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الِحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمن ُيْؤَت ُيْؤِتي  { 
الِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثيرًا َوَما َيذَّكَُّر 

   } إالَّ ُأْوُلوا اأَلْلَبابِ 
 
 

 

 َصَدَق اهلُل العميُّ الَعظيم                  

   [ 869سورة البقرة: اآلية ]                    
 

 
 
 
 
 
 
 



 ج 
 

 إقرار المشرف
 

مـا وراء الــذاكرة وعالقتـو بعــادات  أشهد  أن عده    ههال  الةهاام  امةةههةمم  هه          
         (  اتههههم اهههه مدا  ا ااهههه  العقــــل المنتجــــة لــــدى طمبــــة المــــدارس الثانويــــة المتميــــزين

( ، جلت تحت عشل فم فم كليم  اتل يم العلةم  اصهلفم /  هن ضاري خميس كعيد سيد 
مت ل هات ييهل  لجهم  اماجةهتيل فهم دلهم  اهي   جامعم  غ    ، ةهم جزء مهن  / اديثم 

  اتل ةي.
 
 

 الدكتور  المساعد األستاذ                                                        
 جبار وادي باىض العكيمي 

                                                   31   /6   /8138 

 
 
 
 
 

  ممناقشةلرشح ىذه الرسالة فرة اابناًء عمى التوصيات المتو 

 
                                             

   األستاذ الدكتور                                                     
                                   إسماعيل إبراىيم عمي                                                    

 سم العموم التربوية والنفسيةرئيس ق 
                                          31   / 4   /8136  

 
 
 



 د 
 

 إقرار الخبير المغوي
 

ما وراء الذاكرة وعالقتو بعـادات )  لعت دلى  الةاام  امةةةمم  هه أشد   أيم        
         اهههه  ا ا اهههه مدا اتههههم ( الثانويــــة المتميــــزين المــــدارسالعقــــل المنتجــــة لــــدى طمبــــة 

عاهى كليهم  اتل يهم العلهةم  اصهلفم /   هن  اديهثم ، ةههم جهزء ( ضاري خميس كعيد سيد)
من مت ل ات ييل  لجم  اماجةتيل فم دلم  اي    اتل ةي ،  ةا  ةجه تدا صهااحم مهن 

  اياحيم  الغةيم.
 

 :  التوقيع                                        
 خالد عبودي حمودياإلسم : 

 أستاذ مساعد مقب العممي : ال
   8136/ 5/     :   التأريخ                                                 

  

 
 إقرار الخبير العممي 

 

ما وراء الذاكرة وعالقتو بعادات العقل ) أشد   أيم الأت  الةاام  امةةةمم  هههه     
               ا اا  ا مدا   اتم(  المتميزينالثانوية  المدارسالمنتجة لدى طمبة 

فم العلةم  اصلفم /   ن  اديثم عاى مجل  كليم  اتل يم ( ضاري خميس كعيد سيد)
جامعم  غ   ، ةهم جزء من مت ل ات ييل  لجم  اماجةتيل فم دلم  اي    اتل ةي ،  

 ةةج تدا صااحم من  اياحيم  اعلميم . 
 
 

 التوقيع                                                
 اإلسم :                    
     المقب العممي :                    

 8138/  7/   5التاريخ                                              
 



 ه 
 

 إقرار لجنة المناقشة
 

 اهههه مدا يشههههد  يحههههن أد ههههاء اجيههههم  اميااشههههم أييهههها   لعيهههها دلههههى  الةههههاام  اتههههم  
مـا وراء الـذاكرة وعالقتـو بعـادات )  امةةهةمم  هه،  (يد سـيدخميس كع يضار )  ا اا 

، ةاه  يااشهيا  ا ااه  فهم  ( لمتميـزينمـدارس الثانويـة  االالعقل المنتجـة لـدى طمبـة 
أيدهها جهه يلل  ههاات ةل  تتهه يل         ( اييههل ةجهه يا ة ، مهها اههق دباههم  دهها  محتةياتدهها ةفههم

  لجم  اماجةتيل فم دلم  اي    اتل ةي .
 
 التوقيع                                                    ع                    التوقي 
       د. م .  .أ                                                د .أ    

    عضواً                                            ةرئيس المجن
 

                    
 التوقيع                                                    التوقيع 

  أ. م . د.       م . د.                                            . أ

 عضوًا ومشرفاً     عضوًا                                              
 
 

 دجامعة بغدا /صدق البحث من مجمس كمية التربية لمعموم الصرفة/ ابن الييثم 

 
 
 

      
 مد حسنحم. د. حسن أ  . أ

    عميد كمية التربية لمعموم الصرفة / ابن الييثم                                    
                      /9/8138 
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 اإلىداء
 

  اى  من  اتلن ل ا  هلل ت الك ةتعااى  ل اهما ، ةاال فيدما :
 " ْرَحْمُيما كما ربياني َصغيراً ا َرب   ُقلْ " وَ                                      

 (82  إلةل ء  آليم                                                           
 

 حساناً إبراً و      ,  ا,  حفظهما هللا ,  ورعاهم ي  والد
 
 

  خواتي أخي وأ                الى  سندي فً الحٌاة  : 
 
 
 

 طأي نحو المعرفة :ب خازري , وصو   الى  من شد  
 جبار وادي باهض العكيلي   الدكتور استاذي الفاضل:  

 
  

 الى  من تتموضع محبتهم فً  قلبً وكٌانً :
 عمر و،  حسام                                             

 
  
ً   أالى  من علمنً كٌف اقر   ن :لٌالفاض واكتب معلم

  نصر و، حردان                                             
 
 روح  الغائب الحاضر : الىو

 .(  رحمة هللا واسكنه فسيح جناته ) االستاذ رسول عباس
 
 

 الى  كل من سلك طرٌق العلم وقلل مساحة المجهول.
 هذا الجهد المتواضعثمرة اهدي 

 
 

 ضاري
                                     



 ز 
 

متنان  شكر وا 
 مبسم اهلل الرحمن الرحي

ة ن  دمل صااحًا  ةدلى ة ا ي   م  ل م  ةزديم  ن  شكل يعمتك  اتم  يعمت دل)    
 فدة  اتائل فم كتا م  احم  ،  ق( ة احم   ااي يليق  متام33  الحتاف  يم  (تل ال

(    ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، لئن شكرتم ألزيدنكم، كم تأذن ربُ   واذ  اكليم 
اق آصبل ة اةبم دلى  ام عةث لحمم العاامين ةدلى ة ا،   (5  ل هيم  يم  ةةلل 
 ة ع : ، ةمن  ت عق  اى يةم  ا ين  قةصح 

 تت م  ة فل ، اااك   ةفاًء ةدلفاياً  ق ج  من  اة ج   ن  ةي   ا  ل  اى  هل     
،  اى من  قةلجاحم دتل لةلحا م ص ل  ق اشكل ة اتت يل  اى من ةةعيم   ي  ال 

ةتا ع ها   اعمل  اى   تةجيداتق ةأةاليم  لدايتق ةتجال ق ،  ة ى ام يصائحق ةشمليم
االستاذ المساعد الدكتور    ن خلج دلى هال  اصةلل ،  امشلف دلى هال  الةاام 

 .  جبار وادي باىض العكيمي
االستاذ الدكتور م ية تةجق  ااشكل ة اتت يل  اى لئي  اةم  اعلةم  اتل ةيم ة اي ة    

االستاذ و النواب ناجي االستاذ الدكتور ناجي محمود و  ، اسماعيل ابراىيم عمي
اما ادم من ف ل  اتةجيق ة ايصائح ة إلةتشال ت ، فاضل جبار جودة الدكتور 
اةم  اعلةم  اتل ةيم ة اي ةيم ةدلى ةجق فم د اء هيئم  ات لي  ةأ ، اعلميم 

صح ايا ميا دلييا فم تت يم ي   اعةن ة اي ي خلة  ااين ام   اةميال اخصةص اجيم 
 . قحة  متام كل ، ةجميع  الةاتال  الفا ل  اا ل ةم اتحاايا 

 د اء اجيم  اميااشم دلى مم متايي   ا حث ، ة محك   اشكل مةصةل  اى ة     
  .ت  لدم  ت ةل ميااشم  الةاام ،  ةأل  هلل  ن يي ع  علمدم ةي يم فم دملهم ةف لدم

احيال  ا ل ةيم ة ا حثيم ة تميى ادم ةا تدم ام   نكما  شكل زمبئم ة خةتم  ااي
  اتةفيق فم مشاليعدم  اعلميم.

من  هلل تعااى  ن يكةن ادا   اجد   امتة  ع فائ ل ملجةل  لجائمةفم  اختام     
  اكليم. قةي ع يتحتق ة ن يجعلق خااصًا اةجد

 ضاري
 
 



 ح 
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 لدى طمبة  ما وراء الذاكرة وعالقتو بعادات العقل المنتجة
 مدارس الثانوية المتميزينال

 

 رسالةالمستخمص 
 لي التعرف إلى :استيدف البحث الحا

 . ما وراء الذاكرة لدى طمبة المدارس الثانوية المتميزين :  3
 ستراتيجية.الأ . الرضا عن الذاكرة .     ب . القدرة .  ج . ا

 . عادات العقل المنتجة لدى طمبة المدراس الثانوية المتميزين : 8
 أ . عادات تنظيم الذات .     ب . عادات التفكير الناقد .  ج . عادات التفكير االبداعي.

