة معتقجاتيا , يجب التأكيج عم  أف الحلخيات التي أف ىحه العسمةات ل
تحجث في كقت الحق تتزسغ عسمةات غيخ تمقائةة. كأشارت سسيث إل  أف الحاكخة األستباقةة تكتسل في نفذ 

بقالة في الرباح كشخاء الفتخة التي يشذغل فييا الفخد بأنذصة أخخػ , فسثاًل قج يقخر الفخد التػقف عشج محل ال
بعس العشاصخ في شخيقو مغ الشدكؿ. مغ الصبةعي أف الشاس لغ يتػقفػا عغ العسل النتطار السغادرة. في 

أنذصة في سذ غيشسالمحطة التي ذىب فييا إل  السرشع كذىب إل  الستجخ , لانت الحكةقة أنو سةكػف 
كعشجما يدتغخؽ الذخاء كقًتا )الحع مػقع الستجخ( , يجب عم  الفخد خالؿ ىحه الفتخة  .أخخػ خالؿ ىحا الػقت

تكخيذ مرادر أخخػ لالنتباه , مثل الكةادة كإعجاد إشارات السخكر كقج يدتسع إل  الخاديػ , كما إل  ذلظ. 
ر ذلظ في الحةاة يجب عم  الفخد في ىحه الحالة التػقف فػًرا بعج رؤية السػقع السدتيجؼ , مغ أرل إضيا

عسمةة أداء األنذصة األخخػ التي قج تتصمب مقاشعة بالحاكخة األستباقةة ىي تحليخ الفخد  ف  أالػاقعةة , ف
محةاة الدابقة في السختبخ ككرج أف األفخاد الحيغ ل نفدو سثاؿال, استخجمت سسيث  2003. كفي عاـ ىاتشفيح

قج يكػف لجييع كقت استجابة أشػؿ  ,مياـ تحجيج السفخدات ىعأداء يؤدكف مياـ الحاكخة االستباقةة السكانةة أثشاء
يذيخ ىحا إل  أف بعس  مسا مممي ثانةة مياـ إعجاد تقاريخ القامػس لألفخاد 300-200يقجر بػ لسياـ المغة , 

 العسمةات غيخ التمقائةة تتجاخل مع تشفيح األنذصة في محاكلة لمتحزيخ لتشفيح مياـ الحاكخة األستباقةة ,
كعم  كفق ىحه الشطخية , فإف عسمةات استيالؾ القجرة التحزيخية , كبالتالي مشع األفخاد مغ أداء ىحه األنذصة

Capacity – Consuming Preparatory Processes  البّج اف تتجخل لزساف نجاح ميسات الحاكخة
حزيخية ُمػػػػخاقبة غيخ آلةة لمبيئة ىحه العسمةات االنتبالةة الت تتزسغاالستباقةة ك السّةسا السكانةة مشيا , ك 

لمكذف عغ السكاف السدتيجؼ في حالة الحاكخة االستباقةة السكانةة , ك تحجث قبل ُمجة كريدة مغ كرػد السكاف 
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 تييئألنيا  ,السصمػب . ك ليحا , فإف ىحه العسمةات تعػؽ أؼ تقّجـ كاضح في أية فعالةة أخخػ يقػـ بيا الفخد
السدتيجؼ في ميسة الحاكخة حاكخة االستباقةة حت  لػ لع ُيالحع السكاف أك السػقف الػضع لتشفيح ميسة ال

 ( . Smith & Bayen , 2004 : 756) سابقاً 
 سسيث كبايغ عسميتيغ رئةديتيغ ألداء مياـ التخديغ األستباقي : تحجد      

عسمةة السخاقبة: عشجما يبجأ الفخد في التحزيخ لذيء يشػؼ الكةاـ بو في ذىشو , يبجأ كيشتيي عشجما  األولى /
 .يتع تشفيح األمخ الحؼ يشػؼ الكةاـ بو

العسمةة الستزسشة في الحاكخة األستخراعةة : تدتخجـ ىحه العسمةات لتسييد ىجؼ الحاكخة االستباقةة  الثانية /
الفخد باإلرخاء الحؼ يشػؼ الكةاـ بو . في تجخبة أرخاىا لل مغ سسيث كبايغ في  عغ األىجاؼ األخخػ كتحليخ

فييا دراسة أىسةة أداء مياـ الحاكخة االستباقةة في مجسػعتيغ , كتع تػرةو مجسػعة كاحجة  تست , 2004عاـ 
عة أىسةة الحاكخة مجسػ  (لانت أىع ميسة في التجخبة , كأشمق عمييا اسع  كقج ,ألداء مياـ الحاكخة االستباقةة

السجسػعة الثانةة مدؤكلة عغ أداء الػضائف الشفدةة  كالسيسة السدتسخة , كىي مػرػدة مع لانت األستباقةة ( ك 
تتزسغ ىحه السيسة األخيخة ك تدس  مجسػعة أىسةة "مصابقة األلػاف" ك السيسة الستعمقة بالحاكخة االستباقةة, 

سة مغ خالؿ السصالبة , بغس الشطخ عسا إذا لاف المػف يطيخ قبل االستجابة لسا إذا لاف المػف يذيخ إل  لم
أضيخت السجسػعة األكل  أداًء أعم  في مياـ الحاكخة األستباقةة , مسا  كقجالسصالبة. مقارنة بالسجسػعة الثانةة 

أيًزا  يعشي أف أعزاء السجسػعة األكل  لخسػا شاقتيع إلكساؿ السيسة بالسقارنة مع أعزاء السجسػعة الثانةة
مدتػػ استجابة السجسػعتيغ. ككرجت الجراسة أف ىشاؾ عالقة ارتباط  اً بذكل ممحػض اً تحدشالتي أضيخت 

 & Smithتًٍُٓامػربة بيغ االستجابة لمػقت كأداء األفخاد في لمتا السيستيغ كالعسمةة الشفدةة السذتخلة 

Bayen, 2004:1). ) 

 -( :  Multi Processes Model )نسؾذج العسميات الستعجدة  -ثالثاً 

) Mcdaniel and Einstein, 2005  ) 

عم  الخغع مغ كرػد أدلة لافةة عم  كرػد عسمةات السخاقبة في الحاكخة األستباقةة , فإف نطخية عسمةات       
بسػارد تبجك غيخ مباشخة لتجارب  برػرة دائسةبأف الحاكخة األستباقةة تأتي تفتخض االنتباه كالحاكخة التحزيخية 

الحةاة اليػمةة )عم  سبيل السثاؿ , يبجك أف مذاىجة زرارة الجكاء الخاصة بظ تؤدؼ إل  استعادة الشةة ألخحه( 
 كغيخ قادرة عم  التكةف )أؼ أف إشخاؾ العسمةات التحزيخية غالًبا عم  فتخات شػيمة سةكػف مخىًقا بذجة

(West and Craik, 1999: 264 ). 
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لظ , مغ السشصقي أف يحتػؼ نطاـ الحاكخة التكةفةة عم  عسمةات تجعع االستخراع حت  بعج "تشحةة لح       
 McDaniel and)الشةة رانًبا لػقت الحق". تساشةًا مع كرية الشطخ ىحه , تقتخح نطخية العسمةات الستعجدة 

Einstein, 2000,  2007)  أف عسمةات االستخراع التمقائي تبجأ مغ األسفل إل  األعم  , باإلضافة إل  اف
أؼ أف عسمةات االنتباه التحزيخية يسكغ أف تجعع التحلخ , عسمةات السخاقبة تبجأ مغ األعم  إل  األسفل

 االستباقي . 
عم  اف  Einstein, D. & Mcdaiel, A. (2005)(  2005كسا أكج لل مغ ) ماكجانيل , أنذتايغ        

 االستخراع مغ الحاكخة االستباقةة يتػسصو عسمةات تمقائةة ندبةة تحت ضخكؼ أف  اليجؼ مغ ىحا الشسػذج ىػ 
التي عخاقبة اسىجاف كاحجػ ىحه العسمةات األستخاتةجةة ىي  ,كعسمةات أستخاتةجةة تحت ضخكؼ اخخػ  معيشة

تكػف ميسة الحاكخة  الػقت الحؼالسخاقبة  زسغ ىحهكتتفعل السقرػد . لمنجاز اإلمالئسة  زمغتذيخ ال  
االستباقةة ميسة رجًا كمت  تكػف أحجاث الحاكخة األستباقةة غيخ كاضحة ردئةًا كمت  تكػف ال يػرج بيشيا 

 ( . ,2005:34McDaniel and Einstein) ارتباط بيغ ىجؼ الحجث كالفعل السقرػد
 التمقائي في نسؾذج العسميات الستعجدة : التفاعل الجيشاعيكي بيؽ السخاقبة واسستخجاع

ىي الدساح السخف لالستخاتةجةات كالعسمةات السختمفة  ,الدسة السسيدة لشطخية العسمةات الستعجدةإف        
عشج إحجاث ذاكخة استباقةة نارحة. في حيغ أف معطع األبحاث التي تع كصفيا حت  اآلف قج رلدت  بالتفاعل

مغ السحتسل ك خراع التمقائي لػسيمة لإلبالغ عغ كرػدىا كاآللةات الكامشة كراءىا , عم  عدؿ السخاقبة كاالست
أف يكػف االثشاف يعسالف بالتشديق في السػاقف اليػمةة , كيجعساف بعزيسا البعس بذكل مشاسب لمتشفيح. فسغ 

تعجيل استخاتةجةات  السدتبعج رًجا أف يقػـ األشخاص بالسخاقبة السدتسخة في رسةع السػاقف , كلكغ ربسا يسكغ
لستصمبات السياـ السختمفة. عالكة عم  ذلظ , يسكغ أف يؤدؼ االستخراع  السخاقبة الخاصة بيع استجابةً 

التمقائي في حالة عجـ كرػد الحجث السدتيجؼ إل  تذغيل عسمةات السخاقبة حت  الػصػؿ إل  الحجث 
أيشذتايغ كزمالؤه في عاـ  ذ أكضحإ.  ( Kvavilashvili and Fisher, 2007)   السدتيجؼ الرحةح

أُعصَي السفحػصػف رسمة تحتػؼ فخاغًا , :  ( فخدًا في تجخبتيع التالةة 98 ( مغ عيشة بمغت )54أف ) 2005
ركا فةسا إذا لانت الكمسة األخيخة مغ الدصخ تتشاسب مع الفخاغ السػرػد في الجسمة أـ ال  ك ُشػػػػمَب مشيع أف يقػػػػخِّ
, عم  أف تُػػػػشفح ىحه السيسة إما في كقت خاص بيا أك في كقت يتشاسب مع أداء ميسة الحاكخة األستباقةة في 

ة ك التي تزسشت محاكلة اكتذاؼ لمسة ما في أثشاء كركدىا في الجسمة السقّجمة ليع في التجخبة ) مثل التجخب
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إف االفخاد سيؤدكف السياـ األساسةة بذكل أبصأ )معخفة الكمسات السشاسبة لسلء الفخاغات(  ككرجا كمسة شب (
أنيع حرمػا عم  عسمةة مخاقبة  ال  ببالد كيخرع ميسة الحاكخة األستباقةة ( نفدو إذا تع إكساليع في الػقت

( شخًرا , فعم  الخغع مغ 44ميسة الحاكخة األستباقةة , كالتي رحبت انتباىيع في الشياية. أما بالشدبة لػ )
تػافقيع مع ميسة الحاكخة األستباقةة , إال أنيع سخعاف ما قامػا بالسيسة األكل . مغ الػاضح أف ىحه 

عم  الخغع مغ عجـ مخاقبة فمخاقبة كتشفيح استيالؾ الصاقة في مياـ التخديغ.  السػضػعات ال تذارؾ في عسمةة
٪ مغ اليجؼ , 93أدائيع , إال أف ىؤالء األشخاص استصاعػا إكساؿ أدائيع بذكل صحةح , ككرجكا حػالي 

يػضح سا مأيشذتايغ , ذلظ,  أشار ال ٪. لسا 95بيشسا قجـ السذارلػف الحيغ شارلػا في السخاقبة ندبة فعالةة 
كعم  الخغع  .أف عجًدا لبيًخا مغ األشخاص يسكشيع تمقائًةا أداء مياـ الحاكخة األستباقةة دكف الحارة إل  السخاقبة

٪ 93مغ عجـ مخاقبة أدائيع , إال أف ىؤالء األشخاص استصاعػا إكساؿ أدائيع بذكل صحةح , ككرجكا حػالي 
أف مسا يطيخ ٪. 95حيغ شارلػا في السخاقبة ندبة أداء قجـ السذارلػف ال غ فقجأيشذتاي كبحدب مغ اليجؼ,

 Baddeleyدكف الحارة إل  السخاقبة) األستباقةةعجًدا لبيًخا مغ األشخاص يسكشيع تمقائًةا أداء مياـ الحاكخة 

et.al.2009 : 354. ) 

 تحّكخ الشّيات :  *
العسمةات السعخفةة شخيقتيغ لتحجيج لةفةة تحلخ  2007كضح انذتايغ ك ماؾ دانيل عاـ       
 الستعمقة بتشفيح السيسة , ك ىسا : لمشةات

 : Attentional Monitoringالسخاقبة األنتباهية 

مغ أرل تشفيح اإلرخاء السقرػد في المحطة  فأفكرية الشطخ التي تع تبشييا عم  نصاؽ كاسع  إستشادًا ال      
السشاسبة , يجب مخاقبة البيئة أك فحريا بحًثا عغ إشارة. كالدسة السسيدة ليحا الخأؼ ىي فكخة أف عسمةة 

يجب إنفاؽ بعس السػارد السػرية لخصج إشارة تذيخ إل  أف االستجابة  أؼلالنتباه.  اً السخاقبة تتصمب مػارد
كة عم  ذلظ , يتع نذخ ىحه السػارد االنتبالةة قبل استجابة الحاكخة األستباقةة. بسعش  السقرػدة مشاسبة. عال

كرية الشطخ السفتخضة عشجما يدتخمز الشاس استشتارات سمبةة حػؿ ضسيخ الذخز الحؼ يشد   آخخ تكػف 
ارسة لعبة سسل معوأحج الػالجيغ اصصحاب شفمو  يشد عشجما  ,ميسة الحاكخة األستباقةة. عم  سبيل السثاؿ

ييتع لثيًخا بصفمو. يعتسج ىحا ال يتداءؿ الشاس لةف يسكغ أف يكػف الػالج غيخ مدؤكؿ أك لدػؿ أك فالتشذ , 
عم  افتخاض أف الذخز اختار عجـ تكخيذ السػارد الالزمة لالنتباه لسيسة الحاكخة األستباقةة. كمع ىحا  الخأؼ
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فإف الشقج السػرو إل   كعمةو, لتمظ السػارد االنتباه الخقابيسيتع تػرةو ىحه السػارد االنتبالةة مغ قبل نطاـ 
رارع ال  سقػط بعس عسمةات السخاقبة )السعخفةة( التي يسكغ اف تفعل ذلظ مغ ارل ذاكخة استباقةة الػالج 

في دراسة أكلةة حػؿ الحاكخة األستباقةة في عاـ ك  .نارحة, بدبب الكدل أك االكلػيات التي في غيخ محميا
أشار ىاريذ إل  أف صخؼ الصاقة بسرادر األنتباه عادة ما تدبب التػتخ أثشاء عسمةة السخاقبة ,  , 1984

لسا أّف  كاقتخح أف التقيةسات الستكخرة كالسشتطسة لمػضع السحةط يسكغ أف تقمل مغ مقجار ىحا اإلنفاؽ السحتسل
 دس  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػسمةة تػػػػػػػػػػػػػػعبػقف ػػػػػػػػػطسة لمسػػػػػػػػػػػػػػػػمشت بةػػػػػػػػػػػػػػػتتصمب آلةة مخاق, أداء السياـ الستػقعة بذكل مشاسب

, كالتي تشز عم  أنو يجب عم  األفخاد تقيةع السػقف  TWTE "خخكج -اختبار  -انتطار  -"اختبار 
قج  عسمةة الصيي )االختبار( في أقخب كقت مسكغ لتقميل تكمفة التقيةع الستأخخ , عم  سبيل السثاؿ: أثشاء

يؤدؼ إخخاج الصعاـ مغ الفخف الحًقا إل  احتخاقو , لحا فإف التقيةع السدبق لمشتةجة يسكغ أف يتفاعل بدخعة مع 
جخل إل  السخحمة الثانةة )االنتطار( , في ىحا فبعج التقيةع , أما الحارة إل  إخخارو في أسخع كقت مسكغ. 
)اختبار( آخخ كىكحا. تبجأ الحمقة مغ االختبار  يأتي ثع ,ًخا شبةعًةاالػقت يكػف االىتساـ بالبيئة السحةصة أم

تتػقف دائخة  )اختبار االنتطار( كمغ ثع فكتشتطخ حت  يتع استخجاـ السػقف السشاسب ألداء السيسة السعشةة. 
 ( , McDaniel & Einstein 14 : 2007)ىار تغاد

 :  Spontaneous Retrievalاألستعادة التمقائية  (1
تقػـ فكخة كرػد ىحه اآللةة عم  أساس اف الحاكخة األستباقةة تتسكغ مغ تشفيح ميساتيا دكف المجػء ال        

عسمةة السخاقبة أك صخؼ الكثيخ مغ مرادر االنتباه لسخاقبة اإلشارات السػرػدة في البيئة,  إذ تعسل اإلشارة 
ك حّجد  ستخراع في الحاكخة األستباقةة .الخاررةة القادمة مغ السػقف السدتيجؼ عم  تشذةط عسمةة اال

آليتيغ لتشفيح االستعادة التمقائةة , تجع  إحجاىسا "العسمةة التخابصةة  2007ايشذتايغ ك ماؾ دانيل عاـ 
عاـ  Moscovitchك ىي مأخػذة مغ آراء مػسكػفيتر  Reflexive Associate Processاالنعكاسةة " 

تفعيل أحجىسا  يؤدؼك تحجث عشج ارتباط مفيػميغ  Hippocampalبذأف دكر نطاـ الييبػلامباؿ  1994
السفحػص في  قج يصمب مشيبرػرة انعكاسةة ال  استخداد العقل لمسفيػـ التخابصي الثاني , مثاؿ ذلظ  ) 

سساعيا بالزغط عم  حخؼ ما , ك ىشا يحجث التخابط بيغ  عشجتجخبة الحاكخة االستباقةة استيجاؼ لمسة 
 فةقـػ الكمسة ك الحخؼ داخل الحاكخة ليؤدؼ ىحا التخابط الحقًا ال  استعادة تمقائةة لسيسة الحاكخة االستباقةة

 –بالزغط فػرًا عم  الحخؼ عشج سساع الكمسة السختبصة بو ( . أما اآللةة الثانةة فتُػجع  " عسمةة التشاقس 
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 Whitleseaكالُسػدتػحاة مغ آراء كتمةدةا ك كلةامد   Discrepancy – Attribution Processلعدك " ا

& Whilliams  تقيةع األفخاد نػعةة السعالجة السصمػبة لمسعمػمات السحةصة عم  التي تتسحػر  2001عاـ
ك التخميد , فقج َيمحُع بيع . ك لشتةجة لسعالجة السعمػمات عغ مػقف مصمػب الكةاـ بو مغ خالؿ التخصةط 

الفخد كرػد تشاقس في نػعةة معالجة السعمػمات أك في اندةابةة اليجؼ )نتةجة تجاخل معمػمات أخخػ مغ 
بجأ عسمةة البحث عغ التشاقس, ك في الخرػع لمتجخبة الدابقة ) فإف السفحػص قج تالبيئة نفديا ( , ك ىشا 

في ميسة لغػية معيشة ( . ك ألف ىحه الكمسة حاضخة أثشاء يزغط عم  الحخؼ عشج ضيػر الكمسة السختبصة بو 
التخميد فسغ الستػقع أف يكػف الفخد أكثخ شالقة في لفطيا بالسقارنة مع الكمسات األخخػ الػاردة في القامػس 

 يبحث الفخد فػرًا عغ الدبب كراء ىحا االختالؼ مّسا يييئ بجء االستعادة التمقائةة لسيسة الحاكخةفالمغػؼ , ك 
ال  الزغط عم  الحخؼ السختبط بالكمسة . ك عم  كفق نطخية العسمةات الستعجدة , فإف ىشا السدتقبمةة كتذيخ 

                                                ( .Harrison &Einstein, 2010:860) أبجاً  العسمةات االنتبالةة التحزيخية ال تعج ضخكرية
 -(  : Delay theory) نغخية التأخيخ  -4

عم  الخغع مغ تكخيذ الكثيخ مغ األبحاث لفيع شبةعة االستخراع التمقائي , أك الحاكخة األستباقةة       
الشارحة في غةاب السػارد , إال أف القميل مغ األبحاث حاكلت فيع العسمةات األساسةة التي تشصػؼ عمييا 

الدائج لمسػارد ىػ أنيا تعكذ العسمةات التحزيخية الجاخمةة أك التفديخ ك  ,الحاكخة االستباقةة عشج كرػد السػارد 
الشقصة أّف  السخاقبة التي تتزسغ مدح البيئة لألحجاث السدتيجفة أك التسخيغ عم  ميسة الحاكخة األستباقةة.

السخاقبة ىي عسمةة تحجيج معخفةة تتشافذ فييا ميسة الحاكخة  السخلدية في ىحه الشطخية ىي افتخاض أفّ 
لمسا زادت السػارد السخررة لسيسة الحاكخة األستباقةة , قل  إذستباقةة عم  السػارد مع السيسة السدتسخة. األ

 عجد السػارد الستبكةة ألداء السيسة السدتسخة , كبالتالي تباشؤ أكقات االستجابة في السيسة الجارية.
نطخية التأخيخ" لسػارد الحاكخة " , في اآلكنة األخيخة((Heathcote, et al: 2013اقتخح لل مغ      

ي الخصي( الحؼ يسيد قخاًرا األستباقةة . كلتػفيخ الجعع ليحه لمشطخية شبقػا نسػذج تخاكع األدلة )التخاكع البالةدت
) كالحؼ يقرج بو تحجيج الحافد اف لاف لمسة أـ ال, أؼ تحجيج ثشائي الخةار )مثل القخار السعجسي(  اً سخيع

عم  أنو يعكذ السعجؿ الحؼ تتخاكع بو السعمػمات لمتعخؼ عم  ىجؼ الحاكخة االستباقةة (.العسمةات الزخكرية 
كليحه الشطخية  ,مات الستخاكسة لافةة التخاذ قخارالخاصة بالقخار كإعجادات األنتباه التي تحجد مت  تكػف السعمػ 

 -فخضةات :
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ًدا حجكدًيا أكثخ تحفًطا لقخار السيسة السدتسخة تفتخض نطخية التأخيخ أف مػارد الحاكخة األستباقةة تعكذ إعجا -أ
كبالتالي , فإف التغييخ في أداء السيسة السدتسخة عشج كرػد ميسة ذاكخة استباقةة في الػقت الحؼ ال يتع فةو 
تدجيميا فقط مغ خالؿ تقجيخات السعمسات لحج القخار فأف ىحه الشطخية ال تتػقع أؼ تغييخ في معجؿ معامل 

 ات.تجسةع السعمػم
بسػرب ىحه الشطخية , يتع تجسةع السعمػمات ذات الرمة بالسيسة السدتسخة كميسة الحاكخة األستباقةة  -ب

لتحجيج اختةار  تدابق سخيعةبالتػازؼ )كلكغ بسعجالت مختمفة( , كيتشافذ لال الشػعيغ مغ السعمػمات بصخيقة 
 االستجابة.

نو مغ السفتخض أف تعسل ديشامةكةات تخاكع السعمػمات يجب أال يتصمب القخار الشيائي تعجياًل, ىحا أل -ج
بصخيقة السعالجة الستػازية , كبالتالي ال يشبغي أف يؤثخ عجد األىجاؼ البؤرية عم  معجؿ تخاكع السعمػمات 

Heathcote, et al: 2013: 376 ) .) 
 

 -* تحجيات نغخية التأخيخ :
إف نطخية التأخيخ لجييا صعػبة في تحجيج األدلة الدمػلةة األخخػ , كلةذ مغ الػاضح أف إعادة       

صةاغة لاممة لتفديخ السػارد مصمػبة حت  اآلف , ألنو يتع تقجيع نطخية التأخيخ لشطخية شاممة لمحاكخة 
ف قادرة عم  شخح األنساط التي يجب أف تكػ  إذاالستباقةة , بجاًل مغ نطخية الحاكخة األستباقةة غيخ البؤرية , 

تع الحرػؿ عمييا عشج كرػد إشارات محػرية. كمع ذلظ , فسغ غيخ الػاضح لةف يسكغ لشطخية التأخيخ أف 
تفدخ السػارد الستدايجة التي تع العثػر عمييا عشجما يتع تذفيخ أكثخ مغ ىجفيغ بؤرييغ في ميسة الحاكخة 

 ( .Gollwitzer and Cohen, 2008:P.149; Cohen et al., 2008; Smith, 2003األستباقةة )

غةاب السػرد بافتخاض أف السعمػمات الخاصة بتمسةح ىجؼ الحاكخة في يسكغ أف تفدخ نطخية التأخيخ      
كفًقا لحلظ , ال يقػـ السذارلػف ك األستباقي تتخاكع بسعجؿ لةذ أبصأ مغ ذلظ السصمػب لمسيسة السدتسخة ل 

ار الخاصة بيع عشج كرػد ميسة الحاكخة االستباقةة . كبالتالي ال يشبغي أف يؤثخ عجد بتعجيل عتبة اتخاذ القخ 
( يجب Heathcote et al, 2015في نسػذج نطخية التأخيخ )  األىجاؼ البؤرية عم  معجؿ تخاكع السعمػمات 

السعمػمات بصخيقة السعالجة أال تتصمب عتبة القخار تعجياًل. ىحا ألنو مغ السفتخض أف تعسل ديشامةكةات تخاكع 
 ( .Townsend, 1990: 46)الستػازية
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تػفخ نتائج الترػيخ العربي مديًجا مغ التعقيجات لشطخية التأخيخ: ُيطيخ السذارلػف السشخخشػف في     
ياـ السياـ غيخ البؤرية تشذةًصا مدتجاًما لػ مشصقة مختبصة ارتباًشا كثةًقا بالتأثيخ الستعسج , بيشسا بالشدبة لس

 .(McDaniel, el at., 2013) الحاكخة األستباقةة البؤرية , لاف ىحا التشذةط السدتسخ غائًبا 
 
 

 عشاقذة الشساذج الشغخية :    
 تؾصل الباحث الى اآلتي :   عؽ خالل اسطالع عمى الشساذج الشغخية      
الحاكخة األستباقةة ُتعش  بشطاـ مختبط ( اف نسؾذج األستخجاع التمقائيإتزح مغ خالؿ الشسػذج األكؿ )      

تمقائةًا, كىحا الشطاـ يشتج مغ خالؿ األرتباط بيغ الشػايا السخاد تحكةقيا كاألرخاءات أك االشارات البيئةة السختبصة 
بتمظ الشػايا, إذ اف  ىحا االقتخاف يكػف لو تشذةط بجررة معيشة لسدار األشارة, اذ يجب أف يكػف ىشاؾ تجريب 

ة أخخػ لديادة مدتػػ التشذةط, فأذا لع تكػف ىشاؾ اؼ تجريبات أك نذاط سةختفي ىحا التشذةط أك أنذص
تجريجةًا ال  اف يزسحل, مسا يؤدؼ ال  عجـ تحقيق اليجؼ الحؼ يدع  الفخد ال  تحكةقو السختبط  بعسمةة 

 االستخراع.
( أف الحاكخة االستباقةة ليا  حاكخةاألنتباه التحزيخي وعسيات الفي حيغ اتزح في الشسػذج الثاني )       

عجد مغ العسمةات السدانجة في أداء ميساتيا, لسا تبيغ اف األمخ الحؼ يشبغي تحكةقو ال يتصمب اآللةة في 
العسل, فالحاكخة تتسكغ مغ األنجاز كتحقيق األىجاؼ دكف األنذغاؿ بيا لمةًا, لسا اتزح عجـ ضخكرة تػفخ 

ا فّعالة إذ يكفي أف تكػف االشارة مػرػدة كضاىخة في البيئة أك في حالة عسمةة مخاقبة عم  الخغع مغ أني
ـٍ أخخػ غيخ ميسات الحاكخة,  كىشا يحجث األمخ مغ دكف مخاقبة فعمةة, فتعتسج الحاكخة عم   أنذغاؿ الفخد بسيا

انو لةذ مغ األستعادة التمقائةة كالتي تدسح ليا بتحلخ لل السيسات السصمػبة برػرة عفػية, ندتشج مغ ذلظ 
الزخكرؼ أف يكػف ىشاؾ إستيالؾ لمقجرة, أك قج يكػف مػرػد لكغ برػرة ضئيمة أحةانًا, فسجخد إنذغاؿ الفخد 

 بسيسات أخخػ يعصل عسل الحاكخة أك يؤخخه ميسا لاف مدتػػ أىسيتو .
وعسميات )نغخية األنتباه التحزيخي ( مع نطخية العسمةات الستعجدةالشسػذج الثالث )تفق يفي حيغ    

أف الحاكخة ذات إذ . يااتدائيا لسيسأدانجة في ليا عجد مغ العسمةات السُ  االستباقةة الحاكخة عم  أف الحاكخة(
انجاز السيسات مغ دكف الحارة ال  انذغاؿ الفخد بالكامل ألداء ميساتو  بإمكانياشبةعة غيخ آلةة كأف 



35 

 

 

مخاقبة  اتأف ىشاؾ عسمة)العسمةات الستعجدة( الشطخيةىحه ت كأك ج, لكغ أداءُه غالبًا ما يكػف بصيئاً  ستباقةةاأل
كالتي يشػؼ الفخد تحكةقيا.  تعسل عم  مخاقبة أية إشارة بيئةة ليا ِصمة مباشخة أك قخيبة بالسيسة السدتيجفة

تعجدة رأت نطخية العسمةات الساالستباقةة, كبالتالي ىشاؾ استيالكًا لمقجرة في أثشاء إنجاز ميسات الحاكخة فةكػف 
 . أف تحلخ األمػر متػقٌف برػرة لبيخة عم  مجػ أىسةة األمخ ك شبةعة األفخاد أنفديع

نمحع اف افتخاضيا قائع عم  أف السخاقبة ىي عسمةة تحجيج لمسػارد )نغخية التأخيخ(أما في الشسػذج الخابع       
ميسة الحاكخة االستباقةة كالسيسة السدتسخة, كاالشارات البيئةة السػرػدة كاف ىحه السػارد تؤدؼ ال  التشافذ بيغ 

في حيغ تفديخ الفذل في تحقيق مياـ الحاكخة االستباقةة حدب ىحه الشطخية ناتج بدبب األختالفات في لفاءة 
 السعالجة الشدبةة لمسياـ السدتسخة كالسياـ الجارية.

إيشذتايغ التي شخحيا لل مغ ة تبّش  الباحث آراء نطخية العسمةات الستعجد كتأسةدًا عم  ما سبق      
( في مشيجيسا الشطخؼ حػؿ الحاكخة االستباقةة  كالتي ايجت ما ذىب الةو  )ميتجاـ كلةساف  2005) كماكجانيل

كالتأكيج عم  مخكنة حخلة قػة أداء كعسل الحاكخة االستباقةة مغ دكف عسمةات حرخية تقّيجىا حػؿ  (1982( )
 كاف االشارات الشطخية السصخكحة في ىحه الشطخية تدتشج ال  , اتي كالبيئيالسختبصة بالتخميد الح تااللساعا

يحاكؿ الفخد تشفيحىا , كالتي تسثل مػاقف سيسات التي تختبط ب دي في تحّلخ الفخد لألمػرػشبةعة الجانب الشف
 الحةاة اليػمةة التي تتصمب دكرًا عقمةًا كاربًا لمحاكخة االستباقةة.

