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 -: ملخص البحث

ببعجييا )الحاتي والبيئي( احجى الستغيخات السيسة في ميجاف عمع الشفذ السعخفي  تسثل الحاكخة األستباقية     
فيي تجدج الشػايا التي يخـو اف يؤدييا الفخد في تحكخ شيء ما او انجازه بعج تأخيخ ضسغ سياؽ حياتو، ولسا 

قجرة عمى تحكخ ( شكل مغ أشكاؿ الحاكخة  والتي تعشي ال Prospective Memoryكانت الحاكخة االستباقية ) 
الكياـ بعسل ما في لحطة معيشة في وقت الحق، فكثيخ ما نجج ىشاؾ عجد كبيخ متعمق بكثيخ مغ مػاقف الحياة 
اليػمية في مياـ الحاكخة االستباقية، فسا يتمقاه الفخد مغ إلساعات بيئية وذاتية ويشطسيا عمى شكل مجخالت 

تدييل عسمية تعمسو لسا يكتدبو ويتعمسو مغ معمػمات ومعخفة تسكشو مغ االستفادة مشيا في حياتو العسمية وفي 
وفي ضػء ىحه السعصيات صيغت أىجاؼ البحث الحالي مغ خالؿ قياس الحاكخة االستباقية لجى شمبة جامعة 
القادسية والتعخؼ داللة الفخوؽ في الحاكخة االستباقية لجى شمبة جامعة القادسية عمى وفق متغيخ الشػع )الحكػر، 

( شالبًا وشالبة مغ كميات 400شبق الباحثاف السقاييذ التي تع اعجادىا عمى عيشة مكػنة مغ ) ناث(،و اإل
/ الجراسة الرباحية تع اختيارىع بالصخيقة الصبكية العذػائية  2021-2020جامعة القادسية لمعاـ الجراسي 
( مغ اإلناث، 200كػر و )( مغ الح200%( مغ مجتسع البحث وبػاقع )100وباألسمػب الستشاسب وبشدبة )

وبعج جسع البيانات تع معالجتيا باستعساؿ الػسائل اإلحرائية السشاسبة  اضيخت نتائج البحث اف شمبة جامعة 
القادسية مغ كال الجشديغ يتستعػف بالحاكخة االستباقية وانو ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا لجى الصمبة جامعة 

قية عمى وفق متغيخ الشػع )الحكػر، و اإلناث(وخخج البحث بسجسػعة مغ القادسية في متغيخ الحاكخة االستبا
 التػصياة التي تتدق مع نتائج البحث الحالي.
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Abstract 

      Prospective memory in its two dimensions (subjective and environmental) is one 

of the important variables in the field of cognitive psychology. It embodies the 

intentions that the individual intends to perform in remembering something or 

accomplishing it after a delay within the context of his life, and since Prospective 

Memory is a form of memory, which means The ability to remember to do an action 

at a certain moment at a later time, we often find there is a large deficit related to 

many everyday situations in the tasks of Prospective memory, what the individual 

receives from environmental and subjective cues and organizes them in the form of 

inputs that enable him to benefit from them in his working life and in facilitating The 

process of learning what he acquires and learns of information and knowledge and in 

the light of these data, the objectives of the current research were formulated by 

measuring the proactive memory of the students of Al-Qadisiyah University and 

identifying the significance of the differences in the prospective memory among the 

students of Al-Qadisiyah University according to the gender variable (males and 

females), the researchers applied the measures It was prepared on 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. A proportion of (100%) of the research 

community, and by (200) males and (200) females, and after collecting the data, they 

were processed using the appropriate statistical methods. The results of the research 

showed that the students of Al-Qadisiyah University of both sexes enjoy prospective 



  
memory and that there are no statistically significant differences among Al-

Qadisiyah University students in the prospective memory variable according to the 

gender variable (males and females). The research came out with a set of 

recommendations that are consistent with the results of the current research. 

Keywords : Cognitive psychology, Memory, Prospective memory  .  
 

 االطار العام للبحث: الفصل األول

 -مذكمة البحث:أواًل: 
الحاكخة االستباقية لجى شمبة الجامعة، فيحتػاج اإلنداف  معخفة مدتػى فاعميةتتسثل مذكمة البحث الحالي في       

الى الحاكخة في كل لحطة وكل ساعة في حياتو وكل يػـ في عسمِو ،وعالقاتو االجتساعية وجسيع الدمػكيات اليػمية 
الخاصة بو. فكيف يعخؼ الصخيق الػسؤدي الى عسمِو بػجوف تحكػخه، وكيف لو اف يشجد مياـ عسمو بجوف تحكخىا. 
وكيف يمقي التحية او يخدىا بجوف اف يتػعخؼ عمى مغ يحييػيع. وىكحا فأف كل نذاشاتو مغ أبدصيا الستسثمة 
بالفعاليات الجدئيػة مثل تشاوؿ شيء ما، أو مشاداة فخٍد ما، الى اعقجىا الستسثمة بأداء االختبارات العمسية واألدبية 

  (. Hall,1982:226رة أكيجة عسميات تحكخ) واالبتكارات في مختمف صشػؼ السعخفة التي تتزسغ برػ 
الكثيخ مغ عمساء الشفذ لكل العسميات العقمية   مغ وجية نطخالسحػر األساسي  برػرة عامة تسثل الحاكخةو       

تجخبة يػمية شائعة ، يعج  فذل الحاكخة ومغ الججيخ بالحكخ فإف والسعخفية األخخى وفي بشية الحكاء والقجرات العقمية،
عمى الخغع مغ انتذار حاالت و  ،عجة مخات في األسبػععمى األقل  األفخاد البالغيغ مغ الشديافحيث يعاني غالبية 

 فيأقػى  برػرة  اعميي تأثيخال ُيعخؼ الكثيخ عغ عػاقبيا واألنػاع السحجدة التي ليا فأنو الحاكخة اليػمية ،  في فذل
 .(  (Rendell; Craik, 2000: 43 الحياة اليػمية

القجرة عمى تحكخ والتي تعج شكل مغ أشكاؿ الحاكخة  تعشي (  prospective memory ) االستباقيةلحاكخة فا      
بكثيخ مغ مػاقف الحياة عمى الخغع مغ وجػد عجد كبيخ متعمق وقت الحق، و الكياـ بعسل ما في لحطة معيشة في 

ىشاؾ فخوؽ  بعس التجارب اوضحت بأف ، إال أف يةالسختبخ  في الجراسات الحاكخة االستباقيةفي مياـ  اليػمية
، ومغ خالؿ تمظ البحػث سياـ الصبيعية التي يتع إجخاؤىا في الحياة اليػميةتمظ الفي أداء  واضحة بيغ االفخاد

مغ الستغيخات كالعسخ والجشذ االجتساعي  يكثيخالسختبصة  السذكمة ليحه حمػؿتع العثػر عمى العجيج مغ ال والجراسات
 ( .(Henry, et al, 2004:27 ، ولكغ ضمت بعس السذكالت دوف حل وغيخىا



  
 -التحكخ فترخؼ قج يكػف لو عػاقب وخيسة. ىػ شدياف الأحياًنا عمى الخغع مغ االعتخاؼ بأف و               

حاكخة مفيػـ الأف تأخخ تشفيحىا يشصػي عمى ات فأغمب السيسألداء ىسا نكيطاف والشدياف في كثيخ مغ األحياف 
. عادًة ما تكػف الفتخة بيغ تكػيغ الشية الستأخخة وفخصة تشفيحىا مميئة بالسياـ السدتسخة التي ال عالقة ليا اإلاستباقية 

 .(Dismukes, 2010:4) الشية ، والتي ال يتع إدراكيا خالؿ ىحه الفتخة ويجب استخجاعيا مغ الحاكخةتمظ ب

 

 -أهمية البحث:ثانيًا: 
جسيعشا نعمع إف كل جانب مغ جػانب سمػكشا وحياتشا اليػمية ، يتأثخ بذكل أو بآخخ بسا نسمظ مغ قجرات عمى       

ب الحياة والتعمع ، تحكخ األحجاث والخبخات الساضية ، فشحغ نحتاج إلى الحاكخة بػصفيا مصمبًا أساسي مغ مصال
  الحاكخة ال ندتصيع أف نػاجو الحاضخ ، أو أف نخصط لمسدتقبل استشادا إلى خبخاتشا الدابقة .، مغ دوف وحساية الحات

بآخخ مخحمة دراسية  ال تخفى أىسية الحاكخة في األداء السجرسي والجامعي إبتجاءًا مغ السخحمة االبتجائية وانتياءاً       
وىي الجراسات العميا، وكحلظ اىسيتيا في مجاالت أخخى عمسية وميشية في باقي نػاحي الحياة كالرشاعة والدراعة 
واألدارة والتجارة والرحة وغيخىا. فالحاكخة ىي احجى أساسيات الحياة بالشدبة لمفخد، فأىسيتيا ال تكسغ فقط في العسل 

فحدب ولكشيا خديغ لكل خبخاتو عمى مجى حياتو حدب تخررو في كل جانب مغ اليػمي واألداء األكاديسي 
جػانب الحياة مغ مخحمة الصفػلة الى الذيخػخة ولكل ما مخ بو مغ أحػجاث، وقج أشار بارتميت إلى أف وضائف 

ه العسمية الحاكخة قج تكػف عجيجة تعسل سػية فيي تشتج في عسمية محجدة، واذا كانت رغبتشا في فيع كيف تربح ىح
مسكشة، وما يسكغ أف تكػف شخوشيا بالتفريل، فيجب عميشا دراسة ما يدبقيا وربسا أيزًا، مسا بعقبيا في حياة 
االنداف الستصػرة، فالتحكخ ليذ وضيفة مدتقمة تسامًا ومتسيدة كميًا عغ االدراؾ، والترػر او حتى عغ التفكيخ 

 . (  Bartlett,1967: 12   )البشائي، ولكغ ليا عالقات اساسية معيا جسيعًا 
في مجاؿ العمػـ الشفدية اال و ىي الحاكخة  سفيػـوتكذُف الحاكخة السعشية بالسدتقبل عغ نػع مغ أنػاع الحاكخة حجيثة ال

، و  في وقت عـد عمى تحكيقيا الفخد في وقت الحق، السعشية بتحّكخ تشفيح االعساؿ السصمػب انجازىا  االستباقية
% مغ االخفاقات في الحاكخة يػمػػػػػػيًا ، 80-% 50الحاكخة في الحياة االندانية إذا ما عخفشا أف تطيخ أىسية ىحه 

وتتمخز  . (Schnitzspahn , 2011: 10) فاؽ في أداء السيسات التابعة لياو االخ االستباقيةتتعػػمق بالحاكخة 
شارة رمدية إ ةيأمغ خالؿ عجة ميسات ، أوليا : تتسّثل بسخاقبة البيئة اللتقاط  االستباقيةالحاكخة  ائودأأىسية ما تمتـد ب

: محاولة استخجاع الحاكخة الستعمقة بسا ىػ ثيا: تحّكخ ما مصمػب انجازه مدتكباًل ، و ثال ثانيياديع في التحكخ ، و تُ 
الكثيخ مغ العسميات الستعمقة  الستباقيةا: العسل الفعمي عمى انجازه . و تتصمب الحاكخة  تيامصمػب انجازه ، و رابع

 .( (Radvansky , 2011:290 باالنتباه و التخكيد لتتع وضيفتيا اليػمية،



  

 داف البحث:هثالثًا: أ
 الحاكخة االستباقية لجى شمبة الجامعة . تعخؼ داللة الفخوؽ في متغيخ-1
تعخؼ داللة الفخوؽ  عمى مكياس الحاكخة االستباقية وفق متغيخ الشػع )ذكػر/ اناث ( اعتسادًا عمى )الحاكخة -2

 السخمدة ذاتيًا والحاكخة السخمدة بيئيًا( .
تعخؼ داللة الفخوؽ  في مكياس الحاكخة االستباقية وفق متغيخ التخرز ) عمسي / انداني ( اعتسادًا عمى -3

 ذاتيًا والحاكخة السخمدة بيئيًا( .)الحاكخة السخمدة 

 رابعًا. حدود البحث :
الجراسات األولية  /، مغ الكميات االندانية و العمسية  القادسيةتحّجَد البحث الحالي بصمبة جامعة       

 . 2021-2020الرباحية ، مغ الحكػر و اإلناث ، و لمعاـ الجراسي 
 :كٌل منعرفها  خامدًا. تحديد المرطمحات

 -: تكػف عمى مخحمتيغ  وىي : (Ellis, 1996) 1996 إليذ
تخميد الشية. ب( السحافطة عمى الشية في الحاكخة اثشاء األنذغاؿ في انذصة اخخى جارية.  ج( بجء الشية في  ( أ

 المحطة السشاسبة. د( تقييع الشتيجة.
 ( Einstein & Mc Daniel 2005كجانيل )ايشذتايغ ومآ

 : األستباقية ىسابأنيا القجرة عمى التحكخ ألداء عسل مخصط لو في وقت الحق .وحجدا نسصاف مغ التخميد لمحاكخة     
برػرة وتختز بتحكخ الكياـ باألفعاؿ السقرػدة  -:Self-Cued Memory ) )الذاتي  ترميزذاكرة ال-أ -

السدتشجة  األستباقية ميسات الحاكخة  - باالعتساد عمى مرادر التشبيو الجاخمية أو الحاتية، وتختبط بو غالباً  مدبقة
  Time based Prospective Memoryإلى الدمغ 

 ((Environmental-Cued Memoryالترميز البيئي الذاكرة -ب -
 ، وتختبط بو غالباً عمى مرادر التشبيو الخارجيةباالعتساد  برػرة مدبقةوتعشي تحكخ الكياـ باألفعاؿ السقرػدة  -

 & Prospective Memory Event-based  (Einsteinالحدث السدتشجة إلى األستباقيةميسات الحاكخة 

Mc Daniel,2005.) 