 لدى عينة البحث. . طبيعة العالقة االرتباطية بين ما وراء الذاكرة وعادات العقل المنتجة 1
 . مدى اسيام عادات العقل المنتجة بــ )ما وراء الذاكرة (. 4

  .في محافظة بغداد المتميزينبحث عمى طمبة المدارس الثانوية حدود ال اقتصرتحدود البحث :  
% ( ، 57( طالبًة ، بنسبة  )811، بواقع  ) ة  وطالب  ( طالب  411عينو  من )التألفت عينة البحث : 

 اختيروا، طالب وطالبة ،  6513%( من مجتمع البحث البالغ  41( طالبًا ، بنسبة )371و)
 . فحسب مى طمبة الصف الخامس العممي بطريقة عشوائية ،  اشتممت  ع

( ، يتكون  Troyer & Rich,2002لقد تبنى الباحث مقياسي ) ما وراء الذاكرة ( لــ ) أداتا البحث: 
( فقرة بصيغتو 55من ثالثة مجاالت )الرضا عن الذاكرة ، القدرة ، اإلستراتيجية ( ويتضمن )

( عمى وفق أنموذج أبعاد 8136) السعداوي ، النيائية ، ومقياس ) عادات العقل المنتجة ( لــ 
التعمم ، لـــ ) مارزانو ( ، يتكون من ثالثة مجاالت )عادات القدرة عمى تنظيم الذات ، عادات 

 ( موقفًا سموكيًا.11ويتضمن ) القدرة عمى التفكير الناقد ، عادات القدرة عمى التفكير اإلبداعي( 
( في معالجة spssحصائية لمعموم النفسية واإلجتماعية )ستعانة ببرنامج الحقيبة اإلالوقد تمت ا

 البيانات . 
 توصل البحث إلى النتائج اآلتية :   نتائج البحث : 

 . ان الطمبة المتميزين يتمتعون بما وراء الذاكرة )الوعي بالذاكرة(.  3
 . ان الطمبة المتميزين يتمتعون بعادات عقل منتجة .  8
لدى    دالة إحصائيًا بين )ما وراء الذاكرة ، وعادات العقل المنتجة(موجبة  . توجد عالقة ارتباطية 1

 طمبة المدارس الثانوية المتميزين .
. يوجد إسيام لمكونات عادات العقل المنتجة ) القدرة عمى تنظيم الذات ، والقدرة عمى التفكير 4

  .ستراتيجيةالاكرة ( : القدرة ، واالناقد ، والقدرة عمى التفكير اإلبداعي( في مكوني ) ما وراء الذ
 يا البحث تبمورت بعض التوصيات والمقترحات . يوطبقًا لمنتائج التي توصل إل

 



 ي 
 

 ثبت المحتويات 
 الصفحة   الموضوع ت 

 أ الرسالةعنوان  3
 ب اآلية القرآنية  8
 ج إقرار المشرف  ،  توصية القسم 1
 د عمميإقرار الخبير المغوي  ، إقرار الخبير ال 4
 ىـ إقرار لجنة المناقشة 5
 و اإلىداء 6
 ز متنان ا  شكر و  7
 ط -ح المستخمص 8
 ك  ه ي ثبت المحتويات 9
   ل  المخططاتثبت  31
 م -ل ثبت الجداول   33
 م    ثبت األشكال  38
 ن حقالثبت الم 31
 38 - 3 التعريف بالبحث  ـ الفصل األول 34
 5 - 8 مشكمة البحث أواًل.  35
 33 - 5 أىمية البحث ثانيًا.  36
 33 -33 أىداف البحث ثالثًا.  37
 33-33 حدود البحث رابعًا.  38
 38-33 تحديد المصطمحات خامسًا.  39
 69-31 إطار النظري ـ الفصل الثاني 81
 48-34   ما وراء الذاكرة أواًل.  83
     38-34 لمذاكرة اإلنسانية ما وراء الذاكرة ، العمميات أو األنظمة األساس  .3 88
 86-38 الذاكرة . ما وراء مفيوم  .8 81
 88-86 عمميات ما وراء الذاكرة .  .1 84
 89-88  مكونات ما وراء الذاكرة  .4 85
 11-89  عالقة ما وراء الذاكرة بالذاكرة  .5 86



 ك 
 

 18-11 عالقة ما وراء الذاكرة بما وراء المعرفة  .6 87
 14-18 لتعمم عالقة ما وراء الذاكرة با .7 88
 48-14 أنموذجات فسرت ما وراء الذاكرة  .8 89
 69-41 عادات العقل المنتجة : ثانيًا.  11
 41-41 المعنى   .3 13
 46-41 المفيوم  .8 18
 47-46 خصائص عادات العقل  .1 11
 49-47 قوانين تكوين العادات العقمية  .4 14
 55-51 أنموذجات ووجيات نظر عممية تناولت عادات العقل   .5 15
 61-55 أنموذج مارازانو .6 16
 64-64 العادات والنقاط الرئيسة لمتذكر  .7 17
 65-64 المعرفة الحديثة والذاكرة العاممة  .8 18
 67-65 مناقشة االطار النظري  .9 19
 69-67 العالقة المنطقية بين متغيري البحث .31 41
جراءاتوالفصل الثالث ـ  43  91-71 منيج البحث وا 
 73-73 حثأواًل. منيج الب 48
 91-73 إجراءات البحث . ثانياً  41
 78-73 مجتمع البحث  (3) 44
 71-71 عينة البحث   (8) 45
 89-71 البحث  أداتا   (1) 46
 91-91 التطبيق النيائي   (4) 47
 91-91 الوسائل اإلحصائية   (5) 48
 311-93 عرض النتائج وتفسيرىا  ـ  الفصل الرابع 49
 313-98 أواًل. عرض النتائج وتفسيرىا      51
 318-318 ثانيًا. االستنتاجات      53
 311-318 ثالثًا. التوصيات       58
 311-311 رابعاً. المقترحات       51
 338-314 المصــــــادر      54



 ل 
 

 389-331 المالحق     55
 A - C  نكميزيةإل بالمغة ا ستخمص الرسالةم  56

 ثبت المخططات 

 الصفحة    نــــــوانالع                              المخطط

 36 عمميات الذاكرة    3

 ثبت الجداول 
 الصفحة   العنوان الجدول
 38 أنواع الذاكرة  3
 19  (ما وراء  الذاكرة)تصنيف ) فالفيل ( لــ  8
 58-53 أبرز تصنيفات عادات العقل  1
 78  المرحمةنس و توزيع أفراد المجتمع األصمي بحسب مديريات التربية والج 4
    71  والمتميزات. المتميزين ةوثانوي ةمديريالحسب بالبناء  ةأفراد عين عدد 5
 76 حسب الصياغة اإلجابية والسمبية بالمواقف السموكية  6
 81-79  سموب العينتين الطرفيتيناب ما وراء الذاكرةمعامالت تمييز فقرات مقياس  7
 88-83 . بإسموب العينتين الطرفيتين دات العقل المنتجة عامقياس  مواقفمعامالت تمييز  8
 88-88 ما وراء الذاكرةمقياس لمجاالت الفقرة بالدرجة الكمية درجة رتباط اقيم معامالت  9
 81  عادات العقل المنتجة /لممجالبالدرجة الكمية  الموقف درجة رتباط اقيم معامالت  31
 86 ذاكرة( و) عادات العقل المنتجة( بمعادلة ألفا كرونباخ .قيم الثبات لمقياسي ) ما وراء ال 33
 87 المؤشرات اإلحصائية لمقياس ما وراء الذاكرة .  38
 87 المؤشرات اإلحصائية لمقياس عادات العقل المنتجة  . 31
تحميل التباين لمقياسات المتكررة لمتعرف عمى مكونات متغير ) ما وراء الذاكرة (  34

 المتميزين لدى الطمبة 
98 

 91 نتائج إختبار توكي لممقارنات البعدية بين متوسطات مكونات متغير ما وراء الذاكرة 35
تحميل التباين لمقياسات المتكررة لمتعرف عمى مكونات متغير ) عادات العقل  36

 المنتجة ( لدى الطمبة المتميزين
94 

 94ات مكونات متغير عادات العقل ختبار توكي لممقارنات البعدية بين متوسطانتائج   37



 م 
 

 المنتجة 
 96 رتباطية بين متغيري ) ما وراء الذاكرة( و ) عادات العقل المنتجة(  ال ا العالقة  38
نحدار المتعدد لقيمة معامل التحديد الكمية لممتغيرات الفرعية ال نتائج تحميل تباين ا 39
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 الفصل األول : التعريف بالبحث
 

    أواًل. مشكمة البحث :
عد عبارة عف عمميات داخمية تتـ داخؿ جميع الكائنات الحية بالتفكير الذي يُ  فعتميز االنساف         

وىو النفس,  معنوي , اآلخر, و ) الدماغ( الفرد عف طريؽ مكونيف رئيسيف احدىما مادي, وىو العقؿ
فيو يتصؿ ويتفاعؿ مع الحواس عبر العالـ , ألنو متعمؽ بالماديات , خرمف اآلألوؿ اقؿ تعقيدًا او 

ويقوـ االنساف بعمميات عقمية , الخارجي )البيئي( فالبيئة تنعكس عمى عقؿ االنساف وقد يستجيب ليا 
ي الستنتاجي , والتفكير الناقد , والتفكير االبداعاابرزىا : التفكير القياسي بنوعية االستقرائي , و 

اما النوع  , )االبتكاري( , والتفكير الحدسي وغيرىا مف انواع التفكير التي تتضمف عمميات عقمية متعددة
 ة(ما وراء المعرفي)فيو التفكير  النفسي الذي يشير الى عمميات التفكير , كثر تعقيدًا في التفكير الثاني األ

االعتماد عمى المعرفة الفيزيقية  عبررىا وفيميا والغيبيات ويحاوؿ تفسي  تلينظر العقؿ  الى الميتافيزيقيا
الظواىر(  عالـمف العالـ الفينيمولوجي ) لوا ستداالوجود والحقيقة و  فسرواكما حدث مع الفالسفة الذيف 

 .  (21: 1022,األشقر) معرفة اهلل تبارؾ وتعالىمثؿ   الغيبي  العالـعمى 
حسب ب) ( Meta cognition -المعرفية العميا  العمميات - ما وراء المعرفة)يعد مفيـو         

Flavell,1976,321  ) مف المفاىيـ الحديثة التي دخمت الى مباحث عمـ النفس المعرفي , وعمـ النفس
رف قىذا المفيوـ في نياية السبعينيات مف ال عمؿأوؿ مف است( Flavellجوف فالفيؿ)وأف , التربوي 

اف التالميذ (  Flavell فالفيؿ) فقد لحظ , عمميات الذاكرة البحث حوؿ  عف طريؽاشتقو  إذالماضي, 
دوف مف ويتصرفوف  وونوف عمى وعي تاـ  بما ينبغي عمييـ تعممالذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ ال يكُ 

 .  ألساليب المعرفية التي يجب اتباعيا في عمميات التعمـاوعي لالستراتيجيات والميارات و 
  ( 4: 1021فارس ,                                                                                  (

    

القدرة عمى التذكر يعود في معظمو إلى الفشؿ في توفير أو تخزيف المعمومات أو إلى فشؿ  ضعؼإف     
ات المراد ترميزىا ستعادتيا , فإذا لـ ينتبو الفرد عمى نحٍو فعاؿ إلى المعمومااإلستراتيجيات المستعممة في 

فر استعادتيا , فمف تتو الستراتيجيات مناسبة الـ يستعمؿ  وتخزينيا في نظاـ معالجة المعمومات لديو , وما
 (. 183: 1001سترجاعيا ) نشواتي اىذه المعمومات لمفرد عندما يرغب في 

عي بأنظمة الذاكرة ف قمة الو أ( إلى : Short,et al,1993أشار ) شورت وآخروف  ذاتو  وفي السياؽ    
نخفاض أداء الذاكرة انخفاض ما وراء الذاكرة بصفة عامة يؤدي إلى استراتيجيات التذكر و واوعممياتيا 

 كد )كايؿ استراتيجيات التذكر , كما استعماؿ استدعاء والتعرؼ والفشؿ في الا والسيماوعممياتيا , 
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Kail,1990 يتوقؼ عمى مدى الوعي بمعارفو ومعتقداتو ستراتيجي الف إستعماؿ المتعمـ لمسموؾ اأ( عمى 
الخاصة بػػ )ما وراء الذاكرة( وكفاءة التذكر لديو , فالمتعمموف غير الواعيف بمدى ذاكرتيـ وكفاءتيا قد 