 -:(  (Metacognitionفةعا وراء السعخ  -ثانياً 
بالحلاء البذخؼ كيداعج  كذلظ الرتباشوالحجثةة في عمع الشفذ  السفالةعما كراء السعخفة أحج  مفيػـيعج       

مرصمح  1979ل يػالفػػػر فػل كقج ش  (Sternberg،1 :1988)األفخاد عم  أف يربحػا متعمسيغ نارحيغ 
 ,مغ خالؿ مجسػعة مغ العسمةات الستزسشة في معخفة أف الفخد يؤدييا كيعخؼ السعخفة (,ما كراء السعخفة)

لحلظ يخصط كيشفح كيالحع كيشفح الشتائج. ىحا يعشي أف الفخد يالحع فيسو كمعخفتو لالستخاتةجةات التي تعدز 
تعمع؟ ما ىي عسمةة التعمع , أؼ يعخؼ مت  يتعمع الفخد؟ كمت  ال يجرس؟ ماذا تعمع؟ ماذا يحتاج أف ي

, كلحلظ قجرة الفخد عم  اتخاذ  (Desoete, 2008:188)االستخاتةجةات السشاسبة لسداعجتو عم  التعمع 
. كأشار  (Pressley,2006: 99)تجابيخ عالرةة في السجاالت التي ال يعخؼ فييا لةفةة إحخاز تقجـ 

فة تتزسغ القجرة عم  فيع إل  أف قاعجة السعخ   ( Osman & Hannafin،83 :2009)عرساف ك ىانافغ 
 الفذل السعخفي كمعخفة مت  يتع إصالح الفذل )مشطسة السعخفة( , لحلظ فيي تمعب دكًرا ميًسا في التعمع.
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فيع الفخد لسعخفتو كآلةة مجػ ( ما كراء السعخفة عم  أنو معخفة بالسعخفة , أؼ 2001اذ تعّخؼ ككلفػلظ )      
ع. إنو التفكيخ ػسمةة ذاكختيع كمخاقبة تفكيخىػالة لتحديغ عػجةات الفعػاالستخاتيتفكيخه. فيع شػركا مجسػعة مغ 

. يتكػف ما كراء السعخفة مغ مكػف (Brown،65 :1987)في التفكيخ كالدةصخة عم  التفكيخ كإعادة بشائو 
كغ تػسةعيا يحميا بالسعخفة , ألنو يذيخ إل  معخفة الفخد كفيسو العسيق لمعسمةة السعخفةة كنتائجيا , كيس

 ( Pintrich & Groot,1990: 33؛   Desoete،  2008:188)كعكديا في تجخبتو التعمةسةة 
 : كآخخكف كفًقا لجةسيشيد  ليا ثالثة مكػنات لمػعي ما كراء السعخفي. أوليسا: ععخفة السعخفة

إدراكو ألؼ عػامل قج تؤثخ تذيخ ىحه السعخفة إل  معخفة الفخد لشفدو لستعمع , مسا يعشي أ. السعخفة التقخيخية: 
 عم  أدائو , كمعخفتو باستخاتةجةات التعمع السشاسبة , كمعخفتو بتمظ العػامل غيخ السالئسة لمتعمع.

 القجرة عم  استخجاـ السيارات كترػر االستخاتةجةات السشاسبة.ب. السعخفة اإلجخائية: 
ستخاتةجةات؟ لساذا يعسل البخنامج في ضل تعخؼ مت  تدتخجـ الحخلات كالتقشةات كاالج. السعخفة الذخطية: 

 . (Jimenez ,el at,2009: 779)  أؼ ضخكؼ؟ لساذا ىحا البخنامج أفزل مغ غيخه؟
الخبخة ما كراء السعخفةة الستعمقة باستخجاـ االستخاتةجةة , كتعتبخ ىحه العسمةات وثانييسا: تشغيؼ السعخفة: 

عخفةة كالتأكج مغ تحكةقو ألىجافو السعخفةة , كتداعجه ىحه عسمةات متدمدمة يدتخجميا لمتحكع في أنذصتو الس
العسمةات عم  التشطةع كاإلشخاؼ , تخصةط كمخاقبة التعمع , كالتحقق مغ مخخرات ىحه األنذصة التي قاـ بيا 

(1987،Brown.)  2008)كبالسثل , فإف ما كراء السعخفة يحتػؼ عم  العجيج مغ العسمةات التي ذلخىا  ،

Dunlocky & Bjork)  ىحه العسمةات ىي: الػعي , كىػ ما يعشي السعمػمات السقجمة لألفخاد حػؿ السيسة
السقتخحة , كنػع االستخاتةجةة السشاسبة ليا , كلةفةة السزي قجًما. أدرؾ ذلظ. كبالسثل , فإف فيع السيسة 

عم  التذخةز , أؼ قجرة كمتصمباتيا يسكغ أف يصػر أيًزا معخفة استخاتةجةة كلةفةة استخجاميا , أؼ القجرة 
األفخاد عم  إدراؾ أف السياـ السختمفة تتصمب استخاتةجةات مختمفة لحميا. الخصج مدؤكؿ عغ تحجيج السياـ , 
كتقجيع التغحية الخارعة الحاتةة حػؿ تقجـ السيسة كتقيةع الرعػبة , كتدتخجـ شخؽ السخاقبة لتحجيج السياـ. 

يةع األنذصة السعخفةة كاختةار الػاقع ل كالتشبؤ بسا تع تعمسو كمتابعتو كما كمقارنة نتائجيا بسعاييخ معيشة ل كتق
يحتاج الفخد إل  الكةاـ بو إلكساؿ السيسة. لحلظ , فإف القجرة ما كراء السعخفةة تسكغ الفخد مغ أف يشدب نجاحو 

خز الحؼ لشفدو , كالذخز الحؼ يشدب نجاحو لشفدو سةربح مخلد الخقابة الجاخمةة الخاص بو , كالذ
أصبح مجاؿ ما كراء  (.Rotter،1966:1)يشدب ذلظ إل  اآلخخيغ ىػ مخلد التحكع الخارري الخاص بو 
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" مغ أىع السجاالت التي ييتع بيا عمع الشفذ السعاصخ ك ىحا السجاؿ خاص Met cognitionالسعخفة 
العسمةات تعشي القجرة كىحه  Cerebral "Cortexباإلنداف فقط ألف مخلد العسمةات الخاص بو قذخة السخ 

عم  التخصةط كالػعي بالخصػات كاإلستخاتةجةات التي يتخحىا الستعمع لحل السذكالت, كقجرتو عم  تقيةع 
 . (209: 2000كفاءة تفكيخه  )األعدخ كلفافي,

اشتقو مغ خالؿ البحث ك في ابحاثو ال  مرصمح ما كراء السعخفة  (Flavell 1985 ,)اشار فالفل       
كرية نطخ التخبػييغ إل  ضخكرة اف حػؿ الحاكخة كعسمةاتيا, لسا لو مغ أىسةة لبخػ في مجاؿ التخبةة اذ 

االىتساـ بعسمةات ما كراء السعخفة كعجـ االقترار عم  السعخفة ذاتيا فسا رجكػ اكتداب السعخفة في عرخ 
, فالبج مغ إكداب الستعمسيغ ميارات تسكشيع مغ تتزاعف فةو السعمػمات كالسعخفة في شت  السجاالت

 :الدةصخة عم  معخفتيع . كالتحكع فييا , كتقػيسيا , حت  ال يدمع الستعمع بسا يعخفػنو بل يقػمػنو كيصػركنو 

10) 1985 ،Flavell.) 
 لظلحاف )ما كراء السعخفة( يتزسغ تفكيخ الفخد في تفكيخه الخاص , ك ( 1998 كسا اكضح ) بيجات,      

تتزسغ معخفة الفخد لشفدو, عم  سبيل السثاؿ : تحجيج ما يعخفو , كما تعمسو , كتحجيج ما يدتصةع الفخد عسمو 
( أف معطع األنذصة الشفدةة مثل االنفعاالت Flavellلتحديغ أداءه كتعمسو كتقجمو , لسا ك يقتخح فالفل )

اعةة يسكغ أف تكػف ضسغ ما كراء السعخفة) كالجكافع كالسذاعخ كالسيارات الحخلةة الػاعةة مشيا كالغيخ ك 
 .(253: 1998بيجات, 

ميارات اإلدراؾ كاإلحداس بالسذكالت , كتحجيج  (Metacognitiveماكراء السعخفة) كسا تتزسغ     
عشاصخىا , كالتخصةط لسا يفعمو لحميا . كمخاقبة تقجمو , كتقيةع نتائج تفكيخه الخاص كيتزسغ معخفة الفخد 

عم  السعمػمات , ذات العالقة بالسيسة لبشاء فيع  اء السعخفة أنيا تداعج الصالب عم  التخليدبسيارة ما كر 
كتسثيل لاؼ لمسيسة ,كذلظ يسكغ ترسةع خصة لمعسل لتحجيج األىجاؼ السخرػة كدراسة أنذصة التعمع 

(2005:159  ،Veenman&Spssns. ) 

 " Meta cognition" عفيؾم عا وراء السعخفة

) انو مغ الزخكرؼ  التسييد بيغ السعخفة كبيغ ما كراء السعخفة , اذ اكج دلت االدبةات البحثةة       

Vadhan & Stander, 1994 ) عم  إنيسا عسميتاف عقميتاف , فالسعخفة مكتدبة أما ما كراء السعخفة فيي
 ( . Vadhan & Stander, 1994:P.307)تعبخ عغ كعي الفخد كادراكو كفيسو ليحه السعخفةالتي تع اكتدابيا
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يذيخ مرصمح السعخفة إل  رسةع العسمةات الشفدةة التي بػاسصتيا يتحػؿ السجخل الحدي فةصػر كيختدف      
لجػ الفخد إل  أف يدتجعي االستخجامو في السػاقف السختمفة حت  في حالة إرخاء العسمةات في غةاب 

عخفة فةذيخ إل  كعي الفخد بالعسمةات التي يسارسيا في السثيخات السختبصة بيا , أما مرصمح ما كراء الس
 1991مػاقف التعمع السختمفة نتةجة حرػلو عم  معخفة أك معمػمات معيشة تترل بيحه السػاقف ) الذخقاكؼ,

:216)  

يخرع  حيثتكػيغ فخضي ميع في عمع الشفذ " Meta cognition"اذ إف مفيػـ ما كراء السعخفة         
في بجاية الدبعيشةات حيغ قجمو في  (Flavell)ل يحا السفيػـ بأصػلو العمسةة إل  العالع فالفعمساء الشفذ ى

أبحاثو الخاصة بجراسة الحاكخة, كما كراء الحاكخة في مجاؿ عمع الشفذ التصػرؼ كذلظ مغ خالؿ تجاربو التي 
السعخفةة , حيث عخفو بأنو  كذفت أف األشفاؿ الرغار قمةال ما يخاقبػف ذاكخاتيع كفيسيع كغيخىا مغ األمػر

معخفة ككعي الفخد بعسمةاتو السعخفةة, كقجرتو عم  تشطةع كتقيةع كمخاقبة تفكيخه, كاف ىحه السخاقبة تتةح لمفخد 
 . (Bonds، 303 :1992)فخصة الدةصخة بفعالةة أكثخ عم  عسمةات السعخفة 

تفكيخ بالسعخفة كما كراء اإلدراؾ كالتفكيخ كيدتخجـ مفيػـ ما كراء السعخفة مخادفا لفػؽ السعخفة كال       
بالتفكيخ , أما عسمةات ما كراء السعخفة فيي تذسل عسمةات عقمةة متشػعة مثل التخصةط كالزبط كالسخاقبة 

 (.14: 2015, كػانيغكالتقػيع)
مغ نصاؽ مفيػمو لسا كراء السعخفة فعخفيا بأنيا :   1985( عاـ Flavellل )يكقج كسع العالع فالف       

"ععخفة الفخد التي تتعمق بعسمياتو السعخفية ونؾاتجو أو أي شيء يترل بيا، عثل خرائص السعمؾعات أو 
البيانات التي تتعمق بالتعمؼ وتالؤعو، كسا تذيخ عا وراء السعخفة إلى السخاقبة الشذظة والتشغيؼ الالحق 

ىحه العسميات في عالقتيا بيجف ععخفي تتعمق بو، وعادة عا يكؾن ذلػ في خجعة ىجف عياني  وتشاغؼ
(Flavell,1985:10.) 

إل  أف مفيػـ ما كراء السعخفة قائع عم  مبجأ تفكيخ الفخد  ( Flavell & Wellman، 1977) كيذيخ      
أك عػامل خاصة بالفخد السيسة ,  بأفكاره الفخدية , كقدع فالفل ما كراء السعخفة إل  ثالث متغيخات

اإلستخاتةجةة لسا قاـ بتقدةع متغيخ الفخد إل  ثالث عػامل فخعةة كىي : السعخفة الحاتةة كتذسل عم  معخفة 
الفخد باىتساماتو كميػلو كشسػحاتو , معخفة اآلخخيغ كالتي تتزسغ مقارنة معخفة الفخد بسعخفة اآلخخيغ السعخفة 

أفكار الفخد حػؿ السعخفة اإلندانةة. ككصف الستغيخ الخاص بالسيسة إل  أنو مختبط العامة كالتي تذتسل عم  
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بكةفةة تأثيخ شبةعة السعمػمات السػرػدة في شخيقة تعاممو مع ىحه السعمػمات كأخيخا كصف الستغيخ الخاص 
 & Flavell،1977:3) باإلستخاتةجةة مغ حيث ارتباشو بصخيقة استغالؿ ىحه السعمػمات بتحقيق اليجؼ

Wellman .) 

بأف ما كراء السعخفة يتزسغ  ( Schraw & Dennison، 1994) أكضحػا كسا اف سذخك كديشدػف      
كعي الفخد كادراكو لسا يقـػ بتعمسو كقجرتو عم  كضع خصط محجدة لمػصػؿ إل  أىجافو, كلحلظ اختةار 

ت رجيجةل باإلضافة إل  تستعو بجررة لبيخة اإلستخاتةجةة السشاسبة كتعجيميا أك التخمي عشيا كاختةار إستخاتةجةا
( مغ خالؿ اعتبارىا 1999مغ القجرة عم  مخارعة ذاتو كتقيةسيا باستسخار ". كىػ ما ذىب الةو  رخكاف )

"ميارات عقمةة معقجة تعج مغ أىع مكػنات الدمػؾ الحلي في معالجة السعمػمات كتشسػ مع التقجـ في العسخ 
خة عم  رسةع نذاشات التفكيخ العاممة السػرية لحل السذكمة, كاستخجاـ القجرات كالخبخة, كتقػـ بسيسة الدةص

حع اف رخكاف يتػسع بتفديخ أك السػارد السعخفةة لمفخد بفاعمةة في مػارية متصمبات ميسة التفكيخ". كىشا نال
فكيخ العمةا التي السفيػـ عم  نحػ اكثخ شسػلةة إذ يذيخ إل  أف ما كراء السعخفة مفيـػ يجؿ عم  عسمةات الت

تتحكع في تػرةو كإدارة نذاشات حل السذكمة كاتخاذ القخار, كتبقي عم  كعي الفخد لحاتو كلغيخه في أثشاء الكةاـ 
بالسيسات التي تتصمب معالجة لمسعمػمات .كىػ نػع مغ الحجيث مع الحات كالتفكيخ حػؿ التفكيخ عغ شخيق 

 . (42: 1999)رخكاف,ةع التخصةط لألداء كمخاقبة تشفيح الخصة كالتقي
كندتشتج مغ ىحه التعخيفات أف مفيػـ ما كراء السعخفة يذسل أيزا معخفة السعخفة مجػ إدراؾ الفخد لسا       

يعخفو بالشدبة لسػضػع معيغ كما ال يعخفو التي تتفاكت دقة بيغ األفخاد, كمجػ إدراكو ألىسيتو ىحه السعخفة 
تستج بيحه السعخفة تذسل مجػ قجرة الفخد عم  إدراؾ حاالتو الػرجانةة أك كفعاليتيا كدقتيا .كبعس التعخيفات 

استبراره بسذاعخه كمذاعخ اآلخخيغ الحيغ يتفاعل معيع, كيذسل أيزا عسمةة التخصةط, كالخصج التتبع أك 
 (.8: 2005السخاقبة الحاتةة , كالتشطةع, كالحكع كالسخارعة كالتقػيع. ) حدب هللا ,

 لسعخفةعكؾنات عا وراء ا
ـػ ػػمفي كىيغ التشطةع كعغ السيارات, ػتسايد عػاتفق معطع الباحثيغ عم  أف معخفة ما كراء السعخفة ت      

ل فإف ما كراء السعخفة يتكػف مغ معخفة ما كراء السعخفة كخبخات ما يمتعجد السكػنات كبشاء عم  ترػر فالف
أربعة تتكػف ما كراء السعخفة بذكل عاـ مغ  . ( Veenman & Spssns،  159 :2005)كراء السعخفة 

 خبخات ما كراء السعخفة., : معخفة ما كراء السعخفة , استخاتةجةات ما كراء السعخفةىي مكػنات
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 السكؾن األول : ععخفة عا وراء السعخفة :
كمشيا كىشا ترف معتقجات الستعمع حػؿ الستغيخات التي تتحج معا كتؤثخ في السخخرات السعخفةة ,        

معخفة الستعمع بشفدو , كشبةعتيا كمعخفة السيسة كالسعمػمات الستػفخة حػليا. كمعخفتو باالستخاتةجةات السصمػبة 
 كالالزمة إلتساـ السيسة .

 السكؾن الثاني : استخاتيجيات عا وراء السعخفة :
ترف اإلرخاءات ك الخصػات التي يتبعيا الستعمع لزبط األنذصة السعخفةة , حيث تخلد ىحه       

االستخاتةجةات عم  ما يعخفو كما ال يعخفو الستعمع كتتزسغ استخاتةجةات خخائط السفالةع التفكيخ برػت 
 مدسػع كالسخاقبة الحاتةة , استخجاـ األمثمة , ككضع الخصػط تحت األفكار الخئةدةة 

(2004:1 ،Brayon. ) 

الحؼ  (Flavell، 1977)لفج اضيخت عجة نساذج عجة مكػنات لسا كراء السعخفة مشيا نسػذج فالفل       
يذيخ مغ خاللو أف ىشاؾ مكػنيغ أساسيغ لمتفكيخ ما كراء السعخفي ىسا : السعخفة ما كراء السعخفةة, 

(Metacognitive Knowledge)  كتتكػف مغ ثالثة أنػاع رئةدة ىي : السعخفة بستغيخات الذخز كتذيخ
إل  معخفة الفخد كاعتقاداتو عغ نفدو لسفكخ أك متعمع, كما يعتقجه عغ عسمةات تفكيخ اآلخخيغ, كالسعخفة 

نحػ بستغيخات السيسة : كتذيخ إل  السعخفة كالسعمػمات عغ شبةعة السيسة السقجمة لمفخد, كتقػده ىحه السعخفة 
أدائيا, كتدكده بالسعمػمات عغ احتساالت الشجاح في أداء السيسة كالسعخفة بستغيخات االستخاتةجةة : كتتسثل بسا 
يستمكو الفخد مغ معمػمات عغ االستخاتةجةات ما كراء السعخفةة التي يسكغ عغ شخيقيا أف يشجح في تحقيق 

الطخفةة التي تتعمق بستی , كأيغ, كلساذا تدتخجـ أىجاؼ معخفةة ميسة بالشدبة لو, باإلضافة إل  السعمػمات 
ىحه اإلستخاتةجةة. كيصمق عم  ىحا السكػف أيزا مفيػـ الػعي الحاتي بالسعخفة كيخػ عفانة كالخدنجار 

 ( أف السعخفة تتزسغ عجة أنػاع كىي :2004)
ي بالسرصمحات العمسةة أك الػعك سل الػعي بالسفالةع التي يتعامل معيا الفخد, ػكتذ السعخفة السفاهيسية : - 1

سغ مزسػف ػاءت ضػشاه إذا رػخدة كمعػخمػز السجػػز كتعشي فيع كإدراؾ معش  الػالػعي بالخمك الخياضةة , 
 بعس.ػعزيا الػالقتيا ببػػضػعة كعػعةة أـ مػانت شبيػيغ سػاء لػي بالقػانػمعيغ, الػع

خصػات الالـز ػعخفة الػصػات أؼ مػمثل : إدراؾ الخسعارؼ ػتمفة مغ الػػسل أنػاع مخػكتذالسعخفة اإلجخائية :  -2
إتباعيا عشج تحقيق ىجؼ معيغ , معخفة الحمػؿ كتعشي معخفة شخؽ الحل السدألة أك مذكمة معيشة , معخفة 
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: 2004,عفانة كالخدنجار)شاسبةػة السػفةة الػصػؿ لمحمػؿ بالصخيقػحل كليػي الستعمع بكةفةة الػيب أؼ كعػتخاك
126). 

كتتزسغ الػعي بالذخكط أؼ إدراؾ ضخكؼ التعمع لحل مذكمة معيشة كاعصاء شخكط  فة الدياقية :السعخ  -3
لحجكث التعمع ألؼ سمػؾ كانو يحجث ضسغ شخكط محجدة , إدراؾ األسباب : أؼ فيع مػقف معيغ بعج معخفة 

شة كتػضةح أسباب حجكث ىحا السػقف أك الحجث إعصاء السبخرات : أؼ إعصاء تفديخات لحجكث ضاىخة معي
نقاط الزعف كالقػة , حل السذكالت: بسعشی فيع السدالة أك السذكمة كمحاكلة حميا سػاء لانت نسصةة أك 

  .غيخ نسصةة
  (Metcognitive Experiences) : خبخات عا وراء السعخفة ، الثوالسكؾن الث

السثم  عشج مػارية ميسة ما, كىي عبارة عغ خبخات معخفةة تداعج الفخد في اختةار االستخاتةجةات      
بحيث تجعمو يفاضل بيغ عجد مغ االستخاتةجةات, كبالتالي الػصػؿ إل  الحمػؿ الدمةسة, لإعادة الشطخ في 
السذكمة مغ زكايا أخخػ, أك إعادة قخاءة العشاكيغ, كالكمسات السفتاحةة الخئةدةة لتخػ ما إذا لاف ىشاؾ شيء قج 

اكؿ شمب السداعجة مغ اآلخخيغ . كىشاؾ عالقة قػية بيغ مكػنات ما كراء يديع في إزالة الغسػض, أك أف تح
السعخفة , فكل مكػف مغ مكػنات يعسل عم  تشذةط كزيادة فاعمةة السكػف اآلخخ لحلظ يجب فيع لل مكػف. 

 (.  126: 2004, عفانة كالخدنجار) كفةسا يمي تفريل لسكػنات ما كراء السعخفة
( معخفة 2004, ك )نسخكشي كالذشاؽ ( ,Schraw & Dennison 1994)كيخؽ سةذخك كديشدػف      

 السعخفة أك معخفة ما كراء السعخفة تذتسل عم  :
كىي معخفة الفخد حػؿ مياراتو ككسائل تفكيخه  (: Pwclarative Knowledge) السعخفة الترخيحية  -1

 كقجراتو لستعمع.
ىي معخفة الفخد حػؿ لةفةة استخجاـ ك  (: Procedural Knowledge) السعخفة اإلجخائية  -2

 االستخاتةجةات السختمفة مغ ارل انجاز التعمع.
كىي معخفة الفخد حػؿ مت  كلساذا تكػف ( : conditional Knowledge) السعخفة الذخطية  -3

كاالستخاتةجةات أيزا السعخفة التقخيخية كتذيخ أيزا إل  كعي الفخد بالسيارات  اإلستخاتةجةة فعالة كيصمق عمييا
 . ( ,Schraw & Dennison 1028:1994)الالزمة النجاز ميسة ما أك لحل مذكمةمعيشة
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 ( أف معخفة ما كراء السعخفة تذسل مكػنيغ لالتالي : Flavell، 1979)كيخؽ 

 كتذسل لل ما يفكخ بو الفخد حػؿ شبةعتو كشبةعة اآلخخيغ لسعالجيغ لمسعخفة. ععخفة الذخص: -1

كييتع ىحا الجانب بالسعمػمات الستػافخة لمستعمع خالؿ العسمةة السعخفةة , مثل أف تكػف ععخفة السيسة :  -2
السعمػمات متػفخة أك ضئيمة أك أنيا مألػفة أك غيخ مألػفة , مشطسة أك غيخ مشطسة كبالتالي فإف معخفة ما 

فةة , كمجؽ نجاحيا في تحقيق اليجؼ, أك كراء السعخفة تعشي الصخيقة السثم  إلدارة ىحه العسمةات السعخ 
 يدتصةع الفخد تحجيج األعساؿ السعخفةة السصمػبة أكثخ مغ غيخىا.

 : تشغيؼ السعخفة  الخابعالسكؾن 
يعخؼ ىحا السكػف باإلدارة الحاتةة كتذتسل عم  ثالثة أنػاع أساسةة كىي التخصةط , السخاقبة , التقػيع,       
السعخفة ك التي تذتسل ,بخات ما كراء ػيػـ  خػطةع السعخفة ىػ مفػ( اف تش2003ةا )ػة ابػ عمػارت دراسػاذ اش
 : ػعم
يحجد التخصةط ا اختةار السشاسب لمسيارات كاالستخاتةجةات كالسيارات كالسرادر  :Planningالتخظيط  -1

ىع في حل السذكمة لحل السذكمة , حيث يقخأ الصمبة السذكمة قبل أف يقخركا أؼ االستخاتةجةات التي ستداعج
 بشجاح.

كتعشي دقة كعي الفخد بالتعمع كاألداء, إذ تذيخ السخاقبة إل  التأكج مغ مجػ  : Monitoringبة ةالسخاق -2
 تحقق اليجؼ, كمخارعة الخصط كاالستخاتةجةات .

 كتذيخ إل  مخارعة الخصط كتعجيميا في ضػء مجػ نجاحيا في تحقيق األىجاؼ.يؼ : ةالتشغ -3

كىػ تقجيخ الفخد لشتارات تعمسو, فالتقػيع ال يذيخ إل  كضع ىجؼ معيغ كلكغ يقخر فةسا إذا تع ؾيؼ : ةالتق -4
 (. 11: 2003 ,بػ عمةا)أتحقيق اليجؼ أـ ال

 ( أف تشطةع السعخفة يذسل عجة نقاط لالتالي :2003كيخػ عفانة كالخدنجار )
خصط الحؼ ػادة تشطةع السػتصةع الستعمع إعػة لةدػ ػف كالقػقاط الزعػكذلظ بعج الكذف عغ ن ظط :ةإعادة عخ -1
 يجؼ.ػحؼ مشعو مغ تحقيق الػخجمو كالػاست
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كيتع ذلظ عغ شخيق التغحية الخارعة لسعخفة كتعجيل نتارات معيشة مغ السعخفة التي تعجيل الشتاجات :  -2
 حققيا.

أؼ معخفة األخصاء التي كقع فييا كلةفةة حجكثيا كلساذا كذلظ تالشةا الرتكابيا مخة  تؾضيح األخظاء : -3
 أخخػ.

أؼ أرخاء معالجات فػرية لخصػات كأنساط التعمع كالتفكيخ كذلظ مغ خالؿ الستابعة  عسل ععالجات : -4
 كالتفكيخ.

أف يقـػ الستعمع بتشطةع تفكيخه كذا يعج مغ أعم  مدتػيات ما كراء السعخفة كيعشي ذلظ  تشغيؼ التفكيخ : -5
 برػرة شاممة مغ فتخة ألخخػ.

 : ععالجة السعخفةالخاعذلسكؾن ا
ةة تقيةع الحات أيزا كيخؽ ػييا عسمػق عمػسعخفة ك يصمػبخات ما كراء الػزسغ ميارات كاستخاتةجةات كخػكتت     

 التي ىي كضةفتيامغ خالؿ ( أف ميارات ما كراء السعخفة ىي عسمةات نحكع عمييا , 1999فتحي رخاكف )
التخصةط كالسخاقبة كالتقيةع األداء الفخد في حل السذكمة , كأنيا ميارات تشفيحية ميستيا التػرةو كاالدارة ميارة 
التفكيخ العاممة عم  حل السذكمة , كأنيا أحج مكػنات األداء الحىشي أك معالجة السعمػمات. إضافة إل  أنيا 

ي الحؼ يبق  عم  كع  الفخد لحاتو كلغيخه أثشاء التفكيخ بحل السذكمة. كقج حجد أعم  مدتػيات الشذاط العقم
 ميارات ما كراء السعخفة في عجة نقاط : (schraw،1998)سذخك 

كتتزسغ أف يختار الفخد مدار األىجاؼ كاإلرخاءات الستبعة خالؿ التسييج كالتخصةط عيارة التخظيط :  -1
ىحه السيارة لالتالي : ما شبةعة السيسة ؟ كما ىجفي ؟ كما السعمػمات لمسيسات التفكيخية كاألسئمة عم  

 كاالستخاتةجةات التي احتاريا؟ لع مغ الػقت كالسػاد احتاج ؟
كتتزسغ مخاقبة الحات كالخصػات التي يتبعيا الفخد لتحقيق اليجؼ , كاألسئمة عم  ىحه  عيارة السخاقبة : -2

 ؟ ىل لمسيسة معشي؟ ىل أبمغ أىجافي؟ ىل يجب أف أرخؼ التغيخات ؟السيارة : ىل لجؼ فيع كاضح لسا افعمو
تعشي تقػيع انجازات الفخد ذاتةا كمعخفة عشاصخ القػة كالزعف في تفكيخه كتتزسغ عيارة التقؾيؼ :  -3

األسئمة التالةة : ىل بمغت أىجافي ؟ ما الحؼ نجح لجؼ؟ ما الحؼ لع يشجح ؟ ىل سأقـػ بسيستي بذكل أفزل 
 القادمة ؟بالسخة 



44 

 

 

إل  أف األفخاد الحيغ يستمكػف ميارات مختفعة لسا كراء السعخفة  (Ford , et al،  1998)كيذيخ فػرد كآخخكف 
ىع األكثخ فعالةة في تشطةع تعمسيع كلجييع القجرة عم  ضبط عسمةات التعمع كتحجيج ما تحتارو مذكالت التعمع 

 قف التعمع السختمفةمشيا كلحلظ القجرة عم  التػافق كاالندجاـ مع مػا
 (1998: 113  ،Ford , et al . ) 

 عم  أف الستعمع الحؼ يستمظ ميارات ما كراء السعخفة يستاز بقجرتو عم  : (Lindstrom، 1995)كيؤلج     
 تػرةو كتشطةع عسمةة تعمسو كتحسل السدؤكلةة. -1
 استخجاـ ميارات التفكيخ لتػرةو تفكيخه كتحدشو . -2
 القخارات السشاسبة في مػاقف حةاتو السختمفة.اتخاذ  -3
التعامل بفاعمةة مع السعمػمات مغ مرادرىا السختمفة سعةا كراء تحقيق مدتػػ أفزل مغ فيع ىحه  -4

 السعمػمات كتػضةفيا في مػاقف حةاتو اليػمةة.
 . (Lindstrom, 1995: 28) اختةار اإلرخاءات السشاسبة لمسػقف التعمةسي الحؼ يسخ بو -5

 ثالثة استخاتةجةات أساسةة لسا كراء السعخفة : ( Dirkes،  1985)كحجد دايخکذ 
 ربط السعمػمات الججيجة بالسعخفة الدابقة. -1
 اختبار استخاتةجةات التفكيخ عسجا. -2
 .(  Dirkes، 46 :1985)التخصةط كالسخاقبة كتقػيع عسمةات التفكيخ -3

االستخاتةجةات التي يعتسج عمييا الفخد أثشاء استخجاـ السعخفة لحل كسا كيتزسغ مكػف معالجة السعخفة       
أنيا "مخاقبة  عم استخاتةجةات ما كراء السعخفة  (Flavell ,1977)  لػيفالف مذكمة أك قزةة يػارييا كيعخؼ

ات العسمةات السعخفةة أك معخفة الفخد بعسمةاتو السعخفةة, كما يتعمق بيا مثل خرائز السعمػمات أك البةان
ل أف الستخاتةجةات ما كراء السعخفة أنػاع فسشيا ما يتعمق بالسعخفة أك اإلدراؾ ػيالسختبصة بالتعمع ". كذلخ فالف

(Metcognition)  لتعشي الػعي بالعسمةات السعخفةة اإلدراكةةMetamomery  التي يقػـ بيا اإلنداف
عي الستخاتةجةات التحلخ كالفيع لألشةاء كضبصيا كالتحكع بيا , كمشيا ما يتعمق بػعي الحاكخة لتعشي الػ 

كضبصيا كالتحكع بيا , كمشيا ما يتعمق بػعي االنتباه أك كعي االستةعاب . كمشيا ما يتعمق بػعي التفكيخ. 
 .( Flavell ,1977: 3 )  استخاتةجةات كميارات ما كراء السعخفة
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 ترشيفات الباحثيؽ لسا وراء السعخفة 
فالفػيل ىشاؾ العجيج مغ التقدةسات لسا كراء السعخفة نحلخ مشيا عم  سبيل السثاؿ الترشةف الحؼ كضعو       

(1976 Flavell ) : مغ إف معخفة ما كراء السعخفة تتزسغ ثالثة عشاصخ ىي 
كتذسل لل ما يفكخ بو الستعمع حػؿ شبةعتو    لذخز,  (Person Knowledge)الذخص  . ععخفة1

 كشبةعة غيخه مغ الشاس.
كتيتع بالسعمػمات الستػافخة لمستعمع خالؿ العسمةة السعخفةة , (  Task Knowledge)ععخفة السيسة . ۲ 

ألػفة أك غيخ مألػفة , مكخرة أك مكثفة , مشطسة أك غيخ ػفخبسا تكػف ىحه السعمػمات كفيخة أك ضئيمة , م
  .كحاػ, كى,مشطسة , مستعة أك مسمة , تتستع بالثقة أك عجيسة الثقة 

كتتعمق بالكسةات اليائمة مغ السعمػمات التي يسكغ  (Strategy Knowledge: ). ععخفة اسستخاتيجية٣
ات فعالة في تحقيق األىجاؼ الخئةدةة كالثانػية اكتدابيا بخرػص األماكغ التي تكػف فييا االستخاتةجة

,  .(207 :2005 )العتـػ
 فقج صشفيا إل  :(  Sternberg 1988)أما      

كيزع : تحجيج ىجؼ أك اإلحداس بػرػد مذكمة , اختةار استخاتةجةة التشفيح  :(  Planning. التخظيط  )1 
, تختيب تدمدل العسمةات , تحجيج العكبات كاألخصاء السحتسمة , تحجيج أساليب مػارية الرعػبات كاألخصاء 

 , كالتشبؤ بالشتائج السخغػبة أك الستػقعة 
: اإلبقاء عم  اليجؼ في بؤرة االىتساـ ,  كيزع (:Monitoring& Controlالوشاقثة والتحكن ) . ٢ 

الحفاظ عم  تدمدل العسمةات أك الخصػات , معخفة مت  يتحقق ىجؼ فخعي , معخفة العسمةة التالةة , اختةار 
 العسمةة السالئسة التي تتبع في الدةاؽ , كاكتذاؼ العكبات كاألخصاء كمعخفة لةفةة التغمب عمييا

كيزع : تقيةع مجػ تحقيق ىجؼ معيغ , الحكع عم  دقة الشتائج كلفاءتيا ,  ((Assessmentالتقيين: . ٣ 
تقيةع مجػ مالئسة األساليب التي استخجمت , كتقيةع لةفةة تشاكؿ العكبات كاألخصاء , كتقيةع فاعمةة الخصة 

 (. 24: 2008كتشفيحىا ) بجراف, 
 ىحه السيارات ىي :أٌ  (Marzano 1988)في حيغ ذلخ     

كتتزسغ : الػعي بقخار إنجاز السياـ األكاديسةة , االتجاه اإليجابي نحػ السياـ  ات التشغيؼ الحاتي:. عيار ١ 
 األكاديسةة , كضبط االنتباه بإنجاز السياـ األكاديسةة 
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كتتزسغ: السعخفة التقخيخية أك الترخيحةة: معخفة الفخد حػؿ  . السيارات الالزعة ألداء السيام األكاديسية:٢ 
ككسائل تفكيخه كقجراتو لستعمع, السعخفة اإلرخائةة: معخفة الفخد حػؿ لةفةة استخجاـ االستخاتةجةات  مياراتو

السختمفة مغ أرل إنجاز إرخاءات التعمع , كالسعخفة الذخشةة : معخفة الفخد حػؿ مت  , كلساذا تكػف 
 االستخاتةجةة فعالة .