، أما التعخيف  األستباقيةالحاكخة  لسرصمح اً نطخي اً الباحث تعخيف انذتايغ و مظ دانيل تعخيف ىوقج تبشّ       
سكياس الحاكخة ب الخاصةجابتو إالسفحػص عشج  يحرل عميياالتي الكمية " الجرجة بػػػػ سّثل تاالجخائي ف
 .األستباقية



  
 

 الفصل الثاني: االطار الهظزي

 مقدمة في الذاكرة 
غ الفخد مغ تخديغ السعمػمات واستخجاعيا الجماغ تسثل الحاكخة إحجى قجرات        ، وىي تسثل عسمية  .التي ُتسكِّ

عمى األفعاؿ السدتقبمية. اف مرصمح ذاكخة )  اساسية تتزسغ االحتفاظ بالسعمػمات لسجة مغ الدمغ لغخض التأثيخ
Memory  )) ( يخجع الى كمسة )) مشيسػزيغMnemosyne  وىػ أحج آلية اليػناف مشح القجـ ، كسا اف دراسة ،

( ؽ.ـ اف يجج تفديخ  384 -322)  أرسطهالحاكخة اخح اىتساما كبيخًا لجى مياديغ عمسية متعجدة  حيث حاوؿ 
ػسًا وكأنو حاضخ ، ومع كػنو عابخًا في لسفارقة البقاء الغامس لمساضي لجيشا ، االمخ الحي يجعمو مخئيًا ومحد

)) كل شيء يدير وفق التداعيات فكل ذكرى تدتدعي األخرى ، الػقت نفدو . وقج كتب بيحا الخرػص ما يمي :
وكل صهرة شيء تجذب اليها صهرة شيء أخرى عندما تكهن هنالك بين الطرفين عالقة تذابه ، تعارض أو 

 .(14: 2012) بػتي ،  تجاور ((
في الجراسات السعاصخة تعج الحاكخة مخكدًا لجسيع العسميات السعخفية لمفخد ، وىي مغ أىسيا وأكثخىا تأثيخًا في        

نطاـ تجييد السعمػمات ومعالجتيا والسحافطة عمييا واستعساليا في االنذصة الالحقة كافة والتي تتصمب استخجاع 
ه االنذصة ميسا كانت شبيعتيا ، فزاًل عغ اف جسيع العسميات السعمػمات السخدونة واالستفادة مشيا في استعساؿ ىح

السعخفية األخخى ) االدراؾ ، االنتباه ، التفكيخ ( وباقي العسميات االخخى تتأثخ بالحاكخة بشاءًا عمى مخدونيا السعخفي 
ومكػناتيا والعػامل  . وقج أخح ذلظ اىتساـ الكثيخ مغ العمساء والباحثيغ في مجاؿ عمع الشفذ السعخفي لػصف الحاكخة

السؤثخة فييا ، وشبيعة اداء تمظ العسميات مغ استكباؿ وتشطيع وتخديغ السعمػمات ومعالجتيا ، وذلظ مغ خالؿ 
 ( .33: 2008الشساذج الستعجدة التي تع شخحيا ) الكيدي،

 الذاكزة االستباقية

أخحت البحػث العمسية في األعػاـ األخيخة بأدراؾ أىسية وضيفة الحاكخة االستباقية في تحقيق متصمبات الحياة      
اليػمية ، وىي قجرتيا عمى تسكيغ الفخد مغ العير بحياة مدتقمة . يخجع مرصمح الحاكخة األستباقية الى كل مغ 

ارا الى أف ىحا السفيػـ ىػ تحكخ تشفيح االفعاؿ ، وأش 1982( عاـ   Meacham & Leimanميتذاـ وليساف) 
السقرػد الكياـ بيا والتي أجمت لػجػد عجد مغ االسباب السعيشة . حيث ميد ميتذاـ وليساف بيغ نػعيغ مغ الحاكخة 

( ، والحاكخة االستباقية السعتادة Episodic Prospective Memoryاألستباقية ىسا الحاكخة األستبافية العخضية )

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


  
(Habitual Prospective Memory   وتتدع الحاكخة األستباقية العخضية بتحكخ تشفيح الشػايا السألػفة والتي . )

تجخي في سياؽ غيخ مألػؼ ، بيشسا الحاكخة االستباقية السعتادة تتدع بتحكخ تشفيح الشػايا الستكخرة او السألػفة . واشارا 
نجاحًا في تشفيح السياـ مغ العخضة ألنيا ) السعتادة ( سيمة التشفيح مغ  كحلظ الى اف الحاكخة االستباقية السعتادة أكثخ

 ( .(Berg, 2002:16خالؿ وجػد إشارات بيئية اضافية مختبصة بأفعاؿ يشػي الفخد تحكيقيا 

بيغ نػعيغ مغ الشيات وىي الشيات السكخرة والشيات  1992( عاـ  Kvavilassvillكسا ميد فافيمذفيل )        
ة . حيث تتزسغ الشيات السكخرة مجسػعة مغ االفعاؿ التي يتع تشفيحىا في كل وقت يحجث فيو السػقف السعتاد

السشاسب ألداء تمظ االفعاؿ بيشسا الشيات السعتادة تمظ االفعاؿ التي تتكخر تشفيحىا في الساضي ، وحدب رأي كل مغ 
 (Kvavilashvill & Ellis  عاـ )بجو مخحمة وسصية ميسة لتحػيل نية الكياـ بفعل ) فأف الشيات السكخرة قج ت 1996

عخضي الى نية معتادة  والتحػؿ الى الشية السعتادة يجعل الكياـ بيحا الفعل أسيل قجرة عمى تحكخه وبرػرة أوسع . 
 اف التشفيح الستكخر لمكياـ بأفعاؿ معيشة في الحياة يجعل مغ سيل عمى الحاكخة األستباقية أف تتحكخه ، واصعب عمييا

 (.                                     Berg ,2002:17نديانو ( )

اوضحت أف الحاكخة األستباقية تحسل معشى فخضي ومعشى آخخ وىػ الزسشي  1996( عاـ  Allisاما أليذ )       
خ عمى ىيئة مفيػـ مسيد لمحاكخة  ،  واف ىحا السفيػـ غامس وغيخ كاٍؼ لػصف عسميات الحاكخة الخاصة بتحك

األفعاؿ في السدتقبل ، والستزسشة ايزًا عشاصخ التذكيل والحفع واالستخجاع لألفعاؿ السقرػد الكياـ بيا بػقٍت 
 الحق ، وأشارت الى اف استعساؿ مػرصػػمح " إدراؾ الشيات السؤجمة " 

 (Realization of Delayed Intentions .ىػ السشاسب لػصف ىحه العسمية في التحكخ ) 
 -عربي لمحاكخة األستباقية ) الفعالية الجماغية ( :التذخيح ال

   -الفز الجبيي : -1    

نطًخا ألف الحاكخة األستباقية تتزسغ تحكخ الشية وتحكيقيا ، فيي تتصمب ذاكخة عخضية وذاكخة صخيحة وذاكخة        
خيق الفز الجبيي الحي يقع استعادية ، تمييا وضائف تشفيحية تذخؼ عمييا . يتع التحكع في كل ىحه األشياء عغ ش

 (.Martin.et.al,2007: 247في مقجمة نرف الكخة السخية )

في الجراسات التي تدتخجـ الترػيخ السقصعي لمجماغ تست االشارة الى زيادة شفيفة في تجفق الجـ إلى الفز        
اإلجخاء السخصط لو أثشاء أداء مياـ األمامي لجى السذاركيغ الحيغ أكسمػا مياـ الحاكخة األستباقية التي تتزسغ تحكخ 

أخخى. خالؿ ىحه اإلجخاءات ، تذسل مػاقع تشذيط الجماغ قذخة الفز الجبيي ، وتحجيجًا السشاشق الطيخية الػحذية 



  
والبصشية الجانبية والػسصى ، باإلضافة إلى الفز الجبيي األوسط. قذخة الفز الجبيي ىي السدؤولة عغ الحفاظ 

وقسع األفكار الجاخمية األخخى. يحافع الفز الجبيي األوسط عمى تخكيد االنتباه عمى اإلجخاء عمى الشية في الػعي 
وتذارؾ قذخة الفز الجبيي بذكل أساسي في الحاكخة السدتشجة إلى الحجث بجاًل ، خصط لو بجاًل مغ السياـ األخخى الس

بػف بأضخار في قذخة الفز الجبيي بأداء مغ الحاكخة االستباقية السدتشجة إلى الػقت. حيث قاـ السذاركػف السرا
مياـ الحاكخة االستباقية السدتشجة إلى الحجث والػقت. ووججوا أف األداء كاف ضعيًفا في السياـ السدتشجة إلى الحجث ، 
والتي تدتخجـ إشارات األحجاث لتحخيظ الشػايا ، ولكغ ليذ في السياـ السدتشجة إلى الػقت والتي تدتخجـ إشارات 

 ( . (Cheng et al. 2008: 697لتحخيظ الشػاياالػقت 

  -الفز الججاري : -2

عادًة ما يكػف ىشاؾ دور لمفز الججاري في معالجة السعمػمات الحدية ويقع في السشصقة العمػية مغ الجماغ        
، يعج الفز الججاري ميًسا لمتعخؼ عمى اإلشارات التي تؤدي إلى إجخاء الفعل السقرػد  . بالشدبة لمحاكخة األستباقية

، خاصًة عشجما تكػف اإلشارات مخئية أومكانية والفز الججاري مدؤوؿ أيًزا عغ الحفاظ عمى االنتباه لمعسل 
جاـ الترػيخ السقصعي أف السقرػد وتثبيط األنذصة األخخى أثشاء األداء،إذ أضيخت الجراسات التي ُأجخيت باستخ

الفز الججاري يتع تشذيصو عشجما يشخخط السذاركػف في مياـ الحاكخة األستباقية التي تتزسغ معمػمات مخئية مثل 
 (.Burgess, el at.2001: 545تحكخ سمدمة مغ األرقاـ )

(  أف السشاشق العربية التي تتخاوح مغ القذخة الججارية الدفمية إلى 1998) .Harrington et alوجج        
التالفيف الجبيية تذارؾ في السخاقبة الدمشية أثشاء مياـ الحاكخة األستباقية السدتشجة إلى الػقت. واجو السخضى الحيغ 

سعية التي تع تقجيسيا. يعانػف مغ تمف في ىحه السشاشق مغ الجماغ صعػبة في الحكع عمى مجة وتكخار الشغسات الد
ويعج مخاقبة السعمػمات بسخور الػقت أمًخا ميًسا لمحاكخة األستباقية ، وتحكخ نػايا األداء في وقت الحق 

(Harrington,1998:1085. )                        

 -أبعاد الذاكرة االستباقية :

 ( الى ثالثة أبعاد اساسية ىي: Mcdaniel & Einstein,2000ُقدست الحاكخة االستباقية مغ قبل كل مغ )     

 :         time-based prospective memory: الحاكخة االستباقية السدتشجة الى الػقت البعد األول



  
يتصمب ىحا البعج مغ الفخد أف يتحكخ أداء فعل عـد عمى أداءه في وقت معيغ أو بعج فتخة زمشية معيشة عمى      

 تحكخ مقابمة شخز في وقت الحق .سبيل السثاؿ 
يدتمـد أف يتحكخ  Activity-based prospective memory: الحاكخة االستباقية السدتشجة الى الشذاط البعد الثاني

الفخد أداء فعل معيغ بعج األنتياء مغ نذاط راىغ . كسثاؿ تحكخ شخاء بعس األشياء بعج األنتياء مغ العسل أو 
 لظ .محاولة األستحكار عمى ذ

. تعتسج عمى تحكخ Event-based prospective memory: الحاكخة االستباقية السدتشجة الى الحجث البعد الثالث
الفخد أداء فعل عشجما يحجث حجث خارجي معيغ. وفي ىحا البعج تدتخجع الشػايا عشج حجوث حجث مدتيجؼ أثشاء 

 ,McDaneil & Einsteinما عشج رؤيتو  مسارسة نذاط ما. ما عمى سبيل السثاؿ تحكخ ابالغ صجيق شيء 
2000: 1041. )) 

 -مكهنات الذاكرة األستباقية:

  -(: Retro Prospective memory componentالسكػف األستعادي )  -1

ال يػجج تسييد واضح بيغ الحاكخة االستباقية والحاكخة بأثخ رجعي ، ألف الحاكخة االستباقية تتزسغ عشاصخ       
خة األحجاث الساضية ، مثل تحكخ اإلجخاءات التي يتخحىا شخز ما لتزسيغ سمػكو )تحكخ الدمػؾ معيشة مغ ذاك

الستػقع( ومغ ثع سسي مكػف استعادة األحجاث الساضية لمحاكخة األستباقية ، يختمف التعخؼ عمى الكمسة كحجث 
أداء األحجاث الساضية  مدتيجؼ عغ التعخؼ عمى كمسة في سياؽ استخداد األحجاث الساضية لحا فأف فعل او

يتزسغ تشذيط السكػف األستباقي لمسيسة . ولكغ لحطة التعخؼ عمى الحجث كحجث غخضي فأنو يكػف لمتحكخة 
 .األوتػماتيكية ، او شعػر عاـ بأف شيء ما سػؼ يتع عسمو 

 -( : prospective componentالسكػف األستباقي )  -2

الذخز إلداء بالفعل كشتيجة ألستجابتو لمحجث الغخضي السالئع ، وفي يعخؼ السكػف األستباقي بتحكخ         
، وجج اف معطع 1987; فافيمذفيل ،  1993الػقت السالئع ، ففي احجى التجارب التي قاـ بيا مكجانيل و أنذتايغ 

وتججر  السفحػصيغ الحيغ تعخضػا لمحاكخة األستباقية لع يتحكخوا ما الحي يجب فعمو عشجه ضيػر الحجث الغخضي
االشارة الى اىع الفخوؽ بيغ الحاكخة األستباقية والحاكخة األستعادية، ىي وجػد فتخات فاصمة لحيغ أداء الفعل في 



  
الحاكخة األستباقية ، باألضافة الى غياب األشارات كسا اف متصمبات ميسة الحاكخة األستباقية أقل مغ متصمبات ميسة 

 : (. 2018267كخ ميسة بديصة مختبصة بالحجث الغخضي )بجوي،ذاكخة استعادة االحجاث الساضية مثل تح

 مراحل الذاكرة األستباقية: 

،   Encoding( تع ترشيف أداء الحاكخة األستباقية الى ثالث مخاحل: التذفيخ2000شبقًا الى اراء أيشذتايغ )       
   -:  Retrievalواالستخجاع  Storageالتخديغ 

 اواًل : مرحمة التذفير:

و تسثل ىحه السخحمة إحجى الػضائف الخئيدية لمحاكخة العخضية في التخصيط ألحجاث أستباقية، ومع ذلظ ،       
نادًرا ما يتع دمج التخصيط في اختبارات الحاكخة التقميجية بأثخ رجعي. عمى الشكيس مغ ذلظ ، قج يتزسغ تخميد نية 

مثل ىحه  -ء أف يخصط لكيفية ومتى يتع تحقيق الشية ذاكخة محتسمة درجة عالية مغ التخصيط ، يجب عمى السخ 
السعمػمات ليدت ضخورية عادًة في االعتبار عشج تذفيخ السعمػمات في الحاكخة بأثخ رجعي. ومع ذلظ ، فإف الحجع 
الجقيق لمتخصيط الستزسغ يختمف اختالًفا كبيًخا عبخ مياـ الحاكخة األستباقية . عمى سبيل السثاؿ ، تحكخ إزالة 

سعكخونة مغ سصح الصيي بعج عذخ دقائق قج يتصمب القميل مغ التخصيط عشجما يكػف ىحا ىػ العشرخ الػحيج ال
الحي تدتعج لتشاوؿ العذاء ، ولكغ قج يتصمب تحقيق نفذ الشية مديًجا مغ التخصيط عشجما تكػف أيًزا مشذغاًل 

 ( .Klein, el at, 2010: 13)تحزيخ الخزار واألسساؾ و الحمػى ب

 خ البحث عغ ىحه السخحمة التخصيط لمحاكخة األستباقية عغ نتيجتيغ عامتيغ:أسف

 Kliegel, elىشاؾ اختالفات فخدية واضحة في جػدة وتعقيج الخصط السػضػعة لتحقيق الشػايا الكاممة  ) (1
at,2000: 1041. ) 

عامة ، مثل "أريج مسارسة السديج" ، فإف ىحه  عمى الخغع مغ أف األفخاد عادة ما يذكمػف نػايا ذاكخة أستباقية  (2
الشػايا العامة ال يتع إشالقيا أبًجا. استخاتيجية تخميد الحاكخة األستباقية األكثخ فعالية ، والتي يذار إلييا باسع تخميد 