ستراتيجيات الذاكرة ) عبد الفتاح , استعماليـ اليبالغوف في تقديراتيـ , مما يؤدي إلى عدـ وجود مبرر 
 (2318-2311: 1021عف ) الشمسي وفضؿ ,  (  نقالً 102: 1000جابر , 
ضعؼ تحصيؿ الطمبة ذوي التحصيؿ المنخفض ,  يرجع( 2111حسب ) الشريؼ , وسيد , بو         

  Decodingوفؾ شفرتيا   Processingومعالجتيا  Encodingإلى ضعؼ أساليب إدخاؿ المعمومات 
سترجاعيا , وأيضًا قد اختزانيا و االمعمومات و  أثناء قيامو بتفسيرفي , وىذا السياؽ يتبعو عقؿ اإلنساف 

ستراتيجيات تذكر مناسبة لمياـ التعمـ وضعؼ في التحكـ الذاتي لدييـ , أما الختيارىـ ايرجع إلى عدـ 
ختالؼ ا( فقد أشار إلى أف الفرؽ بيف المتفوقيف وغير المتفوقيف معرفيًا يرجع إلى 1002)الزيات , 

 (. 1, 1: 1008كؿ منيـ  ) زكري ,  خصائص )ما وراء المعرفة( لدى
 

فحص قاعدة العادة , وتتشكؿ العادة , وأف العقؿ يحتاج إلى العادات الجزء الميـ مف الذاكرة  تشكؿ     
في عقولنا ووعينا او تنشط سموكياتيا في العقؿ في خاليا الدماغ العصبية وتحرؾ االجزاء التي تترؾ 

مكف اف يقارف ينا , والعقؿ ىو عبارة عف حاوية لمذاكرة , والعقؿ تجربة في االفكار التي تحدث في رؤوس
وىذا يسمى طاقة ,  الحاسوبشغؿ مكف اف تقارف بالكيرباء التي تُ يبالحاسوب , فطاقة الوعي في عقولنا 

 (. Andris  2016:55قوة الحياة)
 

العقمية التقميدية  مف مشكمة ف مدارسنا اليوـ تعانيأ( إلى Costa&Kallick,2000لقد أشار )      
واذا اريد ليا اف تنطمؽ مف احتكار ىذه العقمية فعمييا اف تمكف طالبيا ,  فحسبوالتركيز عمى القدرات 

والتفكير حوؿ , وحؿ المشكالت , والتساؤؿ  ،    Habits of Mind ع مف عادات العقؿانو أامتالؾ مف 
الى  نحتاجيشوا حياة منتجة محققة لمذات فنحف التفكير )ميارات ما وراء المعرفية( لتساعدىـ عمى اف يع

نحتاج الى  , كماعمميات التفكير او ىياكؿ المعرفة  ئياتىذه العادات النشطة او الفعالة مثؿ ما نيتـ بجز 
قابمة لمتوسيع  وتظؿ الفردمف الميارات يختزنيا  ةاىداؼ تعميمية تعكس االعتقاد باف القدرة ىي ذخير 

تزايد عبر الجيود التي يبذليا االنساف ويعمؿ االشخاص الذيف ينموف ويينمو  واف الذكاء ,  باستمرار
قدراتيـ عمى التفكير عادة عمى تطبيؽ مياراتيـ في التنظيـ الذاتي والتفكير ما وراء المعرفي كمما واجيتيـ 

بديمة ثـ  وقد يركزوف عمى تحميؿ الميمة ومحاولة توليد استراتيجيات, صعوبات في المياـ التي يؤدونيا 
وينبغي اف نساعد ,  المشكالت وقد يحاولوف تجميع مواردىـ الداخمية والخارجية مف اجؿ حؿ , يطبقونيا 

 اخرى واف يصبحوا  ناً احيا يـودعم اً حيانأ األفكارما يفكروف بو وعمى تعمـ نقد  طالبنا عمى التفكير في
 الميارات ما وراء المعرفية وعادات ليذا فاف حؿ المشكالت و , وصانعي قرار جيديف  مشكالتحاللي 
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 العقؿ االخرى بإمكانيا اف تكوف جزء ال يتجزأ مف التدريس في جميع موضوعات المدرسة وربما تكوف ىي 
  .  (14ػػػ11: 1001)ابراىيـ,  التي تقرر امكانية تحقيؽ اي ىدؼ عندما يدخؿ الفرد مسرح الحياة

اكثر من  يتذكريتعمم و كيف ان بعض المتعممين  , ىو :  فيوفالسيكولجيوف المعر  سؤاؿ أثارهىناؾ       
 ( . 118: 1001) توؽ , وقطامي , وعدس ,  االخرين؟تذكر 
كمما حاوؿ التقدـ  والتي ترده الى عقب المعوقاتمتنوعة مف  ةتواجو االنساف مجموعذاتو وفي السياؽ      

فبعض , مف ابرز ىذه العقبات العادات السمبية و , لبناء مستقبمة المشرؽ وتأخره عف الوصوؿ الى غاياتو 
خر اآل وبعضيـلتحقيؽ ىدؼ معيف يصطدـ بعادة التسويؼ والتأجيؿ  ةالناس بمجرد اف يضع لنفسة خط

وىكذا عادات , انحدر في عادة االستيقاظ المتأخر  الثالث بعضيـو , يواجو عادة التردد في اتخاذ القرار 
   .(23:  1001في ميب الريح )الفقيو , اً وتحطيـ ما نبنيو وتجعمو ركامكثيرة تتربص بنا وتعمؿ عمى ىدـ 

 

غير اف ىذه االعتقادات ,  لدييـ معتقدات كثيرةاف الكثير مف الناس  (Fishr ,1995) حسببو       
االخر يتولد مف مصادر اخرى  , وبعضيا اً وبعض ىذه المعتقدات تتكوف تمقائي , ما تكوف ذاتية  اً غالب

وىذه ,  االدراك الواعي" "بياجيو  ووىذه االعتقادات ال ترتقي الى ما اطمؽ عمي, الديف والمعمميف مثؿ الو 
)قطامي  االفكار تبقى غير مترابطة وغير واضحة فيي معزولة يحيطيا الغموض والتناقضات

 . (12: 1003وعمور,
وسمبية لذلؾ فاف  معوقة اً ا اثار خر تحمؿ  معيكما اف العادات الدراسية السيئة قد تنتقؿ مف موقؼ آل     

عادات الدراسة عند الطمبة يجب اف تستحوذ عمى اىتماـ المعمميف منذ المحظة االولى التي يمتقوف فييا 
وتحاوؿ المدرسة تجنب تكويف العادات التي تقود الى استجابة غير مقبولة الى ظروؼ مثيرة , معيـ 

 . (188-181:  1001)توؽ وقطامي , اإلعتياديةمشابية في الحياة 
 , عادات العقؿ المنتجة لالتعامؿ مع المواقؼ المعاكسة  طرائؽ  عادات العقؿ غير المنتجةوتمثؿ      

فاف عادات العقؿ غير المنتجة ىي , لة معقدة أعادات العقؿ المنتجة تبقينا مركزيف عندما نحاوؿ حؿ مس
الى  اً ات العقؿ المنتجة سوؼ تقـو بدفع انفسنا بعيدبينما عاد, التي تدفع لالستسالـ حالما نشعر باإلحباط 

فاف عادات العقؿ غير المنتجة سوؼ تخضع , خارج منطقة الراحة عند العمؿ عمى مشروع طويؿ االمد 
   .ف في تنفيذ مستوانا الحالي مف المعرفة والميارةياو وقت نمحظ فيو اننا غير مرتاح ةفي اي لحظ

                                                                ((Bearden&Dodson,2016: 23    
 موقؼ سمبي  ولدي ىءعادات العقؿ في كؿ شي نقـو بو , عمى سبيؿ المثاؿ : اذا كاف القار تؤثر  و      

 لوفة أيستطيع فيـ النصوص غير الم ضعيؼ وانو ال بنحوٍ انو يقرأ  اعتقادهوضعيؼ تجاة القراءة بسبب 
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 فانو سوؼ , لمذات في استمراره في الحفاظ عمى ذلؾ الموقؼ  سيكوف تكينًا أو تنبؤًا محققاً ذا الموقؼ , في
يفيـ  ,  وبذلؾ ال عقبات ةيتعامؿ مع النصوص الصحيحة بصورة مترددة ويستسمـ بسيولة اذا واجيتو اي

 . (&Barton, 1998: 10) Billmeyerعيف لو لكي يقرأ  ما
وتصبح ىذه مشكمة , ة التي تسمح لنا اف نتحرؾ خالؿ الميمة بسرعة وبساطة نحف نشكؿ العاد     

صحتنا  فيمكف اف تؤثر يالعادات غير المنتجة  لينا أفإبالنسبة و ف عادة غير منتجة , عندما نكوّ 
لكف اذا اصبحت ىذه غير منتجة يكوف ىذا وقتيا لمتغيير , , وىذه االجزاء ربما تكوف مفيدة , وسعادتنا 

بعض االحياف نجد مف الصعب تغييرىا او الطريؽ الذي بنيناه او سرنا عبره الى االجزاء االكثر وفي 
 .(Andries , 2016: 55-56)   اىمية مف التفكير أو الفعؿ

 

يعتمد  شىءفاف كؿ , كانت ىذه الفكرة مثبطو لمعزيمة او ال  ءُ فسوا, وألف االحياة ىي تكويف عادات      
ولكف , فاف ىذه حقيقة غير مشجعة ومخيفة ,  ةذا طورنا عادات غير منتجإف, وناىا عمى العادات التي ك

 .  (Copan,2016:244) اذا قمنا بتطوير عادات حياتية جيدة ةاخبار جيدة وعظيمىناؾ كوف تس
عامميف رئيسيف لمحد مف  عادات العقؿ المنتجة() و ()ما وراء الذاكرة يمثؿ متغيرا ىذا البحث     

ولدت لدى الباحث اثناء مدة إذ , الطمبة  جانبالسموكيات الذكية مف  ستعماؿالذاكرة وضعؼ امشكالت 
نساف إلفي حياة ا مؤثريف يفا متغير ملدى الطمبة المتميزيف بوصفي بيذيف المتغيريففكرة االىتماـ , دراستو 
مف بيف الدوؿ التي يعد العراؽ  الوقت ذاتوفي , واف الطالب المتميز يقع ضمف ىذا الوصؼ , الفاعؿ 

ومف ىذا المنطمؽ شعر الباحث ,   Gifted Studentsوالطمبة المتميزيف  Giftednessاىتمت بالتميز 
) الوعي  مدى تمتع طمبة الثانوية المتميزيف بػػػ  معرفة الى دراسة ميدانية تسعى  الى اجراءبوجود حاجة 