ل كأثشاء كبعج السياـ , ػيع قبتيارات تقػيع الصمبة لسعخفكتتزسغ : م . عيارات التحكؼ اإلجخائي )التشفيحي( :٣
ميارات التخصةط الستعسج لخصػات كاستخاتةجةات إنجاز السياـ , ميارات التشطةع الالزمة اإلكساؿ السياـ 

 ( . 49 :2009كضبط كمخاقبة التعمع  )أبػ الدعػد,
 ىسا :مكػنيغ أساسييغ لسا كراء السعخفة (Wilen & Philips) كيحجد     

كيقرج بو كعي الفخد بدمػلو السعخفي خالؿ أداء السيسة التعمةسةة: الغخض مشيا, كما يعخفو  . الؾعي:1 
 بالفعل عشيا , كاالستخاتةجةات كالسيارات التي تةدخ الفيع .   

كيعشي قجرة الفخد عم  التخصةط االستخاتةجةات تعمسو , كمعالجة أؼ صعػبات تطيخ باستخجاـ  الدمؾك: -٢
 .  ( :201039ستخاتةجةات تعػيزةة , كالسخارعة كالزبط الحاتي لدمػلو ) دمحم ,ا

 فأشارا إل  أف ميارات ما كراء السعخفة تتسثل في : ( Oneil & Abedi 1996)أما  
 كىػ عسمةة شعػرية لجػ الفخد تجؿ عم  كعةو كإدراكو لسا يدتخجمو مغ عسمةات معخفةة .. الؾعي: 1 
 كيذيخ إل  أف الفخد البج مغ أف يكػف لجيو ىجؼ كاضح كمحجد كخصة لتصبيق ذلظ  . التخظيط:2  
كتعشي أف يكػف لجػ الفخد الستعمع شخيقة أك إستخاتةجةة معخفةة لسخاقبة نذاشو  . اسستخاتيجية السعخفية :3 

 العقمي الحؼ يقـػ بأدائو حت  يحقق أىجافو بشجاح.
ؾ الفخد مةكانـد مخارعة الحات لسخاقبة أؼ نذاط عقمي يقػـ بو كمجا كيذيخ إل  امتال . التقؾيؼ الحاتي:4 

 .(7: 2009، ) جمجلتحقيق تقجـ في السيسة التي يؤدييا كتحقيق اليجؼ الحؼ يدع  إلنجازه 
أف يكػف الذخز عم  ػمسعخفة دكف ػج ما كراء اػكغ أف تػرػإنو ال يس(  (Oneil & Abediكيؤلج       

 يسيداف بيغ نػعيغ مغ ما كراء السعخفة ىسا :كعي شعػرؼ بيا , لسا 
تشػع ػتمفة , كتػجػ األشخاص في السػاقف العقمةة السخػػعابخة ل وكتعتبخ حال. عا وراء السعخفة كحالة : 1

 كتتغيخ مع الدمغ , كتتدع بالتخصةط , كمخارعة الحات , كالػعي بالحات
فخدية الثابتة ندبةة لالستجابة في السػاقف العقمةة كىي تعشي متغيخ الفخكؽ ال . عا وراء السعخفة كدسة :2 

 .(  39ص 2010ذات السدتػيات الستشػعة مغ ما كراء السعخفة حالة ) دمحم , 
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إل  إرساع التخبػييغ عم  أف استخجاـ الستعمسيغ ما كراء السعخفة في مػاقف  (۲۰۰۲، )قذظةكيحلخ       
 ة تبعث عم  التفكيخ , كيسكغ أف تديع في :التعمع السختمفة يداعج عم  تػفيخ بيئة تعمةسة

 . تحديغ قجرة الستعمع عم  االستةعاب .1 
 . تحديغ قجرة الستعمع عم  اختةار اإلستخاتةجةة الفعالة كاألكثخ مشاسبة .2 
 . زيادة قجرة الستعمع عم  التشبؤ بالسخخرات أك األىجاؼ السصمػب تحكةقيا .3 
. مدػػػػػػاعجة السػػػػػػتعمع عمػػػػػػ  الكةػػػػػػاـ بػػػػػػجكر إيجػػػػػػابي فػػػػػػي رسػػػػػػع السعمػمػػػػػػات كتشطةسيػػػػػػا كمتابعتيػػػػػػا كتقيةسيػػػػػػا 4 

 أثشاء التعمع.
 . زيادة قجرة الستعمع عم  استخجاـ السعمػمات كتػضةفيا في مػاقف التعمع السختمفة .5
 . تحقيق تعمع أفزل مغ خالؿ زيادة القجرة عم  التفكيخ بصخيقة أفزل .6 
 ة اتجاه إيجابي نحػ دراسة السادة الستعمسة . . تشسة7 
 . ( 30:  2008) قذصة ,  . يداعج الستعمع عم  تخصي الفجػة بيغ الشطخية كالتصبيق العسمي ليا8 

 :يؾم عا وراء السعخفةفلشغخيات السفدخة لسا

 :  )1979أوًس/ نسؾذج فالفيل )
, لةذيخ إل  الػعي  1979عم  يج فالفل سشة  بجأت دراسة ما كراء السعخفة في عمع الشفذ الشسػ       

بالسعخفة كتشطةسيا. لسا أنو يعبخ عغ كعيشا التاـ كالتةقع كاإلحداس بالخصػات التي نقػـ بيا أثشاء عسمةة 
(, ثع ضيخ ىحا السفيػـ في عمع الشفذ السعخفي مغ خالؿ دراسة الحاكخة كبعج ذلظ 1: 2012,)إبخالةع عالتعم

شفذ العربي , ثع ضيخ لسفيػـ في عمع الشفذ اإلكميشةكي كفي دراسة في الذةخػخة كعمع ال
  (.33: 2004, االضصخاب)حديغ كالربػة

اف مفيػـ ما كراء السعخفة يدتشج عم  مبجأ ميع كحيػؼ في فيع لةف تعسل السعخفة كلةف تػلج        
عخفة السقجمة عم  السعخفة التي الخبخات الذعػرية في أنفدشا كالعالع مغ حػلشا , كما كراء السعخفة ىي الس

تخاقب كتتحكع كتكةع السشتجات السعخفةة كعسمةات الػعي,  عالكة عم  ذلظ فإف ما كراء السعخفة يفيع باعتباره 
كلة عغ قابمةة التعخض لالضصخاب ؤ إشار عسل يػرو تذغيل السعمػمات كيكتذف صػر السعالجة الديئة السد

 .(  Wells & Matthews,  1994:1قبة التيجيج)مثل تمظ الستجدجة في االرتخار كمخا
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( شبةعة ما كراء السعخفة بعشرخيغ كيحلخ أف السعخفة تحتػؼ عم  لل شيء  1981اذ يػضح فالفل )       
نفدي سةكػلػري , فسعخفة الفخد عغ انفعاالتو كدكافعو يسكغ اعتبارىا ما كراء السعخفة كتذتسل عم  معخفة ما 

مكتدب مشيا كالتي تختبط باألشةاء الدةكػلػرةة , كتذسل أيزا عم  خبخات ما كراء كراء السعخفة كردء 
السعخفة كمغ الشاحةة الشفدةة إنيا خبخات شعػرية معخفةة كمؤثخة مختبصة بالدمػؾ في السػقف الحؼ يتعخض لو 

ت لألحجاث بحيث الفخد , حيث تتكػف معخفة ما كراء السعخفة مغ ما تقـػ بو الحاكخة شػيمة السجػ مغ تسثةال
يسكغ استخراعيا كاستخجاميا في مػضػع معخفي , أما خبخة ما كراء السعخفة فيي آراء أك معتقجات أك مذاعخ 

 .( ,Flavel  (35 :1981 تجاه مػضػعات معيشة

أف ما كراء السعخفة ال يسكغ مالحطتيا مباشخة كلكغ  (Gagne &el at ,1992)كيخػ رانةو كأخخيغ        
شتاريا مغ األداء الحؼ يدتجعي استخجاـ ميارات عقمةة معيشة , فالباحثػف عادة ما يكتذفػف يسكغ است

استخاتةجةات معيشة عشجما يصمبػف مغ الستعمسيغ أف يفكخكا بصخيقة ريخية أثشاء تعمسيع أك تحلخىع أك حل 
عم  كصفيا كيقاؿ عغ السذكالت , كعشجىا يربح الستعمع عم  كعي بسثل ىحه االستخاتةجةات , كيكػف قادرا 

الستعمع ىشا انو يستمظ " ما كراء السعخفة " كيؤلج رانةو أف محػر االىتساـ في ما كراء السعخفة ىػ رعل الستعمع 
يفكخ بشفدو في حل السذكالت بجال مغ مجخد إعصاءه إرابات محجدة, أك إلقاء السعمػمات ك الحقائق عمةو 

اره كمجاخمو في حل السذكالت مغ خالؿ إلسامو بالرعػبات التي لةقـػ بحفطيا كاستطيارىا كاالىتساـ بأفك
يػارييا في فيع السػضػعات التي تسثل السذكمة , انصالقا مغ ضخكرة تشطةع التعمع برػت مختفع بسا يشاسب 
حارات كاىتسامات الستعمع , كمدتػؽ مياراتو الخاصة , إذ يصمب مغ الستعمع أف يحلخ برػت مختفع لل ما 

 .(Gagne& el at ,1992: 1) ذىشو لحطة أدائو لمسيسة يحجث داخل

دراستو عم  شمبة لمسعخفة ما كراء السعخفةة في  Flavellنسػذج  (Wenden 1998) شبق  كسا
 ابعادثالث  تزسغسا كراء السعخفةة بالشسػذج مغ السعخفة السدتػػ الثاني في السخحمة الجامعةة ففي ىحا 

تزسشت معخفة الذخز معخفة الستعمسيغ اذ  مختمفة: معخفة الذخز , كمعخفة السياـ , كمعخفة اإلستخاتةجةة.
 عاألحكاـ الستعمقة بقجرات التعمع لجػ الفخد كمعخفتيكمعخفتيع  عغ . ذات تفكيخ  العامة عغ البذخ لكائشات

تذيخ معخفة السياـ إل  , لسا بالعػامل الجاخمةة كالخاررةة التي تؤثخ عم  الشجاح أك الفذل في عسمةة التعمع
معخفة الستعمسيغ بالغخض كالصبةعة كمتصمبات مياـ التعمع. لسا تزسشت السعخفة حػؿ صعػبة االختالفات بيغ 

 مداىسةمغ الشطخ في العػامل التي قج تكػف  ميستيغ محجدتيغ. يسكغ أف تسكغ معخفة السياـ الستعمسيغ أيًزا
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إل   تذي اإلستخاتةجةةبلسعخفة , لسا اف افي صعػبة السيسة , رشًبا إل  رشب مع ميدات الخسالة الذفػية 
يسكغ أف تكػف السعخفة ك , ةمعخفة الستعمسيغ حػؿ استخجاـ االستخاتةجةات لتحقيق األىجاؼ السعخفة

جاؼ التعمع كمداعجة الستعمسيغ في اختةار استخجاـ االستخاتةجةة كتفزيميع. اإلستخاتةجةة مفيجة لتحقيق أىب
(Vandergrift et al. 2006 :462 - 431.) 

 
 لسا وراء السعخفةنسؾذج بخاون ثانيا / 
: السعخفة ىسا مغ بعجيغتتكػف ما كراء السعخفة أف  كضح فةو نسػذرو الحؼ  Brown (1987) اقتخح      
 . سعخفة كتشطةع ال سعخفةحػؿ ال
إل  ما يعخفو األفخاد عغ العسمةات السعخفةة الخاصة بيع كالتي سيمت  السعخفة  تذيخ السعخفة حػؿإذ        

مجسػعة مغ األنذصة التي تداعج  أنو إل فةذيخ  سعخفةتشطةع ال ,  أماالجػانب االنعكاسةة لسا كراء السعخفة
الجراسات إل   ذيخت ، ارالستعمسيغ عم  تشطةع كمخاقبة التعمع , مسا يديل التحكع أك الجانب التشفيحؼ لمتعمع 

عشجما يتع تزسيغ السيارات التشطةسةة كفيع لةفةة استخجاـ ىحه السيارات التعمع يطيخ نػع مغ التحدغ 
 .(Brown,1987: 65-116)سي كتصبةقيا في تعمةسات الفرل الجرا

مغ الجراسات إل  تحديشات رجيخة بالسالحطة في التعمع عشجما يتع تزسيغ السيارات التشطةسةة  عجدذيخ كسا ت
-Cross & Paris,1988:131)كفيع لةفةة استخجاـ ىحه السيارات كتصبةقيا في تعمةسات الفرل الجراسي 

ثالث استخاتةجةات ما كراء  سعخفةاستمـد تشطةع الإذ (. Brown & Palincsar,1989:393-451؛   142
 السعخفةة: استخاتةجةات التخصةط كالسخاقبة كالتقيةع.

اختةار االستخاتةجةات السشاسبة كتخرةز السػارد السشاسبة التي تؤثخ عم  األداء. يذسل التخصةط ف       
تذسل األمثمة إرخاء تشبؤات قبل الكةاـ بسيسة , كاستخاتةجةات التدمدل , كتخرةز الػقت أك التفكيخ بذكل 

 عخضياكلةفةة  ماإل  كعي الفخد السشتطع لفيع ميسة فأشارت السخاقبة  ماأ, انتقائي قبل بجء ميسة محجدة 
السخاقبة باعتبارىا قجرة , اما القجرة عم  السذارلة في االختبار الحاتي بذكل دكرؼ , أثشاء التعمع مثالً . كتشفيحىا

تقيةع االستخاتةجةات السذار إلييا لتقيةع ,  كاف تتصػر ببطء شجيج كىي ضعةفة رًجا عشج األشفاؿ كحت  البالغيغ
لمفخد. لسا أشاركا إل  تقيةع نتةجة الفيع أك عسمةات التعمع بعج إنجاز لجػ ةسةة كالعسمةات التشط خخرات التعمعلس

 & Schraw 351 - 371)  إعادة تقيةع األىجاؼ كاالستشتارات بعج ميسة محجدة.تتصمب السيسة 

Moshman, 1995:)  
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كتشطةع  سعخفةسسات السعخفة حػؿ ال بيغ سقارنةأف ال يخػ ( ,Brown, 1987)ػ  كسا اف بخاكف        
. كىحا يعشي أف البالغيغ قج ال يدتخجمػف في متغيخ العسخ أيزًا  ةكمدتقم خةعتبخ غيخ مدتقسعخفة تال

قج ال يكػف لجػ الستعمسيغ الرغار القجرة عم  مخاقبة ك االستخاتةجةات عشج حل مذكمة بدةصة )غيخ مدتقخة( ل 
 .(Brown,1987: 65-116)ا. استخاتةجةاتيع كتشطةسي

 

 -:سا وراء السعخفة ة وتفديخىا لالشغخية البشائيثالثًا / 

 ايجابةة  أف العقل يتعّمع بصخيقة ال التفكيخ كالتعّمُع  دراسة التي تصخقت ال  الشساذج السعخفةة الحجيثةدلت       
ما يتعّمسو الفخد مغ يجعل مغ خالليا  محاكالت ناشصةمغ خالؿ تدجيل السعمػمات كحفطيا,  عسمةة مغ خالؿ

شخيق  عغأف ىحا الشػع مغ التعّمع يحّػؿ الستعّمسيغ إل  ناشصيغ  يقخ الشسػذج البشائي افمعمػمات ذات معش . 
كسا ,يتع تعمسيا اك يخاد تعمسيا  عالقات داخمةة بيغ األفكار كالػقائع التيمدتشجة  ال  ارتباشات مجسػعة بشاء 

بيغ السعمػمات الججيجة مغ رية كالسعمػمات الدابقة السكتدبة مغ رية  جسعت بشاء ارتباشات خاررةةانو يكػف 
قج تصػر مفيػـ البشائةة خالؿ العقػد السشرخمة , كلالسقاربة في التعّمعتذيخ ال  البشائةة كمغ ىشا فاف أخخػ. 

بشطخية  التعّمع, إل  االرتباط يتعمق بشطخية تشاكلت عسمةةلةربح اشسل كأكسع فيتحػؿ مغ مجخد مرصمح 
 سيتع تعمسوإل  أف العالع معّقج, كلةذ ىشاؾ مغ حكةقة مػضػعةة ثابتة, كبأف أكثخ ما  تذيخ , التيلسعخفةا

 .فييا عةرالبيئة االرتساعةة التي ن دكر كمغ خالؿما نعتقجه كنترػره ُيبش  فعمّةًا مغ خالؿ 
 تصخح شطخية في التعمع السعخفي( أف الشطخية البشائةة ل2006زيتػف )زيتػف ك دراسة  تاذ اشار       

االستشاد ال  ذاتو, اما أف الفخد يبشي معخفتو ب اذ ( اكتداب السعخفةاساسييغ االكؿ يدتشج ال  ) افتخاضيغ 
التكةف مع  اثشاء عسمةة الفخد تعسل مداعجة أنيااذ  ( كضةفة السعخفة االفتخاض التاني يقػـ عم  اساس )

يسكغ اف أف بشاء السعخفة  كعمةوالخبخة ,  اتمسارسالسدتشجة ال  السعخفةة ذات االبعاد الزغػط الشفدةة اشكاؿ 
عشج استكباؿ السعخفة السذابية لسا ىػ مػرػد في البيشة السعخفةة كالسػائسة ) , اذ انو التسثلعم  اساس   يتع

تشطةع الالػاقع مغ خالؿ يتعامل مع  يسكغ اف لل مشا , فافعشج استكباؿ معمػمات كمعخفة رجيجة ( كالػاقع
 الحؼ يستمكو.  سعخفيال

رتباط بيغ السعخفة كشخيقة اكتدابيا البشائي مع خبخات كميارات ما كراء السعخفة الاكبالتالي يسكغ اف نمحع 
. ) بيػمي ك التي يتعخض ليا الفخد مسذكالتلحل  ايجاد شخيق تسثيل السعخفة مع الػاقع كتػضةفيا فيعغ 

 . (2013الجشجؼ , 
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في مشترف القخف التاسع عذخ أنو بإمكانشا رعل الشاس يفكخكف كيرفػف تفكيخىع,  (Kelp)كسا أعتقج 
كسسيت ىحه الصخيقة باالستبصاف, حيث لاف االعتقاد الدائج ىػ أف عسل الحىغ يجب أف يكػف مفتػحة 

بأف االختبار الحاتي السكثف قادر عم  تحجيج أك التعخؼ  Wundt))لالختبار أك السالحطة الحاتةة , كأعتقج 
 .(249-211 :2011قساز,)إل  الخبخات األكلةة األصمةة التي يشذأ أك يتكػف مشيا التفكيخ 

لسا أف التجارب العجيجة التي أرخيت حػؿ التفكيخ عم  يج بعس العمساء مثل العالع األمخيكي         
(Roger  كالعالع األلساني )(Duncher )  كىػ مغ تالمحة ( Werteimer  ) أحج مؤسدي مجرسة

الجذتمت لانت تتزسغ حل مذکالت مختمفة عم  أف يعبخ السفحػص لفطةة عغ أفكاره كلحلظ شخيقتو في 
 .(173: 2000)حفشي،التفكيخ خالؿ حمو لمسذكمة 

 

 : لساوراء السعخفة عشاقذة الشساذج الشغخية
كضح فةو اف ما كراء ا الحؼنسػذرو حػؿ مفيـػ ما كراء السعخفة,  (Flavell,1979)إقتخح فالفيل       

ج السعخفة الخبخات الذعػرية في داخل الشفذ البذخية. فيي يالسعخفة  تدتشج ال  مبجأ ميع كحيػؼ في لةفةة تػل
دؤكلة عغ اشار عسل يػرو تذغيل السعمػمات كعشرخ يكذف صػر السعالجة الديئة كالغيخ مخغػب بيا كالس

قابمةة التعخض لالضصخابات التي تؤدؼ ال  تيجيج ذات الفخد الستجدجة في إرتخار السخاقبة كتيجيجىا, كلحلظ 
اف معخؼ الفخد النفعاالتو كدكافعو يسكغ اعتبارىا ما كراء معخفة مغ  ال  (1981Flavel,lأشار فالفيل )
اف معخفة ما كراء السعخفة ك صة بالدمػؾ األنداني, خبخات شعػرية معخفةة مختباذ تذتسل عم  الشاحةة الشفدةة 

ىي نتاج ما تقػـ بو الحاكخة شػيمة السجػ مغ تسثةالت لألحجاث بحيث يسكغ استخراعيا في أؼ مػضػع 
 معخفي.

 تشطةع مغ عمييا يتختب كما الشذصة السخاقبة إل  , يذيخ السعخفة كراء ما"كفي نسػذج بخاكف تست االشارة اف 
 ىجؼ أك ىجؼ خجمة في عادةً  , تحسميا التي البةانات أك السعخفةة باألشةاء يتعمق فةسا العسمةات ليحه كتشديق
 إل كتذيخ  اإلستخاتةجةةب السعخفة. خاصة أىسةة ليا عامة أنػاع ثالثةب السعخفةة كراء ما. لسا حجد مفيػـ محجد
 السعخفةة السياـ معخفة إل  كتذيخ السياـ معخفة ك , كالتفكيخ لمتعمع العامة باالستخاتةجةات الصالب معخفة
 الحات حػؿ السعخفة إل كتذيخ  الذخز معخفة ك , السختمفة االستخاتةجةات ىحه تدتخجـ كلساذا مت  كلحلظ

 كراء ما استخاتةجةة معخفة تتزسغ. لألداء كالتحفيدية السعخفةة السكػنات مغ لكل يتعمق فةسا( الذخز متغيخ)
 الذخشةة السعخفة إل  باإلضافة , السعخفةة كراء كما السعخفةة االستخاتةجةات مغ كل حػؿ السعخفة السعخفةة
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 لحل الالزمة السيارات يتزسغ كسا ,االستخاتةجةات ىحه مثل استخجاـ السشاسب مغ يكػف  كأيغ مت  حػؿ
 .كالتقيةع سخاقبةكال كالتخصةط التػرةو/  التشبؤ مثل مذكمة
 في حيغ أخحت الشطخية البشائةة كىي أحجػ نطخيات التعمع مدارىا حػؿ مفيـػ ما كراء السعخفة عم      
اف السعخفة الذخرةة كالسعخفة العمسةة نتةجة التحػؿ مغ التخليد عم  السعمع كبيئة التعمع ال  التخليد  اساس

, لسا بيشت أف االرتباط بيغ السعخفة كشخيقة عم  البيئة الجاخمةة كىي الفخد الستعمع مغ خالؿ معخفتو الدابقة 
اكتدابيا البشائي مع خبخات كميارات ما كراء السعخفة مغ خالؿ شخيقة تسثيل السعخفة مع الػاقع كتػضةفيا في 

, كمغ ىشا فاف الباحث يسيل ال  تبشي نسػذج فالفل في تفديخه الشطخؼ لسا حل السذكالت التي تػارو الفخد
 اده في تفديخ الشتائج التي تػصل الييا عشج تصبةقو لمسكةاس الستبش  في ىحا البحث.كراء السعخفة كاعتس

 



 
 

 
 

 

 الفصل الثالث : مىهجية البحث وإجزاءاثه 

 

. مىهجُـــــــت البـدث
ً
 أوال

. مجخمــــــــع البدث
ً
 زاهُا

. عُىـــــــــــت البدث 
ً
 زالثا

. أداجـــــــا 
ً
 الــبـدـثزابعا

. الخطبُق النهائـي 
ً
 خامظا

. الىطائل ؤلاخصائُت
ً
  طادطا
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 عشيجية البحث واجخاءاتو 
يتزسغ البحث الحالي عخضًا لسشيجةة البحث, كاإلرخاءات التي تع استعساليا لتحقيق أىجافو مغ       

حيث تحجيج السجتسع كاختةار العيشة , كالخصػات الستبعة لتحقيق الستصمبات االساسةة في بشاء مكةاس 
لكةاس الشفدي لكال كراء السعخفة , كمغ ثع استخخاج خرائز ا كتبشي مكةاس ما الحاكخة االستباقةة,

 السكةاَسيغ .
 أوًس. عشيجية البحث:

اعتسج الباحث السشيج الػصفي االرتباشي مشيجًا لجراستو الحالةة , لػنو يدتيجؼ كصف الطػاىخ        
الشفدةة بذكل عاـ عغ شخيق رسع البةانات , كعخضيا كتحميميا إحرائةًا, كييتع بجراسة الستغيخات لسا 

ًا كلةفةًا , فالتعبيخ الكسي ىي لجػ أفخاد العيشة , كيرف الطاىخة الشفدةة كصفًا دقةقًا كيعبخ عشيا لسة
يعصيشا كصفًا رقسةًا دقةقًا لسقجار ىحه الطاىخة كدررات ارتباشيا مع الطػاىخ األخخػ , أما التعبيخ الكةفي 

 ( . 286: 1996فةرف لشا ىحه الطاىخة كيػضح خرائريا ) عبيجات كآخخكف, 
 

 ثانيًا. عجتسع البحث :
 2021 -2020رامعة القادسةة الجراسة األكلةة لمعاـ الجراسي يتحجد مجتسع البحث الحالي بصمبة        

( لمةة كبػاقع 18( شالب كشالبة مػزعيغ عم  ) 17016/ الجراسة الرباحةة / كالبالغ عجدىع ) 
 ( ُيبيغ ذلظ.1( شالبة كرجكؿ رقع )9900( شالبًا , ك)7116)
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 (1ججول )
 1 )الحكؾر، اإلناث ( والجشذ الكمية والتخرصوفق عمى عجتسع البحث عؾزع 

المجموع  النوع الكلية التخصص

 اناث ذكور الكلي

 

ي
ـــ
ـــ
مـ
ـــ
علـ
ال

 

 9417 893 594 كلٌة الطب

 694 479 295 كلٌة الصٌدلة

 656 449 217 كلٌة طب االسنان

 388 291 978 كلٌة طب البٌطري

 364 318 56 كلٌة التمرٌض

 559 319 242 كلٌة الزراعة

 839 433 398 كلٌة علوم الحاسوب

 9996 759 365 كلٌة العلوم

كلٌة تربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

688 226 994 

 339 291 929 التمانات االحٌائٌة

 799 398 393 كلٌة االدارة و االلتصاد

 424 214 221 كلٌة الهندسة

 8395 4790 3605 مجموع العلمي
 

ي
ان
ـــ
سـ
الن
 ا

   

كلٌة المانون الدراسة 

 الصباحٌة

584 449 9125 

 489 284 215 كلٌة الفنون الجمٌلة

 567 567 1 كلٌة تربٌة بنات

 977 78 99 كلٌة االثار

 5542 3941 2142 كلٌة التربٌة

 9989 611 589 كلٌة اآلداب

 8621 5110 3511 االنسانيمجموع 

 17016 9900 7116 المجموع الكلي

 
 

                                                           

والتً صنفت كلٌات الجامعة حسب شعبة االحصاء  –دسٌة من رئاسة جامعة الماهذه البٌانات تم الحصول على        

 747و 746ذي العدد )  اآلداببموجب كتابً تسهٌل المهمة الصادرٌن من كلٌة  ، النظام الدراسً لها ) علمٌة و إنسانٌة(

 .( 9،2ٌنظر ملحك )  3/2129/ 96( بتارٌخ
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 ثالثًا. عيشة البحث :
اعتسج الباحث في تحجيج حجع عيشة البحث عم  السخارع العمسةة التي تخػ ) انو إذا أريج لمعيشة إف        
       فخدًا( 400مسثمة لسجتسع البحث فةجب أف ال يقل عجد أفخاد العيشة عغ ) تكػف 

(Krejcie&Morgan,1970:607) .( 400البحث الحالي مغ ) كعم  أساس ذلظ فقج تألفت عيشة
سحبت  اذ%( مغ مجتسع البحث 100شالب كشالبة مغ لمةات رامعة القادسةة الجراسة الرباحةة كبشدبة)

( حدب التخرز 400تمظ العيشة كفقًا لمصخيقة العذػائةة الصبكةة كباألسمػب الستشاسب إذ قدست ألػ )
( 147( كإناث)110( ثع بعج ذلظ قدست حدب الجشذ ذلػر )143( كعمسي بػاقع )257إنداني بػاقع )

% ( في حيغ 45( إناث لمكمةات العمسةة كقج بمغت ندبة الحلػر )73( ذلػر )70لمكمةات االندانةة ,ك )
  :ُيبيغ ذلظ ( 2% (   كالججكؿ) 55بمغت ندبة اإلناث )

 
 األساسية عؾزعيؽ حدب الكمية والتخرص والجشذ. البحث عيشة( 2ججول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابعًاة أداتا البحث :
ما كراء السعخفة( لجػ شمبة الجامعة   ك مغ ارل قةاس متغيخؼ البحث الحالي )الحاكخة األستباقةة ,      

قاـ الباحث ببشاء مكةاس الحاكخة األستباقةة بعج اشالعو عم  االدبةات كالجراسات الدابقة , فزاًل عغ 