خجاـ نية التشفيح ، ىي تذكيل خصة محجدة لمغاية )عمى سبيل السثاؿ ، "سأذىب إلى صالة األلعاب الخياضية الست
مداًء بعج درس الكيسياء" ; تع وصف بحث نية التشفيح بذكل كامل في قدع تحديغ  2جياز السذي في الداعة 

 ( .Gollwitzer, 1999: 50)الحاكخة األستباقية 



  
 ثانيًا : مرحمة التخزين:

ى سبيل السثاؿ ىحه السخحمة تذبو في تخديغ الحكخيات في بعس الشػاحي ، تخديغ الحكخيات بأثخ رجعي . عم       
، يفيج الشػـ الميمي في التػحيج ، أو التخديغ شػيل السجى ، لكل مغ الحكخيات األستباقية واألثخية 

(Scullin&McDaniel,2010: 1028. ) 

قج يكػف نػـ السػجة البصيئة ميًسا بذكل خاص لتػشيج كل مغ الحكخيات االستخجاعية واألستباقية      
Diekelmann,el at ,2013: 149. ) ) 

عمى الخغع مغ ىحا التذابو ، تذيخ األبحاث حػؿ التخديغ قريخ السجى لمحاكخة إلى أف تخديغ الحاكخة        
السدتبق لو عمى األقل خاصيتاف تسيدانو عغ تخديغ الحاكخة بأثخ رجعي. في حيغ أنو مغ السعخوؼ مشح فتخة شػيمة 

( ، فقج تشخفس Ebbinghaus 1885/1964اظ الستدايجة ) ، أف الحاكخة االستخجاعية تتخاجع عبخ فتخات االحتف
 (. Hicks,el at2000:1160الحاكخة األستباقية أو تطل مدتقخة أو حتى تديج مع فتخات االحتفاظ الصػيمة   )

 باإلضافة إلى ذلظ ، تذيخ الجراسات التي أجخيت عمى مدتػيات تشذيط الحاكخة إلى أنو يتع تخديغ نػايا الحاكخة      
األستباقية في حالة تشذيط أعمى مغ محتػيات الحاكخة األخخى. حيث ضيخت األبحاث أنو بعج تخميد نية الحاكخة 
األستباقية ، يكػف السذاركػف أسخع في االستجابة لمكمسات السختبصة بشيتيع أثشاء مياـ التعخؼ ومياـ القخار السعجع 

(Marsh, el at, 1998: 350. ) 
تأثيخات "التفػؽ عمى الشية" ىحه فقط عشجما يقػـ الفخد بأداء الشية شخرًيا ، وليذ عشجما يتػقع  اذ تتع مالحطة      

 الفخد مذاىجة شخز آخخ يؤدي الشية ، أو عشجما تكػف الشية قج اكتسمت بالفعل 
(Scullin,el at, 2009: 425 . ) 

مدتػى عاٍؿ مغ الػتشذيط ، وىحا التفػؽ عػػػػػمى الشػػػػية وبالتالي ، تػجج نػايا الحاكخة األستباقية التي سيتع تشفيحىا عمى 
 يدسػػػػػػح لمشػػػايا بأف تػػتبادر إلػػى الحىػػػػغ بدخعة استػػػػجابة لإلشػػػػػارات البيئية ذات الرمػػػة

 (Goschke & Kuhl, 1993:P.1211. ) 
 ثالثًا : مخحمة األستخجاع :

اـ الحاكخة األستباقية ىي أف االستخجاع يتع بسبادرة ذاتية . ووفًقا لحلظ ، ركدت الدسة السسيدة األكثخ أىسية لسي       
الكثيخ مغ األبحاث عمى فيع العسميات التي تعسل في استعادة الحاكخة األستباقية . وأحج االحتساالت ىػ أنو بعج 



  
اقبة البيئة لمػقت / اإلشارة السشاسبة لتشفيح تكػيغ نية الحاكخة األستباقية ، يبجأ الشاس في استخجاـ السػارد االنتبالية لسخ 

 الخخوج(   –االختبار  -االنتطار  -اإلجخاء. يؤكج نسػذج )االختبار 
أف األشخاص "يختبخوف" بذكل دوري ما إذا كاف ىحا ىػ الػقت السشاسب لتشفيح نػاياىع. وفي ىحا الديشاريػ ،        

األستباقية ويحجد )"االختبارات"( ما إذا كاف الػقت قج حاف لتشفيح اإلجخاء  يبجأ الفخد ذاتًيا في استخجاع نػايا الحاكخة
السقرػد. وإذا أضيخ "اختبار" أنو مغ الدابق ألوانو تشفيح اإلجخاء السقرػد ، يتع استئشاؼ األنذصة العادية حتى يتع 

د ، فديتع تشفيح اإلجخاء ويتع فظ بجء "اختبار" آخخ. وإذا كذف "االختبار" أف الػقت قج حاف لتشفيح اإلجخاء السقرػ 
الشية )"الخخوج"(. في مياـ الحاكخة السختكبة السدتشجة إلى الػقت ، يسكغ لمسذاركيغ السذاركة في الفتخة السحيصة ) 

Harris & Wilkins 1982: 123 ;Harris,1984: 71 . ) 
( الى وجػد تفديخات متعجدة لسيكانيدمات Stephanie,2002ومغ الججيخ بالحكخ اف  يذيخ ستيفاني  )        

 الحاكخة  األستباقية ولخريا عمى الشحػ التالي : 
( ، فالفخد  Actions( واألفعاؿ )  Intentionsاف الحاكخة األستباقية تذيخ الى نػع العالقة بيغ الشػايا )  (1

لمحطة التي يجب اف يؤدي فييا الفعل ، عشجما يشػي أداء فعل مدتبق ، يقػـ بتخديغ ىحا الفعل في الحاكخة . وفي ا
 يدتخجع الشية كي يتع الفعل .

اف نػايا أداء االفعاؿ واالنذصة االستباقية تسثل في الحاكخة في ىيئة معخفة تقخيخية ) السعخفة في ىيئة   (2
 قزايا ( . وعشجما يحيغ وقت الفعل أو الشذاط يتع تشذيط الشػايا كي تدتخجع ويشفح الفعل .

نػايا أداء األفعاؿ أواالنذصة األستباقية تسثل في السخصصات العقمية لألفخاد . وعشجما يخاد أداء األفعاؿ أو أف  (3
 ( .Stephanie,2002: 906السخاجعة يؤدي الى تحمل الشػايا ثع الشدياف)

 نساذج الحاكخة األستباقية : 
كيف يػلج الشاس بأنفديع استخجاع الشػايا وكيف  كاف التخكيد الخئيدي لبحػث الحاكخة األستباقية ىػ فيع         

يتحكخوف تشفيح ىحه الشػايا في األوقات السشاسبة. في ىحا الفرل ، نخاجع أربع نساذج نطخية حفدت الكثيخ مغ البحػث 
 نحػ شخح األسذ السعخفية لمتحكخ األستباقي ، ثع نػضح نطخية مقتخحة مؤخًخا تتحجى ىحه األساليب الشطخية الدائجة

 .  Heathcote and Remington, 2015وىي ونطخية التأخيخ السقجمة مؤخًخا مغ قبل 
 Einstein and McDaniel (1990نطخية االستخجاع التمقائي(    (1

Spontaneous retrieval theory        
 ( . Smith , 2003نسػذج االنتباه التحزيخي وعسميات الحاكخة )  (2
(Preparatory attentional and memory processes theory ( 



  
 ( (Mcdaniel and Einstein, 2005  )Multi Processes Theoryنسػذج العسميات الستعجدة (  (3
 ( Delay theory )(  Heathcote and Remington, 2015نطخية التأخيخ )  (4

 Einstein and McDaniel (1990نمهذج االسترجاع التمقائي(    - -أوالً 
( استخجاـ الترسيع التجخيبي الحي شػروه ، والحطػا أف العجيج 1990) Einstein and McDanielشخح       

مغ السذاركيغ أفادوا أنو عشج أداء ميسة مدتسخة ، ضيخت نية الحاكخة االستباقية فجأة في أذىانيع. ولذخح كيفية 
( نطاـ ذاكخة 1998روبشدػف ريجمخ وآيشذتايغ )تدبب البيئة في استجعاء الحكخيات التخابصية ، يرف مكجانيل و 

"مختبط تمقائًيا" ، عشجما يتع تكػيغ الشية ، يتع تكػيغ ارتباط بيغ الشية واإلجخاءات السختبصة بالشية. ىحا االقتخاف لسدار 
 اإلشارة لجيو درجة معيشة مغ التشذيط. ما لع تكغ ىشاؾ تجريبات أو أنذصة أخخى تيجؼ إلى زيادة مدتػى ىحا

التشذيط ، سيختفي مدتػى التشذيط تجريجيًا. ومع ذلظ ، إذا كاف الحجث يتفاعل بذكل كاٍؼ مع آثار الحاكخة ، 
فديقػـ الشطاـ بشقل السعمػمات الستعمقة باإلشارة إلى الػعي البذخي. بعبارة أخخى ، الغخض مغ ىحه اآللية ىػ 

ٍؼ لتسثيل الفعل السختبط ، وبالتالي نقل الفعل التػسط في استخجاع األحجاث عشجما يدتجيب السؤشخ بذكل كا
السختبط بالػعي .  لتػضيح ىحا الشسػذج في السػاقف اليػمية ، يفكخ األفخاد الجالديغ في غخفة معيشة في الػقت 
الحي يقـػ فيو شخز ما بتكػيغ نية إلرساؿ رسالة إلى زميميع في الغخفة األخخى . عشجما يتع تكػيغ الشية ، يتع 

ارتباط أولي بيغ شخيظ الذقة الحي يعسل كإشارة ذاكخة استباقية والخسالة ، وىػ الدمػؾ الستػقع الستعمق بإشارة  إنذاء
الحاكخة األستباقية. إذا كاف االتراؿ بيغ شخيظ الغخفة والسعمػمات قػًيا بجرجة كافية ، فعشج مػاجيتو مع ىحا الذخيظ 

 لستػقعة بذكل انعكاسي إلى وعي الذخز .، سيقـػ الشطاـ السعخفي بتقجيع السعمػمات ا
( في تحجيج 2004) McDaniel, Guynn, Einstein, and Breneiserالختبار ىحه الفكخة قاـ كل مغ ،،       

/ الرمرة ،  قػة االرتباط بيغ كمسات تمسيح الحاكخة االستباقية والتي ارتبصت بعس الكمسات بقػة ، مثل الدباغيتي
في حيغ أف البعس اآلخخ كاف مختبًصا بذكل ضعيف ، مثل الدباغيتي / الكشيدة. ووججوا أف أداء الجديسات كاف 

٪( مقارنة عشجما كاف ارتباط استجابة اإلشارات ضعيًفا 85أفزل عشجما كاف التمسيح مختبًصا بقػة بالشػايا )دقة تبمغ 
عشجما تغيخ الدياؽ الجاللي إلشارة الحاكخة االستباقية مغ التخميد إلى  ٪(. تع اإلبالغ عغ نتائج مساثمة56)دقة 

االستخجاع ، عمى سبيل السثاؿ ، تع تذفيخ كمسة الحاكخة االستباقية برػرة ججلية  "مزخب"  في سياؽ محجد 
لتأرجح )"سيدتخجـ العب البيدبػؿ السزخب عجة مخات في المعبة"( ولكغ تع استخجاعيا إما في نفذ الدياؽ )"ا

الذجيج لمخفاش يسكغ أف يؤدي إلى الجخي في السشدؿ"( أو مختمف )"ُيرشف الخفاش عادًة عمى أنو شائخ ألنو يصيخ 
( باإلضافة إلى ذلظ ، تع العثػر عمى أداء الحاكخة االستباقية متفػؽ عشجما تزسشت السيسة السدتسخة معالجة داللية 



  
، وتذيخ ىحه الشتائج إلى أنو في ضل ضخوؼ تذفيخ McDaniel et al) 1998عسيقة مقارنة بالسعالجة الدصحية )

معيشة ، يسكغ لمسخء أف يديج مغ احتسالية تكػيغ ارتباط قػي لمعسل الحي بجوره ، سيديج مغ فخص اإلشارات لمتفاعل 
 مع تتبع الحاكخة والشية الستخجاعيا في الػقت السشاسب.

 ,Hicksالتقاريخ الحاتية لمسذاركيغ أثشاء أداء ميسة الحاكخة االستباقية  تأتي السجسػعة األخيخة مغ الشتائج مغ       
el at, 2000: 1160 في إحجى الجراسات ، تع اختبار السذاركيغ في تجخبة الحاكخة االستباقية وُشمب مشيع ))

٪ مغ الػقت( 69لي اإلشارة في نقاط زمشية مختمفة أثشاء التجخبة إلى ما كانػا يفكخوف فيو. في أغمب األحياف )حػا
٪ مغ الػقت أفادوا بالتفكيخ في ميسة الحاكخة االستباقية) 5أفاد السذاركػف بالتفكيخ في السيسة السدتسخة ، وأقل مغ 

Reese & Cherry, 2002: 98                              . ) 
بيغ تمسيح الحاكخة االستباقية واإلجخاء يذيخ ىحا إلى أنو بعج تذكيل نية الحاكخة االستباقية وتع إجخاء الخابط      

السقرػد ، كاف السذاركػف يعتسجوف عمى ضيػر تمسيح الحاكخة االستباقية لتشذيط ارتباط عسل تمسيح لمشذاط مغ أجل 
 بجء تشفيح نية الحاكخة االستباقية .