 األسئمة اآلتية :  عفبالذاكرة ( و ) عادات العقؿ المنتجة ( , واإلجابة 
 

 ؟( عادات العقل المنتجة ) و ( الوعي بالذاكرة) بــ ن يالمتميزالثانوية هل يتمتع طلبة 

لدى طمبة الثانوية  (عادات العقل المنتجة) و (ما وراء الذاكرةمتغيري )رتباطية بين اهل توجد عالقة 
 )ما وراء الذاكرة( ؟ وهل يسهم متغير )عادات العقل المنتجة(  في متغير   المتميزين ؟

 

    أهمية البحث  :  ثانيًا.
 واصبح بيف قمؽ وشوؽ ورجاء,  نيةوصؿ االنساف الى مراحؿ شاسعة عمى درب الحضارة والمد    
 ,بفضؿ اهلل الذي اتاه مف العمـ القميؿ, مف عمـ في البر والبحر  وما جاء ووصؿ اليبتي بمزيد ألي ,

 وتعقد مجاالت التكنولوجيا في عصر المعمومات كانت الحاجة , ومع سرعة التقدـ في عالـ اليـو 
 حاجة الى عقوؿ مفكرة مبدعة وموىوبة ومتفوقو  بوواصبح االنساف , مزيد مف نظـ العالقات الى 
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وتخفؼ مف حدة ما يعانيو االنساف في العصر الحديث  ىءجديدة قد تيدأصيمة جادة و لتأتي بحموؿ 
والتي تريد اف , عمى الدوؿ التي تنشد التقدـ , وأصبح ازات مبتكرة وتحافظ عمى ما حققو مف انج

ورأس , البشرية  الثروةاف تنظر الى  , وسط ىذا العالـ المتغير المتطور اً مرموق اً تتبوأ لنفسيا مكان
 ـلديي تتوافرالى ىؤالء الذيف  ال سيما  و, الماؿ البشري االقوى وىو العقؿ بعيف ممؤىا االمؿ 

 .ر خطط مشرقة لممستقبؿيوتطو  تنفيذالميارات والسمات التي تمكف مف رسـ و القدرات و 
 (3: 1001)الشربيني وصادؽ,                                                                 

ومف ىنا تبرز أىمية المتميزيف في المجتمعات ِلما ليـ مف دور كبير في التقدـ العممي      
إذ يشكموف عنصرًا ميمًا مف الطاقات اإلنسانية وثروة وطنية في مجتمعاتيـ بما  والتكنولوجي ,

بتكارية مذىمة في جميع مياديف ايتمتعوف بو مف قدرات عقمية عالية ومواىب خاصة وقدرات 
ىتماـ بيـ ضرورة حضارية يفرضيا التحدي العممي والتكنولوجي المعاصر )القيسي , الالمعرفة , فا

ذ ُيقاس تقدـ أو تحضر أية ُأمة مف األمـ , بقدر ماموجود مف متميزيف  ( , إ21: 2110
ألف التقدـ العممي والثقافي والحضاري ىو حصيمة نتاج العقوؿ المتميزة عمى نحٍو  :وموىوبيف 

  .(111: 1008الظاىر , )أساس , فضاًل عف متغيرات ُأخرى 
ىتماـ الذ طالب إفالطوف بضرورة اوقد حظي المتميزوف بأىمية خاصة عبر التاريخ , إ      

بالمتميزيف عقميًا وجسميًا ألنيـ األقدر عمى تسيير البالد مف الضعفاء , وألنيـ الفئة المؤىمة لقيادة 
, كما ( 111: 1008الظاىر , )المجتمع , وكذلؾ فعؿ الروماف في رعاية وتأىيؿ المتفوقيف 

ختيار التميزيف , إذ تـ وضع نظاـ دقيؽ ؽ. ـ( بالم 1100ىتمت اإلمبراطورية الصينية )عاـ ا
ختبارات معينة تتعمؽ بالميارة في مجاالت متعددة )الشربيني ا عف طريؽاألطفاؿ المتميزيف 

َهْل  {( , أما اإلسالـ فقد كـر المتميزيف , إذ جاء في قولو تبارؾ وتعالى : 21: 1001وصادؽ, 
َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُُّمَماُت { ، ( 9اآلية الزمر: سورة  ) }َيْعَمُمونَ َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَمُموَن َوالَِّذيَن اَل 

 وسمـ( الموىبة وآلو وأظير النبي محمد )صمى اهلل عميو ،  (66اآلية الرعد:  ) سورة   }َوالنُّوُر 
  ."أنا مدينة العمم وعمي بابها"العممية لإلماـ عمي )عميو السالـ( عندما قاؿ: 

     (182:  1008) الظاىر ,                                                                    
ىتماـ بالمتميزيف , وتعددت المفاىيـ التي تشير إلييـ : الزداد ااأما في العصر الحديث فقد     

بقرية ( إلى أف الع1008والتميز , وفي ىذا السياؽ أشار )الظاىر, , والموىبة , والنبوغ , العبقرية 
ف إكالموىبة , ولو أنيا جميعًا تمتقي في الَتمُيز والتفوؽ العقمي , إذ  ليست كالنبوغ والنبوغ ليس

 جميع المصطمحات َتدُؿ عمى التميز , ولكف تختمؼ بدرجاتيا , فمصطمح العبقرية أكثُر درجة مف
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الزمني ويكوف بعد مرحمة لنبوغ , ولكف قد يرتبط األخير بالعمر إلى االتفوؽ , كذلؾ الحاؿ بالنسبة  
 .(184-181: 1008الطفولة , أما االمتياز فيو أقُؿ درجة مف النبوغ والعبقرية والموىبة )الظاىر,

ضرورة لمنجاح والتميز في عممية التعميـ فقد عمد ( بوصفو ما وراء الذاكرة متغير )وألىمية       
ء الذاكرة وتنظيـ عمميتيا وذلؾ لتعزيز ادا في تقصي مدى فعالية ما وراء الذاكرة  الىالباحثوف 

جمي وواضح بعد اف  نحوٍ ب (Metamemoryظيرت اىمية ما وراء الذاكرة ), و الذاكرة والتعمـ 
خاص  نحوٍ عاـ ومجاؿ عمـ النفس المعرفي ب نحوٍ عمـ النفس ب مجاالتاصبحت موضع اىتماـ في 

  ما )( في بداية السبعينات اف Flavell 1971منيا دراسة فالفيؿ ), واكدت الكثير مف الدراسات , 
مختمفة  بطرائؽفي معالجة المعمومات وتحسيف اداء الذاكرة  ومؤثراً  ميماً  تؤدي دوراً  (وراء الذاكرة

ومف ثـ  (ما وراء الذاكرة)مكونات  جوانبعمى الجانب المتضمف في ىذه العمميات مف  اً اعتماد
 .  (284ػػ282: 1022صر,)نا  تؤثر في تعمـ الطالب وانجازىـ االكاديمي

   ىو تركيب مشتؽ مف مفيـو  (ما وراء الذاكرة)( اف Mcdougall  1994ماكدوجؿ) رأىو       
فعاؿ في تنظيـ عمميات  نحوٍ ؤثر بأنو  يوذوعالقو وثيقة بالذاكرة وتنبع اىميتو مف  (وراء المعرفة ما)

 .  رفة الفرد بقدرات الذاكرة ووظائفيامع : بانيا (فالفيؿ)ويعرفيا , الذاكرة وتوجيييا ومراقبتيا 
  (230: 1023)ابو غزاؿ,                                                                      

ومف المعروؼ اف الخبرة السابقة تعطي لممتعمميف االكبر سنًا افضميات مف حيث امكانية       
وىي العممية التي يقاؿ ليا , ف الذاكرة طويمة المدى استرجاع المعمومات بسرعة اكبر وبدقة اكثر م

 وىناؾ نوعاف مف التغير يقفاف وراء ىذه االفضميات :, استرجاع 
وراء  ما اف الطمبة يكتسبوف معمومات كثيرة عف كيفية حدوث تفكيرىـ , وىوما يسمى  :أحدىما

 .المعرفة 
 ث تجعميـ يابقة عندما يكبروف , بحالمعرفة الس فيكبير  نحوٍ اف الطمبة يعتمدوف ب : واآلخر 

 .  ( 112: 2111)عدس,  لي وكأنيـ خبراء في ذالؾآ نحوٍ يستجيبوف لمموقؼ او المشكمة ب
 

 اف الذاكرة تعد مصدر العمميات المعرفية وتؤثر في كؿ ما :إلى  (2113فتحي الزيات) وأشار          
ما بينيا  ميات المعرفية انيا ترتبط فيومف خصائص العم واالنشطة المعرفي جميععمى  ىو معرفي 

في  اً ميم اً وتؤدي دور  اً كبير  اً تؤثر الذاكرة تأثير  لذلؾما بينيا  وتوجد عالقة تأثر وتأثير في اً وثيق اً ارتباط
فموال الذاكرة لما , ولمذاكرة اثر عميؽ في الحياة النفسية لإلنساف , نظاـ تجييز المعمومات ومعالجتيا 

وكمما كانت , اكتسبت العادات   تـ االدراؾ وال امكف التخيؿ والحكـ واالستدالؿ والتكونت الشخصية وال
 .(81: 1022 , )عبد الحافظ الذاكرة اقوى كاف العقؿ اوسع واغنى
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مكونات ما وراء ( : 1022ومف الدراسات التي تناولت متغير ) ما وراء الذاكرة( , دراسة ) الدىيمي ,     
,  - اإلعتيادييف – راتيجيات التذكر عند الطمبة في مدارس المتميزيف وغيرىـستاالذاكرة وعالقتيا ب

 نحدار أظيرت النتائج : الستعماؿ تحميؿ ااوب
أفضؿ المنبئات في المتغير التابع  كافمنبئ )اإلنجاز( مف منبئات متغير مكونات ما وراء الذاكرة  .2

ف قيمة التبايف اا)التسميع( مف  ستراتيجية امف مجاؿ  13.6لمفسر أظيرت أف ستراتيجيات التذكر ,  وا 
 . التسميع عند الطمبة المتميزيف 

ستراتيجية ( مف منبئات متغير مكونات ما النجاز , السعة أو القدرة , اال) ا منبئاتتجمع مف ىناؾ  .1
ستراتيجيات التذكر , اوراء الذاكرة ىي التي كانت أفضؿ المنبئات في المتغير التابع )التنظيـ( مف 

 .ستراتيجية التنظيـ عند الطمبة المتميزيف ا% مف مجاؿ  11ف قيمة التبايف المفسر أظيرت أف وأ
ستراتيجية , المركز ( مف منبئات متغير مكونات ما وراء الذاكرة النجاز , االىناؾ تجمع مف منبئ ) ا .1

وأف قيمة  ستراتيجيات التذكر ,اىي التي كانت أفضؿ المنبئات في المتغير التابع )التخيؿ( مف 
 .ستراتيجية التخيؿ عند الطمبة المتميزيف ا% في مجاؿ  12. 1ف   أ التبايف المفسر أظيرت 