 الوجوىع االًاث الزكىس الكليات االًساًية ت

 30 23 29 القاًىى الذساسة الصثاحية 2

 25 8 7 الفٌىى الجويلة 0

 26 26 2 التشتية للثٌات 3

 257 90 65 كلية  التشتية 4

 37 28 29 كلية اآلداب 5

اإلًساًيةالوجوىع للكليات   222 247 057 

 الوجوىع االًاث الزكىس الكليات الؼلوية ت

 23 6 7 كلية الهٌذسة 2

 40 06 26 كلية الطة 0

 06 23 23 ػلىم الحاسىب 3

 34 00 20 كلية الؼلىم 4

5 
التشتية الثذًية وػلىم 

 الشياضة
00 6 08 

 243 73 72 الوجوىع للكليات الؼلوية

 422 الوجوىع الكلي

 %222 %55 %45 ًسثة الؼيٌة هي الوجتوغ
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( لسفيػـ ما كراء السعخفة , كيبيغ ذلظ العخض Schraw and Dennison, 1994 مكةاس ) اعتساد
 اآلتي ألداتي البحث :

 :(  The Scale of prespactive momory)قية عقياس الحاكخة األستبا (1
 ألرل بشاء مكةاس الحاكخة االستباقةة لجػ شمبة الجامعة قاـ الباحث بالخصػات اآلتةة:

 :الحاكخة االستباقةة قاـ الباحث بسخاعاة الشقاط اآلتةة عشج بشاء مكةاس
 كعّجىا كحجة لمةة باف تحدب ليا دررة لمةة في السكةاس. مجاليغإل   الحاكخة االستباقةة تحميل  -1
كسػػيمة البشػػاء  مشاسػػبةألنيػا شخيقػػة  صالػػباساسػػًا فػي بشػػاء السكةػػاس لم Likertاعتسػاد شخيقػػة لةكػػخت  -2

 ,Oppenheimكالترحةح كتػافخ مكةاسًا اكثػخ تجاندػًا كتدػسح لمسدػتجيب أف يؤشػخ دررػة مذػاعخه. )

1973: 140 .) 
(  فػي    McDaniel & Einstein , 2005) 2005ماكػجنيل كأنذػتايغ ة االعتسػاد عمػ  نطخيػ -3

كتفدػػيخه إذ يجػػب أف يتدػػق السكةػػاس مػػع اإلشػػار الشطػػخؼ السعتسػػج فػػي  الػػحاكخة االسػػتباقةة تحميػػل مفيػػـػ 
 -: الحاكخة االستباقةةكفةسا يأتي عخض إلرخاءات بشاء مكةاس , البحث

 أ. تحجيج عتغيخ الحاكخة اسستباقية نغخيًا:
 & McDaniel) 2005تبشي تعخيف ماكجنيل كأنذتايغ مغ خالؿ  تع تحجيج التعخيف الشطخؼ      

Einstein , 2005    (   ليحا السفيػـ  الحؼ سبقت اإلشارة إلةو في الفرل األكؿ ) الشػايا في تحلخ
لػقت كالحجث تشفيح األفعاؿ السقرػدة برػرة استباقةة باالعتساد عم  مداعجات التحلخ السدتشجة ال  ا

 ك الشذاط ( .  
 ب.  جسع فقخات عقياس الحاكخة اسستباقية :

عم  األدبةات ك الجراسات  مغ ارل رسع فقخات مكةاس الحاكخة االستباقةة كإعجادىا اشمع الباحث      
بيجؼ بشاء  ك, ,ىحا الستغيخ أك تشاكلتو نطخياً  قةاسحػؿ الحاكخة االستباقةة كالتي تشاكلت  الدابقة

 Prospective ) عم  إستبةاف الحاكخة األستباقةة ايزا مكةاس لمحاكخة االستباقةة قاـ الباحث باإلشالع
Memory Questionnaire  PMQ   لمباحث ىانػف ك زمالئوHannon et.al ك  2002. عاـ

( 16ف مغ )( كالسكػ Smith& el at,2000, لسا اشمع الباحث عم  مكةاس ) ( فقخة52السؤل ف مغ )
كباالستشاد عم  ما تقجـ مغ ادبةات بحثةة تع بشاء فقخات مكةاس الحاكخة االستباقةة مغ خالؿ   فقخة 

صةاغة محتػػ فقخات السكةاس بشاًء عم  نسط التخميد الحاتي , ك نسط التخميد البيئي المحيغ يسثالف 
كالتعامل معيسا مع اعتبارىسا مجاليغ شبةعة التخميد الحؼ تعتسجه الحاكخة االستباقةة في تحلخ الشّةات 
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 ( فقخة لكةاس30) صةاغةتع ك  ك بحلظ رخت الرةاغة األكلةة لسكةاس الحاكخة االستباقةة,  ػحجة لمةةك
 . ( 4لسا مػّضح في السمحق ) .الحاكخة االستباقةة لجػ شمبة الجامعة 

 
 ج. تجرج اسستجابة وترحيح السقياس:

( في كضع بجائل اإلرابة لفقخات مكةاس الحاكخة االستباقةة  Likertاعتسج الباحث أسمػب لةكخت )     
كالتي تسشح األكزاف اآلتةة   (دائساً )أبجًا ، نادرًا ، أحيانًا ، غالبًا ، , كتع اختةار البجائل اآلتةة لإلرابة : 

 ( عم  التػالي . 1,  2,  3,  4,  5) 
 

 السقياس:  د. إعجاد تعميسات
سع  الباحث إل  أف تكػف تعمةسات السكةاس كاضحة , حيث شمب مغ السدتجيب اإلرابة عشيا     

بكل صخاحة كصجؽ كمػضػعةة لغخض البحث العمسي, كذلخ بأنو ال تػرج ىشاؾ إرابة صحةحة 
عمييا أحج كأخخػ خاشئة بقجر ما تعبخ عغ رأييع, محلخًا بأنو ال داعي لحلخ االسع كاإلرابة ال يصمع 

 سػػ الباحث , كذلظ لةصسئغ الُسجيب عم  سخية إرابتو , مع تقجيع مثاؿ يػضح لةفةة اإلرابة.
 

 ىة. صالحية فقخات عقياس الحاكخة اسستباقية وتعميساتِو:
( مغ السحكسيغ السختريغ في مجاؿ 10عم  ) 30ُعِخَض السكةاس برةغتِو األكلةة ذات الفقخات الػ     

 عمع الشفذ عمسًا متزسشًا اليجؼ مغ البحث  كالتعخيف الشطخؼ السعتسج لغخض إبجاء ارائيع فةسا يخز : 
 مجػ صالحةة الفقخات لكةاس ما كضعت ألرمو. *
 مجػ مالئسة بجائل اإلرابة. *
إرخاء ما يخكنو مشاسبًا مغ تعجيالت )إعادة صةاغة, أك ححؼ, أك إضافة ( عم  الفقخات )ممحق  *
%( فأكثخ لغخض قبػؿ الفقخة أك  80(.  ك اعتسادًا عم  آراء كمالحطات الخبخاء , كباعتساد ندبة ) 3/

يع عم  تعمةسات ( فقخة , مع التعجيالت التي ارتأكىا , لسا حرمت مػافقت30رفزيا تع االبقاء عم  )
 ( يبيغ ذلظ.3السكةاس ك بجائل اإلرابة , كرجكؿ )
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 (3ججول )
 آراء السحكسيؽ في صالحية فقخات عقياس الحاكخة اسستباقية

وظبت  عدد املحنمين  أزقام الفقساث

 اإلاىافقىن      

وظبت 

 اإلاعازطىن 

 اإلاالخظاث

 
ً
 املجاى الاوى: الرالسة اإلاسمصة ذاجُا

1,,353,323,31313,31,31131,31531,312 

1, 1,,% , % 

 

جم قبىى حمُع الفقساث مع ئحساء 

 الخعدًالث على بعظها

 
ً
 املجاى الثاوي: الرالسة اإلاسمصة بُئُا

13,353,323,31313,31,31131,31531,312 

1, 1,,% , % 

 

جم قبىى حمُع الفقساث مع ئحساء 

 الخعدًالث على بعظها

 
 السقياس وفقخاتو:و. وضؾح تعميسات 

لزػساف كضػػػح تعمةسػػات السكةػػاس كفيػػع فقخاتػػِو لعيشػة البحػػث ُشّبػػق السكةػػاس عمػػ  عيشػػة اسػػتصالعةة        
( شالبػػًا كشالبػػة مػػغ شمبػػة رامعػػة القادسػػةة , كىػػع أنفدػػيع مػػغ شبػػق عمػػييع السكةػػاس 30بمػػغ عػػجد أفخادىػػا )

مالحطػػاتيع حػػػؿ كضػػػح الفقػػخات كصػػةاغتيا األكؿ كتسػػت اإلرابػػة بحزػػػر الباحػػث , كشمػػب مػػشيع إبػػجاء 
كشخيقػػة اإلرابػػة عمييػػا , كفةسػػا إذا لانػػت ىشػػاؾ فقػػخات غيػػخ مفيػمػػة , كتبػػيغ مػػغ خػػالؿ ىػػحا التصبيػػق أف 
تعمةسات السكةاس كفقخاتو لانت كاضحة كلةذ ىشاؾ حارة لتعجيل أؼ مشيا كلاف الػقت السدتغخؽ لإلرابة 

 . (13-11يتخاكح بيغ )
 رائي لفقخات السقياس:التحميل اإلح ز.
إف اليجؼ مغ أرخاء تحميل الفقخات ىػ استخخاج القػة التسييدية لمفقخات كاإلبقاء عم  الفقخات السسيدة       

( حيث 85: 1983( )عبج الخحسغ , Ebel 1972: p. 392في السكةاس كاستبعاد الفقخات غيخ السسيدة )
عم  التسييد بيغ ذكؼ   السدتػيات العمةا كذكؼ السدتػيات  يقرج بالقػة التسييدية لمفقخات مجػ قجرة الفقخة

( كيعج تسييد الفقخات Shaw , 1967 : p. 450الجنةا مغ األفخاد بالشدبة لمدسة التي تكةديا الفقخة .)
رانبًا ميسًا مغ التحميل اإلحرائي لفقخات السكةاس ألف مغ خاللو تتأكج مغ لفاءة فقخات السقايةذ الشفدةة 

 : Ebel , 1972ا تؤشخ قجرة فقخات السكةاس عم  الكذف عغ الفخكؽ الفخدية بيغ األفخاد), إذ أني
عم  ضخكرة إبقاء الفقخات ذات القػة التسيدية في  Chiselli, et .alكيؤلج ريدلي كآخخكف . (399

 , Chiselliالرػرة الشيائةة لمسكةاس كاستبعاد الفقخات غيخ السسيدة أك تعجيميا أك تجخبتيا مغ رجيج )
et,al., 1981: 434تيغ , كعالقة دررة الفقخة بالجررة الكمةة يصخف(. كيعج أسمػب السجسػعتيغ ال
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لمسكةاس, كعالقة السجاؿ بالجررة الكمةة, كعالقة لل مجاؿ بالسجالت االخخػ مغ االساليب السشاسبة في 
 :عسمةة تحميل الفقخات كقج أستعسميا الباحث ليحا الغخض 

 Contrasted Groups. تيؽيالظخف أ ة السجسؾعتيؽ
لحدػػاب القػػػة التسييديػػة لكػػل فقػػخة مػػغ فقػػخات مكةػػاس الػػحاكخة االسػػتباقةة, قػػاـ بدػػحب عيشػػة عذػػػائةة       

( شالبػػػا كشالبػػػة, كبعػػػج ترػػػحةح 400بالصخيقػػػة الصبكةػػػة ذات التػزيػػػع التشاسػػػبي,  كبمغػػػت عيشػػػة التحميػػػل )
ة, تػػع تختيػػب الػػجررات اسػػتجابات السفحػصػػيغ كحدػػاب الجررػػة الكمةػػة لكػػل اسػػتسارة عمػػ  الػػحاكخة االسػػتباقة

%( مػػغ االسػػتسارات الحاصػػمة 27تشازلةػػًا ابتػػجاًء مػػغ أعمػػ  دررػػة كانتيػػاء بػػأدن  دررػػة, كتػػع اختةػػار ندػػبة )
اسػتسارة( كتخاكحػػت  108عمػ  أعمػ  الػػجررات لسكةػاس الػػحاكخة االسػتباقةة كسػسيت بالسجسػعػػة العمةػا بػاقػػع )

%(مػػػغ االسػػػتسارات الحاصػػػمة عمػػػ  أدنػػػػ  27( دررػػػة, كاختةػػػار ندػػػبة )109( الػػػ  )141درراتيػػػا بػػػيغ )
 ( دررة.61( ال  )93استسارة( كتخاكحت درراتيا بيغ ) 108الجررات كسسيت بالسجسػعة الجنةا بػاقع )

% العمةػػا كالػػجنةا مػػغ الػػجررات تسثػػل أفزػػل ندػػبة يسكػػغ أخػػحىا فػػي تحميػػل الفقػػخات , 27كىكػػحا فػػأف ندػػبة 
كػػغ مػػغ حجػػع كتسػػايد , حيشسػػا يكػػػف تػزيػػع الػػجررات عمػػ  كذلػػظ ألنيػػا تقػػجـ لشػػا مجسػػػعتيغ بأقرػػ  مػػا يس

 ( .74: 1981السكةاس عم  صػرة مشحش  التػزيع االعتجالي )الدكبعي كآخخكف,
لكػػال السجسػػػعتيغ العمةػػا كالػػجنةا عمػػ  مكةػػاس  كاالنحػػخاؼ السعةػػارؼ كبعػػج اسػػتخخاج الػسػػط الحدػػابي        

( لعيشتيغ مدتقمتيغ الختبػار داللػة الفػخكؽ T.testار التائي )الحاكخة االستباقةة , قاـ الباحث بتصبيق االختب
بػيغ أكسػاط السجسػػعتيغ , كذلػظ ألف الكةسػة التائةػة السحدػػػبة تسثػل القػػة التسييديػة لمفقػخة بػيغ السجسػػػعتيغ 

( . كُعّجت الكةسة التائةة السحدػبة مؤشخًا لتسييد لل فقخة مغ خالؿ مقارنتيا بالكةسػة 35: 1990)مايخز , 
( دررػػػػػات القػػػػػػة التسييديػػػػػة لفقػػػػػخات مكةػػػػػاس الػػػػػحاكخة االسػػػػػتباقةة بصخيقػػػػػة  4لججكلةػػػػػة. كيػضػػػػػح رػػػػػجكؿ ) ا

 ( 4جول )ج                  :تيغيالصخفالسجسػعتيغ 
 . تيؽيالظخفالقؾة التسييدية لفقخات عقياس الحاكخة اسستباقية بظخيقة السجسؾعتيؽ 

التائية  القيسة السجسؾعة الجنيا السجسؾعة العميا رقؼ
 السحدؾبة

 القيسة
 الججولية

(1.96) 

 

 الشتيجة
الؾسط  الفقخة

 الحدابي
اسنحخاف 
 السعياري 

الؾسط 
 الحدابي

اسنحخاف 
 السعياري 

 دالة                7.148 1.28586 2.8611 1.12678 4.0370  .1
 دالة                9.098 1.05884 2.9815 0.87700 4.1852  .2
 دالة                7.520 1.41748 3.0093 1.11614 4.3148  .3
 دالة                8.937 1.18499 2.7500 1.06532 4.1204  .4
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 ب / عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسقياس) استداق الجاخمي(
مغ   Immediate Criterion Measuresتسثل الجررة الكمةة لمسكةاس بسثابة قةاسات محكةة آنةة     

خالؿ أرتباشيا بجررة األفخاد عم  الفقخات كمغ ثع فأف أرتباط دررة الفقخة بالجررة الكمةة لمسكةاس يعشي أف 

 دالة                11.927 1.15421 2.4352 0.97156 4.1667  .5
 دالة                10.011 1.10648 2.5000 1.05422 3.9722  .6
 دالة                11.381 1.24148 2.8611 0.88030 4.5278  .7
 دالة                10.856 1.07180 2.4722 1.15781 4.1204  .8
 دالة                9.538 1.15571 2.3056 1.05344 3.7407  .9
 دالةغيخ  0.732 1.19564 3.4815 1.39982 3.6111  .10
 دالة               10.579 1.05311 2.2222 1.03068 3.7222  .11
 دالة              3.893 1.35685 2.9907 1.33437 3.7037  .12
 دالة              3.746 1.31517 3.0926 1.40793 3.7870  .13
 دالة              9.441 1.16678 2.3889 1.09512 3.8426  .14
 دالة              7.399 1.19488 3.5463 0.83302 4.5833  .15
 دالة              9.558 1.22153 2.8241 1.00311 4.2778  .16
 دالة              7.495 1.33680 2.7685 1.14325 4.0370  .17
 دالة               9.536 1.23393 2.6389 0.97755 4.0833  .18
 دالةغيخ  0.705 1.49408 3.4630 1.59341 3.6111  .19
 دالة              5.091 1.34882 2.8889 1.37739 3.8333  .20
 دالة              8.530 1.09800 2.5000 1.11950 3.7870  .21
 دالة              9.124 1.22919 2.7222 1.04531 4.1389  .22
 دالة              2.391 1.40842 2.5833 1.54843 3.0648  .23
 دالة              10.978 1.21869 3.1944 0.65798 4.6574  .24
 دالة             2.872 1.33138 2.0556 1.22538 2.5556  .25
 دالة             2.304 1.25424 2.8426 1.72203 3.3148  .26
 دالة             9.665 1.24625 3.1296 0.76727 4.4907  .27
 دالة             12.158 1.18663 2.5556 0.92371 4.3148  .28
 دالة             3.820 1.13138 2.5185 1.44984 3.1944  .29
 دالة             10.085 1.21613 3.2500 0.75453 4.6389  .30
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الفقخة تكةذ السفيػـ نفدو الحؼ تكةدو الجررة الكمةة كفي ضػء ىحا السؤشخ يتع األبقاء عم  الفقخات 
(.Lindauist , 1957: p. 286التي تكػف معامالت أرتباط دررا ) تيا بالجررة الكمةة لمسكةاس دالة

( كالسكةاس الحؼ تشتخب فقخاتو عم  كفق ىحا السؤشخ يستمظ Anastasi , 1976 : p. 154أحرائةًا.)
(. Smith , 1966 : 70صجقًا بشائةًا كمغ مسيدات ىحا األسمػب أنو يقجـ مكةاسًا متجاندًا في فقخاتو .)

(الستخخاج العالقة االرتباشةة بيغ دررة Pearson Correlationكقج استعسل معامل ارتباط بيخسػف )
( استسارة كىي االستسارات ذاتيا التي خزعت لتحميل 400كل فقخة مغ فقخات السكةاس كالجررة الكمةة لػ )

الفقخات في ضػء السجسػعتيغ الستصخفتيغ , كاتزح اف قةع معامالت االرتباط لجسةع الفقخات عشج مقارنتيا 
دالة  398( كدررة حخية 0.05(,ك مدتػػ داللة )0.098عامل االرتباط, البالغة )بالكةسة الحخرة لس

 ( يػضح ذلظ. 5, كرجكؿ ) إحرائةاً 
 (  5ججول ) 

 ععاعالت ارتباط بيخسؾن بيؽ درجة الفقخة والجرجة الكمية عمى عقياس الحاكخة اسستباقية
ععاعل  الفقخة

 اسرتباط
ععاعل  الفقخة

 اسرتباط
1 0.361 16 0.455 

2 0.443 17 0.409 

3 0.349 18 0.421 

4 0.446 19 -0.042- 

5 0.549 20 0.170 

6 0.451 21 0.408 

7 0.526 22 0.431 

8 0.484 23 0.100 

9 0.464 24 0.443 

10 -0.027- 25 0.208 

11 0.504 26 0.138 

12 0.168 27 0.423 

13 0.145 28 0.509 

14 0.471 29 0.162 

15 0.397 30 0.433 
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 ج / عالقة درجة الفقخة بجرجة السجال لمسقياس) استداق الجاخمي( :
استخجاـ ىحا السؤشخ لمتأكج مغ أف فقخات السكةاس تديخ في السدار نفدو الحؼ يديخ فةو السجاؿ,         
ذلظ حدبت الجررة  تع استخخاج العالقة االرتباشةة بيغ دررة لل فقخة كالجررة الكمةة لمسجاؿ, كلتحقيق كقج

الكمةة ألفخاد العيشة عم  كفق مجاالت السكةاس, كبعج ذلظ تع استخخاج معامل ارتباط بيخسػف بيغ دررات 
أفخاد العيشة عم  كفق لل فقخة مغ فقخات لل مجاؿ كدرراتيع الكمةة عم  ذلظ السجاؿ كضيخ أف معامالت 

( كمدتػػ 0.098الحخرة لسعامل االرتباط, البالغة )االرتباط رسةعيا دالة إحرائةًا عشج مقارنتيا بالكةسة 
(  6. كرجكؿ )  ( غيخ دالة احرائةاً 4,10ما عجا الفقختيغ ) (398( , كدررة حخية )0005داللة )

 :         يػضح ذلظ 
 ( 6ججول )  

 عالقة درجة الفقخة بجرجة السجال لمسقياس) استداق الجاخمي(
 السخعدة بيئياالحاكخة  الحاكخة السخعدة ذاتيا

 اسرتباط الفقخة اسرتباط الفقخة
1 0.364 1 0.413 

2 0.446 2 0.341 

3 0.376 3 0.388 

4 0.455 4 0.005 

5 0.549 5 0.186 

6 0.447 6 0.375 

7 0.557 7 0.408 

8 0.512 8 0.154 

9 0.484 9 0.394 

10 -0.003- 10 0.112 

11 0.484 11 0.199 

12 0.175 12 0.360 

13 0.143 13 0.484 

14 0.470 14 0.175 

15 0.405 15 0.359 
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 ج/ عالقة درجة السجال بالجرجة الكمية لمسجاست اسخخى والجرجة الكمية لمسقياس) استداق الجاخمي( :
تع التحقق مغ ذلظ مغ خالؿ استعساؿ معامل ارتباط بيخسػف إليجاد العالقة بيغ دررات األفخاد        

لل مجاؿ كالجررة الكمةة لمسكةاس, كذلظ ألف ارتباشات السجاالت الفخعةة ببعزيا البعس كبالجررة عم  
الكمةة لمسكةاس ىي قةاسات أساسةة لمتجانذ كتداعج عم  تحجيج مجاؿ الدمػؾ السخاد قةاسو 

(Anastasi,1976:155.) 
أف معامالت ارتباط دررة لل  ( استسارة, كأشارت الشتائج إل 400كلتحقيق ذلظ اعتسج الباحث )      

( 0.098مجاؿ بالجررة الكمةة دالة إحرائةًا عشج مقارنتيا بالكةسة الحخرة لسعامل االرتباط, كالبالغة )
 :( يػضح ذلظ 7( كالججكؿ ) 398( كدررة حخية )0005كمدتػػ )

 ( 7ججول ) 
السجاست اسخخى والجرجة و  الحاكخة اسستباقيةععاعالت اسرتباط بيؽ الجرجة الكمية لكل عجال عؽ 

 الكمية لمسقياس نفدو
الحاكخة السخعدة  لسجاست

 ذاتيا
الحاكخة السخعدة 

 بيئيا
 الجرجة الكمية

الحاكخة السخعدة 
 ذاتيا

1 0.650 0.927* 

الحاكخة السخعدة 
 بيئيا

- 1 
0.887 

 1 - - الجرجة الكمية

 فقخة . 28كبحلظ بقي السكةاس بعج استعساؿ االرخاءات الدابقة مكػف مغ 
 الخرائص القياسية ) الديكؾعتخية ( لسقياس الحاكخة اسستباقية:

يخػ السخترػف بالكةاس الشفدي ضخكرة التحقق مغ بعس الخرائز الكةاسةة في أعجاد السكةاس       
(, إذ 209:  1986الحؼ يتع بشاءه اك تبشةو ميسا لاف الغخض مغ استخجامو مثل الرجؽ كالثبات )عالـ, 

:  1983لخحسغ, تػفخ ىحه الخرائز شخكط الجقة كالرالحةة لسا ييتع السكةاس بسعخفتو كقةاسو )عبج ا
( فالسكةاس الرادؽ ىػ السكةاس الحؼ يكةذ ما أعج لكةاسو أك يحقق الغخض الحؼ أعج ألرمو ,  159

 ( . 335: 2002كأف السكةاس الثابت ىػ السكةاس الحؼ يكةذ بجررة مقبػلة مغ الجقة )عػدة, 
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 Validityأ ة الرجق . 
إل  أف الرجؽ يجؿ عم  قةاس الفقخات لسا يفتخض اف تكةدو  Oppenheimيذيخ أكبشيايع 

(Oppenheim , 1973 : 69-70 كالسدتػػ أك الجررة التي يكػف فييا قادرًا عم  تحقيق أىجاؼ )
( كىشاؾ عجة أساليب لتقجيخ صجؽ األداة إذ يسكغ Stanley & Hopkins , 1972 : p. 101معيشة ) 

:  1980خخػ يتع الحرػؿ عم  تقجيخ لةفي لمكةاس )فخج , الحرػؿ عم  تقجيخ لسي كفي حاالت أ
 ( كبيحا الرجد استعسل الباحث عجة مؤشخات لمرجؽ كىي :360
 
 Face Validityة الرجق الغاىخي  1
إف أفزل شخيقة لحداب الرجؽ الطاىخؼ. ىي عخض الباحث  فقخات السكةاس قبل تصبةقو عم         

مجسػعة مغ السحكسيغ الحيغ يترفػف بخبخة تسكشيع مغ الحكع عم  صالحةة فقخات االختبار في قةاس 
ييا الخاصةة السخاد قةاسيا , بحيث تجعل الباحث مصسئشًا إل  آرائيع كيأخح باألحكاـ التي يتفق عم

(. كقج تحقق ىحا الشػع مغ الرجؽ في 265: 2010%( فأكثخ ) الكبةدي ,80معطسيع أك بشدبة )
السكةاس الحالي كذلظ عشجما عخض السكةاس كفقخاتو عم  مجسػعة مغ السحكسيغ الستخرريغ في ميجاف 

 عمع الشفذ. لسا ذلخ سابقًا .

 . عؤشخات صجق البشاء :2
أكثػػخ أنػػػاع الرػػجؽ قبػػػاًل , إذ يػػخػ عػػجد لبيػػخ مػػغ  (Constract Validity)يعػػج صػػجؽ البشػػاء 

لمرجؽ مغ حيث تذبع السكةاس بالسعش  العاـ )األماـ  Ebelالسختريغ أنو يتفق مع رػىخ مفيػـ أيبل , 
( , كيتحقػق ىػػحا الشػػػع مػػغ الرػػجؽ , حيشسػػا يكػػػف لػػجيشا معةػػار نقػػخر عمػػ  أساسػػو أف 131, ص 1990, 

ًا محجدًا . كقػج تػػفخ ىػحا الشػػع مػغ الرػجؽ فػي ىػحا السكةػاس )الػحاكخة االسػتباقةة( السكةاس يكةذ بشاًء نطخي
 -مغ خالؿ السؤشخات اآلتةة :

 
 ؽ.يظخفيتأ. اسمؾب السجؾعتيؽ ال

 ب. ارتباط درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسقياس.
 ج. ارتباط درجة الفقخة بجرجة السجال.

 سخخى.د.ارتباط درجة السجال بالجرجات السجاست ا
 دة ارتباط درجة السجال بالجرجة الكمية لمسقياس.
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 عؤشخات الثبات  -ب 
يعشي دقة السكةاس , كأنو يعخؼ إحرائةًا بشدبة التبايغ الحكةقي  (Reliability)إذا لاف الثبات 

 2005إل  التبايغ الكمي , أك مخبع معامل االرتباط بيغ العالمات الحكةكةة كالعالمات الطاىخية )عػدة , 
( , فأنو يعشي أيزًا الجقة كاالتداؽ في أداء األفخاد كاالستقخار في الشتائج عبخ الدمغ , 429, ص
 :Baron, 1981) ثانةةس الثابت يعصي الشتائج نفديا إذا تع تصبةقو عم  األفخاد أنفديع مخة فالسكةا
418)  . 