 ( Smith & Bayen , 2003ثانيًا :نسػذج االنتباه التحزيخي وعسميات الحاكخة )
فتخض ىحا الشسػذج اف االستخجاع مغ الحاكخة االستباقية يتػسصو عسميات غيخ تمقائية لمحاكخة االستعادية ي      

والتحزيخية األنتبالية . واذا كانت ميسة الحاكخة االستباقية غيخ ميسة ، وأحجاث اليجؼ مػجػدة مغ قبل ، ويػجج 
تشتاج بؤرة عسميات أحجاث اليجؼ . والعسميات ارتباط بيغ الحجث واليجؼ والفعل السقرػد يتصػر الشذاط ألس

التحزيخية األنتبالية تكػف مذغػلة بتصػر الشذاط في ميسة الحاكخة االستباقية ، وعسميات الحاكخة األستعادية تطيخ 
عشج اكتذاؼ ىجؼ الحاكخة األستباقية عغ شخيق العسميات التحزيخية األنتبالية ، وأحجى ىحه العسميات ىي مخاقبة 

جاؼ التي تذيخ الى مالئستيا ألنجاز الفعل السقرػد . وبالخغع مغ كميحه السبخرات تدسح بأف االستخجاع مغ األى
 .تى تؤدي ميسة الحاكخة األستباقيةالحاكخة األستباقية يسكغ اف يتػسصو مخاقبة األىجاؼ أو العالمات التي تذيخ الى م

ستباقية واألستخجاعية( ألنيسا يحكخاف األفخاد بأف ما يجب فعمو بحثت ريبيكا سسيث ويػتا بايغ بيغ نػعي الحاكخة )األ
جدء في وقت الحق ، بيشسا يتحكخوف أف سمػؾ الذخز ومتى يفعل األشياء بأثخ رجعي. يعتسج ىحا الشسػذج عمى 

شسػذج أف التي تذخح عسمية االنتباه التسييجية وعسمية الحاكخة لمحاكخة األستباقية. يقتخح ال 2003نطخية سسيث لعاـ 
السكػنات األستباقية تتزسغ عسميات ليا تأثيخ عمى مرادر محجدة ، مسا يعشي في الشياية أف ىحه العسميات ليدت 
ميكانيكية. لكي تثبت الشطخية صحة معتقجاتيا ، يجب التأكيج عمى أف الحكخيات التي تحجث في وقت الحق تتزسغ 

ة األستباقية تكتسل في نفذ الفتخة التي يشذغل فييا الفخد بأنذصة عسميات غيخ تمقائية. وأشارت سسيث إلى أف الحاكخ 
أخخى ، فسثاًل قج يقخر الفخد التػقف عشج محل البقالة في الرباح وشخاء بعس العشاصخ في شخيقو مغ الشدوؿ. مغ 



  
ىب إلى الصبيعي أف الشاس لغ يتػقفػا عغ العسل النتطار السغادرة. في المحطة التي ذىب فييا إلى السرشع وذ

الستجخ ، كانت الحكيقة أنو سيكػف شيشعسذ عمى أنذصة أخخى خالؿ ىحا الػقت. وعشجما يدتغخؽ الذخاء وقًتا 
)الحع مػقع الستجخ( ، يجب عمى الفخد خالؿ ىحه الفتخة تكخيذ مرادر أخخى لالنتباه ، مثل الكيادة ، وإعجاد 

في ىحه الحالة ، يجب عمى الفخد التػقف فػًرا بعج رؤية  إشارات السخور ، وقج يدتسع إلى الخاديػ ، وما إلى ذلظ.
السػقع السدتيجؼ ، ومغ أجل إضيار ذلظ في الحياة الػاقعية ، فإف الحاكخة األستباقية ىي تحكيخ الفخد في عسمية 

، استخجمت سسيث نفذ  2003أداء األنذصة األخخى ، والتي قج تتصمب مقاشعة تشفيح ىحه األنذصة. وفي عاـ 
الحياة الدابقة في السختبخ ووجج أف األفخاد الحيغ يؤدوف مياـ الحاكخة االستباقية السكانية أثشاء أداء مياـ تحجيج  مثاؿ

مممي ثانية. مياـ إعجاد تقاريخ القامػس  300-200السفخدات قج يكػف لجييع وقت استجابة أشػؿ لسياـ المغة ، وىػ 
التمقائية تتجاخل مع تشفيح األنذصة في محاولة لمتحزيخ لتشفيح مياـ لألفخاد. يذيخ ىحا إلى أف بعس العسميات غيخ 

الحاكخة األستباقية ، وبالتالي مشع األفخاد مغ أداء ىحه األنذصة، وعمى وفق ىحه الشطخية ، فإف عسميات استيالؾ 
البّج اف تتجخل لزساف نجاح  Capacity – Consuming Preparatory Processesالقجرة التحزيخية 

يسات الحاكخة االستباقية و السّيسا السكانية مشيا ، و ىحه العسميات االنتبالية التحزيخية تتزسغ ُمػػػػخاقبة غيخ آلية م
لمبيئة لمكذف عغ السكاف السدتيجؼ في حالة الحاكخة االستباقية السكانية ، و تحجث قبل ُمجة وجيدة مغ وجػد السكاف 

تعػؽ أي تقّجـ واضح في أية فعالية أخخى يقػـ بيا الفخد ألنيا ُتييىُء الػضع السصمػب . و ليحا ، فإف ىحه العسميات 
 & Smithلتشفيح ميسة الحاكخة االستباقية حتى لػ لع ُيالحع السكاف أو السػقف السدتيجؼ في ميسة الحاكخة سابقًا ) 

Bayen , 2004 : 756 . ) 
 ألستباقي :حجدت سسيث وبايغ عسميتيغ رئيديتيغ ألداء مياـ التخديغ ا

األولى / عسمية السخاقبة: عشجما يبجأ الفخد في التحزيخ لذيء يشػي الكياـ بو في ذىشو ، يبجأ ويشتيي عشجما يتع تشفيح 
 األمخ الحي يشػي الكياـ بو.

الثانية / العسمية الستزسشة في الحاكخة األستخجاعية : تدتخجـ ىحه العسميات لتسييد ىجؼ الحاكخة االستباقية عغ 
 2004ىجاؼ األخخى وتحكيخ الفخد باإلجخاء الحي يشػي الكياـ بو . في تجخبة أجخاىا كل مغ سسيث وبايغ في عاـ األ

،وفييا تست دراسة أىسية أداء مياـ الحاكخة االستباقية في مجسػعتيغ ، وتع تػجيو مجسػعة واحجة ألداء مياـ الحاكخة 
وأشمق عمييا اسع ( مجسػعة أىسية الحاكخة األستباقية (  االستباقية ألف ىحه كانت أىع ميسة في التجخبة ، 

والسجسػعة الثانية مدؤولة عغ أداء الػضائف الشفدية ، والسيسة السدتسخة ، وىي مػجػدة مع السيسة الستعمقة بالحاكخة 
ذا كاف المػف االستباقية ، والتي تدسى مجسػعة أىسية "مصابقة األلػاف" تتزسغ ىحه السيسة األخيخة االستجابة لسا إ

يذيخ إلى كمسة مغ خالؿ السصالبة ، بغس الشطخ عسا إذا كاف المػف يطيخ قبل السصالبة. مقارنة بالسجسػعة الثانية 



  
، أضيخت السجسػعة األولى أداًء أعمى في مياـ الحاكخة األستباقية ، مسا يعشي أف أعزاء السجسػعة األولى كخسػا 

مع أعزاء السجسػعة الثانية أيًزا تحدغ بذكل ممحػظ مدتػى استجابة شاقتيع إلكساؿ السيسة ، وبالسقارنة 
السجسػعتيغ. ووججت الجراسة أف ىشاؾ عالقة ارتباط مػجبة بيغ االستجابة لمػقت واألداء األفخاد في كمتا السيستيغ 

 (( .Smith & Bayen, 2004:1والعسمية الشفدية السذتخكة بيشيسا
 (  Mcdaniel and Einstein, 2005 ) -( :  Multi Processes Modelة ) نسػذج العسميات الستعجد -ثالثاً 

عمى الخغع مغ وجػد أدلة كافية عمى وجػد عسميات السخاقبة في الحاكخة األستباقية ، فإف افتخاض نطخية        
تأتي دائًسا بسػارد تبجو غيخ مباشخة لتجارب الحياة اليػمية  عسميات االنتباه والحاكخة التحزيخية بأف الحاكخة األستباقية

)عمى سبيل السثاؿ ، يبجو أف مذاىجة زجاجة الجواء الخاصة بظ تؤدي إلى استعادة الشية ألخحه( وغيخ قادرة عمى 
 ,West and Craikالتكيف )أي أف إشخاؾ العسميات التحزيخية غالًبا عمى فتخات شػيمة سيكػف مخىًقا بذجة )

1999: 264. ) 
لحلظ ، مغ السشصقي أف يحتػي نطاـ الحاكخة التكيفية عمى عسميات تجعع االستخجاع حتى بعج "تشحية الشية        

 ,McDaniel and Einsteinجانًبا لػقت الحق". تساشيًا مع وجية الشطخ ىحه ، تقتخح نطخية العسميات الستعجدة )
ئي تبجأ مغ األسفل إلى األعمى ، باإلضافة إلى اف عسميات السخاقبة ( أف عسميات االستخجاع التمقا2007 ,2000

 تبجأ مغ األعمى إلى األسفل أي أف عسميات االنتباه التحزيخية، يسكغ أف تجعع التحكخ االستباقي . 
( عمى اف اليجؼ مغ 2005) .Einstein, D. & Mcdaiel, A(  2005كسا أكج كل مغ ) ماكجانيل ، أنذتايغ 

ذج ىػ اف االستخجاع مغ الحاكخة االستباقية يتػسصو عسميات تمقائية ندبية تحت بعس الطخوؼ وعسميات ىحا الشسػ 
أستخاتيجية تحت ضخوؼ اخخى . واحجى ىحه العسميات األستخاتيجية ىي مخاقبة االىجاؼ التي تذيخ الى متى تكػف 

الحاكخة االستباقية ميسة ججًا ومتى تكػف  مالئسة لإلنجاز الفعل السقرػد . وىحه السخاقبة تتزسغ متى تكػف ميسة
 أحجاث الحاكخة األستباقية غيخ واضحة جدئيًا ومتى تكػف ال يػجج بيشيا ارتباط بيغ ىجؼ الحجث والفعل السقرػد .

 التفاعل الديناميكي بين المراقبة واالسترجاع التمقائي في نمهذج العمميات المتعددة :
سميات الستعجدة ىي الدساح السخف لالستخاتيجيات والعسميات السختمفة لمتفاعل عشج الدسة السسيدة لشطخية الع       

إحجاث ذاكخة استباقية ناجحة. في حيغ أف معطع األبحاث التي تع وصفيا حتى اآلف قج ركدت عمى عدؿ السخاقبة 
ل أف يكػف االثشاف يعسالف واالستخجاع التمقائي كػسيمة لإلبالغ عغ وجػدىا واآلليات الكامشة وراءىا ، فسغ السحتس

بالتشديق في السػاقف اليػمية ، ويجعساف بعزيسا البعس بذكل مشاسب لمتشفيح. فسغ السدتبعج جًجا أف يقـػ 
األشخاص بالسخاقبة السدتسخة في جسيع السػاقف ، ولكغ ربسا يسكغ تعجيل استخاتيجيات السخاقبة الخاصة بيع استجابًة 



  
الوة عمى ذلظ ، يسكغ أف يؤدي االستخجاع التمقائي في حالة عجـ وجػد الحجث لستصمبات السياـ السختمفة. ع

 Kvavilashvili andالسدتيجؼ إلى تذغيل عسميات السخاقبة حتى الػصػؿ إلى الحجث السدتيجؼ الرحيح  ) 
Fisher, 2007  يع ( فخدًا في تجخبت 98( مغ عيشة بمغت ) 54أف ) 2005( . فػجج أيشذتايغ وزمالؤه في عاـ

روا فيسا إذا كانت الكمسة األخيخة مغ الدصخ  التالية : أُعصَي السفحػصػف جسمة تحتػي فخاغًا ، و ُشػػػػمَب مشيع أف يقػػػػخِّ
تتشاسب مع الفخاغ السػجػد في الجسمة أـ ال ، عمى أف تُػػػػشفح ىحه السيسة إما في وقت خاص بيا أو في وقت يتشاسب 

قية في التجخبة و التي تزسشت محاولة اكتذاؼ كمسة ما في أثشاء ورودىا في الجسمة مع أداء ميسة الحاكخة األستبا
السقّجمة ليع في التجخبة ) مثل كمسة شب (. إف االفخاد سيؤدوف السياـ األساسية بذكل أبصأ )معخفة الكمسات 

لدبب وراء اقتخاحيع ليحا ىػ السشاسبة لسلء الفخاغات( إذا تع إكساليع في نفذ الػقت ميسة الحاكخة األستباقية (. ا
( 44أنيع حرمػا عمى عسمية مخاقبة ميسة الحاكخة األستباقية ، والتي جحبت انتباىيع في الشياية. أما بالشدبة لػ )

شخًرا ، فعمى الخغع مغ تػافقيع مع ميسة الحاكخة األستباقية ، إال أنيع سخعاف ما قامػا بالسيسة األولى. مغ الػاضح 
ات ال تذارؾ في عسمية مخاقبة وتشفيح استيالؾ الصاقة في مياـ التخديغ. عمى الخغع مغ عجـ أف ىحه السػضػع

٪ مغ اليجؼ ، 93مخاقبة أدائيع ، إال أف ىؤالء األشخاص استصاعػا إكساؿ أدائيع بذكل صحيح ، ووججوا حػالي 
شذتايغ ، يػضح ىحا أف عجًدا كبيًخا ٪. كسا أوضح أي95بيشسا قجـ السذاركػف الحيغ شاركػا في السخاقبة ندبة فعالية 

مغ األشخاص يسكشيع تمقائًيا أداء مياـ الحاكخة األستباقية دوف الحاجة إلى السخاقبة. وعمى الخغع مغ عجـ مخاقبة 
٪ مغ اليجؼ ، بيشسا قجـ 93أدائيع ، إال أف ىؤالء األشخاص استصاعػا إكساؿ أدائيع بذكل صحيح ، ووججوا حػالي 

٪. كسا أوضح أيشذتايغ ، يػضح ىحا أف عجًدا كبيًخا مغ 95غ شاركػا في السخاقبة ندبة أداء السذاركػف الحي
 .(Baddeley et.al.2009 : 354األشخاص يسكشيع تمقائًيا أداء مياـ الحاكخة األستباقية دوف الحاجة إلى السخاقبة)

 تذّكر النّيات :  -
شخيقتيغ لتحجيج كيفية تحكخ العسميات السعخفية لمشيات الستعمقة بتشفيح  2007و ماؾ دانيل عاـ  وضح انذتايغ      

 السيسة ، و ىسا :
 : Attentional Monitoringالمراقبة األنتباهية  (1

بة مغ وجية الشطخ التي تع تبشييا عمى نصاؽ واسع ىي أنو مغ أجل تشفيح اإلجخاء السقرػد في المحطة السشاس       
، يجب مخاقبة البيئة أو فحريا بحًثا عغ إشارة. والدسة السسيدة ليحا الخأي ىي فكخة أف عسمية السخاقبة تتصمب مػارد 
لالنتباه. بسعشى ، يجب إنفاؽ بعس السػارد السػجية لخصج إشارة تذيخ إلى أف االستجابة السقرػدة مشاسبة. عالوة 

قبل استجابة الحاكخة األستباقية. بسعشى غيخ رسسي وضسشي ، ىحه ىي  عمى ذلظ ، يتع نذخ ىحه السػارد االنتبالية



  
وجية الشطخ السفتخضة عشجما يدتخمز الشاس استشتاجات سمبية حػؿ ضسيخ الذخز الحي يشدى ميسة الحاكخة 
األستباقية. عمى سبيل السثاؿ عشجما يكػف أحج الػالجيغ يشدى اصصحاب شفمو مغ أجل مسارسة لعبة التشذ ، 

اءؿ الشاس كيف يسكغ أف يكػف الػالج غيخ مدؤوؿ أو كدػاًل أو ييتع كثيًخا بصفمو. يعتسج ىحا الصسػح عمى ويتد
افتخاض أف الذخز اختار عجـ تكخيذ السػارد الالزمة لالنتباه لسيسة الحاكخة األستباقية. ومع ىحا سيتع تػجيو ىحه 

، بسعشى آخخ ، فإف الشقج السػجو إلى الػالج ىػ أف بعس السػارد االنتبالية مغ قبل نطاـ االنتباه الخقابي، إذف 
عسميات السخاقبة )السعخفية( يسكغ أف تفعل ذلظ مغ أجل ذاكخة استباقية  ناجحة قج سقصت بدبب الكدل أو 