المركز ( مف منبئات متغير مكونات ما وراء الذاكرة  , ىناؾ تجمع مف منبئ )اإلنجاز, اإلستراتيجية .4
ف اي ( مف ىي التي كانت أفضؿ المنبئات في المتغير التابػػػػػػػػػػػع ) التوضيح المفظ ستراتيجيات , وا 

ستراتيجية التوضيح المفظي عند الطمبة ا%  في مجاؿ  18.1قيمة التبايف المفسر أظيرت أف 
 ( .210-284: 1022) الدىيمي , المتميزيف

 

( اف الدماغ يعتمد عمى عادة مف عادات العقؿ وىي تطبيؽ المعرفة Lowery 1998 الوري) لقد أكد    
ومع ,  وستمرار بتعديؿ العالقات الجديدة  عف طريؽ استخداـ المعرفة الموجودة لديالسابقة وانو يقوـ با

 . اتساع ىذه المعرفة بكيفية عمؿ الدماغ يتـ الحصوؿ عمى مزيد مف الدعـ بتعميـ عادات العقؿ
   (83 :1023)الرابغي,                                                                                

ولكف , او الورقة البيضاء  غالسطح الفار مثؿ  واف المتعمـ المعتاد ال يكوف عقمالى  (جونسوف) وأشار    
 وعندما يتـ تنشيط التعمـ المسبؽ يقـو العقؿ بتكويف , يحتوي عمى مخزوف معرفي مف التجارب والخبرات 

دراؾ ترابطات مع المادة العممية الجديدة مما يؤيد الفيـ و  وقد اكدت دراسة )اندرسوف, , معنى الا 
 . ( 12ػػػػػ 12: 1001)جونسوف,  اً اىمية الترابط مع المادة التي تـ تعمميا سابق (2184وبيرسوف:

الذاكرة العاممة ربما تكوف ىي المفتاح لمفيوـ المعرفة الحديث , وفي سمسمة مف المقاالت  قدرة إف      
المذيف بنا حالة كاممة لمفيوـ االنساف الفردي , ولكف ( Tom Wynn( و)Fred Coolidgeلمعالميف )

زيادة في سعة الذاكرة العاممة تشير الى قابمية مسؾ المعمومة ذات العالقة باليدؼ في العقؿ عندما تحقف ال
 .(Rossano, 2010: 86)بالمعرفة او بالميارات والتصرفات السموكية  
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( ببساطة جدًا ىذه ىي ميارات Marzano, 1997ذكية( ) العادات العقمية باسـ )سموكياتيشار الى و     
ولكف عمى طوؿ حياتيـ واالستعدادات العقمية فحسب حياتية يمكف اف تساعد المتعمميف ليس في المدرسة 

كيؼ يمكننا اف نساعد الطمبة في اكتساب ىذه العادات؟ توضيح  (مارزانو واخروف)المنتجة التي اوجزىا 
نيا تحسف التعمـ وتعزز الطمبة المنخفضوف في تحصيميـ الدراسي قد اليدركوف ماىي ىذه السموكيات وبا

عمى تنظيـ ذاتيـ  درةباف موقفيـ وعاداتيـ العقمية واطار عقميـ يؤثر عمى تعمميـ او انيـ يمتمكوف الق
 .(& Barton, 1998: 10)   Billmeyer ومشاعرىـ والمواقؼ والسموكيات

 anatomically modernلعاممة تجعؿ اإلنساف المعاصرالذاكرة ا قدرة زيادةإف      

Humans (AMH) المعمومة  اً اكثر قدرة عمى مسؾ المعمومة في الذاكرة وخصوص
المنافسة او اشارات المنافسة او  والىداؼ المقصودة في وجاالمتعمقة بالسموكيات المنتجة و 

 نحوٍ جيز بم (AMH)ف المعرفي , كاوىكذا بموجب مفيوـ التحدي , ردود فعؿ المنافسة 
وىذه القابمية ,   افضؿ لمقاومة التحير وتجنب العادات غير المنتجة في التفكير والسموؾ

إكتشاؼ عالقات جديدة  في  النيا كانت اساس (Wynn &Coolidge)اف ركز عمييا العالم
 .(Rossano, 2010: 86) وخلق واستعمال الرموز واإلنخراط في اإلبتكار المعرفي 

إف عادات العقؿ المنتجة تقـو بتطوير عقوؿ الطمبة وضبط الذات وتعمميـ عمى التفكير الناقد       
  (عادات العقؿ المنتجة)مكف الطمبة مف التحفيز ذاتيًا  , والحياة عممية تعمـ طويمو , وتالبداعي , إذ او 

ة والذي سوؼ يقوي العالقة تتضمف ادراج ىذه االنواع مف التفكير في المناىج الدراسية المتطور  , متشابكة
 . (Stronge , 2007: 157) بيف التدريس والتعمـ والتقييـ

مف المتغيرات الميمة التي ليا عالقة باألداء  داف عادات العقؿ تع (1001, قطامي) رأىو       
 لذلؾ اكدت العديد مف الدراسات في القرف , مراحؿ التعمـ المختمفة جميع االكاديمي لدى الطمبة في 

الحادي والعشريف اىمية تعميـ العادات العقمية وتقويتيا ومناقشتيا مع الطمبة والتفكير فييا وتقويميا وتقديـ 
 . مف ذاتيـ وبنيتيـ العقمية اً الـز لمطمبة مف اجؿ تشجيعيـ عمى التمسؾ بيا حتى تصبح جزءلالتعزيز ا

  (38: 1023)الرابغي,                                                                                
ميارات التفكير ما  نتاجات( اف السموؾ الذكي يعد مف اىـ Sternberg  1986ستيرنبريج ) وقد أكد      

وراء المعرفية وىي عممية ذىنية معقدة تنمو مع التقدـ في السف مف جية ونتيجة لمخبرات الطويمة 
تقوـ بميمة السيطرة عمى جميع االنشطة الموجية لحؿ  , إذجية ثانية  والمتنوعة التي يمر بيا الفرد مف

       ,  جية متطمبات ميمة التفكير االمشكالت المختمفة مع استخداـ القدرات المعرفية لمفرد بفعالية في مو 
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الفرص مف  اإلفادة وليا اال اف عمي المطموبةمتمؾ ميارات التفكير المختمفة والقدرات يومع اف الفرد قد 
خر واف تكوف لدية الرغبة الحقيقية الستخداـ االستراتيجيات المختمفة لتنفيذ العديدة لتطبيقيا مف وقت آل

     هوىذا ما اكد, حسب الظروؼ والمواقؼ التعميمية المناسبة لكي تتشكؿ العادات العقمية بىذه  الميارات 
 .( 32ػػػػػػ30: 1001)ابراىيـ,( 1000) تشماف,

في عممية المعالجة  جزءًا تكميميًا اف تكوف الى حتاج تاف عادات العقؿ المنتجة  اً واضح يرظوي    
, مستقؿ  نحوً السؤاؿ والعكس والتفكير ب يتعمموامكف اف يفالناس  , وعادات العقؿ قابمة لمتغير, المعرفية 

مختمفة وتدرب وتنتج  بطرائؽكما واف معرفة عادات العقؿ المنتجة تشجع الطمبة عمى التفكير في المواقؼ 
 . (Costa  & Kallick ,2009: 132)  لمنجاح كبرىباحتمالية  حموالً 
منيا تتعمؽ , في تعمـ الكثير مف االشياء  فعاالً  اً اف لمعادات دور إلى  (2118كما اشار عدس وتوؽ)     

كما يمكف اف , بعادات الحس حركية مثؿ تعمـ قيادة الدراجة وتسمية االشياء في اي لغة مف المغات 
وعادات , التفكير  طرائؽتتعدى ذالؾ وتفسر كؿ سموؾ التعمـ عمى انو عادات بما في ذالؾ عادات 

 .اي اف كؿ ما نتعممو ىو مجموعة مف العادات ليس اال, االتجاه وعادات التعبير العاطفي 
  (210: 2118دس و توؽ,)ع                                                                         

ا الحالية ميتا بصيغتملباحث لـ يجد مف تناولياالبحث اال اف ىذا ا ـ مف أىمية متغير غوعمى الر       
محاولة لمعرفة العالقة بيف ما وراء ىذه اللذلؾ جاءت  (وحسب عممبالعربية ) أـ سواء في البيئة العراقية 

( وعادات العقؿ المنتجة الوعي بالذاكرةالتذكر, واستراتيجيات , وقدرة  الذاكرة بمكوناتو )الرضا عف الذاكرة
ىذا , فضاًل عف عد  )عادات تنظيـ الذات, وعادات التفكير الناقد, وعادات التفكير االبداعي( بمكوناتيا :

بما يتضمف مف إثراء معرفي عبر اإلطار النظري والعربية  العراقيةمتواضعة لممكتبة معرفية البحث اضافة 
سياـ المتغير المستقؿ )عادات العقؿ المنتجة(  في المتغير التابع لممت  غيريف وطبيعة العالقة بينيما , وا 

 ) ما وراء الذاكرة( . 
 :   , عبر أىمية وفي ضوء ما تقدـ تتجمى اىمية البحث 

 المتميزيف.الثانوية مدارس ال. عينة البحث المتمثمة بطمبة  2
 اكرة( و )عادات العقؿ المنتجة( .البحث )ما وراء الذ  . متغيرا 1
, ومدى إسياـ )عادات العقؿ المنتجة ( بػػػػػ ) ما . طبيعة العالقة  االرتباطية بيف متغيري البحث  1

 . وراء الذاكرة(
. إف الباحث تناوؿ متغير ) عادات العقؿ المنتجة( , بوصفو متغير غير مدروس في البيئة  4

 . لمبحث الحالي , وىذا يؤشر حالة سبؽ تحسبالعراقية 
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 .  اإلثراء المعرفي عبر تناوؿ اإلطار النظري و نتائج البحث  .3
 

    أهداف البحث :. ثالثاً 
 يستيدؼ البحث التعرؼ الى :

 : . ما وراء الذاكرة لدى طمبة المدارس الثانوية المتميزيف 2
 .  الرضا عف الذاكرة . أ

 .  القدرة . ب
 االستراتيجيةج. 

 ى طمبة المدراس الثانوية المتميزيف :. عادات العقؿ المنتجة لد 1
 أ . عادات تنظيـ الذات .

 ب . عادات التفكير الناقد .
 ج . عادات التفكير االبداعي.