كلقج أشارت أدبةات الكةاس الشفدي إل  إمكانةة قةاس الثبات بعػجة شخائػق , إذ يػخػ )كخكنبػاخ( أف 
 Internal) اتدػػػػاؽ دررػػػػات االسػػػػتجابات يػػػػتع عبػػػػخ سمدػػػػمة مػػػػغ الكةاسػػػػات مشيػػػػا : االتدػػػػاؽ الػػػػجاخمي

Consistency)  كالػػػػحؼ يتحقػػػػق إذا لانػػػػت فقػػػػخات السكةػػػػاس تكػػػػةذ السفيػػػػـػ نفدػػػػو , كاالتدػػػػاؽ الخػػػػارري
(External Consistency)  كالػػحؼ يتحقػػق حيشسػػا يدػػتسخ السكةػػاس فػػي إعصػػاء الشتػػائج نفدػػيا إذا مػػا تػػع
 .  (Holt & Irving, 1971:60)إعادة تصبةقو عبخ مجة زمشةة 
بيغ شخيقتي االتداؽ الجاخمي كإعػادة االختبػار )االتدػاؽ الخػارري( , ىػػ أف كىكحا يبجك أف الفخؽ 

معامل الثبات في الصخيقة األكل  يذيخ إل  التجانذ بيغ الفقخات )حيث يقرج بالتجانذ أف الفقخات تكةذ 
 مفيػمػػػًا كاحػػػجًا( , فػػػي حػػػيغ يذػػػيخ معامػػػل الثبػػػات بصخيقػػػة إعػػػادة االختبػػػار إلػػػ  دررػػػة اسػػػتقخار األفػػػخاد فػػػي

 .  (33,  1981إراباتيع عم  السكةاس عبخ فتخة مشاسبة مغ الدمغ )الدكبعي كآخخكف, 
  -سكةاس بتمظ الصخيقتيغ كلسا يأتي :الكعمةو قاـ الباحث باستخخاج ثبات 

   )Retest  -Testإعادة اسختبار اسختبار و ) طخيقة استداق الخارجي  -أوًس :
تتزسغ ىػحه الصخيقػة تصبيػق السكةػاس عمػ  عيشػة مسثمػة مػغ األفػخاد , ثػع إعػادة تصبيػق السكةػاس عمييػا مػخة 

أف إعادة تصبيق السكةاس لمتعخؼ عمػ   (Adams)أخخػ بعج مخكر فتخة مشاسبة مغ الدمغ , إذ يخػ آدمد 
 .  (Adams, 1964, p. 58)  ثباتو , يجب أف يكػف خالؿ فتخة ال تقل عغ أسبػعيغ

كقج قاـ الباحث بتصبيق مكةاس الحاكخة االستباقةة الستخخاج الثبات بيحه الصخيقة عم  عيشة مكػنػة         
( شالبا كشالبة مغ بعس الكمةات, كبعج مخكر اسػبػعيغ مػغ التصبيػق األكؿ لمسكةػاس قػاـ الباحػث 50مغ )

اؿ معامػػػػل ارتبػػػػاط بيخسػػػػػف بإعػػػػادة تصبيػػػػق السكةػػػػاس ذاتػػػػو مػػػػخة أخػػػػخػ كعمػػػػ  العيشػػػػة ذاتيػػػػا , كبعػػػػج اسػػػػتعس
(Person Correlation Cofficient)  , لمتعخؼ عم  شبةعة العالقة بيغ دررات التصبيق األكؿ كالثػاني

 ( :  8ضيخ أف قةسة معامل الثبات لمسكةاس كمجاالتو لسا مبيغ في رجكؿ ) 
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 ( 8ججول ) 
 اسختبار(اعادة  بظخيقة)درجات ععاعل الثبات لسقياس الحاكخة اسستباقية 

 درجة ععاعل الثبات السقياس
 0.709 الجرجة الكمية 

كقج ُعجت ىحه الكةسة مؤشخًا عم  استقخار استجابات األفخاد عم  الحاكخة االستباقةة , إذ أف معامػل         
 ,Lazarous)( 0.93 – 0.62يكػػف مػغ ) (Likert)الثبات الحؼ يسكغ االعتساد عمةو لسا يػخػ لةكػخت 

فػػي حػػيغ يذػػيخ لخكنبػػاخ إلػػ  أنػػو إذا لػػاف معامػػل االرتبػػاط بػػيغ التصبيػػق األكؿ كالثػػاني  (228 :1963
 ( . 58, 1985ت االختبار )عةدػؼ, ( فأكثخ , فأف ذلظ يعج مؤشخًا ريجًا لثبا0.70)

 : )ععاعل الفاكخونباخ(استداق الجاخمي  -ثانيًا :
اط الػجاخمي بػيغ فقػخات السكةػاس )فيخلدػػف يذيخ معامل الثبات السدتخخج بيحه الصخيقػة إلػ  االرتبػ

( , إذ يعتسج ىحا األسمػب عم  اتداؽ أداء الفخد مػغ فقػخة إلػ  أخػخػ )ثػرنػجايظ كلػةجغ, 530,  1991, 
( . كلحدػػاب الثبػػات بيػػحه الصخيقػػة تػػع اسػػتعساؿ معادلػػة الفاكخكنبػػاخ لمسكةػػاس لكػػل كلمسجػػاالت 79, 1989

 :ضح ذلظ( يػ 9السدتخخرة لمسكةاس , كالججكؿ ) 
 ( 9ججول ) 

 الفا كخونباخ ععاعل الثبات لسقياس الحاكخة اسستباقية بظخيقة
 درجة ععاعل الثبات السقياس

 0.708 الجرجة الكمية

 
 وصف السقياس وترحيحو وحداب الجرجة الكمية : -
( فقخة, كمغ خالؿ االرخاءات االحرائةة 28برػرتو الشيائةة مغ ) الحاكخة االستباقةةتألف مكةاس        

الدابقة اعتسج الباحث السكةاس برػرتو الكمةة في أرخاء التحميل االحرائي لمفقخات بدبب معامالت 
االرتباط العالةة كالسختفعة بيغ لال السجاليغ )الحاكخة السخمدة ذاتةًا كالحاكخة السخمدة بيئةًا ( . يدتجيب في 

(, كيتع اعصاء البجيل )دائسا( دائسا, غالبا, احةانا, نادرا, ابجاضػئيا الصالب عم  خسدة بجائل لإلرابة )
 خسدة دررات في حيغ يعص  لمبجيل )ابجا( دررة كاحجة, كيربح ىحا الترحةح عكدةا لمفقخات ذات
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الصالب ىي , كبحلظ فأف السجػ الشطخؼ ألعم  دررة يسكغ اف يحرل عمييا عكذ اتجاه الخاصةة
 (.84( كبستػسط فخضي )28( كادن  دررة ىي )140)

 
 

 السؤشخات اإلحرائية لسقياس الحاكخة اسستباقية: 
إف مػػػغ السؤشػػػخات اإلحرػػػائةة التػػػي يشبغػػػي أف يترػػػف بيػػػا أؼ مكةػػػاس تتسثػػػل فػػػي التعػػػخؼ عمػػػ  

ػسػػػط الحدػػػابي شبةعػػػة التػزيػػػع االعتػػػجالي , الػػػحؼ يسكػػػغ التعػػػخؼ عمةػػػو بػاسػػػصة مؤشػػػخيغ أساسػػػييغ ىسػػػا ال
كاالنحخاؼ السعةارؼ , كأنو لمسا قمت دررة االنحخاؼ السعةارؼ كأقتخبػت مػغ الرػفخ , دؿ ذلػظ عمػ  كرػػد 

( . لػػحلظ فػػأف 168: 1977نػػػع مػػغ التجػػانذ أك التقػػارب بػػيغ قػػةع دررػػات التػزيػػع )البةػػاتي كأثشاسػػيػس , 
ُيعجاف مغ خرائز التػزيعات التكخارية , إذ يذيخ معامل  (Kurtosis)كالتفخشح  (Skewness)االلتػاء 

االلتػاء إل  دررة تخليد التكخارات عشج الكػةع السختمفػة لمتػزيػع كمعامػل التفػخشح إلػ  مػجػ تخليػد التكػخارات 
( , فسغ السسكػغ التسييػد بػيغ التػزيعػات مػغ 81 :1988في مشصقة ما لمتػزيع االعتجالي )عػدة كالخميمي, 

: 2002كنػع االلتػاء كالتفخشح , إذ يدػتعسل عػادة مؤشػخات إحرػائةة لمتعبيػخ عشيسػا )عػػدة,  خالؿ دررة
247 . ) 

كىكػػحا نجػػج أف معخفػػة دررػػة تفػػخشح أؼ تػزيػػع كنػعػػو يشبغػػي أف يقػػارف ىػػحا السعامػػل بسكةػػاس يتخػػح 
الكةاسػػػي ,  أساسػػػًا لػػػحلظ , كمػػػغ الستبػػػع أف يقػػػارف ىػػػحا بسعامػػػل التفػػػخشح السقابػػػل لػػػو فػػػي السشحػػػ  الصبةعػػػي

( , فػػػإذا زاد ىػػػحا 0.263كبحدػػػاب ىػػػحا السعامػػػل فػػػي السشحشػػػ  الصبةعػػػي الكةاسػػػي نجػػػج أف قةستػػػو تعػػػادؿ )
 1982السعامل عغ ىحه الكةسة يكػف التػزيع مدصحًا كإذا قل عشيا لػاف التػزيػع مػجببًا )العػاني كالغخابػي , 

كخة االسػػػتباقةة كالخلػػػػف إلػػػ  نتػػػائج ( . إف حدػػػاب السؤشػػػخات اإلحرػػػائةة اآلنفػػػة الػػػحلخ لسكةػػػاس الػػػحا66, 
 Statistical) التصبيػػق فةسػػا بعػػج , تصمبػػت مػػغ الباحػػث اسػػتعساؿ الحقيبػػة اإلحرػػائةة لمعمػػػـ االرتساعةػػة

Package For Social Science)  ًأك مػا يدػس  اخترػارا(SPSS)  فػي اسػتخخاج تمػظ السؤشػخات
 يػضح ذلظ:  (  10اإلحرائةة كرجكؿ) 

 (  10ججول ) 
 الحاكخة اسستباقيةالسؤشخات اإلحرائية لسقياس 

 القيؼ السؤشخات اإلحرائية ت
 84 الؾسط الفخضي 1

 93.8550 الؾسط الحدابي 2



69 

 

 

 0.64340 الخظأ السعياري لمؾسط 3

 93.5000 الؾسيط 4

 92.00 السشؾال 5

 12.86790 اسنحخاف السعياري  6

 165.583 التبايؽ 7

 -0.103- اسلتؾاء 8

 -0.072- التفخطح 9

 65.00 السجى 10

 59.00 أقل درجة 11

 124.00 أعمى درجة 12
 

كعشج مالحطة قةع السؤشخات اإلحرائةة األنفة الحلخ لسكةاس الحاكخة االستباقةة  , نجج أف تمظ   
معطع مؤشخات السقايةذ العمسةة , إذ تقتخب دررات مكةاس الحاكخة االستباقةة السؤشخات تتدق مع 

( يػضح  1كتكخاراتيا ندبةًا مغ التػزيع االعتجالي , مسا يدسح بتعسةع نتائج تصبيق ىحا السكةاس كشكل ) 
         ذلظ بةانةًا :

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1شكل)                                         
 تؾزيع درجات أفخاد عيشة البحث عمى عقياس الحاكخة اسستباقية(  1شكل ) 

 



71 

 

 

 :(  The Scale of Metacogntion)وراء السعخفة  عقياس عا (2

سع  الباحث لمحرػؿ عم  مكةاس ُمعّج ُمدبقًا لكةاس متغيخ ما كراء السعخفة كبعج اشالع الباحث          
 Schraw and)) عم  االدبةات كالجراسات الدابقة أستصاع الحرػؿ عم  ندخة أرشبةة لسكةاس

Dennison, 1994 ( كالحؼ شػرهKumar 1998 كالحؼ قاـ بتعخيبو كتكيةفو عم  البيئة العخبةة لل مغ )
 ىحا السكةاس لسجسػعة مغ االسباب, اعتساد( . لكةاس ىحا السفيـػ كعمةو ارتأػ  2009)رخاح كعبيجات )

 ىي : 
 عم  حج عمع الباحث. –السكةاس لاف السالئع لكةاس ىحا السفيـػ في رسةع الجراسات الدابقة 
  , كسيػلة حداب دررة اإلرابة عشيا.كضػح فقخاتو 
  . أعتساد السكةاس في أغمب الجراسات األرشبةة كالعخبةة الحجيثة 

كمغ أرل التحقق كاالشسئشاف لسالئسة ىحا السكةاس لكةاس مفيـػ ما كراء السعخفة لجػ شمة الجامعة       
 قاـ الباحث بعجد مغ اإلرخاءات , كىي:

 أ. تحجيج عفيؾم عا وراء السعخفة نغخيًا:  
(  لسا كراء  1994تعخيف )  شخاك ك ديشدػف  اعتسادتع تحجيج التعخيف الشطخؼ لمسفيػـ عغ شخيق      

السعخفة عم  أنيا : " تشطةع العسمةات السعخفةة مغ قبل الستعمسيغ لتعمسيع , كالحؼ يذسل التخصةط 
 Schraw andقبة الفيع كاستخاتةجةات الترحةح كالتقيةع " . )كاستخاتةجات أدارة السعمػمات كمخا

Dennison, 1994   .الحؼ سبقت اإلشارة إلةو في الفرل األكؿ ) 
 : وصف السقياس وتعسيسو وحدب الجرجةب . 
( دررة , عم  كفق 1 -5لكل فقخة مغ فقخات مكةاس ما كراء السعخفة خسدة بجائل متجررة مغ )     

( لمبجيل الثاني 4( لمبجيل األكؿ )دائسًا( كالجررة )5مفتاح الترحةح الحؼ يذيخ إل  اعصاء الجررة )
( لمبجيل )أبجًا(, 1رًا( كالجررة )( لمبجيل الخابع )ناد2( لمبجيل الثالث )احةانًا( كالجررة )3)غالبًا( كالجررة )

 ( .5,  4,  3,  2,  1ىحا في حالة الفقخات االيجابةة , اما في حالة الفقخات العكدةة فةكػف التجرج ) 

 ج. إعجاد تعميسات السقياس: 
سع  الباحث إل  أف تكػف تعمةسات السكةاس كاضحة كدقةقة , ألنيا تعج بسثابة الجليل الحؼ يدتخشج      
سدتجيب عشج إرابتو عم  فقخات السكةاس بكل صخاحة كصجؽ كمػضػعةة لغخض البحث  العمسي بو ال

 مع اإلشارة لمسدتجيبيغ بأنو ال تػرج ىشاؾ إرابة صحةحة كأخخػ خاشئة بقجر ما تعبخ عغ رأييع , لسا
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رابة شمب مشيع عجـ  ذلخ االسع , كأف اإلرابة لغ يصمع عمييا أحج سػػ الباحث مغ ارل مػضػعةة اإل
 كالتقميل مغ التأثيخ الدمبي السحتسل في دقتيا .

 د . آراء السحكسيؽ في صالحية فقخات عا وراء السعخفة وتعميساتِو:

( إل  اف افزل كسيمة  لمتأكج مغ صالحةة الفقخات لكةاس صفة ما , ىي Ebel,1972ُيذيخ ايبل )    
الرفة التي كضعت مغ ارميا )  قةاـ مجسػعة مغ الخبخاء كالسختريغ بتقجيخ صالحيتيا لكةاس

Ebel,1972:555 ( 10عم  )42( , كاستشادًا إل  ذلظ ُعِخَض السكةاس برةغتِو األكلةة ذات الفقخات الػ
( متزسشًا اليجؼ مغ البحث  كالتعخيف الشطخؼ  3مغ السحكسيغ السختريغ في مجاؿ عمع الشفذ) ممحق/

 السعتسج لغخض إبجاء ارائيع فةسا يخز : 
 حةة الفقخات لكةاس ما كضعت الرمِو.مجػ صال *
 مجػ مالئسة الفقخة لمسجاؿ الحؼ كضعت فةو.* 
 مجػ مالئسة بجائل اإلرابة. *

إرخاء ما يخكنو مغ تعجيالت )إعادة صةاغة, أك ححؼ, أك إضافة ( عم  الفقخات. كاعتسادًا عم  آراء  *
( 42الفقخة أك رفزيا تع اإلبقاء عم  )%( فأكثخ لغخض قبػؿ  80كمالحطات الخبخاء كباعتساد ندبة )

فقخة مع أرخاء بعس التعجيالت البدةصة عم  عجد مشيا , لسا حرمت مػافقتيع عم  تعمةسات السكةاس 
 ( يبيغ ذلظ.11كبجائل اإلرابة , كرجكؿ )

 (11ججول )
 آراء السحكسيؽ في صالحية فقخات عقياس عا وراء السعخفة

عدد  أزقام الفقساث

 املحنمين

 وظبت

 اإلاىافقىن 

وظبت 

 اإلاعازطىن 

 اإلاالخظاث

 املجاى ألاوى: جىظُم اإلاعسفتفقساث 

13,353,323,31313,31,31131,31531,312 

جمذ اإلاىافقت على حمُع  %, %,,1 ,1

الفقساث مع الخعدًل على 

 بعظها

 املجاى الثاوي: معسفت اإلاعسفتفقساث 

13,353,323,31313,31,31131,31531,31216, 

جمذ اإلاىافقت على حمُع  %, %,,1 ,1

الفقساث مع الخعدًل على 

 بعظها
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 املجاى الثاوي: معالجت اإلاعسفتفقساث 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

جمذ اإلاىافقت على حمُع  %, %,,1 ,1

الفقساث مع الخعدًل على 

 بعظها

( 42كبحلظ يبق  عجد فقخات مكةاس ما كراء السعخفة الُسعج لتحميل الفقخات إحرائةًا مكػف مغ )       
 ( . 7فقخة , )ممحق / 

 ه . وضؾح تعميسات السقياس وفقخاتو:
لزساف كضػح تعمةسات السكةاس كفيع فقخاتِو لعيشة البحث ُشّبق السكةاس عم  عيشة استصالعةة         

( شالبًا كشالبة مغ شمبة رامعة القادسةة , كتست اإلرابة بحزػر الباحث , كشمب 30بمغ عجد أفخادىا )
مشيع إبجاء مالحطاتيع حػؿ كضػح الفقخات كصةاغتيا كشخيقة اإلرابة عمييا , كفةسا إذا لانت ىشاؾ 
فقخات غيخ مفيػمة , كتبيغ مغ ىحا التصبيق أف تعمةسات السكةاس كفقخاتو لانت كاضحة كلةذ ىشاؾ 

كاف متػسط كقت  ( دقةقة15-11رة لتعجيل أؼ مشيا كلاف الػقت السدتغخؽ لإلرابة يتخاكح بيغ )حا
 .( دقائق15-10االرابة لاف )

 و . التحميل اإلحرائي لفقخات عقياس عا وراء السعخفة :
لػف ُيعج تحميل الفقخات احرائةًا مغ الستصمبات االساسةة لبشاء السقايةذ التخبػية كالشفدةة          

التحميل السشصقي ليا قج اليكذف عغ صالحيتيا أك صجقيا بالذكل الجقيق ,  كيعج أسمػب السجسػعتيغ 
تيغ )اإلتداؽ الخارري( , كأسمػب عالقة دررة الفقخة بالجررة الكمةة )اإلتداؽ الجاخمي( إرخائييغ يالصخف

 (.43: 1981ائي )الدكبعي كاخخكف, مشاسبيغ في التحميل اإلحر

 حميل الفقخات :* أجخاء ت
إف اليجؼ مغ أرخاء تحميل الفقخات ىػ استخخاج القػة التسييدية لمفقخات كاإلبقاء عم  الفقخات السسيدة       

( حيث 85: 1983( )عبج الخحسغ , Ebel 1972: 392في السكةاس كاستبعاد الفقخات غيخ السسيدة)
يد بيغ ذكؼ السدتػيات العمةا كذكؼ السدتػيات يقرج بالقػة التسييدية لمفقخات مجػ قجرة الفقخة عم  التسي

( كيعج تسييد الفقخات رانبًا Shaw , 1967: 450الجنةا مغ األفخاد بالشدبة لمدسة التي تكةديا الفقخة .)
ميسًا مغ التحميل اإلحرائي لفقخات السكةاس ألف مغ خاللو تتأكج مغ لفاءة فقخات السقايةذ الشفدةة , إذ 

         .(Ebel, 1972: 399فقخات السكةاس عم  الكذف عغ الفخكؽ الفخدية بيغ األفخاد )أنيا تؤشخ قجرة 
عم  ضخكرة إبقاء الفقخات ذات القػة التسيدية في الرػرة الشيائةة  Chiselli, et .alكيؤلج ريدلي كآخخكف 

 :Chiselli , et,al., 1981لمسكةاس كاستبعاد الفقخات غيخ السسيدة أك تعجيميا أك تجخبتيا مغ رجيج   .)
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p. 434 كيعج أسمػب السجسػعتيغ الستصخفتيغ , كعالقة دررة الفقخة بالجررة الكمةة لمسكةاس, كعالقة )
السجاؿ بالجررة الكمةة, كعالقة لل مجاؿ بالسجالت االخخػ مغ االساليب السشاسبة في عسمةة تحميل 

 الفقخات كقج أستعسميا الباحث ليحا الغخض .
 Contrasted Groupsتيؽ . يؽ الظخفأ ة السجسؾعتي

لحداب القػة التسييدية لكل فقخة مغ فقخات مكةاس ما كراء السعخفة , قاـ بدحب عيشة عذػائةة 
( شالبا كشالبة, كبعج ترحةح 400بالصخيقة الصبكةة ذات التػزيع التشاسبي,  كبمغت عيشة التحميل )

رة عم  ما كراء السعخفة, تع تختيب الجررات تشازلةًا استجابات السفحػصيغ كحداب الجررة الكمةة لكل استسا
%( مغ االستسارات الحاصمة عم  أعم  27ابتجاًء مغ أعم  دررة كانتياء بأدن  دررة, كتع اختةار ندبة )

استسارة( كتخاكحت درراتيا بيغ  108الجررات لسكةاس ما كراء السعخفة كسسيت بالسجسػعة العمةا بػاقع )
%(مغ االستسارات الحاصمة عم  أدن  الجررات كسسيت 27رة, كاختةار ندبة )( در 189( ال  )210)

 ( دررة.68( ال  )158استسارة( كتخاكحت درراتيا بيغ ) 108بالسجسػعة الجنةا بػاقع )
% العمةا كالجنةا مغ الجررات تسثل أفزل ندبة يسكغ أخحىا في تحميل 27كىكحا فأف ندبة 

مجسػعتيغ بأقر  ما يسكغ مغ حجع كتسايد , حيشسا يكػف تػزيع الجررات الفقخات , كذلظ ألنيا تقجـ لشا 
 ( .74,  1981عم  السكةاس عم  صػرة مشحش  التػزيع االعتجالي )الدكبعي كآخخكف , 

كبعج استخخاج الػسط الحدابي كالتبايغ لكال السجسػعتيغ العمةا كالجنةا عم  مكةاس ما كراء السعخفة , قاـ 
لعيشتيغ مدتقمتيغ الختبار داللة الفخكؽ بيغ أكساط السجسػعتيغ  (t. test)الباحث بتصبيق االختبار التائي 

( . 35, 1990فقخة بيغ السجسػعتيغ )مايخز , , كذلظ ألف الكةسة التائةة السحدػبة تسثل القػة التسييدية لم
كُعّجت الكةسة التائةة السحدػبة مؤشخًا لتسييد لل فقخة مغ خالؿ مقارنتيا بالكةسة الججكلةة. كيػضح رجكؿ 

 ( دررات القػة التسييدية لفقخات مكةاس ما كراء السعخفة بصخيقة السجسػعتيغ الستصخفتيغ:  12) 
 ( 12 ججول )

 لفقخات عقياس عا وراء السعخفة بظخيقة السجسؾعتيؽ الستظخفتيؽ القؾة التسييدية
 السجسؾعة الجنيا السجسؾعة العميا رقؼ

القيسة التائية 
 السحدؾبة

القيسة 
 الججولية

(1.96) 

 
 الفقخة الشتيجة

الؾسط 
 الحدابي

اسنحخاف 
 السعياري 

الؾسط 
 الحدابي

اسنحخاف 
 السعياري 

 دالة                12.623 1.07695 3.2870 0.50431 4.7315  .1
 دالة                6.512 1.07940 3.5556 1.00913 4.4815  .2
 دالة                13.082 1.08946 3.1667 0.55128 4.7037  .3
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 دالة                12.333 0.97245 3.3704 0.59332 4.7222  .4
 دالة                15.974 0.98430 3.0556 0.52251 4.7685  .5
 دالة                13.394 1.08751 3.4352 0.34955 4.9074  .6
 دالة                12.282 1.05848 3.1019 0.67152 4.5833  .7
 دالة               12.190 1.07792 3.3426 0.54465 4.7593  .8
 دالة               13.117 1.05393 3.4630 0.36410 4.8704  .9
 دالة               6.512 1.07940 3.5556 1.00913 4.4815  .10
 دالة               11.113 1.02850 3.3704 0.57344 4.6296  .11
 دالة               13.394 1.08751 3.4352 0.34955 4.9074  .12
 دالة               10.276 1.11455 3.3611 0.63530 4.6296  .13
 دالة               10.185 1.08691 3.4259 0.66738 4.6759  .14
 دالة               13.394 1.08751 3.4352 0.34955 4.9074  .15
 دالة               9.115 1.10632 3.4815 0.67971 4.6204  .16
 دالة               11.510 1.05422 3.5278 0.50841 4.8241  .17
 دالة               14.607 1.03667 3.0093 0.61537 4.7037  .18
 دالة               13.690 1.00582 3.0833 0.60516 4.6296  .19
 دالة             10.747 1.11672 3.1204 0.72987 4.5000  .20
 دالة             10.403 1.04569 3.5000 0.61220 4.7130  .21
 دالة             13.168 1.05541 3.3704 0.44990 4.8241  .22
 دالة              11.509 1.12506 3.6204 0.29121 4.9074  .23
 دالة              17.055 0.99022 3.1389 0.36410 4.8704  .24
 دالة              13.168 1.05541 3.3704 0.44990 4.8241  .25
 دالة              10.349 1.13119 3.1944 0.66276 4.5000  .26
 دالة              13.168 1.05541 3.3704 0.44990 4.8241  .27
 دالة              17.055 0.99022 3.1389 0.36410 4.8704  .28
 دالة              17.055 0.99022 3.1389 0.36410 4.8704  .29
 دالة             13.045 1.05126 3.4167 0.44961 4.8519  .30
 دالة             10.615 1.14064 3.2685 0.65329 4.6111  .31
 دالة              8.896 1.11846 2.9630 0.88759 4.1852  .32
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 دالة              8.941 1.00892 3.8611 0.53236 4.8426  .33
 دالة              10.921 1.08080 3.5093 0.57615 4.7963  .34
 دالة              8.941 1.00892 3.8611 0.53236 4.8426  .35
 دالة              10.921 1.08080 3.5093 0.57615 4.7963  .36
 دالة               9.783 1.05146 3.1852 0.76166 4.4074  .37
 دالة               11.206 1.12586 3.1481 0.66041 4.5556  .38
 دالة               12.423 1.15455 3.3519 0.42862 4.8241  .39
 دالة               13.391 1.11350 3.4444 0.31395 4.9352  .40
 دالة               12.883 1.05126 3.4167 0.42862 4.8241  .41
 دالة               12.466 1.07180 3.0278 0.68813 4.5556  .42

 
 ب / عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسقياس) استداق الجاخمي(

  Immediate Criterion Measuresتسثل الجررة الكمةة لمسكةاس بسثابة قةاسات محكةة آنةة 
مغ خالؿ أرتباشيا بجررة األفخاد عم  الفقخات كمغ ثع فأف أرتباط دررة الفقخة بالجررة الكمةة 
لمسكةاس يعشي أف الفقخة تكةذ السفيـػ نفدو الحؼ تكةدو الجررة الكمةة كفي ضػء ىحا السؤشخ يتع 

باط درراتيا ( التي تكػف معامالت أرتLindauist , 1957: p. 286األبقاء عم  الفقخات .)
( كالسكةاس الحؼ تشتخب Anastasi , 1976 : p. 154بالجررة الكمةة لمسكةاس دالة أحرائةًا.)

فقخاتو عم  كفق ىحا السؤشخ يستمظ صجقًا بشائةًا كمغ مسيدات ىحا األسمػب أنو يقجـ مكةاسًا 
 Pearson( كقج استعسل معامل ارتباط بيخسػف )Smith , 1966 :p.70متجاندًا في فقخاتو .)

Correlation الستخخاج العالقة االرتباشةة بيغ دررة لل فقخة مغ فقخات السكةاس كالجررة الكمةة لػ)
( استسارة كىي االستسارات ذاتيا التي خزعت لتحميل الفقخات في ضػء السجسػعتيغ 400)

لحخرة لسعامل بالكةسة اعشج مقارنتيا كاتزح اف قةع معامالت االرتباط لجسةع الفقخات الستصخفتيغ , 
( يػضح  13, كرجكؿ )  398كدررة حخية  (0.05)مدتػػ داللة  ,ك(0.098)االرتباط, البالغة 

 ذلظ. 
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 (  13ججول ) 
 ععاعالت ارتباط بيخسؾن بيؽ درجة الفقخة والجرجة الكمية عمى عقياس عا وراء السعخفة

 الفقخة
ععاعل 
 اسرتباط

 الفقخة
ععاعل 
 اسرتباط

 الفقخة
ععاعل 
 اسرتباط

1 0.571 15 0.656 29 0.674 

2 0.364 16 0.452 30 0.586 

3 0.593 17 0.510 31 0.465 

4 0.540 18 0.613 32 0.416 

5 0.633 19 0.579 33 0.447 

6 0.656 20 0.534 34 0.546 

7 0.529 21 0.501 35 0.447 

8 0.548 22 0.624 36 0.546 

9 0.584 23 0.530 37 0.451 

10 0.364 24 0.674 38 0.512 

11 0.504 25 0.624 39 0.498 

12 0.656 26 0.506 40 0.641 

13 0.438 27 0.624 41 0.512 

14 0.507 28 0.674 42 0.520 

 
 ج / عالقة درجة الفقخة بجرجة السجال لمسقياس) استداق الجاخمي( :

استخجاـ ىحا السؤشخ لمتأكج مغ أف فقخات السكةاس تديخ في السدار نفدو الحؼ يديخ فةو 
السجاؿ, كقجتع استخخاج العالقة االرتباشةة بيغ دررة لل فقخة كالجررة الكمةة لمسجاؿ, كلتحقيق 

لمسكةاس, كبعج ذلظ تع  الثالثةذلظ حدبت الجررة الكمةة ألفخاد العيشة عم  كفق السجاالت 
خاج معامل ارتباط بيخسػف بيغ دررات أفخاد العيشة عم  كفق لل فقخة مغ فقخات لل مجاؿ استخ

كدرراتيع الكمةة عم  ذلظ السجاؿ كضيخ أف معامالت االرتباط رسةعيا دالة إحرائةًا عشج 
, كدررة  (0,05)مدتػػ داللة ك  (0.098)مقارنتيا بالكةسة الحخرة لسعامل االرتباط, البالغة 

 . ( يػضح ذلظ 14كرجكؿ )  (398حخية )
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 ( 14ججول ) 
 درجة الفقخة بجرجة السجال لمسقياس) استداق الجاخمي( ععاعالت ارتباط
 ععالجة السعخفة ععخفة السعخفة تشغيؼ السعخفة

 اسرتباط الفقخة اسرتباط الفقخة اسرتباط الفقخة
1 0.582 1 0.464 1 0.441 

2 0.443 2 0.484 2 0.521 

3 0.553 3 0.597 3 0.597 

4 0.495 4 0.562 4 0.521 

5 0.614 5 0.502 5 0.597 

6 0.714 6 0.483 6 0.428 

7 0.499 7 0.705 7 0.515 

8 0.555 8 0.524 8 0.459 

9 0.554 9 0.728 9 0.584 

10 0.443 10 0.705 10 0.546 

11 0.480 11 0.486 11 0.482 

12 0.714 12 0.705 12 - 
13 0.411 13 0.728 13 - 
14 0.509 14 0.728 14 - 
15 0.714 15 0.557 15 - 
16 - 16 0.439 16 - 

 
 

 ج/ عالقة درجة السجال بالجرجة الكمية لمسجاست اسخخى والجرجة الكمية لمسقياس 
 ) استداق الجاخمي( :

تػػػػع التحقػػػػق مػػػػغ ذلػػػػظ مػػػػغ خػػػػالؿ اسػػػػتعساؿ معامػػػػل ارتبػػػػاط بيخسػػػػػف إليجػػػػاد العالقػػػػة بػػػػيغ      
دررػػػػات األفػػػػخاد عمػػػػ  لػػػػل مجػػػػاؿ كالجررػػػػة الكمةػػػػة لمسكةػػػػاس, كذلػػػػظ ألف ارتباشػػػػات السجػػػػاالت 
الفخعةػػػػػػػػة ببعزػػػػػػػػيا الػػػػػػػػبعس كبالجررػػػػػػػػة الكمةػػػػػػػػة لمسكةػػػػػػػػاس ىػػػػػػػػي قةاسػػػػػػػػات أساسػػػػػػػػةة لمتجػػػػػػػػانذ 

 (.Anastasi,1976:155خاد قةاسو )كتداعج عم  تحجيج مجاؿ الدمػؾ الس
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( اسػػػػػتسارة, كأشػػػػػارت الشتػػػػػائج إلػػػػػ  أف معػػػػػامالت 400كلتحقيػػػػػق ذلػػػػػظ اعتسػػػػػجت الباحػػػػػث )     
ارتبػػػػػػاط دررػػػػػػة لػػػػػػل مجػػػػػػاؿ بالجررػػػػػػة الكمةػػػػػػة دالػػػػػػة إحرػػػػػػائةًا عشػػػػػػج مقارنتيػػػػػػا بالكةسػػػػػػة الحخرػػػػػػة 

( كالجػػػػػػػجكؿ ) 398) كدررػػػػػػػة حخيػػػػػػػة (0,05)كمدػػػػػػػتػػ  (0.098)لسعامػػػػػػػل االرتبػػػػػػػاط, كالبالغػػػػػػػة 
 ( يػضح ذلظ. 15

 (15ججول ) 
والسجاست اسخخى  عا وراء السعخفةععاعالت اسرتباط بيؽ الجرجة الكمية لكل عجال عؽ 

 والجرجة الكمية لمسقياس نفدو
 الجرجة الكمية ععالجة السعخفة ععخفة السعخفة تشغيؼ السعخفة لسجاست
 **0.844 **0.805 **0.831 1 تشغيؼ السعخفة

 **0.848 **0.791 1 - ععخفة السعخفة

 **0.806 1 - - ععالجة السعخفة
 1 - - - الجرجة الكمية

فقخة مػزعة عم   42كبحلظ بقي السكةاس بعج استعساؿ االرخاءات الدابقة مكػف مغ      
( فقخة لسجاؿ معخفة السعخفة, 16( فقخات لسجاؿ تشطةع السعخفة , ك)15ثالثة مجاالت بػاقع )

 ( فقخة لسجاؿ معالجة السعخفة.11ك)
 الخرائص القياسية ) الديكؾعتخية ( لسقياس عا وراء السعخفة:

يخػ السخترػف بالكةاس الشفدي ضخكرة التحقق مغ بعس الخرائز الكةاسةة في أعجاد      
السكةاس الحؼ يتع بشاءه اك تبشةو ميسا لاف الغخض مغ استخجامو مثل الرجؽ كالثبات )عالـ , 

( , إذ تػفخ ىحه الخرائز شخكط الجقة كالرالحةة لسا ييتع السكةاس بسعخفتو 209:  1986
فالسكةاس الرادؽ ىػ السكةاس الحؼ يكةذ ما أعج لكةاسو . (159: 1983الخحسغ, عبج كقةاسو )

أك يحقق الغخض الحؼ أعج ألرمو , كأف السكةاس الثابت ىػ السكةاس الحؼ يكةذ بجررة مقبػلة مغ 
 ( . 335: 2002الجقة ) عػدة , 
 Validityأ ػ الرجؽ . 
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إل  أف الرجؽ يجؿ عم  قةاس الفقخات لسا يفتخض اف تكةدو  Oppenheimيذيخ أكبشيايع      
(Oppenheim , 1973 : p. 69-70 كالسدتػػ أك الجررة التي يكػف فييا قادرًا عم  تحقيق )

( كىشاؾ عجة أساليب لتقجيخ صجؽ Stanley & Hopkins , 1972 : p. 101أىجاؼ معيشة ) 
ت أخخػ يتع الحرػؿ عم  تقجيخ لةفي لمكةاس األداة إذ يسكغ الحرػؿ عم  تقجيخ لسي كفي حاال

 ( كبيحا الرجد استعسل الباحث عجة مؤشخات لمرجؽ كىي :360:  1980)فخج , 
 Face Validityػ الرجؽ الطاىخؼ  1

إف أفزل شخيقة لحداب الرجؽ الطاىخؼ. ىي عخض الباحث  فقخات السكةاس قبل تصبةقو عم  
تسكشيع مغ الحكع عم  صالحةة فقخات االختبار في  مجسػعة مغ السحكسيغ الحيغ يترفػف بخبخة

قةاس الخاصةة السخاد قةاسيا , بحيث تجعل الباحث مصسئشًا إل  آرائيع كيأخح باألحكاـ التي يتفق 
(. كقج تحقق ىحا الشػع مغ 265: 2010%( فأكثخ ) الكبةدي ,80عمييا معطسيع أك بشدبة )

سكةاس كفقخاتو عم  مجسػعة مغ السحكسيغ الرجؽ في السكةاس الحالي كذلظ عشجما عخض ال
 . (3)ممحق/ ,الستخرريغ في ميجاف عمع الشفذ

 . عؤشخات صجق البشاء :2
أكثخ أنػػاع الرػجؽ قبػػاًل , إذ يػخػ عػجد لبيػخ مػغ  (Constract Validity)يعج صجؽ البشاء 

لمرجؽ مغ حيث تذػبع السكةػاس بػالسعش  العػاـ  Ebelالسختريغ أنو يتفق مع رػىخ مفيـػ أيبل , 
( , كيتحقػػق ىػػحا الشػػػع مػػغ الرػػجؽ , حيشسػػا يكػػػف لػػجيشا معةػػار نقػػخر 131, ص 1990)األمػػاـ , 

عمػػػ  أساسػػػو أف السكةػػػاس يكػػػةذ بشػػػاًء نطخيػػػًا محػػػجدًا . كقػػػج تػػػػفخ ىػػػحا الشػػػػع مػػػغ الرػػػجؽ فػػػي ىػػػحا 
  -السكةاس )ما كراء السعخفة( مغ خالؿ السؤشخات اآلتةة :

 يتؽ.يظخفلأ. اسمؾب السجؾعتيؽ ا
 ب. ارتباط درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسقياس.