، أشار ىاريذ إلى أف  1984األولػيات التي في غيخ محميا. وفي دراسة أولية حػؿ الحاكخة األستباقية في عاـ 
ة بسرادر األنتباه عادة ما تدبب التػتخ أثشاء عسمية السخاقبة ، واقتخح أف التقييسات الستكخرة والسشتطسة صخؼ الصاق

لمػضع السحيط يسكغ أف تقمل مغ مقجار ىحا اإلنفاؽ السحتسل. وأداء السياـ الستػقعة بذكل مشاسب. تتصمب آلية 
، والتي تشز عمى أنو يجب  TWTEخخوج"  -اختبار  -انتطار  -السخاقبة السشتطسة لمسػقف عسمية تدسى "اختبار 

عمى األفخاد تقييع السػقف )االختبار( في أقخب وقت مسكغ لتقميل تكمفة التقييع الستأخخ ، عمى سبيل السثاؿ: أثشاء قج 
 يؤدي إخخاج الصعاـ مغ الفخف الحًقا إلى احتخاقو ، لحا فإف التقييع السدبق لمشتيجة يسكغ أف يتفاعل بدخعة مع
الحاجة إلى إخخاجو في أسخع وقت مسكغ. بعج التقييع ، ادخل إلى السخحمة الثانية )االنتطار( ، في ىحا الػقت يكػف 
االىتساـ بالبيئة السحيصة أمًخا شبيعًيا. ثع ىشاؾ )اختبار( آخخ وىكحا. تبجأ الحمقة مغ االختبار وتشتطخ حتى يتع 

 McDaniel)ة. ىشا تتػقف دائخة  )اختبار االنتطار( ومغ ثع تغادرىا استخجاـ السػقف السشاسب ألداء السيسة السعشي
&Einstein , 2007 : 14. ) 

 
 :  Spontaneous Retrievalاألستعادة التمقائية  (2
تتسكغ مغ تشفيح ميساتيا دوف المجػء الى عسمية السخاقبة  تقـػ فكخة وجػد ىحه اآللية عمى أساس اف الحاكخة األستباقية 

أو صخؼ الكثيخ مغ مرادر االنتباه لسخاقبة اإلشارات السػجػدة في البيئة،  إذ تعسل اإلشارة الخارجية القادمة مغ 
 2007ـ السػقف السدتيجؼ عمى تشذيط عسمية االستخجاع في الحاكخة األستباقية . و حّجد ايشذتايغ و ماؾ دانيل عا

 Reflexive Associateآليتيغ لتشفيح االستعادة التمقائية ، تجعى إحجاىسا "العسمية التخابصية االنعكاسية " 
Process  و ىي مأخػذة مغ آراء مػسكػفيترMoscovitch  بذأف دور نطاـ الييبػكامباؿ  1994عاـ

Hippocampal ػرة انعكاسية الى استخداد العقل و تحجث عشج ارتباط مفيػميغ و إف تفعيل أحجىسا يؤدي بر
لمسفيػـ التخابصي الثاني ، مثاؿ ذلظ  ) أف السفحػص في تجخبة الحاكخة االستباقية قج ُيصمب مشو استيجاؼ كمسة في 
أثشاء سساعيا بالزغط عمى حخؼ ما ، و ىشا يحجث التخابط بيغ الكمسة و الحخؼ داخل الحاكخة ليؤدي ىحا التخابط 



  
ة تمقائية لسيسة الحاكخة االستباقية بالزغط فػرًا عمى الحخؼ عشج سساع الكمسة السختبصة بو ( . أما الحقًا الى استعاد

والُسػدتػحاة مغ آراء   Discrepancy – Attribution Processالعدو "  –اآللية الثانية فتُػجعى " عسمية التشاقس 
ػر بتقييع األفخاد نػعية السعالجة السصمػبة التي تتسح 2001عاـ  Whitlesea & Whilliamsوتميديا و وليامد 

لمسعمػمات السحيصة بيع . و كشتيجة لسعالجة السعمػمات عغ مػقف مصمػب الكياـ بو مغ خالؿ التخصيط و التخميد 
، فقج َيمحُع الفخد وجػد تشاقس في نػعية معالجة السعمػمات أو في انديابية اليجؼ )نتيجة تجاخل معمػمات أخخى 

نفديا ( ، و ىشا يبجأ بحّث عسمية البحث عغ التشاقس، و في الخجػع لمتجخبة الدابقة ) فإف السفحػص قج مغ البيئة 
يزغط عمى الحخؼ عشج ضيػر الكمسة السختبصة بو في ميسة لغػية معيشة ( . و ألف ىحه الكمسة حاضخة في أثشاء 

ة مع الكمسات األخخى الػاردة في القامػس المغػي التخميد فسغ الستػقع أف يكػف الفخد أكثخ شالقة في لفطيا بالسقارن
، و ىشا يبحث الفخد فػرًا عغ الدبب وراء ىحا االختالؼ مّسا يييئ بجء االستعادة التمقائية لسيسة الحاكخة السدتقبمية و 

ت ىي ىشا تذيخ الى الزغط عمى الحخؼ السختبط بالكمسة . و عمى وفق نطخية العسميات الستعجدة ، فإف العسميا
 ( .                                           Harrison&Einstein, 2010:860االنتبالية التحزيخية ال تعج ضخورية أبجًا )

 -(  : Delay theoryنظرية التأخير )  -4
الشاجحة في غياب  عمى الخغع مغ تكخيذ الكثيخ مغ األبحاث لفيع شبيعة االستخجاع التمقائي ، أو الحاكخة األستباقية

السػارد ، إال أف القميل مغ األبحاث حاولت فيع العسميات األساسية التي تشصػي عمييا الحاكخة االستباقية عشج وجػد 
السػارد . فإف التفديخ الدائج لمسػارد ىػ أنيا تعكذ العسميات التحزيخية الجاخمية ، أو السخاقبة ، التي تتزسغ مدح 

فة أو التسخيغ عمى ميسة الحاكخة األستباقية .الشقصة السخكدية في ىحه الشطخية ىي االفتخاض البيئة لألحجاث السدتيج
بأف السخاقبة ىي عسمية تحجيج معخفية تتشافذ فييا ميسة الحاكخة األستباقية عمى السػارد مع السيسة السدتسخة. حيث 

ػارد الستبكية ألداء السيسة السدتسخة ، وبالتالي كمسا زادت السػارد السخررة لسيسة الحاكخة األستباقية ، قل عجد الس
 تباشؤ أوقات االستجابة في السيسة الجارية.

، في اآلونة األخيخة "نطخية التأخيخ" لسػارد الحاكخة األستباقية . ( Heathcote, et al: 2013)اقتخح كل مغ      
الباليدتي الخصي( الحي يسيد قخاًرا سخيًعا ثشائي  ولتػفيخ الجعع ليحه لمشطخية ، شبقػا نسػذج تخاكع األدلة )التخاكع

الخيار )مثل القخار السعجسي( عمى أنو يعكذ السعجؿ الحي تتخاكع بو السعمػمات الخاصة بالقخار وإعجادات األنتباه 
 -التي تحجد متى تكػف السعمػمات الستخاكسة كافية التخاذ قخار. وليحه الشطخية فخضيات :

يخ أف مػارد الحاكخة األستباقية تعكذ إعجاًدا حجودًيا أكثخ تحفًطا لقخار السيسة السدتسخة تفتخض نطخية التأخ -أ
وبالتالي ، فإف التغييخ في أداء السيسة السدتسخة عشج وجػد ميسة ذاكخة استباقية في الػقت الحي ال يتع فيو تدجيميا 



  
ػقع أي تغييخ في معجؿ معامل تجسيع فقط مغ خالؿ تقجيخات السعمسات لحج القخار فأف ىحه الشطخية ال تت

 السعمػمات.
بسػجب ىحه الشطخية ، يتع تجسيع السعمػمات ذات الرمة بالسيسة السدتسخة وميسة الحاكخة األستباقية بالتػازي  -ب

 )ولكغ بسعجالت مختمفة( ، ويتشافذ كال الشػعيغ مغ السعمػمات بصخيقة تدابق سخيعة لتحجيج اختيار االستجابة.
أال يتصمب القخار الشيائي تعجياًل، ىحا ألنو مغ السفتخض أف تعسل ديشاميكيات تخاكع السعمػمات بصخيقة يجب  -ج

 Heathcote, etالسعالجة الستػازية ، وبالتالي ال يشبغي أف يؤثخ عجد األىجاؼ البؤرية عمى معجؿ تخاكع السعمػمات 
al: 2013: 376) .) 

 -* تحديات نظرية التأخير :
إف نطخية التأخيخ لجييا صعػبة في تحجيج األدلة الدمػكية األخخى ، وليذ مغ الػاضح أف إعادة صياغة       

كاممة لتفديخ السػارد مصمػبة حتى اآلف ، ألنو يتع تقجيع نطخية التأخيخ كشطخية شاممة لمحاكخة االستباقية ، بجاًل مغ 
أف تكػف قادرة عمى شخح األنساط التي تع الحرػؿ عمييا عشج  نطخية الحاكخة األستباقية غيخ البؤرية ، حيث يجب

وجػد إشارات محػرية. ومع ذلظ ، فسغ غيخ الػاضح كيف يسكغ لشطخية التأخيخ أف تفدخ السػارد الستدايجة التي تع 
 ,Gollwitzer and Cohenالعثػر عمييا عشجما يتع تذفيخ أكثخ مغ ىجفيغ بؤرييغ في ميسة الحاكخة األستباقية )

2008:P.149; Cohen et al., 2008; Smith, 2003. ) 
يسكغ أف تفدخ نطخية التأخيخ في غياب السػرد بافتخاض أف السعمػمات الخاصة بتمسيح ىجؼ الحاكخة األستباقي      

اذ تتخاكع بسعجؿ ليذ أبصأ مغ ذلظ السصمػب لمسيسة السدتسخة ; ووفًقا لحلظ ، ال يقـػ السذاركػف بتعجيل عتبة اتخ
القخار الخاصة بيع عشج وجػد ميسة الحاكخة االستباقية . وبالتالي ال يشبغي أف يؤثخ عجد األىجاؼ البؤرية عمى معجؿ 

( يجب أال تتصمب عتبة القخار تعجياًل. Heathcote et al, 2015تخاكع السعمػمات  في نسػذج نطخية التأخيخ ) 
 .Townsend, 1990:Pالسعمػمات بصخيقة السعالجة الستػازية) ىحا ألنو مغ السفتخض أف تعسل ديشاميكيات تخاكع 

تػفخ نتائج الترػيخ العربي مديًجا مغ التعقيجات لشطخية التأخيخ: ُيطيخ السذاركػف السشخخشػف في ، كسا ( 46
لسياـ الحاكخة  السياـ غيخ البؤرية تشذيًصا مدتجاًما لػ مشصقة مختبصة ارتباًشا وثيًقا بالتأثيخ الستعسج ، بيشسا بالشدبة

 (.McDaniel, el at., 2013األستباقية البؤرية ، كاف ىحا التشذيط السدتسخ غائًبا  )
( إيشذتايغ وماؾ دانيل  2005وتأسيدا عمى ما سبق تبّشى الباحث آراء نطخية العسميات الستعجدة التي شخحيا )   

( حػؿ قػة أداء 1982اليو  )ميتجاـ وليساف ( ) في مشيجيسا الشطخي حػؿ الحاكخة االستباقية  والتي ايجت ما ذىب
وعسل الحاكخة االستباقية مغ دوف عسميات حرخية تقّيجىا والتاكيج عمى مخونة حخكة اال لساعات السختبصة بالتخميد 



  
الحاتي والبيئي، واف االشارات الشطخية السصخوحة في ىحه الشطخية تدتشج الى  شبيعة الجانب الشفدي في تحّكخ الفخد 
لألمػر تختبط بسيسات يحاوؿ الفخد تشفيحىا ، والتي تسثل مػاؽ الحياة اليػـ التي تتصمب دورا عقميا واجبا لحاكخة 

 االستباقية.
 -الفصل الثالث: مههجية البحث وإجزاءاته:

يج يتزسغ البحث الحالي عخضًا لسشيجية البحث، واإلجخاءات التي تع استعساليا لتحقيق أىجافو مغ حيث تحج      
، ومغ ثع بشاء مكياس الحاكخة االستباقية السجتسع واختيار العيشة ، والخصػات الستبعة لتحقيق الستصمبات االساسية في 

 . لمسكياساستخخاج خرائز الكياس الشفدي 
 

 أواًل. منهجية البحث:
اعتسج الباحث السشيج الػصفي مشيجًا لجراستو الحالية ، كػنو يدتيجؼ وصف الطػاىخ الشفدية بذكل عاـ عغ        

شخيق جسع البيانات ، وعخضيا وتحميميا إحرائيًا، وييتع بجراسة الستغيخات كسا ىي لجى أفخاد العيشة ، ويرف 
، فالتعبيخ الكسي يعصيشا وصفًا رقسيًا دقيقًا رقسيًا لسقجار ىحه  الطاىخة الشفدية وصفًا دقيقًا ويعبخ عشيا كسيًا وكيفياً 

الطاىخة ودرجات ارتباشيا مع الطػاىخ األخخى ، أما التعبيخ الكيفي فيرف لشا ىحه الطاىخة ويػضح خرائريا ) 
 ( . 286: 1999عبيجات وآخخوف، 

 
 ثانيًا. مجتمع البحث :

/ الجراسة  2021 -2020يتحجد مجتسع البحث الحالي بصمبة جامعة القادسية الجراسة األولية لمعاـ الجراسي        
( 9900( شالبًا ، و)7116( كمية وبػاقع )18( شالب وشالبة مػزعيغ عمى ) 17016الرباحية / والبالغ عجدىع ) 

 ( ُيبيغ ذلظ1شالبة وججوؿ رقع )

 

 

 

 



  
 (1ججوؿ )

 1 مػزع وفق شمبة الجامعة ومتغيخ الشػع )الحكػر، اإلناث (مجتسع البحث 
 المجموع الكلً النوع الكلٌة التخصص

 اناث ذكور

 

ً
ـــ
ـــ
مـ
ـــ
علـ
ال

 

 1541 398 415 كلٌة الطب

 495 519 514 كلٌة الصٌدلة

 444 559 541 كلٌة طب االسنان

 833 514 113 كلٌة طب البٌطري

 845 843 44 كلٌة التمرٌض

 441 849 555 كلٌة الزراعة

 381 588 893 كلٌة علوم الحاسوب

 1114 141 844 كلٌة العلوم

 915 554 433 كلٌة تربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 889 514 159 التقانات االحٌائٌة

 111 813 898 كلٌة االدارة و االقتصاد

 555 545 554 كلٌة الهندسة

 3894 5194 8444 مجموع العلمً

 

ً
ـان
ـــ
س
الن
ا

 

  

 1454 551 435 كلٌة القانون الدراسة الصباحٌة

 539 535 544 كلٌة الفنون الجمٌلة

 441 441 4 كلٌة تربٌة بنات

 111 13 99 كلٌة االثار

 4455 8154 5455 كلٌة التربٌة

 1131 444 431 كلٌة اآلداب

 3451 4114 8411 مجموع االنسانً

 11414 9944 1114 المجموع الكلً

 ثالثًا. عينة البحث :