 .( عادات العقؿ المنتجة) و ( ما وراء الذاكرةمتغيري ). طبيعة العالقة االرتباطية بيف  1
 .( ةما وراء الذاكر ػػػػ )ب ( عادات العقؿ المنتجة). مدى اسياـ  3

 

   :حدود البحث  رابعًا.
( في محافظة , إناثذكور ))الصؼ الخامس( تحدد البحث بطمبة المدارس الثانوية المتميزيف      

, والرصافة :  , والثالثة والثانية )الكرخ :االولى , ممديريات العامة :لبغداد )الكرخ والرصافة( 
 الصباحية . ة( الدراس1028-1021لمعاـ الدراسي ) , والثالثة( االولى, والثانية

 

   تحديد المصطمحات : خامسًا.
 فقد عرفه :  " metamemory ـــــ الوعي بالذاكرة ــــما وراء الذاكرة  " متغير  النظري لـــالتعريف 

 (Flavell&Wellman,1977وراء الذاكرة  ( )ماMetamemory)  : 
 .  سترجاعيااؽ الصمة بخزف المعمومات و انيا معرفة الفرد ووعيو بذاكرتو أو أي شيء وثي     

(Bjorklund, 1990: 131)  
 :(  Troyer & Rich , 2002) تروير وريتش

دراكه لها بما يحتويه هذا الرضا من انفعاالت "        مدى رضا الفرد عن قدرات الذاكرة لديه ، وا 
،  دون أخطاءمن يومية والقمق ، وقدرة الذاكرة لديه عمى أداء وظائفها ال كالثقة واالهتمام ،

 .(Troyer & Rich , 2002:19-21) "واستخدامه الستراتيجيات أو مساعدات التذكر المختمفة
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, ما وراء الذاكرة(  )لمتغير ( تعريفًا نظريًا Troyer & Rich , 2002الباحث تعريؼ ) وقد تبنى    
  نموذجأ ومنوعتماد مقياسو , الذي أعده في ضوء األدب النفسي لممتغير , اتـ  إذ
(Flavell&Wellman,1977)  . 

حسب بمقياس ما وراء الذاكرة ,  المستجيب عمىالدرجة التي يحصؿ عمييا  :  التعريف االجرائي
 . واالستراتيجية( ,والقدرة  , )الرضا عف الذاكرة مجاالتو

 

 : عرفها :  "  Productive  habits of  mindعادات العقل المنتجة  "متغير  لـــ  التعريف النظري
 : (Marzano  2000,مارزانو)

تمكـــن األفـــراد مـــن ، كـــرون والناقـــدون المنظمـــون لـــذواتهم فســـموكيات يســـتعممها الم "      
ــة خبــرة قــد  ــى تعمــم أي ــا تســاعدهم عم ــي التفكيــر كم الســيطرة عمــى ســموكياتهم وعمميــاتهم ف

 .  (28-21:  100) مارزانو وآخروف ,  " في المستقبل اليها  يحتاجون
 

تجاىات والقيـ التي الوامجموعو مف الميارات " : ( انيا Ccsta and Kallick ‚ 2005) كوستا وكاليك
تمكف الفرد مف بناء تفضيالت مف السموكيات الذكية بناء عمى المثيرات والمنبيات التي يتعرض 

ة امامو ليا , بحيث تقوده الى انتقاء عممية ذىنية او اداء سموؾ مف مجموعة خيارات متاح
 .لمواجية مشكمة ما , او قضية ما , او تطبيؽ سموؾ بفعالية , والمداومة عمى ىذا المنيج 

  (28: 1008)نوفؿ ,                                                                                 
 

 إذ)عادات العقؿ المنتجة(  لمتغير( تعريفًا نظريًا (Marzano,  2000وقد تبنى الباحث تعريؼ      
وفي بناء المقياس الذي تـ تبنيو , وتفسير , اطارًا نظريًا  (Marzano زانور ما) انموذج  اعتمادتـ 

 نتائج البحث .
 :( عادات العقل المنتجةلــ )التعريف االجرائي    
عادات االتو : )حسب مجب,  الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس عادات العقؿ المنتجة     

 ( . عادات التفكير االبداعي,  عادات التفكير الناقد , تنظيـ الذات 
    نوالطمبة المتميز 

ف في مدارس المتميزيف , وقد تـ قبوليـ فييا عمى أساس حصوليـ عمى أعمى و ىـ الطمبة الدارس     
وؿ لقياس ختباريف : االافي أداء بتدائية , فضاًل عف نجاحيـ المتحانات العامة لمدراسة االالمجاميع في ا

يكونوا مف  ختبار تحصيميـ في بعض المواد الدراسية , ويشترط في قبوليـ أف الالالقدرة العقمية , والثاني 
 . (2: 2111سني دراستيـ السابقة  )وزارة التربية ,  في أثناءالراسبيف أو المكمميف 



 

 

 

 الفصل الثاني 

 إطار نظري 
 

   ما وراء الذاكرة أواًل . 

  عادات العقل المنتجةثانيًا . 
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 الفصؿ الثاني :  اطار نظري  
       البحث :  ي)انموذجات( فسرت متغير  يستعرض ىذا الفصؿ معاني ومفاىيـ ونظريات      

 .وطبيعة العالقة المنطقية بيف المتغيريف)ما وراء الذاكرة  ، وعادات العقؿ المنتجة( ، 

 : Meta memory. ما وراء الذاكرة أولً 

 :  (Meta): وراء ما
Meta     بعد ، وراء   : كممة يونانية تعني(zechmeister and Nyberg, 1982  ) ،  

مصطمحات  إلى " Meta" وتتـ إضافة   ػػػػػ ( Balla , 2012: 22) أو أعمى ، فوؽ  ػػػػػ
   ، اإلدراؾ األعمى  Metacomprehension، ما وراء الذاكرة  Metamemoryمثؿ 

Metacognition  لمداللة عمى تغيير  -وراء العمميات المعرفية  _ ماما وراء المعرفة  ،
    .  في التركيز عمى المعرفة عف اإلدراؾ الشخصي وليس اإلدراؾ نفسو

                                                                     (Tarriconne,2011: 1)    
ؿ في عمـ النفس ، إذ تشير إلى األق فيتنصرؼ إلى إستعماليف    Metaإف البادئة       

، أو  (Dirkes ،1985)نعكاسية ، مثؿ اإلدراؾ األعمى أو التفكير في التفكير احمقة 
"Meta-emotion"   اإلنفعاؿكيؼ يشعر األفراد ويفكروف في (Gottman ،Katz ،& 

Hooven ،1997)  ستعماؿ البادئة ا، كما تـMeta  أيًضا لإلشارة إلى مستوى فكري يشير
لى الوعي بالعمميات الداخمية ، وبالتالي يعكس انعكاسات أكثر شمولية أو أعمى أو أكثر إ

 .   (Kuczynski,2003 :191) تقدًما

ما وراء المعرفة :  تعني الوعي بعمميات التفكير  Metacognitionلذلؾ نجد أف :         
awareness of our own thinking processes  أما ،Metamemory  :تعني يي ف

معرفة الذاكرة الخاصة بنا ؛ ما قدرتيا ، وأفضؿ طريقة لتذكر األشياء ، والوعي بقدرات 
     (Metacognition المعرفة)ما وراء   مف اً فرعي اً الذاكرة والقيود الخاصة بيا ، وتعد جزء

(Adams ,2009: 175) . 

و حوؿ الذاكرة  في مؤلف ـ ( ؽ.  433 - 495 حاوؿ ارسطو )  (:Memory)الذاكرة   
 حؿ مفارقة البقاء الغامض لمماضي  (De memoria  et  reminiscentia)، الموسـو  : 
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 لدينا مما جعمة مرئيًا ومحسوسًا وكأنو حاضر مع انو غابر في الوقت نفسو ، وقد كتب بيذا 
 الخصوص: 

ذب وصورة الشي تج ، فكؿ ذكرى تستدعي االخرى، كؿ شيء يسير وفؽ التداعيات  "  
 . او تعارض او تجاور" وعندما تقـو بيف الطرفيف عالقة تشاب، الييا صورة اخرى 

   (05: 3103)بوتي ،                                                                  
قدـ الفالسفة تأمالت حوؿ غاية الذاكرة مف دوف وضع تكويف منظـ لبنية الذاكرة       

األلماني اوؿ  (Herman Ebbinghaus بنجياوسإكاف )ىيرماف فقد ، يمكف اختباره 
، ( On memory،1885)عالـ قدـ تفسيرًا عمميًا لخبرات الذاكرة في كتابو عف الذاكرة : 

واألفكار التي نعييا في وقت ما  Feelingوالمشاعر  sensntionsكما عّد اإلحساسات 
) وليـ جيمس( في كتابة )اسس عمـ  وقد اثنى تظؿ متخفية في مكاف ما في الذاكرة ،

وميز بيف الذاكرة الفورية المباشرة ، الدقيؽ في الذاكرة  (Ebbinghaus)النفس(عمى عمؿ 
وعّد الذاكرة ، والذاكرة غير المباشرة او الثانوية معتمدًا طريقة االستبطاف في دراستيا 

كما اكد )جيمس( اف ، ة لممعمومات التي سبؽ اف مرت بالخبر  اً خفي اً الثانوية ىي مستودع
المدى فقد طويمةوثيؽ بالذاكرة قصيرة المدى ، اما الذاكرة  نحو  الذاكرة االولية مرتبطة ب

وصؼ  0:76وفي عاـ ، تنطبع عمى نسيج المخ )مسارات(   مجازات Pathsعّدىا 
ية لثانوية عف طريؽ دخوؿ فكرة لفظاالعالماف )واخ ونورماف( العالقة بيف الذاكرة األولية و 

وقد تدخؿ الفكرة عف الى الذاكرة األولية يمكف اف يستمر عف طريؽ التسميع الذاتي ، 
  .  وتصبح جزءًا مف الذاكرة الدائمة لمشخص  الذاكرة الثانويةطريؽ التسميع الذاتي إلى 

     ( 00:  3114)عبد اهلل،                                                               
 إذنظاـ الذاكرة لدى االنساف بقدر كبير مف تنوع العمميات التي يتضمنيا ، يتميز     

العمميات تسجيؿ التفاصيؿ الدقيقة لمصورة الحسيو لفترات طويمو تمكف  هتتولى بعض ىذ
ومف جانب ، االنساف مف تحديد وتصنيؼ االصوات والمرئيات لمفترات االخرى المختمفة 

في مواقؼ حياتنا اليومية  ينتبو ليا الفرد جميع الخبرات التي اخر تقوـ الذاكرة بتسجيؿ 
   .( 073: 3114)الشرقاوي ،  المختمفة الستخداميا في وقت مناسب

 

وتعد الذاكرة مف المفاىيـ التي توصؼ عمى انيا عميمة معرفية معقدة ترتبط بعمميات    
وـ الذاكرة الى عممية االحتفاظ ويشير مفي، الستجابة وغيرىا اإلدراؾ والتخزيف و ااالنتباه و 
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وىذا يعني اف لمذاكرة ، ترميزىا وتخزينيا واسترجاعيا  عف طريؽبالمعمومات عبر الزمف 
او االحتفاظ"  و "االسترجاع أو التذكر" ، و "التخزيف ، "الترميز"   : ثالث عمميات ىي

 :  (0كما موضح في مخطط )

 

 

 

  

 