 ج. ارتباط درجة الفقخة بجرجة السجال.
 د.ارتباط درجة السجال بالجرجات السجاست اسخخى.
 دة. ارتباط درجة السجال بالجرجة الكمية لمسقياس.
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ؿ تكةذ السفيـػ نفدو الحؼ يكةدو السكةاس كتيتع الصخائق الدابقة بسعخفة أف الفقخة اك السجا
 .   (Lindquist, 1951, p. 282)ككل, كيػفخ ىحا أحج مؤشخات صجؽ البشاء 

 

 عؤشخات الثبات  -ب 
يعشي دقة السكةاس , كأنو يعخؼ إحرائةًا بشدبة التبايغ الحكةقي إل   (Reliability)إذا لاف الثبات 

التبايغ الكمي , أك مخبع معامل االرتباط بيغ العالمات الحكةكةة كالعالمات الطاىخية )عػدة , 
( , فأنو يعشي أيزًا الجقة كاالتداؽ في أداء األفخاد كاالستقخار في الشتائج عبخ 429, ص 2005

 ,Baron)س الثابت يعصي الشتائج نفديا إذا تع تصبةقو عم  األفخاد أنفديع مخة ثانةة الدمغ , فالسكةا

1981:418) . 

كلقػػػػج أشػػػػارت أدبةػػػػات الكةػػػػاس الشفدػػػػي إلػػػػ  إمكانةػػػػة قةػػػػاس الثبػػػػات بعػػػػجة شخائػػػػق , إذ يػػػػخػ 
)كخكنبػػاخ( أف اتدػػاؽ دررػػات االسػػتجابات يػػتع عبػػخ سمدػػمة مػػغ الكةاسػػات مشيػػا : االتدػػاؽ الػػجاخمي 

(Internal Consistency)  كالحؼ يتحقق إذا لانت فقخات السكةاس تكةذ السفيـػ نفدػو , كاالتدػاؽ
كالحؼ يتحقق حيشسا يدتسخ السكةاس في إعصاء الشتائج نفديا  (External Consistancy)الخارري 

 .  (Holt & Irving, 1971: 60)إذا ما تع إعادة تصبةقو عبخ مجة زمشةة 
خؽ بػيغ شخيقتػي االتدػاؽ الػجاخمي كإعػادة االختبػار )االتدػاؽ الخػارري( , كىكحا يبجك أف الف

ىػ أف معامل الثبات في الصخيقة األكل  يذيخ إل  التجانذ بيغ الفقخات )حيث يقرج بالتجانذ أف 
الفقػػخات تكػػةذ مفيػمػػًا كاحػػجًا( , فػػي حػػيغ يذػػيخ معامػػل الثبػػات بصخيقػػة إعػػادة االختبػػار إلػػ  دررػػة 

 1981في إراباتيع عم  السكةاس عبخ فتخة مشاسبة مػغ الػدمغ )الدكبعػي كآخػخكف ,  استقخار األفخاد
:33 .) 

  -كعمةو قاـ الباحث باستخخاج ثبات مكةاس بتمظ الصخيقتيغ كلسا يأتي :
  Retest  -(Testإعادة اسختبار اسختار و )طخيقة استداق الخارجي  -أوًس :

تتزػػػسغ ىػػػحه الصخيقػػػة تصبيػػػق السكةػػػاس عمػػػ  عيشػػػة مسثمػػػة مػػػغ األفػػػخاد , ثػػػع إعػػػادة تصبيػػػق 
أف إعػػادة  (Adams)السكةػػاس عمييػػا مػػخة أخػػخػ بعػػج مػػخكر فتػػخة مشاسػػبة مػػغ الػػدمغ , إذ يػػخػ آدمػػد 

 ,Adams)تصبيق السكةػاس لمتعػخؼ عمػ  ثباتػو , يجػب أف يكػػف خػالؿ فتػخة ال تقػل عػغ أسػبػعيغ 
1964, p. 58)  . 
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كلقج قاـ الباحث بتصبيق مكةاس ما كراء السعخفة السػتخخاج الثبػات بيػحه الصخيقػة عمػ  عيشػة 
( شالبػػػا كشالبػػػة مػػػغ بعػػػػس الكمةػػػات, كبعػػػج مػػػخكر اسػػػبػعيغ مػػػغ التصبيػػػػق األكؿ 50مكػنػػػة مػػػغ )

لمسكةػػاس قػػاـ الباحػػث بإعػػادة تصبيػػق السكةػػاس ذاتػػو مػػخة أخػػخػ كعمػػ  العيشػػة ذاتيػػا , كبعػػج اسػػتعساؿ 
لمتعػػخؼ عمػػ  شبةعػػة العالقػػة بػػيغ  (Person Correlation Cofficient)تبػػاط بيخسػػػف معامػػل ار 

دررػػات التصبيػػق األكؿ كالثػػاني , ضيػػخ أف قةسػػة معامػػل الثبػػات لمسكةػػاس كمجاالتػػو لسػػا مبػػيغ فػػي 
  .(   16رجكؿ ) 

 ( 16ججول ) 
 اعادة اسختبار درجات ععاعل الثبات لسقياس عا وراء السعخفة بظخيقة

 درجة ععاعل الثبات السقياس 
 0.715  عاوراء السعخفة 

كقج ُعجت ىحه الكةسة مؤشخًا عم  اسػتقخار اسػتجابات األفػخاد عمػ  مػا كراء السعخفػة , إذ أف  
( 0.93 – 0.62يكػػػف مػػغ ) (Likert)معامػػل الثبػػات الػػحؼ يسكػػغ االعتسػػاد عمةػػو لسػػا يػػخػ لةكػػخت 

(Lazarous, 1963, P. 228)  فػػي حػػيغ يذػػيخ لخكنبػػاخ إلػػ  أنػػو إذا لػػاف معامػػل االرتبػػاط بػػيغ
( فػػػأكثخ , فػػػأف ذلػػػظ يعػػػج مؤشػػػخًا ريػػػجًا لثبػػػات االختبػػػار )عةدػػػػؼ , 0.70التصبيػػػق األكؿ كالثػػػاني )

1985 :58 . ) 
 : )معامل الفاكخكنباخ(االتداؽ الجاخمي  -ثانةًا :

يذيخ معامل الثبات السدتخخج بيحه الصخيقة إل  االرتباط الجاخمي بػيغ فقػخات السكةػاس )فيخلدػػف , 
( , إذ يعتسػػػج ىػػػحا األسػػػمػب عمػػػ  اتدػػػاؽ أداء الفػػػخد مػػػغ فقػػػخة إلػػػ  أخػػػخػ )ثػرنػػػجايظ 530: 1991

 ( . 79: 1989كلةجغ , 
س لكػػل كلمسجػػاالت كلحدػػاب الثبػػات بيػػحه الصخيقػػة تػػع اسػػتعساؿ معادلػػة الفاكخكنبػػاخ لمسكةػػا

 :( يػضح ذلظ 17السدتخخرة لمسكةاس , كالججكؿ ) 
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 ( 17ججول ) 
 الفا كخونباخ درجات ععاعل الثبات لسقياس عا وراء السعخفة بظخيقة

 درجة ععاعل الثبات السقياس 
 0.748  عاوراء السعخفة 

 
 وصف السقياس وترحيحو وحداب الجرجة الكمية :

ثالثة مجاالت بػاقع كبػاقع  ( فقخة,42برػرتو الشيائةة مغ ) كراء السعخفةما تألف مكةاس      
( فقخة لسجاؿ 11( فقخة لسجاؿ معخفة السعخفة, ك)16( فقخات لسجاؿ تشطةع السعخفة , ك)15)

دائسا, غالبا, احةانا, يدتجيب في ضػئيا الصالب عم  خسدة بجائل لالرابة ) معالجة السعخفة.
اعصاء البجيل )دائسا( خسدة دررات في حيغ يعص  لمبجيل )ابجا( دررة (, كيتع نادرا, ابجا

كاحجة,كيربح ىحا الترحةح عكدةا لمفقخات ذات التػرو الدمبي, كبحلظ فأف السجػ الشطخؼ ألعم  
( كبستػسط فخضي 42( كادن  دررة ىي )210دررة يسكغ اف يحرل عمييا الصالب ىي )

(126.) 
 

 عا وراء السعخفة:  السؤشخات اإلحرائية لسقياس -
إف مغ السؤشخات اإلحرائةة التي يشبغي أف يترف بيا أؼ مكةاس تتسثل في التعخؼ عم  
شبةعػػػػة التػزيػػػػع االعتػػػػجالي , الػػػػحؼ يسكػػػػغ التعػػػػخؼ عمةػػػػو بػاسػػػػصة مؤشػػػػخيغ أساسػػػػييغ ىسػػػػا الػسػػػػط 
الحدابي كاالنحخاؼ السعةارؼ , كأنو لمسا قمت دررة االنحخاؼ السعةػارؼ كأقتخبػت مػغ الرػفخ , دؿ 

 1977د نػع مغ التجانذ أك التقارب بيغ قةع دررات التػزيػع )البةػاتي كأثشاسػيػس , ذلظ عم  كرػ 
:168 . ) 

ُيعػػجاف مػػغ خرػػائز التػزيعػػات  (Kurtosis)كالتفػػخشح  (Skewness)كػػحلظ فػػأف االلتػػػاء 
التكخارية , إذ يذيخ معامػل االلتػػاء إلػ  دررػة تخليػد التكػخارات عشػج الكػةع السختمفػة لمتػزيػع كمعامػل 

, 1988التفػػخشح إلػػ  مػػجػ تخليػػد التكػػخارات فػػي مشصقػػة مػػا لمتػزيػػع االعتػػجالي )عػػػدة كالخميمػػي , 
رة كنػع االلتػاء كالتفخشح , إذ يدتعسل ( , فسغ السسكغ التسييد بيغ التػزيعات مغ خالؿ در 81ص

 ( . 247: 2002عادة مؤشخات إحرائةة لمتعبيخ عشيسا )عػدة, 
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كىكحا نجج أف معخفة دررػة تفػخشح أؼ تػزيػع كنػعػو يشبغػي أف يقػارف ىػحا السعامػل بسكةػاس 
عػػي يتخػػح أساسػػًا لػػحلظ , كمػػغ الستبػػع أف يقػػارف ىػػحا بسعامػػل التفػػخشح السقابػػل لػػو فػػي السشحػػ  الصبة

( , 0.263الكةاسي , كبحداب ىحا السعامل فػي السشحشػ  الصبةعػي الكةاسػي نجػج أف قةستػو تعػادؿ )
فإذا زاد ىحا السعامل عغ ىحه الكةسة يكػف التػزيع مدصحًا كإذا قل عشيا لاف التػزيػع مػجببًا )العػاني 

 ( . 66: 1982كالغخابي , 
كراء السعخفػػة كالخلػػػف إلػػ  نتػػائج  إف حدػاب السؤشػػخات اإلحرػػائةة اآلنفػػة الػػحلخ لسكةػػاس مػػا

التصبيػػػػػق فةسػػػػػا بعػػػػػػج , تصمبػػػػػت مػػػػػػغ الباحػػػػػث اسػػػػػػتعساؿ الحقيبػػػػػة اإلحرػػػػػػائةة لمعمػػػػػـػ االرتساعةػػػػػػة 
(Statistical Package For Social Science)  ًأك ما يدس  اخترارا(SPSS)  في استخخاج تمظ

 (يػضح ذلظ:   18السؤشخات اإلحرائةة كرجكؿ) 
 ( 18ججول ) 

 عا وراء السعخفةاإلحرائية لسقياس السؤشخات 

 القيؼ السؤشخات اإلحرائية ت
 126 الؾسط الفخضي 1

 167.8375 الؾسط الحدابي 2

 1.18929 الخظأ السعياري لمؾسط 3

 171.0000 الؾسيط 4

 177.00 السشؾال 5

 23.78583 اسنحخاف السعياري  6

 565.766 التبايؽ 7

 -0.632- اسلتؾاء 8

 0.412 التفخطح 9

 140.00 السجى 10

 70.00 أقل درجة 11

 210.00 أعمى درجة 12
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كعشػػج مالحطػػة قػػةع السؤشػػخات اإلحرػػائةة األنفػػة الػػحلخ لسكةػػاس مػػا كراء السعخفػػة  , نجػػج أف تمػػظ 
السؤشخات تتدق مع معطع مؤشخات السقايةذ العمسةة , إذ تقتخب دررات مكةاس ما كراء السعخفة كتكخاراتيا 

 :( يػضح ذلظ بةانةاً 2التػزيع االعتجالي , مسا يدسح بتعسةع نتائج تصبيق ىحا السكةاس كشكل )ندبةًا مغ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 (2شكل)

 
 

 التظبيق الشيائي:
بمغ حجسيا في لمةات رامعة القادسةة التي البحث عم  عيشة مغ الصمبة  داتيقاـ الباحث بتصبيق ا     

لمفتخة مغ ( شالبا كشالبة تع اختةارىع بالصخيقة العذػائةة الصبكةة ذات التػزيع التشاسبي 400)
, كبعج االنتياء مغ التصبيق كتع تصبيق السكةاس بالصخيقة االلكتخكنةة (20/5/2021ال ) (16/3/2021)

إلرابات كحدبت الجررات الكمةة لكل مشيا مغ ارل استخخاج (  صححت ا 6/7الشيائي لمسكةاسيغ )ممحق
 نتائج البحث . 

 الؾسائل اسحرائية 
( في Spssلغخض التحقق مغ أىجاؼ البحث , استعاف الباحث بالحقيبة اإلحرائةة لمعمػـ االرتساعةة )

 اآلتةة :معالجة البةانات احرائةا بالحاسبة االلكتخكنةة, كباستعساؿ الػسائل اإلحرائةة 

 تؾزيع درجات أفخاد عيشة البحث عمى عقياس عا وراء السعخفة (2شكل )
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االختبار التائي لعيشة كاحجة: لمتعخؼ عم  داللة الفخؽ بيغ الستػسط الحدابي كالستػسط الفخضي  .1
 لسكةاس الحاكخة االستباقةة كما كراء السعخفة.

البحث باسمػب االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ الستخخاج القػة التسييدية لفقخات مقايةذ  .2
كفق  الحاكخة االستباقةة كما كراء السعخفةالسجسػعتيغ الصخفيتيغ, كاستخخاج الفخكؽ عم  مكةاس 

 انداني(.-)ذلػر, اناث( كالتخرز )عمسي الجشذمتغيخ 
 معامل ارتباط بيخسػف, لتحقيق اآلتي: .3
 حث.ايجاد العالقة االرتباشةة بيغ دررة لل فقخة كالجررة الكمةة لسكةاسي الب أ .

 ب. ايجاد العالقة االرتباشةة بيغ دررة لل فقخة كدررة السجاؿ لسكةاسي البحث.
ج. ايجاد العالقة االرتباشةة بيغ دررة لل مجاؿ كالسجاالت االخخػ كالجررة الكمةة  لكل مغ مكةاسي 

 البحث.
 الستخخاج الثبات بصخيقة إعادة االختبار لسقايةذ البحث. ق.

 شةة بيغ الحاكخة االستباقةة كما كراء السعخفة.ك. ايجاد العالقة االرتبا
(الستخخاج الثبات Alpha Formula For Internal Consistency. معادلة الفا لألتداؽ الجاخمي )4

 كما كراء السعخفة. الحاكخة االستباقةةلسكةاس 
 معادلة االنحجار الخصي البدةط ألستخخاج دررة االسياـ. -5
 



 
 

 
 

 

 الفصل الزابع: عزض الىحائج وثفطيرها

 

  عسض الىخائج وجفظيرها 

  الخىصُاث 

  اإلاقترخاث 
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 :        البحث نتائج
بعػػػػػج أف تسػػػػػت إرػػػػػخاءات اعػػػػػجاد السكةاسػػػػػييغ السصبقػػػػػة فػػػػػي ىػػػػػحا البحػػػػػث كالتػػػػػي خزػػػػػعت إلػػػػػ  التحميػػػػػل        

( مجػػػاالت 3االحرػػػائي اف ىشالػػػظ مجػػػاليغ يكػنػػػاف مكةػػػاس الػػػحاكخة االسػػػتباقةة ك)االحرػػػائي, أضيػػػخ التحميػػػل 
 مكػنة لسكةاس ما كراء السعخفة.

كعشج تعامل الباحث مع ىحه السجاالت في الػصػؿ إل  الشتائج تبيغ ضيػر عالقػات ارتباشةػة دالػة مػغ        
 ( . 7الثالت لسا ىػ مبيغ في رجكؿ ) خالؿ معامالت االرتباط التي اضيخىا التحميل االحرائي في الفرل 

لحا فقج ارتئ الباحث التعامل مع السقايةذ بالجررة الكمةة لمسكةػاس اسػتشادًا إلػ  مقػايةذ مذػابية ليػا مثػل       
( لمحاكخة االستباقةة الحؼ تعامل معو في دراستو  عم  أساس الجررة الكمةة لجراسػة  2005مكةاس ماكجانيل ) 

(Smith& at el,2000 كدراسػة )(Hannon& at el, 1995 ) لسػا أف ىشػاؾ دراسػات أخػخػ أشمػع عمييػا ,
الباحػػث قػػػج تشاكلػػػت مكةػػاس مػػػا كراء السعخفػػػة , كتػػع التعامػػػل معيػػػا عمػػ  أسػػػاس الجررػػػة الكمةػػة لسػػػا فػػػي دراسػػػة 

(1994 ,Schraw & Dennison )   , (. 20011كدراسة ) عبيجات كرخاح 
سػيتعامل مػع مكةػاس الػحاكخة االسػتباقةة بالجررػة الكمةػة كمكةػاس مػا كتأسةدًا عم  ما تقجـ فػإف الباحػث  

 كراء السعخفة بالجررة الكمةة.
  -كعمةو فإف الباحث تشاكؿ أىجاؼ البحث لتحكةقيا مغ خالؿ :

 : الحاكخة اسستباقية لجى طمبة الجاععة درجة اليجف األول : تعخف
البحػث مػغ شمبػة رامعػة القادسػةة ,أضيػخت نتػائج البحػث  بعج تصبيق مكةاس الحاكخة االستباقةة عم  عيشة     

( دررػػػػة كبػػػػانحخاؼ معةػػػػارؼ قػػػػجره 93.855أف الستػسػػػػط الحدػػػػابي لػػػػجررات مكةػػػػاس الػػػػحاكخة االسػػػػتباقةة بمػػػػغ )
(دررة, كباستعساؿ االختبار التائي لعيشة كاحجة  84( دررة , بيشسا لاف الستػسط الفخضي لمسكةاس)12.868)

( عشػػج 1.96( كىػػي أكبػػخ مػػغ الكةسػػة الججكلةػػة البالغػػة ) 15.317)  بمغػػتةػػة السدػػتخخرة تبػػيغ أف الكةسػػة التائ
 ( .0.05( كمدتػػ داللة )399دررة حخية )

كىػػػحا يعشػػػي أف ىشػػػاؾ فخقػػػًا دااًل إحرػػػائةًا لرػػػالح الػسػػػط الحدػػػابي لمعيشػػػة أؼ أف عيشػػػة البحػػػث تتستػػػع  
( 19( كالجػجكؿ )84الستسثل بالػسط الفخضي الحؼ قجره )بحاكخة االستباقةة أعم  مغ الػسط الحدابي لمسجتسع 

 يبيغ ذلظ .
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 (19ججول )
    اسختبار التائي لجسلة الفخق بيؽ الؾسط الحدابي والؾسط الفخضي لجرجات عيشة البحث عمى 

 الحاكخة اسستباقيةعقياس 

حجؼ 
 العيشة

الؾسط 
 الحدابي

اسنحخاف 
 السعياري 

الؾسط 
 الفخضي

القيسة 
التائية 

 لسحدؾبةا

القيسة 
التائية 
 الججولية

 عدتؾى الجسلة
(0.05) 

 دالة 1.96 15.317 84 12.86790 93.8550 400

كمغ لال الجشديغ, يتستعػف بالحاكخة االسػتباقةة, اف مػا افخاد عيشة البحث كيسكغ تفديخ ىحه الشتةجة بأف       
يثبت ذلظ اف لجػ الصمبة استخجاـ أمثل لسخاحل الحاكخة االستباقةة الستسثمة في ) التذفيخ كالتخػديغ كاالسػتخراع 
( كبػػاألخز مخحمػػة االسػػتخراع تػػتع بسبػػادرة ذاتةػػة تبػػجأ مػػغ االسػػفل الػػ  األعمػػ  كىػػحا مػػا أكػػجه لػػل مػػا ماكػػجانيل 

يسيمػػف الػ   كأنيػع, فزاًل عغ االستخاتةجةات السعتسجة لػجييع كاسػتخجاميا برػػرة صػحةحة,   2005نذتايغ كأ
بيئةػة تطيػػخ برػػرة متكػػخرة  إشػػاراتتػحلخ كتشفيػػح الشػايػا الستكػػخرة كالسألػفػة ألنيػػا سػيمة التشفيػػح مػغ خػػالؿ كرػػد 

خرػػع ىػػحا الػػ  التشفيػػح الستكػػخر لمكةػػاـ بأفعػػاؿ كمختبصػػة باألفعػػاؿ التػػي يشػػػؼ الفػػخد تحكةقيػػا كتػػحلخىا, كيسكػػغ اف نُ 
 ,Einstein& McDaneilاذ يختفػع مدػتػػ الػحاكخة االسػتباقةة  معيشة في السػاقػف الحةاتةػة التػي تػارػو الفػخد,

2005: 34-327) ).  
اليجف الثاني : تعخف دسلة الفخوق عمى عقياس الحاكخة اسستباقية وفق عتغيةخ الشةؾع )ذكةؾر/ 

 : اناث (
اسػتعسل الباحػث  لتعخؼ داللة الفخكؽ عم  مكةاس الحاكخة االستباقةة كفقا لستغيخ الشػع )الحلػر, كاإلناث(     

اف الكةسة التائةة السحدػبة ألختبػار داللػة الفػخؽ االحرػائي اضيخت الشتائج  االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ.
الحدػػابي لػػجررات ) االنػػاث( فػػي مكةػػاس الػػحاكخة االسػػتباقةة بػػيغ الػسػػط الحدػػابي لػػجررات )الػػحلػر ( , الػسػػط 

( عشػج مدػتػػ داللػة  398( كدررػة حخيػة ) 1096غيخ دالة احرػائةًا عشػج مقايدػتيا بالكةسػة الججكلةػة البالغػة )
 ( ُيبيغ ذلظ.20كرجكؿ ) مسا يذيخ ال  عجـ كرػد فخؽ بيغ )الحلػر/ االناث ( في الحاكخة االستباقةة  0.05
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 (20)ججول 
الحاكخة اسستباقية                                                  السؾازنة بيؽ درجات أفخاد عيشة البحث عمى عقياس 

 )الحكؾر، واإلناث(الجشذ وفق عتغيخ  عمى

 العيشة الحاكخة
N 

الؾسط 
 الحدابي

نحخاف اإل 
 السعياري 

القيسة 
التائية 
 السحدؾبة

القيسة 
التائية 
 الججولية

عدتؾى 
 الجسلة

(0.05) 
 12.90619 93.9889 الحلػر الحاكخة االستباقةة

0.188 
 غيخ دالة 1.96

 12.86490 93.7455 اإلناث
كيسكػػغ اف تفدػػخ ىػػحه الشتةجػػة مػػغ خػػالؿ اف الػػحاكخة االسػػتباقةة التػػي يستمكيػػا لػػال الجشدػػيغ تخرػػع الػػ  اف        

لػػجييع تقيةسػػػات متكػػػخرة كمشتطسػػػة بالػضػػػع السحػػػةط بيػػػع, إذ اف لػػػجييع نفػػػذ آلةػػػات االنتبػػػاه كالسخاقبػػػة لألشػػػارات 
الشطػػخؼ الستبشػػ  الػػحؼ لػػع يخرػػع اسػػباب السػرػػػدة فػػي البيئػػة, كاف ىػػحه الشتةجػػة مشصكةػػة مػػع مػػا رػػاء بػػو االشػػار 

, كرػػاءت ىػػػحه الشتةجػػة متفقػػة مػػػع دراسػػة شػػػاف الجشذ)ذلػػػر/ انػػػاث(تصػػػر الػػحاكخة االسػػػتباقةة الػػ  الفػػػخؽ بػػيغ 
( التػي تػصػمت الػ  عػجـ كرػػد فػخكؽ بػيغ الػحلػر كاالنػاث فػي ندػةاف أك   Chan el at,2010كزمالئػو ) 

, فةسػا لػع تتفػق ىػحه الشتةجػة مػع مػا تػصػمت ( Chan el at, 2010: 1تحلخ أداء السيسات اليػمةة السؤرمة )
التػػػي اضيػػػخت نتائجيػػػا اف اإلنػػػاث لػػػجييغ مدػػػتػػ أعمػػػ  فػػػي  Penningroth 2005الةػػػو دراسػػػة بيشيشكػػػخكث 

التحلخ االستباقي مقارنتًا بالحلػر كاف االنتباه الستعمق بالسدائل اليػمةة اآلنةة يكػف ضػاىخا لػجػ االنػاث مقارنتػا 
   ( .  Penningroth ,2005 :711)لػر , بالح

اليةةةةةجف الثالةةةةةث: تعةةةةةخف دسلةةةةةة الفةةةةةخوق عمةةةةةى عقيةةةةةاس الةةةةةحاكخة اسسةةةةةتباقية وفةةةةةق عتغيةةةةةخ 
   (:التخرص)عمسي/ إنداني

اسػتعسل  لتعخؼ داللة الفخكؽ عمػ  مكةػاس الػحاكخة االسػتباقةة كفقػا لستغيػخ التخرػز )عمسػي, إندػاني(       
اف الكةسػػة التائةػػة السحدػػػبة ألختبػػار داللػػة الفػػخؽ اضيػػخت الشتػػائج  لعيشتػػيغ مدػػتقمتيغ,الباحػػث االختبػػار التػػائي 

االحرػػػػػائي بػػػػػيغ الػسػػػػػط الحدػػػػػابي لػػػػػجررات ذكؼ التخرػػػػػز )العمسػػػػػي ( , الػسػػػػػط الحدػػػػػابي لػػػػػجررات ذكؼ 
 التخرػػػز ) االندػػػاني ( فػػػي مكةػػػاس الػػػحاكخة االسػػػتباقةة غيػػػخ دالػػػة احرػػػائةًا عشػػػج مقايدػػػتيا بالكةسػػػة الججكلةػػػة
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مسػػا يذػػيخ الػػ  عػػجـ كرػػػد فػػخؽ بػػيغ ذكؼ   0.05( عشػػج مدػػتػػ داللػػة  398( كدررػػة حخيػػة ) 1096البالغػػة )
 ( ُيبيغ ذلظ.21كرجكؿ ) التخرز )عمسي / انداني ( في الحاكخة االستباقةة

 (21ججول )
                           الحاكخة اسستباقية                       السؾازنة بيؽ درجات أفخاد عيشة البحث عمى عقياس 

 )عمسي، إنداني( وفق عتغيخ التخرص عمى

 
 

 الحاكخة االستباقةة

الؾسط  العيشة
 الحدابي

نحخاف اإل 
 السعياري 

القيسة 
التائية 
 السحدؾبة

القيسة 
التائية 
 الججولية

عدتؾى 
 الجسلة

(0.05) 
 13.37101 94.8392 عمسي

1.141 
1.96 
 

 غيخ دالة
 12.57240 93.3074 إنداني

كيسكغ تفديخ ىحه الشتةجة بأف الصمبة مغ التخرز العمسي كاإلنداني يتستعػف بجررات متقاربة مغ       
الحاكخة االستباقةة كانػاعيا , عم  اساس إف  العسمةات األساس التي يعتسج عمييا األفخاد في تحلخ السيسات 

لحارة الةو , ك خرائز األفخاد االستباقةة تعتسُج عم  سسات السػقف , مثل : مجػ أىسيتو ك شبةعة ا
أنفديع, ك إف لل العسمةات الستعمقة بالحاكخة االستباقةة مثل االستعادة ك السخاقبة يتػقف االعتساد عمييا بشاًء 
عم  مجػ سيػلة أك صعػبة السػقف كالخبخات السعخفةة التي يكػنػىا كالتي تكػف بالشدبة الييع متاحة ك ما 

قف مغ ريج لتحلخه ك العثػر عمةو , اف ىحه الشتةجة التي ضيخت في ىحا البحث قج مقجار ما يتصمبو ذلظ السػ 
تكػف االكل  فةسا يتعمق بعالقة التخرز في التحلخ االستباقي اذ لع يعثخ الباحث حت  انياء اعساؿ ىحا 

 البحث عم  اؼ دراسة تتفق اك تشاقس ىحه الشتةجة .
 : طمبة الجاععةعا وراء السعخفة لجى اليجف الخابع : تعخف 

بعػػج تصبيػػق مكةػػاس مػػا كراء السعخفػػة عمػػ  عيشػػة البحػػث مػػغ شمبػػة رامعػػة القادسػػةة ,أضيػػخت نتػػائج البحػػث أف 
(  كدررػػػػة كبػػػػانحخاؼ معةػػػػارؼ قػػػػجره 167.837الستػسػػػػط الحدػػػػابي لػػػػجررات مكةػػػػاس مػػػػا كراء السعخفػػػػة بمػػػػغ )

سػػػتعساؿ االختبػػػار التػػػائي لعيشػػػة ( دررػػػة, كبا126( دررػػػة, بيشسػػػا لػػػاف الستػسػػػط الفخضػػػي لمسكةػػػاس)23.785)
( 1.96( كىػي أكبػخ مػغ الكةسػة الججكلةػة البالغػة )  35.179كاحجة تبيغ أف الكةسة التائةة السدػتخخرة لانػت )

 ( .0.05( كمدتػػ داللة )399عشج دررة حخية )
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ع بسا ركراء كىحا يعشي أف ىشاؾ فخقًا دااًل إحرائةًا لرالح الػسط الحدابي لمعيشة أؼ أف عيشة البحث تتست
( يبيغ 22( كالججكؿ )126السعخفة أعم  مغ الػسط الحدابي لمسجتسع الستسثل بالػسط الفخضي الحؼ قجره )