اعتسج الباحث في تحجيج حجع عيشة البحث عمى السخاجع العمسية التي تخى ) انو إذا أريج لمعيشة إف تكػف 
فخدًا( وعمى أساس ذلظ فقج تألفت عيشة نتائج  400عجد أفخاد العيشة عغ )مسثمة لسجتسع البحث فيجب أف ال يقل 

%( مغ مجتسع 100( شالب وشالبة مغ كميات جامعة القادسية الجراسة الرباحية وبشدبة)400البحث الحالي مغ )
( حدب 400البحث حيث سحبت تمظ العيشة وفقًا لمصخيقة العذػائية الصبكية وباألسمػب الستشاسب إذ قدست ألػ )

( 147( وإناث)110( ثع بعج ذلظ قدست حدب الجشذ ذكػر )143( وعمسي بػاقع )257التخرز إنداني بػاقع )
% ( في حيغ بمغت ندبة 45( إناث لمكميات العمسية وقج بمغت ندبة الحكػر )73( ذكػر )70لمكميات االندانية ،و )

 ُيبيغ ذلظ ( 2% (   والججوؿ) 55اإلناث )

                                                           

شعبة االحصاء ،   بموجب كتابً تسهٌل المهمة الصادرٌن  –تم الحصول على احصائٌات مجتمع البحث من رئاسة جامعة القادسٌة   

 .8/5451/ 14( بتارٌخ 151و 154من كلٌة االداب ذي العدد ) 



  
 عيشة نتائج البحث (2ججوؿ رقع )

 المجموع االناث الذكور الكلٌات االنسانٌة ت

 32 13 19 القانون الدراسة الصباحٌة 1

 15 8 7 الفنون الجمٌلة 2

 16 16 0 التربٌة للبنات 3

 157 92 65 كلٌة  التربٌة 4

 37 18 19 كلٌة اآلداب 5

 257 147 110 المجموع للكلٌات اإلنسانٌة

 المجموع االناث الذكور الكلٌات العلمٌة ت

 13 6 7 كلٌة الهندسة 1

 42 26 16 كلٌة الطب 2

 26 13 13 علوم الحاسوب 3

 34 22 12 كلٌة العلوم 4

 28 6 22 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 5

 143 73 70 المجموع للكلٌات العلمٌة

 المجموع الكلً
45% 55% 100% 

 نسبة العٌنة من المجتمع

 البحث : ةأداـ رابعاً 
لجى شمبة الجامعة  قاـ الباحث ببشاء مكياس الحاكخة  (الحاكخة األستباقيةالبحث )مغ اجل قياس متغيخ       

 .األستباقية بعج اشالعو عمى االدبيات والجراسات الدابقة

  مقياس الذاكرة األستباقية((The Scale of prespactive momory :- 

 :الحاكخة االستباقية اآلتية عشج بشاء مكياسقاـ الباحث بسخاعاة الشقاط 
 وعّجىا وحجة كمية باف تحدب ليا درجة كمية في السكياس. مجاليغإلى  الحاكخة االستباقية تحميل  -1
وسيمة البشاء والترحيح  مشاسبةألنيا شخيقة  صالباساسًا في بشاء السكياس لم Likertاعتساد شخيقة ليكخت  -2

 (. Oppenheim, 1973: 140وتػافخ مكياسًا اكثخ تجاندًا وتدسح لمسدتجيب أف يؤشخ درجة مذاعخه. )
 (  في تحميل مفيـػ    McDaniel & Einstein , 2005) 2005ماكجنيل وأنذتايغ ة االعتساد عمى نطخي -3

 اإلشار الشطخي السعتسج في البحث. وتفديخه إذ يجب أف يتداوؽ السكياس مع الحاكخة االستباقية
 



  
 -: الذاكرة االستباقيةوفيما يأتي عرض إلجراءات بناء مقياس     

 أ. تحديد متغير الذاكرة االستباقية نظريًا:
 , McDaniel & Einstein) 2005تبشي تعخيف ماكجنيل وأنذتايغ مغ خالؿ  تع تحجيج التعخيف الشطخي        

(   ليحا السفيػـ  الحي سبقت اإلشارة إليو في الفرل األوؿ ) الشػايا في تحكخ تشفيح األفعاؿ السقرػدة    2005
 برػرة استباقية باالعتساد عمى مداعجات التحكخ السدتشجة الى الػقت والحجث و الشذاط( .  

 ب.  جمع فقرات مقياس الذاكرة االستباقية :
 عمى األدبيات و الجراسات الدابقة الحاكخة االستباقية وإعجادىا اشمع الباحثمغ اجل جسع فقخات مكياس       

بيجؼ بشاء مكياس لمحاكخة االستباقية  و، ،ىحا الستغيخ أو تشاولتو نطخياً  قياسحػؿ الحاكخة االستباقية والتي تشاولت 
  Prospective Memory Questionnaire ) عمى إستبياف الحاكخة األستباقية ايزا قاـ الباحث باإلشالع

PMQ   لمباحث ىانػف و زمالئوHannon et.al  كسا اشمع الباحث  ( فقخة52و السؤلَّف مغ ) 2002عاـ ،
وباالستشاد عمى متقجـ مغ ادبيات بحثية تع  ( فقخة 16( والسكػف مغ )Smith& el at,2000عمى مكياس )

ػى فقخات السكياس بشاًء عمى نسط التخميد الحاتي ، صياغة محتاعجاد فقخات مكياس الحاكخة االستباقية مغ خالؿ  
و نسط التخميد البيئي المحيغ يسثالف شبيعة التخميد الحي تعتسجه الحاكخة االستباقية في تحكخ الشّيات مع اعتبارىسا 

 صياغةتع و  و بحلظ جخت الرياغة األولية لسكياس الحاكخة االستباقية،  ػحجة كميةوالتعامل معيسا كمجاليغ 
 . ( 3كسا مػّضح في السمحق ) .الحاكخة االستباقية لجى شمبة الجامعة  ( فقخة لكياس30)

 ج. تدرج االستجابة وترحيح المقياس:
( في وضع بجائل اإلجابة لفقخات مكياس الحاكخة االستباقية ، وتع  Likertاعتسج الباحث أسمػب ليكخت )     

،  3،  4،  5والتي تسشح األوزاف اآلتية )   نادرًا ، أحيانًا ، غالبًا ، كثيرًا()أبدًا ، اختيار البجائل اآلتية لإلجابة : 
 ( عمى التػالي . 1،  2

 د. إعداد تعميمات المقياس: 
سعى الباحث إلى أف تكػف تعميسات السكياس واضحة ، حيث شمب مغ السدتجيب اإلجابة عشيا بكل صخاحة     

وصجؽ ومػضػعية لغخض البحث العمسي، وذكخ بأنو ال تػجج ىشاؾ إجابة صحيحة وأخخى خاشئة بقجر ما تعبخ 
ػى الباحث ، وذلظ ليصسئغ الُسجيب عغ رأييع، محكخًا بأنو ال داعي لحكخ االسع واإلجابة ال يصمع عمييا أحج س

 عمى سخية إجابتو ، مع تقجيع مثاؿ يػضح كيفية اإلجابة.
 



  
 هـ. آراء المحكمين في صالحية فقرات مقياس الذاكرة االستباقية وتعميماتِه:

 ( مغ السحكسيغ السختريغ في مجاؿ عمع الشفذ10عمى ) 30ُعِخَض السكياس بريغتِو األولية ذات الفقخات الػ     
 عمسًا متزسشًا اليجؼ مغ البحث  والتعخيف الشطخي السعتسج لغخض إبجاء ارائيع فيسا يخز : 

 مجى صالحية الفقخات لكياس ما وضعت ألجمو. *
 مجى مالئسة بجائل اإلجابة. *
(.  و  3إجخاء ما يخونو مشاسبًا مغ تعجيالت )إعادة صياغة، أو ححؼ، أو إضافة ( عمى الفقخات )ممحق / *

%( فأكثخ لغخض قبػؿ الفقخة أو رفزيا تع االبقاء  80دًا عمى آراء ومالحطات الخبخاء ، وباعتساد ندبة )اعتسا
( فقخة ، مع التعجيالت التي ارتأوىا ، كسا حرمت مػافقتيع عمى تعميسات السكياس و بجائل اإلجابة ، 30عمى )

 ( يبيغ ذلظ.3وججوؿ )
 (3جدول )

 مقياس الذاكرة االستباقيةآراء المحكمين في صالحية فقرات 
عدد  أرقام الفقرات

 المحكمٌن
نسبة 

 الموافقون
نسبة 

 المعارضون
 المالحظات

 المجال االول: الذاكرة المرمزة ذاتٌا  
1,538353434313339314311315318315314 

14 144% 4 % 

 
تم قبول جمٌع الفقرات مع 
 إجراء التعدٌالت على بعضها

 المرمزة بٌئٌا  المجال الثانً: الذاكرة 
13538353434313339314311315318315314 

14 144% 4 % 

 

تم قبول جمٌع الفقرات مع 
 إجراء التعدٌالت على بعضها

 
 و. وضهح تعميمات المقياس وفقراته:

لزػػساف وضػػػح تعميسػػات السكيػػاس وفيػػع فقخاتػػِو لعيشػػة البحػػث ُشّبػػق السكيػػاس عمػػى عيشػػة اسػػتصالعية بمػػغ عػػجد        
( شالبػًا وشالبػة مػغ شمبػة جامعػة القادسػية ، وىػع أنفدػيع مػغ شبػق عمػييع السكيػاس األوؿ وتسػت اإلجابػة 15أفخادىا )

وصػياغتيا وشخيقػة اإلجابػة عمييػا ، وفيسػا إذا بحزػر الباحث ، وشمب مشيع إبجاء مالحطاتيع حػؿ وضػػح الفقػخات 
كانت ىشػاؾ فقػخات غيػخ مفيػمػة ، وتبػيغ مػغ خػالؿ ىػحا التصبيػق أف تعميسػات السكيػاس وفقخاتػو كانػت واضػحة ولػيذ 

واف متػسػػػط الػقػػػت  ( دقػػػائق13-10بػػػيغ )ىشػػػاؾ حاجػػػة لتعػػػجيل أي مشيػػػا وكػػػاف الػقػػػت السدػػػتغخؽ لإلجابػػػة يتػػػخاوح 
 .يقة دق (1112السدتغخؽ كاف )

 التحميل اإلحرائي لفقرات المقياس: ز.
إف اليجؼ مغ أجخاء تحميل الفقخات ىػ استخخاج القػة التسييدية لمفقخات واإلبقاء عمى الفقخات السسيدة في       

( حيث يقرج بالقػة 85: 1983( )عبج الخحسغ ، Ebel 1972: p. 392السكياس واستبعاد الفقخات غيخ السسيدة )



  
لمفقخات مجى قجرة الفقخة عمى التسييد بيغ ذوي   السدتػيات العميا وذوي السدتػيات الجنيا مغ األفخاد بالشدبة التسييدية 

( ويعج تسييد الفقخات جانبًا ميسًا مغ التحميل اإلحرائي Shaw , 1967 : p. 450لمدسة التي تكيديا الفقخة .)
سقاييذ الشفدية ، إذ أنيا تؤشخ قجرة فقخات السكياس عمى لفقخات السكياس ألف مغ خاللو تتأكج مغ كفاءة فقخات ال

عمى  Chiselli, et .alويؤكج جيدلي وآخخوف . (Ebel , 1972 : 399الكذف عغ الفخوؽ الفخدية بيغ األفخاد)
و ضخورة إبقاء الفقخات ذات القػة التسيدية في الرػرة الشيائية لمسكياس واستبعاد الفقخات غيخ السسيدة أو تعجيميا أ

(. ويعج أسمػب السجسػعتيغ الستصخفتيغ ، وعالقة درجة الفقخة Chiselli , et,al., 1981: 434تجخبتيا مغ ججيج )
بالجرجة الكمية لمسكياس، وعالقة السجاؿ بالجرجة الكمية، وعالقة كل مجاؿ بالسجالت االخخى مغ االساليب السشاسبة 

 ا الغخض .في عسمية تحميل الفقخات وقج أستعسميا الباحث ليح
 Contrasted Groupsأ ـ المجمهعتين المتطرفتين . 

لحدػػػاب القػػػػة التسييديػػػة لكػػػل فقػػػخة مػػػغ فقػػػخات مكيػػػاس الػػػحاكخة االسػػػتباقية، قػػػاـ بدػػػحب عيشػػػة عذػػػػائية بالصخيقػػػة       
يغ ( شالبػػا وشالبػػة، وبعػػج ترػػحيح اسػػتجابات السفحػصػػ400الصبكيػػة ذات التػزيػػع التشاسػػبي،  وبمغػػت عيشػػة التحميػػل )

وحداب الجرجة الكمية لكل استسارة عمى الحاكخة االسػتباقية، تػع تختيػب الػجرجات تشازليػًا ابتػجاًء مػغ أعمػى درجػة وانتيػاء 
%( مػػغ االسػػتسارات الحاصػػمة عمػػى أعمػػى الػػجرجات لسكيػػاس الػػحاكخة االسػػتباقية 27بػػأدنى درجػػة، وتػػع اختيػػار ندػػبة )
( درجػػة، واختيػػار ندػػبة 109( الػػى )141وتخاوحػػت درجاتيػػا بػػيغ )اسػػتسارة(  108وسػػسيت بالسجسػعػػة العميػػا بػاقػػع )

اسػػػتسارة( وتخاوحػػػت  108%(مػػػغ االسػػػتسارات الحاصػػػمة عمػػػى أدنػػػى الػػػجرجات وسػػػسيت بالسجسػعػػػة الػػػجنيا بػاقػػػع )27)
 ( درجة.61( الى )93درجاتيا بيغ )

تحميػػل الفقػػخات ، وذلػػظ ألنيػػا % العميػػا والػػجنيا مػػغ الػػجرجات تسثػػل أفزػػل ندػػبة يسكػػغ أخػػحىا فػػي 27وىكػػحا فػػأف ندػػبة 
تقػػجـ لشػػا مجسػػػعتيغ بأقرػػى مػػا يسكػػغ مػػغ حجػػع وتسػػايد ، حيشسػػا يكػػػف تػزيػػع الػػجرجات عمػػى السكيػػاس عمػػى صػػػرة 

 ( .74: 1981مشحشى التػزيع االعتجالي )الدوبعي وآخخوف،
الحاكخة االستباقية ، قاـ  وبعج استخخاج الػسط الحدابي والتبايغ لكال السجسػعتيغ العميا والجنيا عمى مكياس       

( لعيشتيغ مدتقمتيغ الختبار داللة الفخوؽ بيغ أوساط السجسػعتيغ ، وذلظ T.testالباحث بتصبيق االختبار التائي )
( . وُعّجت الكيسة 35: 1990ألف الكيسة التائية السحدػبة تسثل القػة التسييدية لمفقخة بيغ السجسػعتيغ )مايخز ، 

 شخًا لتسييد كل فقخة مغ خالؿ مقارنتيا بالكيسة الججولية. ويػضح ججوؿ التائية السحدػبة مؤ 
 ػعتيغ الستصخفتيغ:( درجات القػة التسييدية لفقخات مكياس الحاكخة االستباقية بصخيقة السجس 4) 

 ( 4جدول )
 القهة التمييزية لفقرات مقياس الذاكرة االستباقية بطريقة المجمهعتين المتطرفتين



  