  ( عمميات الذاكرة0مخطط)
 (:03: 3106بو غزاؿ ، ) أ

مكف العقؿ يقصد بو عممية  ادخاؿ المعمومات الى الذاكرة وتحويميا الى شكؿ ي    الترميز :
 اً المثيرات التي تـ استقباليا معنى معين ءاي اعطا، مف معالجتو وتخزينو 

 المدى . طويمةلضماف وصوليا الى الذاكرة 

وقد ، مف الزمف  لمدةرميزىا في الذاكرة مات التي تـ تو يعني عممية حفظ المعم التخزيف :
كما  اً او دائم الحاؿ في الذاكرة قصيرة المدى ، ىيكما  اً يكوف ىذا التخزيف مؤقت

وتجدر االشارة الى اف المعمومات التي ال ، الحاؿ في الذاكرة طويمة المدى  ىي
عاـ  نحو  والذاكرة ب، جيد لف يتمكف الفرد مف استرجاعيا  نحو  تخزف ب ترمز وال

زمنية اطوؿ مقارنة بالحفظ اآللي او الحرفي  لمدةتحفظ المعمومات ذات المعنى 
 .  (041: 3106)ابو غزاؿ  ،  لممعمومات

طويمة ىو عممية استعادة المعمومات التي تـ ترميزىا وحفظيا في الذاكرة  السترجاع :
زوف يا في مخيوتتضمف ىذه العممية البحث عف المعمومات المرغوب ف، المدى 

منيا ، عوامؿ  ةوتتوقؼ فعالية ىذه العممية عمى عد، الذاكرة وتحديد موقعيا 
ومستوى التجييز الذي ، وموضوع االستعادة وترميزىا ، طريقة عرض المادة 
  .( 90: 3100)ناصر،  تعالج عنده ىذه المادة

 الذاكرة 

 عاإلسترجا التخزين الترميز
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 لمذاكرة النسانية:  يةالساسالعمميات او األنظمة  

  وىي: ،  يمكف تحيد ثالث عمميات أو انظمة  لمذاكرة   
االدراكي  الى التناوؿوىو عمى درجة مف االىمية بالنسبة  :نظاـ تخزيف المعمومات الحسي .0

لممعمومات الحسية التي تتكوف عبر قنوات االتصاؿ الحسي والتي عادة ال تستغرؽ اكثر مف 
 مف الثانية .اجزاء معدودة 

وتكوف ، حيث تبقى المعمومات لعدة ثواف او ربما دقائؽ  :نظاـ الذاكرة قصير االمد  .3
 بو حاجةوقد يكوف الفرد ،  اً المعمومات ىنا قد استقرت بعد تصنيفيا عقب عممية تداوليا حسي

ي او قد يقـو بتنظيميا لالحتفاظ بيا ف فوراً ليذه المعمومات مما يستدعي استرجاعيا  وماس
 الذاكرة مدة اطوؿ .

بيا او تعمميا عبر مراحؿ  ونيا الفرد او مرّ تبقى الخبرات التي كّ  إذ : نظاـ الذاكرة طويؿ االمد .4
 عبروأىـ وظائفو تنظيـ المعمومات ، ويتميز ىذا النظاـ بأف طاقتو ليست محدودة ، حياتو 

طموب استرجاعيا بعد ذلؾ عممية تخزينيا في الذاكرة والقياـ بعممية البحث عف المعمومات الم
 . (:07 - 079 : 3114حسب ما يقتضيو الموقؼ الذي يكوف فيو الفرد )الشرقاوي ،ب
الذاكرة افضؿ تفسير لتعقيد الكائف االنساني وقدرتو  تقدـ:  (Tulving:1989) حسببو        

وذاكرة  لمعاني ،وذاكرة ا الذاكرة االجرائية ، وىي عبارة عف جياز ثالثي التصنيؼ "، عمى التوافؽ 
ىي الشكؿ  اف الذاكرة التمقائية )اإلجرائية( ، إذىا احادية التدرج اليرمي دّ ويع  الخبرات الشخصية "
وذاكرة المعاني التي ، الستجابات اوىي تحتفظ باالرتباطات بيف المنبيات و ، االدنى مف الذاكرة 

دنا الذاكرة الشخصية بقدرة اضافية تزو  في حيف، تعمؿ عمى تمثيؿ االحداث الداخمية غير الحاضرة 
 . (077ػػػػ075: 3111)سولسو، الحتفاظ بالمعمومات التي مرت بالخبرة الشخصيةاعمى االكتساب و 

 

 "Anderson  1990" Sternberg  2003)ف امثاؿ يو ينظر عمماء النفس المعرف : أنماط الذاكرة 

Shanks 1997" Atkinson and Shiffrin 1971)"  يضـ، انماط لمذاكرة  ةاؾ ثالثالى اف ىن 
تكوف منفصمة ومستقمة التي وىذه االنماط في معالجة المعمومات ، نظـ في تخزيف المعمومات  ةثالث

س ثـ تخزف لممرة االولى في الذاكرة الحسية ألقؿ مف اتدخؿ المعمومات الحو  ، إذ عف بعضبعضيا 
ثـ ، لمعالجة المعرفية لممعمومات لمدة قصيرة تتـ ا ، إذثـ تنتقؿ الى الذاكرة قصيرة المدى ، ثانية 

 . (044: 3103)العتـو ،ا تصؿ المعمومات الى الذاكرة طويمة المدى لتخزينيا لوقت الحاجة اليي



                إطار نظري                  الفصؿ الثاني      
 41     41 

   41 

 

4

1 

41 

  41 

 41   41   41  41 
 41 

بوصفو جذع الدماغ الى المياد الذي يعمؿ  عبراف المعمومات الحسية تمر إلى وتجدر االشارة     
،  تقويمياىناؾ  ىوص الحسية المختمفة لمدماغ ليجر محطة توزيع بحيث توجو االشارات الى الفص

 ّدهتدخؿ وعينا وتشكؿ ما نع ، إذوتصؿ البيانات المعالجة في الفصوص الى القشرة اماـ الجبيية 
 مدةتتراوح بيف بضع ثواف وعدة دقائؽ ولتخزيف ىذه المعمومات  ، إذذاكرتنا عمى المدى القصير 

تصنؼ الذكريات الى اصناؼ  ، إذالحصيف  عبر ذلؾد بع، المعمومات  هاطوؿ يجب اف تمر ىذ
مف تخزيف الذكريات في منطقة واحدة مف الدماغ يعمؿ الحصيف عمى توجيو األجزاء  مختمفة وبدالً 

متسمسؿ  نحو  الف تخزيف الذكريات بيذه الطريقة اكثر فاعمية مف تخزينيا ب ، والى القشريات المختمف
   اآلتي:نحو ة  ىائمة مف الذاكرة لمتخزيف ويتـ خزف الذكريات بالالف ىذا التسمسؿ يحتاج الى كمي، 
 في الموزة. اإلنفعالية تخزف الذكريات   .0
 تخزف الكممات في الفص الصدغي.  .3
 أللواف والبيانات المرئية االخرى في الفص القذالي .اتجمع المعمومات و   .4
 .(048: 3108، كاكوويقبع حس الممس والحركة في الفص الجداري )  .5

 ( 0جدوؿ )
 )مصدر المعمومات، والسعة، وديمومة المعمومات(  انواع الذاكرة مف حيث  

 ديمومة المعمومات السعة        مصدر المعمومات        نوع الذاكرة     

 أجزاء الثانية اً كبيرة جد   الحواس   الذاكرة الحسية 
 ثانية 02-02 وحدات معرفية 9ػػ5 ىالذاكرة الحسية و الذاكرة طويمة المد الذاكرة قصيرة المدى

 غير محددة غير محددة اً كبيرة جد الذاكرة قصيرة المدى الذاكرة طويمة المدى 

     (347: 3107)الزغوؿ،                                                                      

ؿ معيا بوعي ىي المعمومات التي اف المعمومات التي يتـ التعامإلى ( 3115العتوـ)أشار        
اف الذاكرة قصيرة المدى )الذاكرة إلى  (Wolf  2001واشار وولؼ)، زمنية اطوؿ  لمدةتخزف 

العاممة( تتيح لنا دمج المعمومات الجديدة التي دخمت بالمعمومات القبمية المخزونة وحتى يتـ 
جيد  نحو  دث عنيا والتدريب عمييا بفأننا نحتاج الى التفكير بيا والتح واع   نحو  التعامؿ معيا ب

  . (93-90: 3100)محمد وعيسى،   في الذاكرة بعيدة المدى اً لمتأكد مف انيا خزنت جيد

 (Meta memory)مفهـو ما وراء الذاكرة 
،  ( ألوؿ مرة Metamemory( )John Flavell,1971مفيوـ )ما وراء الذاكرة  استعمؿ      

 (Meta cognition)ستوى األعمى مف ىذه الظاىرة  لذلؾ فػػ الى الم (Meta)مصطمح مشيرًا ب
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ما )تعني  (Meta memory)تعني : " التفكير حوؿ التفكير " أو " المعرفة حوؿ المعرفة" ، والػػػ 
، ( Meta cognition )الوعي بالمعرفة ( وىي أحد أنواع - الوعي بالذاكرة - وراء الذاكرة

 . الفرد حوؿ عمميات ذاكرتووتشير إلى المعرفة التي يمتمكيا 
اف المعرفة الخاصة بالذاكرة )ما وراء الذاكرة( تشمؿ  (Flavell & his colleagues)اكد       
 :                   ىي ، مكونات  ةثالث
يتضمف ىذا المكوف المعرفة حوؿ متى ، ولماذا، يتذكر الفرد او ينسى  : Personالشخص  .0

 منيا :، عديدة شخص يتضمف فروؽ اف مكوف ال Flavellويؤكد ، 
( بسيولة اكثر مف Rداخؿ الفرد في وظيفة او عمؿ الذاكرة ، فمثاًل استطيع تذكر ) . أ

(Y). 
 . ةصديقي افضؿ تذكرًا مني في ميمة معين مثاًل : الفروقات بيف االفراد ،   . ب
ما فروقات عامة ، عمى سبيؿ المثاؿ الناس يستطيعوف تعمـ المعمومات بسرعة اكبر عند  . ج

 ف .يف ومنتبييمستيقض فيكونو 
اداء الذاكرة ، عمى  فيتأثير الميمة  ،المتغيرات الخاصة بالميمة تتضمف : Taskالميمة   .3

السماء المألوفة ىي اكثر امف القوائـ الطويمة ، و  اً سبيؿ المثاؿ القوائـ القصيرة ىي اسيؿ تذكر 
رتبطة بالميمة تتضمف المعرفة حوؿ تذكرًا مف االسماء غير المألوفة ،  وما رواء الذاكرة الم

لمتطمبات معينو  اً تنظيـ االداء نظر  في طرائؽخصائص الميمة وكيؼ تؤثر ىذه الخصائص 
 لمميمة . 