 (22ججول ):                                         ذلظ
اسختبار التائي لجسلة الفخق بيؽ الؾسط الحدابي والؾسط الفخضي                                     

 عا وراء السعخفةلجرجات عيشة البحث عمى عقياس 

حجؼ 
 العيشة

الؾسط 
 الحدابي

اسنحخاف 
 السعياري 

الؾسط 
 الفخضي

القيسة 
التائية 
 السحدؾبة

القيسة 
التائية 
 الججولية

 لةعدتؾى الجس 
(0.05) 

 دالة 1.96 35.179 126 23.78583 167.8375 400

كيسكػػػغ تفدػػػيخ ىػػػحه الشتةجػػػة الػػػ  مػػػغ خػػػالؿ الشطػػػخ الػػػ  شبةعػػػة السخحمػػػة العسخيػػػة )الذػػػباب( اذ اف شمبػػػة       
الجامعة ىع مػغ شػخيحة الذػباب,  ك اف ىػحه السخحمػة الجامعةػة ىػي اعمػ  السخاحػل الجراسػةة ك تتتدػع بشػػع مػغ 

االرتساعةػػة التػي تجعػػل الفػخد يالحػػع فيسػػو كمعخفتػو لألسػػتخاتةجةات التػي تعػػدز عسمةػة الػػتعمع كاىجافػػو العالقػات 
نحػ السدتقبل , كبالتالي فاف الػعي لمعسمةات السعخفةة يكػف حاضخا مغ ارل تحقيق األىػجاؼ السعخفةػة . كاف 

 عػغ أنيػا سػمػلةات عقمةػة أفكار ما كراء السعخفػة تكػػف قرػجيو كمخصصػو كعسجيػو  كمػريػة نحػػ ىػجؼ فزػال
إذ يذػػػػيخ  (Flavell  ,1979  :19-25باتجػػػػاه السدػػػػتقبل يسكػػػػغ أف تدػػػػتعسل لتحقيػػػػق ميسػػػػات معخفةػػػػة( . )

(1990 Woolflok , إل  أف مػا كراء السعخفػة يتصػػر مػع العسػخ, كأف الصمبػة مػع تقػجميع فػي الشسػػ السعخفػي )
ة تػحلخ السعمػمػات , كضػبصيا , كمخاقبػة تفكيػخىع ) يصػركف مجسػعة مغ االستخاتةجةات الفاعمة لتحديغ عسمةػ

Woolflok ,1990 : 82, 81-91  .) كسػا اف فيػع الفػخد لسعخفتػو كآالةػة تفكيػخه كقجرتػو عمػ  كضػع خصػط
محػػجدة لمػصػػػؿ الػػ  معخفػػة  األنفعػػاالت كالػػجكافع بسكػػغ اعتبارىػػا مػػا كراء معخفة,كىػػحا مػػا ذىػػب الةػػو مػػارزانػ 

( أف نكػف كاعيغ لتفكيخنا عشج تأدية مياـ خاصة , كبعج ذلظ ندتخجـ Marzano &  al at 2007كآخخكف )
ىحا الػعي لزبط ما عسمشا. أؼ أف عسمةات ماكراء السعخفػة تذػيخ إلػ  الزػبط  اإلرخائػي لمعسمةػات السعخفةػة , 

رؼ مع ما تػصػمت الةػو دراسػة غبػا كتتفق ىحه الشتةجة (. Marzano & et al:2007كالتحكع الحاتي لمدمػؾ)
تتفػػق ( اذ أشػػارت نتائجيػػا إلػػ  أف شمبػػة الجامعػة يدػػتخجمػف عسمةػػات مػػا  كراء السعخفػػة,   ٕٓٔٓكأبػػ شػػعيخة )
التػي كرػجت اف مػا    (Coutinho 2007) ( كدراسػة Romainville 1994مػع دراسػة )  ايزػا ىحه الشتةجػة

امعػة سػجمػا دررػات أعمػ  عمػ  كراء السعخفة تتصػر برػػرة مبكػخة لػجػ شمبػة الجامعػة , فقػج كرػج إف شمبػة الج
 .(Coutinho 2007: 39-47)( Romainville 1994 66-359 :مقايةذ التخصةط لسا كراء السعخفة. )
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 الجةةشذاليةةجف الخةةاعذ : تعةةخف دسلةةة الفةةخوق عمةةى عقيةةاس عةةا وراء السعخفةةة وفةةق عتغيةةخ 
 )ذكؾر/ اناث (:

استعسل الباحث  كفقا لستغيخ الشػع )الحلػر, كاإلناث(لتعخؼ داللة الفخكؽ عم  مكةاس ما كراء السعخفة        
 الػسطاف الكةسة التائةة السحدػبة ألختبار داللة الفخؽ االحرائي بيغ   .االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ

لجررات ) االناث( في مكةاس ما كراء السعخفة غيخ دالة  الحدابي ػسطالحدابي لجررات  )الحلػر ( , كال
(   مسا يذيخ ال  عجـ كرػد  398( كدررة حخية ) 1096ج مقايدتيا بالكةسة الججكلةة البالغة )احرائةًا عش

  .( ُيبيغ ذلظ23كرجكؿ ) فخؽ في ما كراء السعخفة  بيغ )الحلػر/ االناث (
 (23ججول )

                  عا وراء السعخفة                              السؾازنة بيؽ درجات أفخاد عيشة البحث عمى عقياس 
 وفق عتغيخ الشؾع)الحكؾر، واإلناث( عمى

الؾسط  العيشة الحاكخة
 الحدابي

نحخاف اإل 
 السعياري 

القيسة 
التائية 
 السحدؾبة

القيسة 
التائية 
 الججولية

عدتؾى 
 الجسلة

(0.05) 

 23.41170 168.6778 الحلػر ما كراء السعخفة
0.639 

 
1.96 

 غيخ دالة

 24.11900 167.1500 اإلناث

كيسكغ تفديخ ىحه الشتةجة كالتي اشارت ال  الصمبة مغ الحلػر كاالناث يتستعػف بجررات متقاربة في ما       
كراء السعخفة كمجاالتيا, ك اف لال الجشديغ يدتخجمػف نفذ معخفة السعخفة الستزسشة السعخفة التقخيخية 

باألضافة ال  معالجة السعخفة لتحقيق كالسعخفة االرخائةة كالسعخفة الذخشةة كلحلظ استخجاميع لتشطةع السعخفة 
( ال  اف مفيػـ ما كراء السعخفة قائع  Flavell & wellman,1977االىجاؼ التي يػاريػنيا, اذ يذيخ ) 

عم  مبجأ تفكيخ الفخد بأفكاره الفخدية كلحلظ ذلخ فالفيل ثالث عػامل خاصة بالفخد ميسة متسثمة في 
االستخاتةجةة الستبعة مغ قبل الفخد كىي السعخفة الحاتةة كمعخفة اآلخخيغ كالسعخفة العامة ىي نفديا لجػ افخاد 

فخكؽ ذات داللة أحرائةة بالشدبة لمستغيخ الجيسػغخافي ) الشػع ( , كتتفق ىحه  عيشة البحث لحلظ ال تػرج
( اذ تػصمت ال  عجـ كرػد فخكؽ في مدػػتػػ 1999الجراسة مع ما تػصمت الةو دراسة الػػىخ كأبػػ عميػا) 

مشفخدة. كتتفق ىحه امػػتالؾ الصمبة مغ الحلػر كاالناث ألشػػكاؿ معػػارؼ مػػا كراء السعخفة الثالثة مجتسعة أك 
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( اذ أشارت  نتائجيا أيزا إل  عجـ  ٕٓٔٓالشتةجة ايزا مع ما تػصمت الةو دراسة غبارؼ كأبػ شعيخة )
كرػد فخكؽ ذات داللة إحرائةة في استخجاـ عسمةات ما كراء السعخفة  تعدػ إل  متغيخ الشػع, كال تتشفق ىحه 

( التي  أشارت نتائج الجراسة إل  امتالؾ العيشة ٢ٕٓٓالشتةجة مع ما تػصمت الةو دراسة عبيجات كالجخاح )
امكانات ما كراء السعخفة ,كرػد فخكؽ ذات داللة إحرائةة في مدتػػ ما كراء السعخفة تعدػ إل  الشػع  

 كلرالح اإلناث .
اليجف الدادس : تعخف دسلةة الفةخوق عمةى عقيةاس عةا وراء السعخفةة وفةق عتغيةخ التخرةص 

 )عمسي/ إنداني (:
اسػػػتعسل  لتعػػخؼ داللػػة الفػػػخكؽ عمػػ  مكةػػػاس مػػا كراء السعخفػػػة كفقػػا لستغيػػػخ التخرػػز )عمسػػػي, إندػػاني(     

ك اضيخت الشتػائج اف الستػسػط الحدػابي لمصمبػة مػغ ذكؼ التخرػز الباحث االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ,
اإلندػػػػػػاني ( كىػػػػػػػ اكبػػػػػػخ مػػػػػػغ الستػسػػػػػػط الحدػػػػػػابي لمصمبػػػػػػة مػػػػػػغ ذكؼ التخرػػػػػػز 170.4895العمسػػػػػػي ىػػػػػػػ )

عشػػػج  (1.96)مػػػع الكةسػػػة الججكلةػػػة البالغػػػة  (1.667)( كعشػػػج مقارنػػػة الكةسػػػة التائةػػػة السحدػػػػبة 166.3619)
( ُيبػػيغ 24كرػػجكؿ )فػػخكؽ فػػي مػػا كراء السعخفػػة تعػػدػ الػػ  متغيػػخ التخرػػز  ال أيزػػاً  (0.05)مدػػتػػ داللػػة 

 ذلظ.
 (24ججول )

                                                  عا وراء السعخفةدرجات أفخاد عيشة البحث عمى عقياس 
 وفق عتغيخ التخرص)عمسي، إنداني( عمى

الؾسط  العيشة الحاكخة
 الحدابي

نحخاف اإل 
 السعياري 

القيسة 
التائية 
 السحدؾبة

القيسة 
التائية 
 الججولية

عدتؾى 
 الجسلة

(0.05) 
 21.29401 170.4895 عمسي ما كراء السعخفة

1.667 
1.96 
 

 دالة غيخ
 24.98338 166.3619 إنداني

ما كيسكغ تفديخ ىحه الشتةجة بأف الصمبة مغ التخرز العمسي كاإلنداني يتستعػف بجررات متقاربة مغ       
( بأف الصمبة يتستعػف بأستخجاميع لمسيارات كاالستخاتةجةات 1979كراء السعخفة, عم  كفق نطخية فالفيل )

التي تسكشيع مغ الدةصخة كالتحكع بسعخفتيع كلةفةة تػضةفيا لمسػقف الحؼ يتعخضػف لو,إذ إتزح مدتػػ 
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ك كمت  يتع تشفيحىا كمخاقبتيا تخليدىع العالي حػؿ اكتداب السعمػمات كلةف يخصصػف لمسيسات كالسػاقف 
( التي  أشارت نتائجيا  ال  عجـ   ٢ٕٓٓتتشفق ىحه الشتةجة مع ما تػصمت الةو دراسة عبيجات كالجخاح )

كرػد فخكؽ ذات داللة إحرائةة في مدتػػ ما كراء السعخفة تعدػ إل  التخرز كتتفق ايزا مع ما تػصمت 
ارت  نتائجيا أيزا إل  عجـ كرػد فخكؽ ذات داللة إحرائةة ( اذ أش ٕٓٔٓالةو دراسة غبارؼ كأبػ شعيخة )

 في استخجاـ عسمةات ما كراء السعخفة  تعدػ إل  متغيخ التخرز .
 اليجف الدابع : العالقة اسرتباطية بيؽ الحاكخة اسستباقية وعا وراء السعخفة لجى طمبة الجاععة :

 االسػػػتباقةة كمػػػا كراء السعخفػػػة لػػػجػ شمبػػػة الجامعػػػة, الػػػحاكخةمػػػغ أرػػػل تعػػػخؼ العالقػػػة االرتباشةػػػة بػػػيغ         
, كألرػػل تعػػخؼ داللػػة دررػػة (0.387)اسػػتعسل الباحػػث معامػػل ارتبػػاط بيخسػػػف, كبمغػػت قةسػػة معامػػل االرتبػػاط 

, كتبػيغ أف ىػػحه السعامػل داؿ احرػائةا عشػػج (0.05)معامػل االرتبػاط, تػع اختبػػاره عشػج مدػتػػ داللػػة احرػائةة 
, (398), كدررة حخية (1.96)بالكةسة الججكلةة البالغة  (8.37)لسعامل االرتباط البالغة  مقارنة الكةسة التائةة

 ( يػضح ذلظ:25كرجكؿ )
 (25ججول )

التائية السحدؾبة والججولية لمعالقة اإلرتباطية                                                 ةاسرتباط والقيس ععاعل
 وراء السعخفة لجى طمبة الجاععة الحاكخة اسستباقية وعابيؽ 

ععاعل  الستغيخات
 اسرتباط

القيسة 
التائية 
 السحدؾبة

القيسة 
التائية 
 الججولية

عدتؾى 
 الجسلة

(0.05) 
 دالة 1.96 8.37 0.387 الحاكخة االستباقةة كما كراء السعخفة

 
( أعاله كرػد عالقة ارتباشةة مػربة كبجاللة احرائةة بيغ لل مغ الحاكخة  25يتبيغ مغ رجكؿ )       

االستباقةة كما كراء السعخفة  كقج راءت ىحه الشتةجة متدقة مع نتةجة اليجفيغ ) االكؿ كالخابع ( كيسكغ اف 
السعخفة كالحاكخة االستباقةة تسكشيع  تقػد ىحه العالقة ال  ما يستمكو الصمبة مغ معمػمات عغ أنفديع فةسا كراء

مغ االستجابة لمسػاقف بذكل مشاسب, فيع قادركف عم  فيع كمعخفة ما كراء السعخفة كقادركف عم  أستخجاـ 
إذ اف عسمةة االستخراع مغ الحاكخة االستباقةة  الحاكخة االستباقةة برػرة صحةحة كمشاسبة لتحقيق أىجافيع.
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ةة تحت بعس الطخكؼ كعسمةات استخاتةجةة تحت ضخكؼ أخخػ كالتي تشتقل ال  يتػسصيا عسمةات تمقائةة ندب
 Mcdaniel andمخاقبة االىجاؼ كالتي تختبط بذكل يتالئع مع عسمةة إنجاز الفعل السقرػد)

Einstein,2005:34. ) 

 إسيام عا وراء السعخفة في التشبؤ بغيؾر الحاكخة اسستباقية لجى طمبة درجةاليجف الثاعؽ :
 الجاععة 
 معامل قةسة االعتةادية, كضيخ أف الخصي البدةط كفق الصخيقة االنحجار تحميل استعسل الباحث      

عم  ندبة اسياـ ما كراء السعخفة في التشبؤ بالحاكخة  تجؿ كىي (0.150)لاف مقجارىا   R 2التحجيج 
 في االنحجار تحميل نسػذج رػدة االستباقةة لجػ شمبة الجامعة, كألرل التأكج مغ ذلظ قاـ الباحث باختبار

دالة احرائةا عشج مقارنتيا بالكةسة الججكلةة البالغة  (70.096)التشبؤ, كضيخت الكةسة الفائةة البالغة 
 ( يػضح ذلظ .26) ؿكرجك  (3.84)

عا وراء السعخفية )الستغيخ السدتقل( في درجات  الحاكخة اسستباقية  درجات انحجار ععاعل (26ججول)
 )الستغيخ التابع(

 عرجر التبايؽ
S-V 

 عجسؾعة السخبعات
S-S 

درجة 
 الحخية
D-F 

 عتؾسط السخبعات
M-S 

 القيسة الفائية
F 

عدتؾى 
 الجسلة
S-g 

 11194.294 1 11194.294 اسنحجار
70.096 

 
 159.701 398 63560.816 البؾاقي دالة

 - 399 74755.110 السجسؾع الكمي

أسياـ ما كراء السعخفة في ضيػر الحاكخة االستباقةة بسقجار دررة كاحجة لجػ  دررة كمغ أرل معخفة     
كالكةسة التائةة(  Bateكالخصأ السعةارؼ ليا, كمعامل االنحجار بيتا  Bاالنحجار )معامالت استخخاج الصمبة تع

 ( يػضح ذلظ :     27لمستغيخ السدتقل )ما كراء السعخفة( في دررات الستغيخ التابع )الحاكخة االستباقةة(. كرجكؿ )
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 عا وراء السعخفية في درجات  الحاكخة اسستباقيةاسيام عقجار  ( 27ججول )

الستغيخ 
 السدتقل

 معامل
 B االنحجار
 

 الخصأ
 السعةارؼ 

االنحجار  معامل
 Beta السعةارؼ 
 

 الكةسة
 التائةة
 

 الجاللة
 االحرائةة

ما كراء 
 السعخفة

 دالة 8.372 0.387 0.027 0.223

تداىع في التشبؤ بارتفاع الحاكخة االستباقةة لجػ شمبة ما كراء السعخفة كيتبيغ مغ الججكؿ اعاله اف        
دالة  (8.372)عشج قةسة تائةة محدػبة  0.387السعةارؼ البالغة  االنحجار معامل قةسة تبيغ أف الجامعة, إذ

الجامعة   شمبةجػ ل ما كراء السعخفة زيادة اف . كتذيخ ىحه الشتةجة ال (0,05)احرائةا كفق مدتػػ داللة 
كحجة قةاس. كتجعع ىحه الشتةجة العالقة  (0.223)العديسة بسقجار  زيادة ال  يؤدؼ كاحجة قةاس كحجة بسقجار

 االرتباشةة التي تػصل الييا الباحث في اليجؼ الدابق .
 التؾصيات

كالسيشةة لأدكات  كالحةاتةة في السجاالت التخبػية ستباقةة الحاكخة األما كراء السعخفة ك  دراسةاإلفادة مغ -1
 مػضػعةة في معخفة خرائز األفخاد كقجراتيع.

ما  متغيخؼ  في الجامعة مخحمة )الجراسات العمةا( لمفخكؽ الفخدية بيغ شمبة أساتحة الجامعة كالتخبػييغمخاعاة -2
 السقخرة. السحاضخات كالسػاد الجراسةةلجػ الصمبة عشج قةاميع بتجريذ  ستباقةةكالحاكخة األ كراء السعخفة

كربصيا بسؤثخات تداعج عم   ة,التعخؼ في ما كراء السعخفآلةات تداعج عم  تجريبةة ك تزسيغ دكرات -3
 .التخبػية لإلفادة مشيا بتصػيخ العسمةة  األستباقةةتحفيد الحاكخة 

كاالبتعاد عغ الصخؽ  تحلخ السػاد كالسحاضخاتفي شخائق تجريديع عم  أسمػب  أساتحة الجامعةتخليد -4
 .التقميجية لالتمقيغ كغيخىا

 في عسميع. األستباقةةلتصػيخ الحاكخة  دراسات كبحػث ألساتحة الجامعة كالتخبػييغعسل -5
 السقتخحات

 .) الجراسات العمةا ماردتيخ كدلتػراه(  إرخاء دراسة مذابية لمجراسة الحالةة عم  شمبة السخحمة الجامعةة-1
ببعس متغيخات )البيئي كالحاتي( كعالقتيا  متزسشة الحجث االستباقةةتتشاكؿ الحاكخة  بحػثإرخاء -2

 .أساتحة الجامعة  لجػ الذخرةة
 السخحمة الجامعةة. صمبةل الحلاء الذخريعم   االستباقةةإرخاء دراسة لسعخفة تأثيخ الحاكخة -3
 . أساتحة الجامعات لجػ بالدةصخة االنتبالةة االستباقةةلسعخفة عالقة الحاكخة  ارتباشةة إرخاء دراسة-4



 
 

 
 

 

 

 

 اإلاصــادز
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 اإلاصادز العسبُت

  فعالية عقخر تشسية عيارات التفكيخ في اكدةاب عيةارات عةا وراء السعخفةة  .(2012الديج )ابخالةع. مشي تػلل
 , لمةة التخبةة, رامعة السشرػرة, مرخ.وتشسية القجرة عمى التفكيخ اإلبجاعي لجى طالبات الجاععة

  بخنةاعج تقشةي قةائؼ عمةى أسةمؾب السحاكةاة لتشسيةة بعةض عيةارات عةا  .(2009إسةساعيل )أبػ الدعػد , ىاني
مشذػػػرة , لمةػػة ماردػػتيخ ة , رسػالة وراء السعخفةةة فةةي عشيةةاج العمةةؾم لةةجى طمبةةة الرةةف التاسةةع األساسةةي بغةةد

 التخبةة , الجامعة اإلسالمةة , غدة .
  :دار الشيزة , بيخكت. اإلحراء الشفدي واسجتساعي والتخبؾي .(1986)أبػ الشيل , محسػد الديج , 
  عشةةاىج البحةةث وطةةخق التحميةةل اإلحرةةائي فةةي العمةةؾم الشفدةةية  . (1991)أبػػػ حصػػب , فػػؤاد ك آمػػاؿ صػػادؽ

 , مكتبة األنجمػ السرخية .القاىخة.والتخبؾية واسجتساعية 
  الرةف  (. الفخوق في السعخفة عا وراء السعخفية بةيؽ السؾىةؾبيؽ والستفةؾقيؽ عةؽ طةالب2003)أبػ عمةػا دمحم

 .17, السجمة التخبػية, العجد  العاشخ باألردن
 درجةةةةة وعةةةةي طمبةةةةة الجاععةةة الياشةةسية بالسعخفةةة عةةا وراء  .(1999. )أبػػػػػ عميػػػػا, محسػػػػج كالػػػػػىخ, محسػػػػػد

السعخفيةة الستعمقةة بسيةارات اإلعجاد لالعتحانات وتقجيسيا وعالقة ذلػ بسدةةتؾاىؼ الجراسةةي وععةجليؼ التخاكسةي 
 .28 العجد .. مجمػة دراسػات التخبػيةوالكمية التي يشتسؾن إلييا

  القػػػػاىخة: دار قبػػػػاء لمصباعػػػػة كالشذػػػػخ  (. الةةةةحكاء الؾجةةةةجاني،2000)األعدػػػػخ. صػػػػفاء ك لفػػػػافي ,عػػػػالء الػػػػجيغ
 كالتػزيع.

 التقةةؾيؼ الشفدةةي .(1990), انػػػر حدػػيغ. العجيمػػي, صػػباح حدػػيغعبددد الددرحمن. اإلمػػاـ, مرػػصف  محسػػػد ، 
 .131,صرامعة بغجاد , مصبعة التعمةع العالي

  العمػػع كاإليسػػاف  عيةةارات عةةا وراء السعخفةةة وعالقتيةةا بالكفةةاءة المغؾيةةة .(2008)بػػجراف , عبػػج السػػشعع أحسػػج ,
 لمشذخ كالتػزيع , مرخ .

 ( ،2018تذٔي. صٌُة عثذ انعهٍى). ٌ1، داس انكتاب انحذٌث، طفس الوؼشفي تيي الٌظشية والتطثيقػلن ال ،

 . انقاْشج، 
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  فاعميةة اسةةتخجام الةتعمؼ فةؾق السعخفةةي فةي تةجريذ التخبيةةة الغحائيةة عمةةى  .(1998)بيجػات , رفعػت محسػػد
. مجمػة لمةػة التخبةػة تشسية السفاهيؼ الغحائية والةؾعي بالدةمؾك الغةحائي الجيةج لةجى ععمسةي العمةؾم قبةل الخجعةة

 .14بدػىاج , العجد 
  تخرسػػػة عػػػد الػػػجيغ خصػػػابي, ىيئػػػة أبػػػػ ضبػػػي لمدػػػةاحة  الةةةحاكخة : اسةةةخارىا والياتيةةةا .(2012 )كف بػػػػتي. لػػػػر ,

 , ابػ ضبي.1كالثقافة, ط
 اإلحراء الؾصفي واسستجسلي في التخبية وعمؼ الشفذ.(1977)ج الجبار تػفيق كزلخيا اثشاسيػسالبةاتي , عب 

 , الجامعة السدتشرخية , بغجاد .
  (. اثةخ التةجريب عمةى بعةض اسةتخاتيجيات عةا وراء 2013عؾض )بيػمي, ياسخ عبج الخحةع ك الجشجؼ ,حدغ

السعخفة عمى تشسية القجرة عمى حل السدالة الخياضية المفغية لجى تالعيح الرف الخاعذ اسبتجائي وتحديؽ 
 .16مجمج كمةة التخبةة رامعة ششصة ,  مجمة تخبػيات الخياضةات,  اتجاىاتيؼ نحؾىا

 تخرسة: عبػج هللا زيػج القياس والتقؾيؼ في عمؼ الشفذ والتخبية .( 1989)  ثػرنجايظ, ركبخت كاليديت لةجغ( ,
 .عجس(, عساف: مخلد الكتب األردني الكةالني كعبج الخحسغ

  ار القػاىخة : د والفاعميةة اسسةتخاتيجيات -(. التجريذ والتعمؼ األسةذ الشغخيةة 1998)رابخ عبجالحسيج رػابخ
 الفكخ العخبي. الجامعي.

 دار السديخة : عساف. إلحراء الؾصفي في العمؾم التخبؾية، (.2007 ) الجادرؼ, عجناف حديغ 
 عدتؾى التفكيخ عا وراء السعخفي لجى عيشة عؽ طمبةة  .(2011الػجيغ ), عبج الشاصخ كعبيجات, عالء  الجخاح

 .(3)الجدء  7العجد السجمة األردنةة في العمـػ التخبػية,  ,جاععة اليخعؾك في ضؾء بعض الستغيخات
  العػيغ :دار الكتػاب  -عسػاف االردف  تعميؼ التفكيخ عيةارات وتظبيقةات، .(1999)رخكاف , فتحي عبج الػخحسغ

  .لمشذخ كالتػزيع
  الصبعػػػة الثانةػػػة , دار الكتػػػاب  تعمةةةيؼ التفكيةةةخ عفةةةاهيؼ وتظبيقةةةات .(2002)رػػػخكاف , فتحػػػي عبػػػج الػػػخحسغ ,

 الجامعي , بيخكت .
  عقيةةاس عةةا وراء السعخفةةة تخجسةةة وتقشةةيؽ لسقيةةاس ىارولةةج أونيةةل  .(2009)رمجػػل , نرػػخة دمحم عبػػج السجيػػج

 , مكتبة الشيزة السرخية , القاىخة وجسال أبيجي
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  اسةةتخاتيجيات عةةا وراء السعخفةةة فةةي (. فاعميةةة بخنةةاعج عقتةةخح قةةائؼ عمةةى  2005) حدػػب هللا دمحم عبػػج الحمػػةع
رامعػة السشرػػرة ,كمةػة  تشسية عيارات تجريذ حل السذكالت الخياضية لجى الظالبات بكمية السعمسيؽ البيزاء

 التخبةة بجمةاط.
  التشفيحية فةي البيئةة  الؾعيفة اعجاد بظارية اختبارات (.2004)حديغ نذػة عبج التػاب ك الربػة, دمحم نجيب

 ات عخبةة في عمع الشفذ.. دراسالسرخية
 اسختبارات والسقاييذ الشفدةية .(1981) .بكخ,دمحم إلةاس. الكشاني, ابخالةع عبج الحدػغ .الدكبعي, عبج الجميل .

 العخاؽ. -دار الكتب لمصباعة كالشذخ, رامعة السػصل, السػصل
  القاىخة: عالع الكتب.  , (. التعمؼ والتجريذ عؽ عشغؾر الشغخية البشائية2006)زيتػف. حدغ كلساؿ 
  أثخ اسةتخجام اسةتخاتيجيات عةا وراء السعخفةة فةي تحرةيل طالبةات الرةف الخابةع  .( 2009)زيجاف. أمل فتػاح

 . 2010, 2, مجمة تخبةة العمع , العجد العام في عادة األحياء
  السػؤتسخ العمسػي الثالػث , مشػاىج التعمػةع القبػل  (. التعميؼ وصةشاعة العقةؾل السفكةخة2005)شحاتة حدغ دمحم ,

 .التصػيخ لمةة التخبةة ببشي سػيف رامعي " الػاقع كاستخاتةجةات
  شو. القاىخة , األنجمػػ السرػخية. الرػف الدػابع فػي  (. التعمؼ نغخيات وتظبيقات1991)الذخقاكؼ انػر دمحم ,

 , الجامعة االردنةة : االردف. 1, العجد  31العمػـ. دراسات العمـػ التخبػية , مجمج 
 بغجاد, مصبعة لمةة العمػـ .ُأسذ اإلحراء .(1977، ), سمةع إسساعيليالعاني, صبخؼ رديف, الغخاب , 
  مكتبة الفالح . الكػيتيالقياس الشفد  (. 1983) عبج الخحسغ , سعج . 
 مشذػػرة مقجمػة الػ  لمةػة غيػخ , اشخكحة دلتػػراه  عا وراء السداج سسة وحالة . (2010)لعبػدؼ , شارؽ دمحم ا

 اآلداب في رامعة بغجاد. 
  رامعػػة الكػيػػػت . (4اصػػجار خػػػاص )السجمػػة التخبػيػػػة  , التخبيةةةة وعمةةةؾم السدةةةتقبل. ( 1997) عبيػػج, كلػػةع ,

 الكػيت.
 البحث العمسي )عفيؾعو، ادواتةو، اسةاليبو( .(1999) عجس, عبج الخحسغ. عبج الحق, لايج .عبيجات , ذكقاف 

 , عساف , دار الفكخ لمشذخ كالتػزيع.
 (عدتؾى التفكيةخ عةا وراء السعخفةي لةجى عيشةة عةؽ عمبةة  .)2009عبيجات, عالء الجيغ. الجخاح, عبج الشاصخ

 .2, العجد 7عمـػ التخبػية, مجمج السجمة االردنةة في ال جاععة اليخعؾك،
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  الصبعة الثانةػة , دار السدػيخة لمشذػخ  والتظبيقعمؼ الشفذ السعخفي الشغخية .(2010)العتػـ , عجناف يػسف ,
 كالتػزيع كالصباعة , عساف, األردف .

  , أسةةاليب الةةتعمؼ فةةي  .(2009) .نائلددة نجٌددب، الخزندددارالدعػػانيغ, رسػػاؿ عبػػج ربػػو. عفانػػة , عػػدك إسػػساعيل
 تخرسة كتعخيب , بال دار نذخ.,  عجسؾعات

  , كالتػزيع, , غدة: افاؽ لمشذخ التجريذ الرفي بالحكاوات الستعجدة. (2004نائمة ) عفانة, عدك ك الخدنجار 
  , مصػػابع الكػػبذ تظةةؾرات ععاصةةخة فةةي القيةةاس الشفدةةي والتخبةةؾي ، . ( 1986) صػػالح الػػجيغ محسػػػد عػػالـ

 .التجارية , الكػيت
 األمل لمشذخدار , االردف  -اربج,( 3) ط , القياس والتقؾيؼ في العسمية التجريدية. (2005) عػدة , احسج . 
  , االمل لمشذخ كالتػزيع , االردف  دار,  القياس والتقؾيؼ في العسمية التجريبية .(2002)سمةساف احسجعػدة  . 
 اسحرةةاء لمباحةةث فةةي التخبيةةة والعمةةؾم اسندةةانية .(1988) عػػػدة ,أحسػػج سػػمساف كالخميمػػي ,خميػػل يػسػػف , 

 عساف. -, رامعة اليخمػؾ 21ط
  بيػػػخكت , لبشػػػاف , دار السعخفػػػة  دراسةةةات فةةةي عمةةةؼ الةةةشفذ اسجتسةةةاعي .(1985)عةدػػػػؼ , عبػػػج الػػػخحسغ ,

 .58 ,االرتساعةة
  درجةة اسةتخجام طةالب جاععةة الدرقةاء الخاصةة لمعسميةات عةا وراء (. 2010)غبارؼ, ثػائخ كأبػػ شػعيخة, خالػج

, العمـػ التخبػية, . دراساتالسعخفية الخاصة باسستيعاب القخائي لمشرؾص األجشبية في ضؾء بعض الستغيخات
37 (ٔ. ) 

 ,360,, القاىخة, دار الفكخ العخبي، القياس الشفدي(1980 )فخج, صفػت . 
  تخرسػة ىشػاء محدػغ, دار الحكسػة,  (: التحميةل اإلحرةائي فةي التخبيةة وعمةؼ الةشفذ،1991)فيخلدػف ,رػػرج

 بغجاد.
  تشسية السفاهيؼ العمسية :  أثخ تؾعيف استخاتيجيات عا وراء السعخفة في( 2008)قذصة , أحسج عػدة

, رسالة ماردتيخ  مشذػرة , لمةة  والسيارات الحياتية بالعمؾم لجى طمبة الرف الخاعذ األساسي بغدة
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 . 265, لبشاف
  :(. عا وراء السعخفة وعالقتو بالجسؾد الحىشي لجى طمبةة جاععةة القةجس2015)كػانيغ. فارس محسػد أحسج .