 ب / عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس) االتداق الداخمي(

مغ خالؿ   Immediate Criterion Measuresتسثل الجرجة الكمية لمسكياس بسثابة قياسات محكية آنية     
درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسكياس يعشي أف الفقخة تكيذ  أرتباشيا بجرجة األفخاد عمى الفقخات ومغ ثع فأف أرتباط

 :Lindquist, 1957السفيػـ نفدو الحي تكيدو الجرجة الكمية وفي ضػء ىحا السؤشخ يتع األبقاء عمى الفقخات .)
( Anastasi , 1976 : 154( التي تكػف معامالت أرتباط درجاتيا بالجرجة الكمية لمسكياس دالة أحرائيًا.)286

القٌمة التائٌة  المجموعة الدنٌا العلٌا المجموعة رقم
 المحسوبة

 القٌمة
 الجدولٌة

(1994) 

 
الوسط  الفقرة النتٌجة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 دالة 7.148 1.28586 2.8611 1.12678 4.0370  .1

 دالة 9.098 1.05884 2.9815 0.87700 4.1852  .5

 دالة 7.520 1.41748 3.0093 1.11614 4.3148  .8

 دالة 8.937 1.18499 2.7500 1.06532 4.1204  .5

 دالة 11.927 1.15421 2.4352 0.97156 4.1667  .4

 دالة 10.011 1.10648 2.5000 1.05422 3.9722  .4

 دالة 11.381 1.24148 2.8611 0.88030 4.5278  .1

 دالة 10.856 1.07180 2.4722 1.15781 4.1204  .3

 دالة 9.538 1.15571 2.3056 1.05344 3.7407  .9

 غٌر دالة 0.732 1.19564 3.4815 1.39982 3.6111  .14

 دالة 10.579 1.05311 2.2222 1.03068 3.7222  .11

 دالة 3.893 1.35685 2.9907 1.33437 3.7037  .15

 دالة 3.746 1.31517 3.0926 1.40793 3.7870  .18

 دالة 9.441 1.16678 2.3889 1.09512 3.8426  .15

 دالة 7.399 1.19488 3.5463 0.83302 4.5833  .14

 دالة 9.558 1.22153 2.8241 1.00311 4.2778  .14

 دالة 7.495 1.33680 2.7685 1.14325 4.0370  .11

 دالة 9.536 1.23393 2.6389 0.97755 4.0833  .13

 غٌر دالة 0.705 1.49408 3.4630 1.59341 3.6111  .19

 دالة 5.091 1.34882 2.8889 1.37739 3.8333  .54

 دالة 8.530 1.09800 2.5000 1.11950 3.7870  .51

 دالة 9.124 1.22919 2.7222 1.04531 4.1389  .55

 دالة 2.391 1.40842 2.5833 1.54843 3.0648  .58

 دالة 10.978 1.21869 3.1944 0.65798 4.6574  .55

 دالة 2.872 1.33138 2.0556 1.22538 2.5556  .54

 دالة 2.304 1.25424 2.8426 1.72203 3.3148  .54

 دالة 9.665 1.24625 3.1296 0.76727 4.4907  .51

 دالة 12.158 1.18663 2.5556 0.92371 4.3148  .53

 دالة 3.820 1.13138 2.5185 1.44984 3.1944  .59

 دالة 10.085 1.21613 3.2500 0.75453 4.6389  .84

  4944عند مستوى داللة  (1994) الجدولٌةعلما ان القٌمة التائٌة 



  
السكياس الحي تشتخب فقخاتو عمى وفق ىحا السؤشخ يستمظ صجقًا بشائيًا ومغ مسيدات ىحا األسمػب أنو يقجـ مكياسًا و 

 Pearson(. وقج استعسل معامل ارتباط بيخسػف )Smith , 1966 : 70متجاندًا في فقخاتو .)
Correlation( استسارة 400ياس والجرجة الكمية لػ )(الستخخاج العالقة االرتباشية بيغ درجة كل فقخة مغ فقخات السك

وىي االستسارات ذاتيا التي خزعت لتحميل الفقخات في ضػء السجسػعتيغ الستصخفتيغ ، واتزح اف قيع معامالت 
( 0.05(،و مدتػى داللة )0.098االرتباط لجسيع الفقخات عشج مقارنتيا بالكيسة الحخجة لسعامل االرتباط، البالغة )

 ( يػضح ذلظ. 5وججوؿ ) ،  398ودرجة حخية 
 (  5جدول ) 

 معامالت ارتباط بيرسهن بين درجة الفقرة والدرجة الكمية عمى مقياس الذاكرة االستباقية
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

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 22 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 

12 -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 32 0.433 

 
 ج / عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال لممقياس) االتداق الداخمي( :

تع  استخجاـ ىحا السؤشخ لمتأكج مغ أف فقخات السكياس تديخ في السدار نفدو الحي يديخ فيو السجاؿ، وقج        
استخخاج العالقة االرتباشية بيغ درجة كل فقخة والجرجة الكمية لمسجاؿ، ولتحقيق ذلظ حدبت الجرجة الكمية ألفخاد 

معامل ارتباط بيخسػف بيغ درجات أفخاد العيشة عمى وفق العيشة عمى وفق مجاالت السكياس، وبعج ذلظ تع استخخاج 
كل فقخة مغ فقخات كل مجاؿ ودرجاتيع الكمية عمى ذلظ السجاؿ وضيخ أف معامالت االرتباط جسيعيا دالة إحرائيًا 



  
( . 398ة )( ، ودرجة حخي0105( ومدتػى داللة )0.098عشج مقارنتيا بالكيسة الحخجة لسعامل االرتباط، البالغة )

 :( يػضح ذلظ  6ججوؿ ) و 
 ( 6جدول )  

 عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال لممقياس) االتداق الداخمي(
 الذاكرة المرمزة بٌئٌا الذاكرة المرمزة ذاتٌا

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

1 0.364 1 0.413 

5 0.446 5 0.341 

8 0.376 8 0.388 

5 0.455 5 0.005 

4 0.549 4 0.186 

4 0.447 4 0.375 

1 0.557 1 0.408 

3 0.512 3 0.154 

9 0.484 9 0.394 

14 -0.003- 14 0.112 

11 0.484 11 0.199 

15 0.175 15 0.360 

18 0.143 18 0.484 

15 0.470 15 0.175 

14 0.405 14 0.359 

 

 لممقياس) االتداق الداخمي( :/ عالقة درجة المجال بالدرجة الكمية لممجاالت االخرى والدرجة الكمية د

تع التحقق مغ ذلظ مغ خالؿ استعساؿ معامل ارتباط بيخسػف إليجاد العالقة بيغ درجات األفخاد عمى كل        
مجاؿ والجرجة الكمية لمسكياس، وذلظ ألف ارتباشات السجاالت الفخعية ببعزيا البعس وبالجرجة الكمية لمسكياس ىي 

 (.Anastasi,1976:155وتداعج عمى تحجيج مجاؿ الدمػؾ السخاد قياسو )قياسات أساسية لمتجانذ 



  
( استسارة، وأشارت الشتائج إلى أف معامالت ارتباط درجة كل مجاؿ بالجرجة 400ولتحقيق ذلظ اعتسج الباحث )      

( ودرجة حخية 0105) ( ومدتػى 0.098الكمية دالة إحرائيًا عشج مقارنتيا بالكيسة الحخجة لسعامل االرتباط، والبالغة )
 ( يػضح ذلظ. 7( والججوؿ ) 398)

 ( 7جدول ) 
والمجاالت االخرى والدرجة الكمية  الذاكرة االستباقيةمعامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل مجال من 

 لممقياس نفده
الذاكرة  لمجاالت

 المرمزة ذاتٌا
الذاكرة 

 المرمزة بٌئٌا
 الدرجة الكلٌة

 *0.927 0.650 1 ذاتٌا الذاكرة المرمزة

 0.887 1 - الذاكرة المرمزة بٌئٌا

 1 - - الدرجة الكلٌة

 فقخة . 28وبحلظ بقي السكياس بعج استعساؿ االجخاءات الدابقة مكػف مغ 
 الخرائص القياسية ) الديكهمترية ( لمقياس الذاكرة االستباقية:

يخى السخترػف بالكياس الشفدي ضخورة التحقق مغ بعس الخرائز الكياسية في أعجاد السكياس الحي يتع       
(، إذ تػفخ ىحه 209:  1986بشاءه او تبشيو ميسا كاف الغخض مغ استخجامو مثل الرجؽ والثبات )عالـ ، 

( فالسكياس  159:  1983الخحسغ ،  الخرائز شخوط الجقة والرالحية لسا ييتع السكياس بسعخفتو وقياسو ) عبج
الرادؽ ىػ السكياس الحي يكيذ ما أعج لكياسو أو يحقق الغخض الحي أعج ألجمو ، وأف السكياس الثابت ىػ 

 ( . 335: 2002السكياس الحي يكيذ بجرجة مقبػلة مغ الجقة ) عػدة ، 
 Validityأ ـ الردق . 
 , Oppenheimقياس الفقخات لسا يفتخض اف تكيدو )إلى أف الرجؽ يجؿ عمى  Oppenheimيذيخ أوبشيايع 

 Stanley & Hopkins( والسدتػى أو الجرجة التي يكػف فييا قادرًا عمى تحقيق أىجاؼ معيشة ) 69-70 : 1973
, 1972 : p. 101 وىشاؾ عجة أساليب لتقجيخ صجؽ األداة إذ يسكغ الحرػؿ عمى تقجيخ كسي وفي حاالت أخخى )
( وبيحا الرجد استعسل الباحث عجة مؤشخات لمرجؽ 360:  1980تقجيخ كيفي لمكياس )فخج ، يتع الحرػؿ عمى 

 وىي :
 
 



  

 Face Validityـ الردق الظاهري  1
إف أفزل شخيقة لحداب الرجؽ الطاىخي. ىي عخض الباحث  فقخات السكياس قبل تصبيقو عمى مجسػعة        

ع عمى صالحية فقخات االختبار في قياس الخاصية السخاد مغ السحكسيغ الحيغ يترفػف بخبخة تسكشيع مغ الحك
%( فأكثخ 80قياسيا ، بحيث تجعل الباحث مصسئشًا إلى آرائيع ويأخح باألحكاـ التي يتفق عمييا معطسيع أو بشدبة )

(. وقج تحقق ىحا الشػع مغ الرجؽ في السكياس الحالي وذلظ عشجما عخض السكياس 265: 2010) الكبيدي ،
 مى مجسػعة مغ السحكسيغ الستخرريغ في ميجاف عمع الشفذ. كسا ذكخ سابقًا .وفقخاتو ع

 . مؤشرات صدق البناء :2
أكثخ أنػاع الرجؽ قبػاًل ، إذ يخى عجد كبيخ مػغ السخترػيغ أنػو  (Constract Validity)يعج صجؽ البشاء 

( ، 131، ص 1990لمرجؽ مغ حيث تذبع السكياس بالسعشى العػاـ )األمػاـ ،  Ebelيتفق مع جػىخ مفيـػ أيبل ، 
ويتحقق ىحا الشػع مغ الرػجؽ ، حيشسػا يكػػف لػجيشا معيػار نقػخر عمػى أساسػو أف السكيػاس يكػيذ بشػاًء نطخيػًا محػجدًا . 

  -ة :وقج تػفخ ىحا الشػع مغ الرجؽ في ىحا السكياس )الحاكخة االستباقية( مغ خالؿ السؤشخات اآلتي
 أ. اسمهب المجهعتين المتطرفيتن.

 ب. ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس.
 ج. ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال.

 د.ارتباط درجة المجال بالدرجات المجاالت االخرى.
 دـ. ارتباط درجة المجال بالدرجة الكمية لممقياس.

 مؤشرات الثبات  -ب 
يعشي دقة السكياس ، وأنو يعخؼ إحرائيًا بشدبة التبايغ الحكيقي إلى التبايغ  (Reliability)إذا كاف الثبات 

( ، فأنو 429، ص 2005الكمي ، أو مخبع معامل االرتباط بيغ العالمات الحكيكية والعالمات الطاىخية )عػدة ، 
دمغ ، فالسكياس الثابت يعصي الشتائج نفديا يعشي أيزًا الجقة واالتداؽ في أداء األفخاد واالستقخار في الشتائج عبخ ال

 .  (Baron, 1981: 418) ثانيةإذا تع تصبيقو عمى األفخاد أنفديع مخة 
ولقػػج أشػػارت أدبيػػات الكيػػاس الشفدػػي إلػػى إمكانيػػة قيػػاس الثبػػات بعػػجة شخائػػق ، إذ يػػخى )كخونبػػاخ( أف اتدػػاؽ 

والػػحي  (Internal Consistency) اؽ الػػجاخميدرجػػات االسػػتجابات يػػتع عبػػخ سمدػػمة مػػغ الكياسػػات مشيػػا : االتدػػ
والػػحي  (External Consistency)يتحقػػق إذا كانػػت فقػػخات السكيػػاس تكػػيذ السفيػػـػ نفدػػو ، واالتدػػاؽ الخػػارجي 



  
 ,Holt & Irving)يتحقػق حيشسػا يدػتسخ السكيػاس فػي إعصػاء الشتػائج نفدػيا إذا مػا تػع إعػادة تصبيقػو عبػخ مػجة زمشيػة 

1971:60)  . 
بػػجو أف الفػػخؽ بػػيغ شخيقتػػي االتدػػاؽ الػػجاخمي وإعػػادة االختبػػار )االتدػػاؽ الخػػارجي( ، ىػػػ أف معامػػل وىكػػحا ي

الثبات في الصخيقة األولى يذيخ إلى التجانذ بيغ الفقخات )حيث يقرج بالتجانذ أف الفقخات تكػيذ مفيػمػًا واحػجًا( ، 
ار األفػخاد فػي إجابػاتيع عمػى السكيػاس عبػخ فتػخة في حيغ يذيخ معامل الثبات بصخيقة إعػادة االختبػار إلػى درجػة اسػتقخ 

 .  (33،  1981مشاسبة مغ الدمغ )الدوبعي وآخخوف، 
  -سكياس بتمظ الصخيقتيغ وكسا يأتي :الوعميو قاـ الباحث باستخخاج ثبات 

  Retest  -(Test) إعادة االختبار طريقة االتداق الخارجي  -أواًل :
تتزسغ ىحه الصخيقة تصبيػق السكيػاس عمػى عيشػة مسثمػة مػغ األفػخاد ، ثػع إعػادة تصبيػق السكيػاس عمييػا مػخة أخػخى بعػج 

أف إعػػادة تصبيػػق السكيػػاس لمتعػػخؼ عمػػى ثباتػػو ، يجػػب أف  (Adams)مػػخور فتػػخة مشاسػػبة مػػغ الػػدمغ ، إذ يػػخى آدمػػد 
 .  (Adams, 1964: 58)  يكػف خالؿ فتخة ال تقل عغ أسبػعيغ

( 50وقج قاـ الباحث بتصبيق مكياس الحاكخة االستباقية الستخخاج الثبات بيحه الصخيقة عمى عيشة مكػنة مػغ )        
شالبػػػا وشالبػػػة مػػػغ بعػػػس الكميػػػات، وبعػػػج مػػػخور اسػػػبػعيغ مػػػغ التصبيػػػق األوؿ لمسكيػػػاس قػػػاـ الباحػػػث بإعػػػادة تصبيػػػق 

 Person Correlation)ؿ معامػػل ارتبػػاط بيخسػػػف السكيػػاس ذاتػػو مػػخة أخػػخى وعمػػى العيشػػة ذاتيػػا ، وبعػػج اسػػتعسا

Cofficient)  لمتعػػػخؼ عمػػػى شبيعػػػة العالقػػػة بػػػيغ درجػػػات التصبيػػػق األوؿ والثػػػاني ، ضيػػػخ أف قيسػػػة معامػػػل الثبػػػات
 ( :  8لمسكياس ومجاالتو كسا مبيغ في ججوؿ ) 

 ( 8جدول ) 
 االختبار(اعادة  بطريقة)درجات معامل الثبات لمقياس الذاكرة االستباقية 

 درجة معامل الثبات المقٌاس

 0.709 الدرجة الكلٌة

وقج ُعجت ىحه الكيسػة مؤشػخًا عمػى اسػتقخار اسػتجابات األفػخاد عمػى الػحاكخة االسػتباقية ، إذ أف معامػل الثبػات  
في  (Lazarous, 1963: 228)( 0.93 – 0.62يكػف مغ ) (Likert)الحي يسكغ االعتساد عميو كسا يخى ليكخت 

( فأكثخ ، فأف ذلظ يعج مؤشخًا 0.70حيغ يذيخ كخونباخ إلى أنو إذا كاف معامل االرتباط بيغ التصبيق األوؿ والثاني )
 ( . 58، 1985جيجًا لثبات االختبار )عيدػي، 

 
 



  

 : )معامل الفاكرونباخ(االتداق الداخمي  -ثانيًا :
،  1991الجاخمي بيغ فقخات السكياس )فيخكدػف ، يذيخ معامل الثبات السدتخخج بيحه الصخيقة إلى االرتباط 

( . 79، 1989( ، إذ يعتسػػػج ىػػػحا األسػػػمػب عمػػػى اتدػػػاؽ أداء الفػػػخد مػػػغ فقػػػخة إلػػػى أخػػػخى )ثػرنػػػجايظ ولػػػيجغ، 530
ولحدػػػاب الثبػػػات بيػػػحه الصخيقػػػة تػػػع اسػػػتعساؿ معادلػػػة الفاكخونبػػػاخ لمسكيػػػاس ككػػػل ولمسجػػػاالت السدػػػتخخجة لمسكيػػػاس ، 

 ذلظ . ( يػضح 9والججوؿ ) 
 ( 9جدول ) 

 الفا كرونباخ درجات معامل الثبات لمقياس الذاكرة االستباقية بطريقة
 درجة معامل الثبات السكياس

 0.708 الجرجة الكمية
 وصف المقياس وترحيحه وحداب الدرجة الكمية : -
( فقخة، ومغ خالؿ االجخاءات االحرائية الدابقة 28برػرتو الشيائية مغ ) الحاكخة االستباقيةتألف مكياس        

اعتسج الباحث السكياس برػرتو الكمية في أجخاء التحميل االحرائي لمفقخات بدبب معامالت االرتباط العالية 
ضػئيا الصالب عمى خسدة والسختفعة بيغ كال السجاليغ )الحاكخة السخمدة ذاتيًا والحاكخة السخمدة بيئيًا ( . يدتجيب في 

(، ويتع اعصاء البجيل )دائسا( خسدة درجات في حيغ يعصى لمبجيل دائسا، غالبا، احيانا، نادرا، ابجابجائل لإلجابة )
التػجو الدمبي، وبحلظ فأف السجى الشطخي ألعمى  )ابجا( درجة واحجة، ويربح ىحا الترحيح عكديا لمفقخات ذات

 (.84( وبستػسط فخضي )28( وادنى درجة ىي )140لب ىي )درجة يسكغ اف يحرل عمييا الصا
 

 مههجية البحث وإجزاءاته :الفصل الزابع 

 :        البحث نتائج
إلى التحميل  خزع حيفي ىحا البحث وال السصبق اس الحاكخة االستباقيةمكي بشاءأف تست إجخاءات  بعج       

وعشج تعامل الباحث مع   ،االحرائي، أضيخ التحميل االحرائي اف ىشالظ مجاليغ يكػناف مكياس الحاكخة االستباقية
ىحه السجاالت في الػصػؿ إلى الشتائج تبيغ ضيػر عالقات ارتباشية دالة مغ خالؿ معامالت االرتباط التي اضيخىا 

 ( . 7ىػ مبيغ في ججوؿ ) التحميل االحرائي في الفرل الثالت كسا 
لحا فقج ارتئ الباحث التعامل مع السقاييذ بالجرجة الكمية لمسكياس استشادًا إلى مقاييذ مذابية ليا مثل مكياس       

 Smith& atعمى أساس الجرجة الكمية كجراسة )باقية الحي تعامل معو في دراستو ( لمحاكخة االست 2005ماكجانيل ) 



  
el,2000( ودراسة )Hannon& at el, 1995 ) ، وتأسٌسا  على ما تقدم فإن الباحث سٌتعامل مع مقٌاس الذاكرة

 . االستباقٌة بالدرجة الكلٌة
  -وعميو فإف الباحث تشاوؿ أىجاؼ البحث لتحكيقيا مغ خالؿ :

 : الذاكرة االستباقية لدى طمبة الجامعةالهدف األول : تعرف 
عمى عيشة البحث مغ شمبة جامعة القادسية ،أضيػخت نتػائج البحػث أف الستػسػط بعج تصبيق مكياس الحاكخة االستباقية 

( درجػة ، بيشسػا 12.868( درجة وبػانحخاؼ معيػاري قػجره )93.855الحدابي لجرجات مكياس الحاكخة االستباقية بمغ )
سػػػػة التائيػػػػة (درجػػػػة، وباسػػػػتعساؿ االختبػػػػار التػػػػائي لعيشػػػػة واحػػػػجة تبػػػػيغ أف الكي 84كػػػػاف الستػسػػػػط الفخضػػػػي لمسكيػػػػاس)

( ومدػػتػى 399( عشػػج درجػػة حخيػػة )1.96( وىػػي أكبػػخ مػػغ الكيسػػة الججوليػػة البالغػػة ) 15.317السدػػتخخجة كانػػت ) 
 ( .0.05داللة )

وىػػحا يعشػػػي أف ىشػػػاؾ فخقػػػًا دااًل إحرػػػائيًا لرػػػالح الػسػػط الحدػػػابي لمعيشػػػة أي أف عيشػػػة البحػػػث تتستػػػع بػػػحاكخة  
 ( يبيغ ذلظ .10( والججوؿ )84لمسجتسع الستسثل بالػسط الفخضي الحي قجره )االستباقية أعمى مغ الػسط الحدابي 

 (10جدول )
الذاكرة مقياس  االختبار التائي لداللة الفرق بين الهسط الحدابي والهسط الفرضي لدرجات عينة البحث عمى 

 االستباقية

حجع 
 العيشة

الػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

الػسط 
 الفخضي

التائية الكيسة 
 السحدػبة

الكيسة 
التائية 

 الججولية

 مدتػى الجاللة
(0.05) 

 دالة 1.96 15.317 84 12.86790 93.8550 400
ومغ كال الجشدػيغ، يتستعػػف بالػحاكخة االسػتباقية، اف مػا يثبػت افخاد عيشة البحث ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة بأف       

ذلظ اف لجى الصمبة استخجاـ أمثل لسخاحل الحاكخة االستباقية الستسثمة في ) التذفيخ والتخديغ واالستخجاع ( وباألخز 
،  2005نذػػتايغ مخحمػػة االسػػتخجاع تػػتع بسبػػادرة ذاتيػػة تبػػجأ مػػغ االسػػفل الػػى األعمػػى وىػػحا مػػا أكػػجه كػػل مػػا ماكػػجانيل وأ

فزػػػاًل عػػػغ االسػػػتخاتيجيات السعتسػػػجة لػػػجييع واسػػػتخجاميا برػػػػرة صػػػحيحة،  واانيػػػع يسيمػػػػف الػػػى تػػػحكخ وتشفيػػػح الشػايػػػا 
الستكخرة والسألػفة ألنيا سيمة التشفيح مغ خالؿ وجػد أشارات بيئية تطيخ برػرة متكخرة ومختبصة باألفعاؿ التي يشػػي 

ُنخجع ىحا الى التشفيح الستكخر لمكياـ بأفعاؿ معيشة في السػاقف الحياتيػة التػي تػاجػو الفخد تحكيقيا وتحكخىا، ويسكغ اف 
  .( (Einstein& McDaneil, 2005: 34-327الفخد،اذ يختفع مدتػى الحاكخة االستباقية 



  

قية وفــق متغيــر النــهع )ذكــهر/ الهــدف الثــاني : تعــرف داللــة الفــروق عمــى مقيــاس الــذاكرة االســتبا
 (:اناث
اسػػػتعسل الباحػػػث  لتعػػػخؼ داللػػػة الفػػػخوؽ عمػػػى مكيػػػاس الػػػحاكخة االسػػػتباقية وفقػػػا لستغيػػػخ الشػػػػع )الػػػحكػر، واإلنػػػاث(     

داللػػة الفػخؽ االحرػائي بػػيغ  اف الكيسػػة التائيػة السحدػػبة ألختبػاراضيػخت الشتػائج  االختبػار التػائي لعيشتػيغ مدػػتقمتيغ.
الػسػػط الحدػػابي لػػجرجات )الػػحكػر ( ، الػسػػط الحدػػابي لػػجرجات ) االنػػاث( فػػي مكيػػاس الػػحاكخة االسػػتباقية غيػػخ دالػػة 

مسا يذػيخ   0.05( عشج مدتػى داللة  398( ودرجة حخية ) 1196احرائيًا عشج مقايدتيا بالكيسة الججولية البالغة )
 ( ُيبيغ ذلظ.12وججوؿ ) كػر/ االناث ( في الحاكخة االستباقيةالى عجـ وجػد فخؽ بيغ )الح

 (11جدول )
الذاكرة االستباقية                                                  المهازنة بين درجات أفراد عينة البحث عمى مقياس 

 وفق متغير النهع)الذكهر، واإلناث( عمى
الػسط  العيشة الحاكخة

 الحدابي
 اإلنحخاؼ
 السعياري 

الكيسة التائية 
 السحدػبة

الكيسة التائية 
 الججولية

 مدتػى الجاللة
(0.05) 

 غيخ دالة 1.96 0.188 12.90619 93.9889 الحكػر الحاكخة االستباقية
 12.86490 93.7455 اإلناث

ويسكغ اف تفدخ ىػحه الشتيجػة مػغ خػالؿ اف الػحاكخة االسػتباقية التػي يستمكيػا كػال الجشدػيغ تخجػع الػى اف   لػجييع      
تقييسػػات متكػػخرة ومشتطسػػة بالػضػػع السحػػيط بيػػع، إذ اف لػػجييع نفػػذ آليػػات االنتبػػاه والسخاقبػػة لألشػػارات السػجػػػدة فػػي 

الشطخي الستبشى الحي لع يخجع اسباب تصػػر الػحاكخة االسػتباقية البيئة، واف ىحه الشتيجة مشصكية مع ما جاء بو االشار 
( التػي   Chan el at,2010الى الفخؽ بيغ الشػع االجتساعي، وجاءت ىحه الشتيجة متفقة مع دراسة شاف وزمالئو ) 

 ,Chan el atتػصمت الى عجـ وجػد فخوؽ بيغ الحكػر واالناث في ندياف أو تحكخ أداء السيسات اليػمية السؤجمة )
التػػػي  Penningroth 2005، فيسػػػا لػػع تتفػػػق ىػػػحه الشتيجػػة مػػػع مػػا تػصػػػمت اليػػػو دراسػػة بيشيشكػػػخوث ( 1 :2010

اضيخت نتائجيػا اف اإلنػاث لػجييغ مدػتػى أعمػى فػي التػحكخ االسػتباقي مقارنتػًا بالػحكػر واف االنتبػاه الستعمػق بالسدػائل 
   ( .  Penningroth ,2005 :711)ر ، اليػمية اآلنية يكػف ضاىخا لجى االناث مقارنتا بالحكػ 

الهدف الثالث: تعرف داللـة الفـروق عمـى مقيـاس الـذاكرة االسـتباقية وفـق متغيـر التخرـص)عممي/ 
   (:إنداني
اسػتعسل الباحػث  لتعخؼ داللة الفخوؽ عمى مكياس الحاكخة االستباقية وفقا لستغيخ التخرز )عمسػي، إندػاني(       

اف الكيسػػة التائيػة السحدػػبة ألختبػار داللػػة الفػخؽ االحرػائي بػػيغ اضيػخت الشتػائج  لعيشتػيغ مدػػتقمتيغ، االختبػار التػائي



  
الػسػػط الحدػػابي لػػجرجات ذوي التخرػػز )العمسػػي ( ، الػسػػط الحدػػابي لػػجرجات ذوي التخرػػز ) االندػػاني ( فػػي 

(  398( ودرجػة حخيػة ) 1196ة البالغػة )مكياس الحاكخة االستباقية غيخ دالػة احرػائيًا عشػج مقايدػتيا بالكيسػة الججوليػ
مسػػػا يذػػػيخ الػػػى عػػػجـ وجػػػػد فػػػخؽ بػػػيغ ذوي التخرػػػز )عمسػػػي / اندػػػاني ( فػػػي الػػػحاكخة   0.05عشػػػج مدػػػتػى داللػػػة 

 ( ُيبيغ ذلظ.13وججوؿ ) االستباقية
 (12جدول )

                            الذاكرة االستباقية                      المهازنة بين درجات أفراد عينة البحث عمى مقياس 
 وفق متغير التخرص)عممي، إنداني( عمى

الوسط  العٌنة الذاكرة
 الحسابً

اإلنحراف 
 المعٌاري

القٌمة 
التائٌة 
 المحسوبة

القٌمة 
التائٌة 
 الجدولٌة

مستوى 
 الداللة

(4944) 
 13.37101 94.8392 علمً الذاكرة االستباقٌة

1.141 
1994 

 
 غٌر دالة

 12.57240 93.3074 إنسانً

ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة بأف الصمبة مغ التخرز العمسي واإلنداني يتستعػف بجرجات متقاربة مغ الحاكخة       
االستباقية وانػاعيا ، عمى اساس إف  العسميات األساس التي يعتسج عمييا األفخاد في تحكخ السيسات االستباقية تعتسُج 

لحاجة اليو ، و خرائز األفخاد أنفديع، و إف كل العسميات عمى سسات السػقف ، مثل : مجى أىسيتو و شبيعة ا
الستعمقة بالحاكخة االستباقية مثل االستعادة و السخاقبة يتػقف االعتساد عمييا بشاًء عمى مجى سيػلة أو صعػبة 

قف مغ جيج السػقف والخبخات السعخفية التي يكػنػىا والتي تكػف بالشدبة الييع متاحة و ما مقجار ما يتصمبو ذلظ السػ 
لتحكخه و العثػر عميو ، اف ىحه الشتيجة التي ضيخت في ىحا البحث قج تكػف االولى فيسا يتعمق بعالقة التخرز 
 في التحكخ االستباقي اذ لع يعثخ الباحث حتى انياء اعساؿ ىحا البحث عمى اي دراسة تتفق او تشاقس ىحه الشتيجة .
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