 . 15-5رسالة ماردتيخ مشذػرة , لمةة العمـػ التخبػية . رامعة القجس ,ص
  تخرسة خميل إبخالةع ألبةاتي, رامعة بغجاد, بغجاد.لشفذ التجخيبي(: عمؼ ا1990)مايخز, آف , 
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 إبؽ رشج -كمية التخبية أستاذ عداعج أ.م.د سمسان عبج الؾاحج كيؾش  6

 كمية التخبية-جاععة كخبالء أستاذ عداعج فاطسة ذياب عالؾد أ.م.د 7

كمية التخبية  -الجاععة السدتشرخية أستاذ عداعج عساد عبج اسعيخ نريف أ.م.د 8
 اسساسية

 كمية اسداب -القادسيةجاععة  أستاذ عداعج زيشة عمي صالح أ.م.د 9

 كمية اسداب -جاععة القادسية أستاذ عداعج عمي عبج الخحيؼ صاالح  أ.م 10
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 (4عمحق )
 عقياس الحاكخة األستباقية )برؾرتو األولية(

 استبيان اراء الدادة السحكسيؽ في صالحية عقياس الحاكخة اسستباقية بريغتو اسولية
 

 والبحث العمسي وزارة التعميؼ العالي
 جاععة القادسية ةةة كمية اآلداب

 قدؼ عمؼ الشفذ
 الجراسات العميا في الساجدتيخ

 األستاذ الفاضل الجكتؾر ................................................................... السحتخم 
 تحية طيبة ..

الستباقةة كعالقتيا بسا كراء السعخفة لجػ شمبة الجامعة (.  كلتحقيق يخـك الباحث ارخاء دراستو السػسػمة : ) الحاكخة ا       
( لجػ شمبة الجامعة , كبعج اشالع الباحث  Prospective Memoryىجؼ الجراسة تصمب كرػد اداة لكةاس الحاكخة االستباقةة )

دا ال  الشسػذج الشطخؼ )نسػذج العسمةات عم  االدبةات كالجراسات الدابقة , قاـ الباحث ببشاء مكةاس الحاكخة االستباقةة استشا
( الحيغ حجدا نسصيغ مغ التخميد  2005( لكل مغ ) مارؾ مكجانيل & انذتايغ  Multiple Processes Modelالستعجدة 

,  (   McDaniel & Einstein 2000 , 2005لمحاكخة األستباقةة ىسا :  * الحاكخة السخمدة ذاتةًا,*  الحاكخة السخمدة بيئةًا ( )
( عم  انيا : )الشػايا في تحلخ تشفيح األفعاؿ السقرػدة برػرة  Prospective Memoryعمسًا انيسا عخفا الحاكخة االستباقةة )

 , McDaniel & Einstein 2000استباقةة باالعتساد عم  مداعجات التحلخ السدتشجة ال  الػقت كالحجث ك الشذاط . )
مغ ىحه األنساط التي تذكل الحاكخة االستباقةة. عمسا اف بجائل األرابة السعتسجة في تع تحجيج فقخات لكل نسط  اذ  (  2005

( عم  التػالي  .  1, 2,  3, 4, 5االرابة ىي )أبجًا , نادرًا , أحةانًا , غالبًا , لثيخًا( لمحرػؿ عم  معةار ترحةح يبجأ مغ )
, يخرػ الباحث اشالعكع عم  ىحا السكةاس كبةاف صالحةة كنطخا لسا ىػ معخكؼ عشكع مغ خبخة عمسةة في ميجاف عمع الشفذ 

  كل فقخة مغ فقخات مكةاس الحاكخة االستباقةة السعج في ىحه الجراسة كصالحةة بجائل االرابة .

 تقبمؾا عشا خالص اسحتخام والتقجيخ ..
                                                                                                      -صالحية بجائل األجابة أعاله :

 عؽ فزمػ ىل ىي ؟               
 

 

 الب الساردتيخش  غيخ صالحة   صالحة
عسار سارج 

 مصخ
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 فقخات عقياس الحاكخة اسستباقية

تحلخ الفخد ألداء فعل ما عقج العـد عم  أدائو في كقت الحق اعتسادًا عم  تخميد  -* الحاكخة السخمدة ذاتةًا: 
ما يحلخه بو ) صػرة ذىشةة, لمسات , رمػز ( دكف الحارة ال  تحليخات خاررةة ) أشخاص , مفكخة , مشبو , 

 الخ... ( .

غير  صالحت الفقسة ث

 صالحت

 الخعدًل

ىوي مدبب لدي .في ألاًام  1     القلُلت اإلااطُت لم أجرلس بسهامج جلفٍص

 زغم الخددر بها مع هفس ي . ,
ً
    وظِذ هصُدت قُلذ لي مإخسا

    ال أجرلس دفع فاجىزة أشتراك الاهترهذ في مىعدها املحدد . 5

    ًصعب علَي جرلس اطماء بعع شمالء الدزاطت الرًً لم ألخِقبهم مىر مدة ,

    .  أوس ى شساء بعع ألاشُاء مً الظىق مع اوي خسحذ ألحل شسائها  2

    وظِذ ئخباز  صدًقي بص يء ًخصه لىذ أهىي ئخبازه به مىر دقائق قلُلت . ,

وظِذ أغالق الباب عىد خسوجي مً اإلانزى زغم اخباز عائلتي بأوي طأقىم  1

 برلو

   

    زغم جفنيري برلو . وظِذ أطفاء ألاحهصة عىد الاهتهاء مً اطخخدامها 1

    فعله . أقسز فعل ش يء في ذهني ومً زم اوس ى ما علي ,

د فعل ش يء معين بعد دقائق قلُلت  ,1 ألسز النالم في ذهني عدة مساث عىدما اٍز

. 

   

وظِذ قىى ش يء في ذهني عىدما أزدث مىاقشت مىطىع معين في مداطسة ما  11

. 

   

د أن اجرلسها وأجرلسها فعال .  ,1     أطخخدم الدظمُع الرهني للمعلىماث التي أٍز

 ولهرا ال أوس ى ما علي القُام به . 15
ً
    أزطى صىزة ذهىُت لجدولي الُىمي مظبقا

1,  
ً
وظِذ وطع بعع أشُائي في مهانها املخصص زغم جرلير هفس ي برلو ًىمُا

. 

   

س مداطساحي  12     زغم اوي خظبذ قُمت اإلابلغ في ذهني .وظِذ دفع مبلغ جصٍى
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تحلخ الفخد ألداء فعٍل ما عقج العـد عم  أدائو في كقت الحق باألعتساد عم   -* الحاكخة السخمدة بيئةًا :
 تحليخات خاررةة ) اآلخخيغ , كضع عالمة دالة , مشبو , أقتخاف مع حجٍث ما , الخ.... (

غير  صالحت الفقسة ث

 صالحت

 الخعدًل

    لِع لدي القدزة ألحعسف على جفاصُل مهان قد شزجه مً قبل . 1

ق طسث فُه قبل مدة قصيرة زغم وطع  , أحد صعىبت في جرلس طٍس

 عالمت دالت له .

   

ً جرليري بها  5 ًصعب علَي جرلس بعع ألاشُاء دون الطلب مً ألاخٍس

. 

   

    أطخخدم مىبه هاجفي لخرلس مىعٍد ما علَي القُام به . ,

    أدون ألامىز اإلاهمت في مفنسحي مً أحل القُام بها . 2

    وظِذ شساء ألاشُاء التي أخخاحها مً الظىق ، زغم وحىدها أمامي . ,

    وظِذ شحً هاجفي بالسغم مً وطع الشاخً بالقسب مني . 1

د  1 أطع لىاصق بألىان مخخلفت على أوزاق مداطساحي ألجرلس ما أٍز

 القُام به .

   

ني لها بىزقت صغيرة . ,     وظِذ شساء بعع الاشُاء زغم جدٍو

أطخخدم جرليراث مخخلفت مثل ) حغُير مهان الخاجم ( جرلسوي بما  ,1

د القُام به .  اٍز

   

مً الظهل علي جرلس أزحاع النخب التي اطخعستها مً اإلانخبت عىد  11

 في الحقُبت .
ً
 وطعها مظبقا

   

شمالء الدزاطت في الظىىاث الظابقت زغم ال أجرلس أطماء بعع  ,1

 مشاهدحي للصىز اإلاثبذ عليها اطمائهم بين مدة وأخسي .

   

وظِذ اإلاهان الري وطعذ فُه مدفظتي الشخصُت زغم وطعي  15

 عالمت دالت إلاهانها .

   

ًمنىني جرلس أعادة أحساء مهاإلات هاجفُت مهمت لشخص ما لىحىدها  ,1

 امامي في سجل اإلاهاإلااث .

   

وظِذ الخىقُع على الطلباث السطمُت زغم وطع القلم بُدي  12

 لُرلسوي بدلو .
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 (5عمحق )
 عقياس عا وراء السعخفة )برؾرتو األولية(

 

 جاععة القادسةةةةةةةةية / كمية اآلداب 
 قدؼ عمؼ الشفذ / الجراسات العميا

 ) الساجدتيخ(         
 عا وراء السعخفة في عجى صالحية عقياس  السحكسيؽاستبانة آراء الدادة 

 األستاذ الفاضل الجكتؾر ........................................................... السحتخم
 -تحةة شيبة :

  (. الجامعة طلبة لدي املعزفة وراء بما وعالكتها الاضخباكية الذاكزة)  : اإلاىطىمت دزاطخه احساء الباخث ًسوم            

الجامعت ًخمخع بالصدق  طلبت لدي (meta cognition) ما وراء املعزفة لقُاض اداة وحىد جطلب الدزاطت هدف ولخدقُق

بدبني مقُاض  قام ، الظابقت والدزاطاث الادبُاث على الباخث اطالع وبعد والثباث الالشمين لقُاض مخغيراث الدزاطت الحالُت،

به وجنُُفهKumar 1998( والري طىزه ) ,,,1شساو  و دًيظىن  ما وزاء اإلاعسفت الري أعده مل مً )  على  ( والري قام بخعٍس

 ( .  11,,البِئت العسبُت مل مً )حساح وعبُداث )

عسف )  (  ما وزاء اإلاعسفت على أنها : " جىظُم العملُاث اإلاعسفُت مً قبل اإلاخعلمين لخعلمهم ، والري  ,,,1شساو  و دًيظىن  َو

تراجُجاث أدازة اإلاعلىماث ومساقبت الفهم واطتراجُجُاث الخصحُذ والخقُُم "  وأنها مخظمىت زالزت أبعاد ٌشمل الخخطُط واط

 Schraw and Dennison, 1994)هي جىظُم اإلاعسفت، معسفت اإلاعسفت، معالجت اإلاعسفت . ) 

 وبُان اإلاقُاض هرا على اطالعنم الباخث ًسحى ، الىفع علم مُدان في علمُت خبرة مً عىنم معسوف هى إلاا وهظسا            

 ان مفخاح الخصحُذ .  الدزاطت وصالخُت بدائل الاحابت هره في اإلاخبنى ما وزاء اإلاعسفت مقُاض فقساث مً فقسة مل صالخُت
ً
علما

 ( للبدائل : )  2،,،5،,،1هى بمدزج خماس ي هي )
ً
 ،دائما

ً
 ،غالبا

ً
 ،أخُاها

ً
 ،هادزا

ً
 .(أبدا

 

 صالحية بدائل األجابة :  

 بدائل االجابة هي  

 

 من فضلكم  هل  هي ؟

 

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائماً 

ً    

 طالب الساجدتيخ   غيخ صالحة   صالحة
 عسار ساجج عظخ
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التخصةط ( , )السخاقبة ( البعد الاول / ثىظيم املعزفة :  يطلم عليها مفهىم خبرات ما وراء املعزفة وجشمل )* 
 ك) التقػيع ( ., ) التشطةع ( 

 جدخاج الى حعدًل غير صالحت صالحت الفقساث ث

 أف قبل السذكمة لحل عجة بجائل باالعتبار أضع 1
 .أريب

     

    أدرك نقاط القؾة والزعف في قجراتي العقمية. ,

      . بالسيسة البجء قبل محجدة أىجافاً  أضع  5

      .القخار لرشع السيسة السعمػمات نػع ما أعخؼ ,

 البجائل رسةع باالعتبار أخحت إذا فةسا نفدي أسأؿ 2
 .السذكمة لحل

     

      .كاليامة الكةسة السعمػمات عم  انتباىي أرلد ,

      .القخارات اتخح عشجما سأستخجـ االستخاتةجةات أؼ أعي 1

      .عشجؼ الزعف نقاط لتعػيس العقمةة قجراتي أستخجـ 1

      .الججيجة السعمػمات كأىسةة معش  عم  أرلد ,

 ذات السعمػمات لجعل نفدي تمقاء مغ أمثمة أضع ,1
 .معش 

     

      .لألشةاء فيسي مجػ ريج بذكل أّقةع  11

      .إرباؾ لجؼ يحجث عشجما افتخاضاتي تقيةع أعيج ,1

 التعامل لةديل صغيخة مياـ إل  العسل تجدئة أحاكؿ 15
 معيا

   

 عشجما الججيجة لمسعمػمات مخارعة بعسمةة كأقـػ أتػقف ,1
 .كاضحة غيخ تكػف 

   

     .مختبكاً  نفدي أرج عشجما القخاءة كأعيج أتػقف 12

 
معزفة املعزفة : جعد املعزفة الىضيط الفعال في ثطىيز اللدرات املعزفية عن طزيم أكطاب الفزد البعد الثاوي / * 

 اللدرة على الحفكير  ، الىعي ، الفهم ، واملالحظة وغيرها من اللدرات التي ثمكن الفزد من ثفطير  وفهم ظىاهز الحياة 

 وخصائصها .  
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غير  صالحت الفقساث ث

 صالحت

جدخاج الى 

 حعدًل

       .كافةاً  كقتاً  نفدي أمشح لكي القخار اتخاذ عشج أتسيل 1

       .ما بسيسة أبجأ أف قبل تعمسو احتاج بسا أفكخ ,

       .ىامة معمػمات أكارو عشجما قمةالً  أتسيل 5

       .ريج بذكل السعمػمات تشطةع مغ أتسكغ ,

       لجؼ قجرة تحكع ريجة في صشع القخارات . 2

       .ميسة عالقات أؼ فيع عم  يداعجني ذلظ ألف دكرية مخارعة أعسل ,

       .اتخاذه قبل القخار حػؿ أسئمة نفدي أسأؿ 1

       .األفزل اختار ثع السذكمة لحل متعجدة بصخؽ  أفكخ 1

       .عشجما احتاج ذلظ  التعمع عم  نفدي تحفيد أستصةع ,

       .تمقائي بذكل مفيجة استخاتةجةات مدتخجماً  نفدي أرج ,1

       .استةعابي أتفحز لكي بانتطاـ أتػقف 11

       .السيسة أنيي عشجما لألىجاؼ انجازؼ  مجػ عغ نفدي أسأؿ ,1

 حل بعج الستاحة الخةارات رسةع باالعتبار أخحت إذا فةسا نفدي أسأؿ 15
 .السذكمة

   

    استصةع فيع السػضػع بذكل ريج .أغيخ استخاتةجةاتي عشجما ال  ,1

    .السذكمة حل عم  لتداعجني مشطع بذكل السعمػمات أستخجـ 12

    .سابقاً  أعخفو بسا عالقة ذك أقخؤه ما كاف إذا فةسا نفدي أسأؿ  ,1

 

أيضا عملية  البعد الثالث  / معالجة املعزفة : ثحضمن مهارات وأضتراثيجيات وخبرات ما وراء املعزفة ويطلم عليها* 

 ثلييم الذات .

غير  صالحت الفقساث ث

 صالحت

 جدخاج الى حعدًل

       .الساضي في فاعميتيا ثبت استخاتةجةات استخجاـ أحاكؿ 1

       .استخجميا إستخاتةجةة لكل محجداً  ىجفاً  أمتمظ ,

       .السػقف عم  تعتسج متشػعة استخاتةجةات أستخجـ 5

       .السيسة إلنياء سيػلة األكثخ الصخؽ  عغ لشفدي أسئمة أكرو ,

       .السيسة أنيي أف بعج بو قست ما ألخز 2

       .كقتيا في السفيجة االستخاتةجةات أستخجـ ,
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       .الخاصة بكمساتي الججيجة السعخفة أصػغ أف أحاكؿ 1

       .بالسيسة أبجأ أف قبل بحخص التعمةسات أقخأ 1

 .بالسػضػع ميتساً  أكػف  عشجما أكثخ أتعمع ,
 

      

 شيئاً  أتعمع عشجما أعسل ما صحة مجػ حػؿ أسئمة نفدي أسأؿ ,1
 .رجيجاً 

   

    .السيسة أنيي عشجما تعمسو يجب ما تعمست إذا فةسا نفدي أسأؿ 11



924 

 

 

 (6عمحق )
 عقياس الحاكخة اسستباقية )برؾرتو الشيائية(

 
 عزٌزي الطالب ....... عزٌزتً الطالبة 

 تحٌة طٌبة ...

نطخًا لسا تتستعػف بو مغ كعي كأدراؾ عالييغ , أررػا مشكع التعاكف مع الباحث باألرابة عغ ىحا       
السكةاس الحؼ يتألف مغ مجسػعة مغ الفقخات , كما عمةكع سػػ قخاءة لل فقخة بتسعغ متػسسًا بكع الرخاحة 

رابتظ فييا خجمة لمبحث العمسي كاألمانة في األرابة عشيا , كاف ال تتخؾ اؼ فقخة مغ دكف ارابة ألف أ
كالسعخفة , عمسًا انو ال تػرج ارابة صحةحة أك خاشئة , لل أرابتظ تعج ضخكرية كمقبػلة كال تدتعسل اال 

 ألغخاض البحث العمسي الحالي كال يصمع عم  ارابتظ سػػ الباحث , لحلظ فال داعي لحلخ األسع .

 مثاؿ يػضح لةفةة االرابة عم  الفقخات :

 البدائل االجابة الفمرة  ت

 رغم الححدذ بها  9
ً
وطيد هصيحة كيلد لي مؤخزا

 مع هفس ي .

 دائما   غالبا   أحٌانا   نادرا   أبدا  

       

 

 :اآلتية الوؼلىهات تذويي هٌكن يشجى تاإلجاتة الثذء قثل :هالحظة

 

 :أًثى                             :ركش                   :الٌىع

 

 :إًساًي                            :ػلوي             :التخصص

 

 األيويل :

 مع كافخ األحتخاـ كالتقجيخ
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*
( من ممٌاس الذاكرة االستبالٌة فً اجراءات التحلٌل االحصائً وذلن لعدم داللتهما االحصائٌة وبذلن أصبح 4و  91تم حذف الفمرتٌن ) 

 ( فمرة.28الممٌاس مكون من )

 دائساً  غالباً  أحةاناً  نادراً  أبجاً  الفقخات ت
 زغم الخددر  1

ً
وظِذ هصُدت قُلذ لي مإخسا

 بها مع هفس ي .

     

ًصعب علَي جرلس اطماء بعع شمالء  2

 ألخِق بهم مىر مدةالدزاطت الرًً لم 

     

وظِذ ئخباز  صدًقي بص يء ًخصه لىذ  3

 أهىي ئخبازه به مىر دقائق قلُلت .

     

وظِذ أطفاء ألاحهصة عىد الاهتهاء مً  4

 اطخخدامها زغم جفنيري برلو .

     

عىدما أقسز فعل ش يء ما فأوي اذلس هفس ي  5

 2برلو بعد دقائق مً قسازي ولعدة مساث *.

     

أطخخدم الدظمُع الرهني للمعلىماث التي  6

د أن اجرلسها وأجرلسها فعال .   أٍز

     

وظِذ وطع بعع أشُائي في مهانها  7

. 
ً
 املخصص زغم جرلير هفس ي برلو ًىمُا

     

ق طسث فُه قبل  8 أحد صعىبت في جرلس طٍس

 مدة قصيرة زغم وطع عالمت دالت له .
     

مىعٍد ما علَي أطخخدم مىبه هاجفي لخرلس  9

 ألالتزام به .

     

وظِذ شساء ألاشُاء التي أخخاحها زغم  10

 مشاهدحي لها في الظىق .

     

أطع لىاصق بألىان مخخلفت على أوزاق  11

د القُام به   مداطساحي ألجرلس ما أٍز

     

أطخخدم جرليراث مخخلفت مثل ) حغُير مهان  12

د القُام به   .الخاجم ( جرلسوي بما اٍز

     

ال أجرلس أطماء بعع شمالء الدزاطت في  13

الظىىاث الظابقت زغم مشاهدحي للصىز 
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 اإلاثبذ عليها اطماؤهم بين مدة وأخسي .

ًمنىني جرلس ئعادة ئحساء مهاإلات هاجفُت  14

مهمت لشخص ما لىحىدها امامي في سجل 

 اإلاهاإلااث .

     

بسهامج في ألاًام القلُلت اإلااطُت لم أجرلس  15

ىوي مدبب لدي .  جلفٍص

     

ال أجرلس دفع فاجىزة أشتراك الاهترهذ في  16

 مىعدها املحدد .

     

وظِذ شساء بعع ألاشُاء مً الظىق مع اوي  17

 .  خسحذ ألحل شسائها 

     

وظِذ أغالق الباب عىد خسوجي مً اإلانزى  18

 زغم اخباز عائلتي بأوي طأقىم برلو

     

ذهني فعل ش يء ما ومً زم اوس ى ما أقسز في  19

 فعله . علي

     

وظِذ قىى ش يء في ذهني عىدما أزدث  20

 مىاقشت مىطىع معين في مداطسة ما .

     

21  
ً
أزطم صىزة ذهىُت لجدولي الُىمي مظبقا

 ولهرا ال أوس ى ما علي القُام به .

     

س مداطساحي زغم اوي  22 وظِذ دفع مبلغ جصٍى

 اإلابلغ في ذهني .خظبذ قُمت 

     

لِع لدي القدزة ألحعسف على جفاصُل مهان  23

 قد شزجه مً قبل .

     

ًصعب عليَّ جرلس بعع ألاشُاء دون الطلب  24

ً جرليري بها .  مً ألاخٍس

     

أدون ألامىز اإلاهمت في مفنسحي مً أحل القُام  25

 بها .

     

وظِذ شحً هاجفي بالسغم مً وطع  26

 بالقسب مني .الشاخً 

     

ني لها  27      وظِذ شساء بعع الاشُاء زغم جدٍو
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 بىزقت صغيرة .

مً الظهل علي جرلس ئزحاع النخب التي  28

 في 
ً
اطخعستها مً اإلانخبت عىد وطعها مظبقا

 الحقُبت .

     

وظِذ اإلاهان الري وطعذ فُه مدفظتي  29

 الشخصُت زغم وطعي عالمت دالت إلاهانها .

     

وظِذ الخىقُع على الطلباث السطمُت زغم  30

 وطع القلم بُدي لُرلسوي بدلو .
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 (7عمحق )
 عقياس عا وراء السعخفة )برؾرتو الشيائية(

 

 عزٌزي الطالب ....... عزٌزتً الطالبة 

 تحٌة طٌبة ...

نطخًا لسا تتستعػف بو مغ كعي كأدراؾ عالييغ , أررػا مشكع التعاكف مع الباحث باألرابة عغ ىحا       
السكةاس الحؼ يتألف مغ مجسػعة مغ الفقخات , كما عمةكع سػػ قخاءة لل فقخة بتسعغ متػسسًا بكع الرخاحة 

رابتظ فييا خجمة لمبحث العمسي كاألمانة في األرابة عشيا , كاف ال تتخؾ اؼ فقخة مغ دكف ارابة ألف أ
كالسعخفة , عمسًا انو ال تػرج ارابة صحةحة أك خاشئة , لل أرابتظ تعج ضخكرية كمقبػلة كال تدتعسل اال 

 ألغخاض البحث العمسي الحالي كال يصمع عم  ارابتظ سػػ الباحث , لحلظ فال داعي لحلخ األسع .

 مثاؿ يػضح لةفةة االرابة عم  الفقخات :

 البدائل االجابة الفمرة  ت

 أبدا   نادرا   أحٌانا   غالبا   دائما   أدرك نقاط القوة والضعف في قدراتي العقلية 9

      

 

 :اآلتية الوؼلىهات تذويي هٌكن يشجى تاإلجاتة الثذء قثل :هالحظة

 

 :أًثى                             :ركش                   :الٌىع

 

 :إًساًي                            :ػلوي             :التخصص

 األهيل :

 مع كافخ األحتخاـ كالتقجيخ
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 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   الفقرات ت

      .العملٌة لدراتً فً والضعف الموة نماط أدرن 1

أتعرف على نوع المعلومات المهمة لصنع  2

 المرار .

     

      المعلومات المهمة . أركز انتباهً على 3

أستخدم لدراتً العملٌة لتعوٌض نماط الضعف  4

 عندي.

     

أضع أمثلة من تلماء نفسً لجعل المعلومات  5

 ذات معنى .

     

أعٌد تمٌٌم افتراضاتً عندما ٌحدث لدي  6

 اربان .

     

ألوم بعملٌة مراجعة للمعلومات الجدٌدة عندما  7

 تكون غٌر واضحة .

     

أتمهل عند اتخاذ المرار لكً أمنح نفسً ولتا   8

 كافٌا .

     

      أتمهل للٌال  عندما أواجه معلومات مهمة . 9

      لدي لدرة تحكم جٌدة فً صنع المرارات . 10

      أسأل نفسً حول المرار لبل اتخاذه. 11

أستطٌع تحفٌز نفسً على التعلم فً الموالف  12

 الصعبة .

     

أتولف بانتظام أثناء المهمة لكً أتفحص  13

 استٌعابً.

     

أسأل نفسً فٌما اذا اخذت باألعتبار جمٌع  14

 الخٌارات المتاحة بعد حل المشكلة .

     

أستخدم المعلومات بشكل منظم لتساعدنً  15

 على حل المشكلة.

     

16 

 

استخدم استراتٌجٌات ثبت فاعلٌتها فً 

 الماضً.

     

أستخدم استراتٌجٌات متنوعة تعتمد على  17

 المولف .

     

      أتفحص ما لمت به بعد أن أنهً المهمة. 18

      أصوغ المعرفة الجدٌدة بكلماتً الخاصة. 19

      أتعلم أكثر عندما أكون مهتما  بالموضوع. 20

      .أقارن بين ما تعلمته حديثا  وباألهداف المحددة سابقا   21

      ألترح عدة بدائل لحل المشكلة . 22

      أضع أهدافا محددة لبل البدء بالمهمة . 23

      أدرس جمٌع البدائل لحل المشكلة . 24
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      أخطط لألستراتٌجتٌات عند اتخاذ المرار . 25

      أركز على معنى وأهمٌة المعلومات الجدٌدة. 26

      ألٌّم بشكل جٌد مدى فهمً لألشٌاء. 27

أحاول تجزئة العمل الى مهام صغٌرة لٌسهل  28

 التعامل معها .

     

أتولف وأعٌد المراءة عندما اجد نفسً مرتبكا   29

. 
     

      أحدد ما الذي أرٌد تعلمه لبل أن أبدأ بالتعلم . 30

      أتمكن من تنظٌم المعلومات بشكل جٌد. 31

ذلن أعمل مراجعة دورٌة ألفكاري ألن  32

 ٌساعدنً على فهم أي عاللات مهمة.

     

أفكر بطرق متعددة لحل المشكلة ثم اختار  33

 األفضل.
     

أجد نفسً مستخدما  استراتٌجٌات مفٌدة بشكل  34

 تلمائً.

     

أسأل نفسً عن مدى انجازي لألهداف عندما  35

 أنهً المهمة.

     

أغٌر أستراتٌجٌاتً عندما ال أستطٌع فهم  36

 الموضوع بشكل جٌد .

     

أربط فٌما أذا كان ما ألرؤه ذو عاللة بما  37

 أعرفه مسبما  .

     

      أمتلن هدفا  محددا  لكل استراتٌجٌة أستخدمها . 38

      أفكر فً الطرق األكثر فاعلٌة إلنهاء المهمة . 39

أستخدم األستراتٌجٌات المتنوعة والمفٌدة فً  40

 ولتها .

     

      ألرأ التعلٌمات بحرص لبل أن أبدأ بالمهمة. 41

أسأل عن مدى صحة ما أعمل عندما أتعلم  42

 شٌئا  جدٌدا .

     



 

 

 

 

Prospective Memory and its relationship to 

Metacognition among university students 

Abstract 

        Prospective memory in its two dimensions (subjective and environmental) is 

one of the important variables in the field of cognitive psychology, as it embodies 

the intentions that the individual intends to accomplish in remembering something 

or accomplishing it after a delay within a context, in activity level. Revision 

(prospective memory) is a form of mental presence and the desire to do an 

important work at a particular moment at a later time. In the process and in the 

process of facilitating his learning of what he acquires and learns of information 

and knowledge, here lies a problem in the individual’s head in receiving, acquiring 

and organizing the knowledge that he receives. Vitality, success in development 

and elevation of development, and in light of these data, the objectives of the 

current research were formulated, which are Knowing about : 

 (1 ) Prospective Memory among the students of Al-Qadisiyah University. 

 (2 ) Metacognition among the students of Al-Qadisiyah University. 

 (3 ) the significance of the differences in Prospective memory among the students 

of Al-Qadisiyah University according to the gender variable (males and females) . 

 (4 ) the significance of the differences in Prospective memory among the students 

of the University of Al-Qadisiyah according to the variable of specialization 

(scientific / humanity ( . 

 (5 ) the significance of the differences in Metacognition among the students of Al-

Qadisiyah University according to the gender variable (males – females) . 

 (6 ) the significance of the differences in Metacognition among the students of Al-

Qadisiyah University according to the specialization variable (scientific – 

humanity) .  

 (7)  the correlation between Prospective Memory and Metacognition among the    

students of Al-Qadisiyah University. 

(8) The degree of Metacognition contribution to the Prospective memory variable 

among the students of Al-Qadisiyah University . 

 ( B ) 



 

 

 

    Achieving these goals necessitated building a measure of Prospective memory 

based on the theoretical visions identified by McDaniel and Einstein (2005), to be 

in its final form of (28) paragraphs, after conducting the necessary statistical 

analyzes, and adopting a Metacognition scale for both Schraw and Deninnson 

(1994) who based on the visions The theory identified by Flavell, which in its final 

form consists of (42) paragraphs, after conducting the necessary statistical 

analyzes. 

      The above scales were applied to a sample of (400) male and female students 

from the faculties of the University of Al-Qadisiyah for the academic year 2020-

2021 / morning study, they were selected by random stratified method and 

proportional method and by (100%) of the research community and by (200) males 

and (200) from Females, and after collecting the data, they were processed using 

appropriate statistical methods, including one-sample t-test, Pearson correlation 

coefficient and analysis of variance. The research reached the following results: 

(1 )  The students of Al-Qadisiyah University of both sexes enjoy Prospective 

memory. 

 (2 ) The students of Al-Qadisiyah University enjoy beyond knowledge. 

(3 )  There are no statistically significant differences among Al-Qadisiyah 

University students in the Prospective memory variable according to the gender 

variable (males and females) . 

(4 )  There are no statistically significant differences among Al-Qadisiyah 

University students in the Prospective memory variable according to the 

specialization variable (scientific / humanity) . 

(5 )  There is no statistically significant difference at the Qadisiyah University drum 

in the Metacognitive variable according to the gender variable (males and females(.  

 (6 ) There is no statistically significant difference at the Qadisiyah University drum 

in the Metacognitive variable according to the specialization variable (scientific / 

humanity). 

 (7 ) There is a positive correlation between Prospective  memory and 

Metacognition among Al-Qadisiyah University students. 

(8 )  Metacognition contributes to predicting the rise of Prospective memory among 

university students .             

         These results were interpreted according to the theory adopted for each of the 

research measures, and in the light of these results, the researcher made many 

recommendations and suggestions. 

( C ) 
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