تساعد الذاكرة عمى اداء عمميا  التيتعني استخداـ  االستراتيجيات  :  strategyاالستراتيجية  .4
 .مؾ االشياء، فمثاًل كتابة قائمة مشتريات سوؼ يساعد عمى تذكر ت

في ضوء  ما تقدـ  اف المعرفة الخاصة بػػ )ما وراء الذاكرة(  ىي جزء   Flavellويوضح       
كـ انت جيد في : مف المعرفة العامة وتتضمف كؿ المعرفة االجرائية ، فمثاًل  يفرعي واساس

،  يحية ،  والمعرفة التوض  يةتنسى النقاط االساس التحضير لمتقديـ داخؿ الصؼ عمى اف ال
  . صديقي قادر عمى تذكر الذكرى االولى لمقائنا اوؿ مرة: عمى سبيؿ المثاؿ 

                                                                    (Cowan,2002 : 275-276 )  

اف الوعي ما وراء المعرفي يتضمف الوعي المغوي، والوعي  (Ellis,1999)ويبيف اليس    
في، والوعي االجتماعي، والوعي الثقافي، واف ما وراء المعرفة تتضمف طرح االسئمة المعر 

، الصحيحة ، وكيفية تذكر الكممات؟                   .(347ػػػػػػ 346: 3103)العتـو
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مف االوائؿ الذيف اجروا بحوث  ( John Flavell and his colleguuse)وكاف         
االوائؿ في تطوير مفاىيـ  وقد كانوا ايضاً ، بالذاكرة عند االطفاؿ نظامية عمى المعرفة الخاصة 

 (Flavell and Wellman, 1977)وقد مايز ما وراء الذاكرة في تصنيفيـ ما وراء الذاكرة ، 
)ما وراء الذاكرة   والمتغيرات ، فئة التحسس تسمى ايضاً ، ىما التحسس  فئتيف أساسيتيفبيف 

الى معرفة عندما تكوف نشاط الذاكرة السموكية الالشعورية   ياساس نحو  وتشير ب، االجرائي( 
تشير الى الوعي باف ميمة معينة في مكاف معيف تتطمب  ،، عمى سبيؿ المثاؿ  ضرورياً 

فئة المتغيرات مع ما وراء الذاكرة تتطابؽ استخداـ استراتيجيات الذاكرة ، وعمى العكس 
لة يكوف أاف االداء في مياـ حؿ المس ، إذضحة الذي يشير الى شعورية فعمية وا االيضاحي 

 ثالث فئات فرعية :  عمىبعدد مف العوامؿ المختمفة او المتغيرات المختمفة فيي مقسمة  ثراً أمت
 . متغيرات خاصة بالشخص  .0
 . متغيرات خاصة بالميمة  .3
 .الستراتيجيةمتغيرات خاصة با  .4

لمعرفة الخاصة بالمحددات وقابمية ذاكرة الفئة الفرعية الخاصة بالشخص باتعنى وباختصار      
امثمة عمى متغيرات خاصة بالشخص تتضمف مفيوـ الذات وىناؾ الشخص الخاصة بو ، 

انا افضؿ  منيا المساعدة لمذاكرة عند الطفؿ وكذلؾ حوؿ الفروقات المتفردة بيف أداء الذاكرة ، 
تشير الى وعي الطفؿ ، اف  في تذكر االرقاـ منو في استذكار القصائد ، متغيرات الميمة: 
اداء الذاكرة وبذلؾ تجعؿ  في متطمبات الميمة او خصائص تنظيـ المدخالت يمكف اف تؤثر 

ميمة التذكر اسيؿ ، عمى سبيؿ المثاؿ: الفقرات المألوفة تكوف ميمة تذكرىا اسيؿ واكبر او 
الدراسة( ومتغيرات ) اي بتقديـ قوائـ طويمة مف الفقرات او االشياء ، أو بتحديد وقت صعبة 

بعض استراتيجيات الذاكرة ، كالت االستراتيجية تتضمف كؿ التغيرات في المعرفة حوؿ مزايا ومش
اف اغمب المعرفة التي  اقد حاججو  (Flavell and Wellman,1977)عمى الرغـ مف اف 
يف او ثالث تىي في الواقع دمج اثن،  (Meta cognitive Knowledge)تكوف معرفية عميا

 .  ((Schneider,2015:256 ف ىذة الفئاتم
( اف استراتيجيات ما وراء المعرفة انواع منيا ما يتعمؽ بوعي الذاكرة 0:88)فالفيؿ ، وذكر     

(Meta memory)  ألشياء التي يتذكرىا الفرد والتحكـ بيا اوتعني الوعي باستراتيجيات التذكر و
االدراؾ( لتعني الوعي بالعمميات االدراكية ومنيا ما يتعمؽ بالوعي )بالمعرفة او  وضبطيا ،

والتحكـ بيا وضبطيا، ومنيا ما يتعمؽ )بوعي االستيعاب(  اإلنسافالمعرفية التي يقوـ بيا 
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مف الماورائيات لذلؾ فاف استراتيجيات ما وراء المعرفة  ، و)وعي االنتباه( و)وعي التفكير(
)تطبيؽ( ىذا  عماؿيمة محددة ومف ثـ استبأداء م وتتضمف وعي الفرد بأسموب تفكيره عند قيام

 .(060ػػػػ  061: 3100)محمد وعيسى،  ما يقـو بو مف نشاط او اداء الوعي في التحكـ في

 : تطوير ما وراء الذاكرة مف الطفولة المبكرة حتى مرحمة البموغ 
اءات طورت مف قبؿ تشابو بن إذ تعدىو معرفة حوؿ الذاكرة ، ) الوعي بالذاكرة ( ما وراء الذاكرة      

 عرفتومثؿ االستبطاف المنظـ كما   (Cavanaugh and perlmutter,1982)تقاليد نظرية سابقة 
بوضع افتراضات حوؿ عمميات  (Selz,1913)( في التفكير ، قاـ Wurzburgمدرسة )ورزبرغ 

ية ما وراء لنظر  ية، االنتقاء ، وتنظيـ الذات التي تشابو عمميات اخرى ىي عمميات اساس التقويـ
ف يفظات حوؿ بيانات االستبطاف عمى مدى القرف العشر حالذاكرة المعاصرة ، عمى الرغـ مف الت

(Lyons,1986)  بصورة   االىمية المحتممة الخاصة بالبحوث المعاصرة حوؿ ما وراء الذاكرة وتوقع
ماذا : ل (Tulving and Madigan,1970)عدة عمماء نفس تجريبييف ومف ضمنيـ  ، متحمسة 

الدراسة التجريبية وتضميف نظريات وأنموذجات  لمذاكرة ، وىذه واحدة مف طرائؽ البدء بالبحث عف 
الخصائص الحقيقية لمذاكرة االنسانية : معرفتو بمعرفتو الخاصة ،  ال نستطيع المساعدة ولكف نشعر 

ء اخرى ما يربط اذا كاف ىناؾ شيء حقيقي يوجب الدراسة النفسية لمذاكرة ، سيكوف مف بيف اشيا
 Tulving and)عمى الرغـ مف اف و، المعرفة المخزونة في ذاكرة الفرد بمعرفتو  تمؾ المعرفة 

Madigan) ما وراء الذاكرة   عماللـ يست( تسميةMeta memory ) اف عبارتيـ حفزت بحوث نجد
فس التطوري ، دراسة الذاكرة في مجاؿ عمـ الن فيخاص  نحو  حوؿ قضايا استبطانية مختمفة تؤثر ب

    مصطمح  (Flavell,1971)قدـ  ( Tulving and Madigan)قصيرة مف نشر عمؿ  مدة بعد و 
خاصة في تصنيؼ  ةيشير الى معرفة حوؿ عمميات الذاكرة ، وقد اعطاىا مكان ما وراء الذاكرة ( )

مف و   ،  Henry Wellman  (Flafell& Wellman,1977)ظواىر الذاكرة التي طورىا مع 
جيد لتوضيح عيوب اإلنتاج عند الصغار عبر  نحو  ية نظر تطورية بدأ ىذا المفيوـ موضوع بوج

مزايا او فوائد استراتيجيات  عفاالطفاؿ الصغار الكثير في حيف ال يعرؼ مدى واسع مف المياـ ، 
في  تسيـالتي في النياية  انواع مياـ الذاكرة  شتىالذاكرة ، اال اف اطفاؿ المدرسة يواجيوف بانتظاـ 

ما وراء الذاكرة  ػػػػ الوعي )ستراتيجية معرفتيـ اقيا يتـ تحسيف ياكتشاؼ فوائد واستراتيجيات عف طر 
ستراتيجية الستعماؿ ااسموؾ تذكرىـ )أي  فيالذي بالمقابؿ يجب اف يؤثر بصورة ايجابية  بالذاكرة ػػػػ( 

i.e.,strategy use كاف اف االتجاىات التطورية   لتوقعلذلؾ فا، ( وأدائيـ مياـ مستقبمية لمذاكرة
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عبر مرحمتي الطفولة  إيجادىاسوؼ يتـ ، والذاكرة الذاكرة( ما وراء )الواضحة في العالقة بيف 
ؽ وكذلؾ برنامج حلنظرية ما وراء الذاكرة في العقد الال توسيعونتيجة لذلؾ كاف ىناؾ ، والمراىقة 

 ( . (Schneider,2015:255-256 ثير في العقود الثالثة الالحقةأبحثي يكوف لو ت
 :مبكرة ومراقبة الذاكرة  إسهاماتوراء الذاكرة :  ما

ف يوآخر  (James,1890a)ف االوائؿ مثؿ يمف الفالسفة امثاؿ افالطوف وارسطو والمرب اً اف عدد     
 ةادثفي الفيـ الحالي لتطور الذاكرة  وعممياتيا،  واشار افالطوف إلى اف الذاكرة حوار او محأسيموا 
لذاكرة عمى أنيا االرتباط اوىذا قريب مف وجية نظر ارسطو  في ،  (Beare,1906,264)االدراؾ 

عتقد أف تذكر الذاكرة  ًا حيوي ئاً الروح شي (Aristotle)عّد ،  بيف االدراؾ والمفيـو لمذاكرة والتذكر ، وا 
 اً وتذكر  اً ة تضمنت إدراكحوؿ الذاكر  (Aristotle)لـ يكف معتمدًا عمى أفكار ومعرفة ، وجيات نظر 

ما في الماضي ، التناقضات ، التجاور ، أو  ئاً رتباطية ، مثؿ : تذكر المرء شيابواسطة عمميات 
 Donlosky and Bjork,2008a;Perlmutter,1988;) التالمس ، التباينات ، والتشابيات

Beare,1906 ) ،عتقد ب ( James,1890a) وجيات نظر ارسطو االرتباطية حوؿ عمميات الذاكرة وا 

رتباط والربط لمذكريات مع ذكريات الأىمية المراقبة المساعدة عمى تقوية الذاكرة وعمميات ا  فقد أكد ، 
عمى أنو ضروري وأساس لنسج عالقات (  James)أخرى ، التفكير حوؿ الذكريات أكد عميو  

بجدلية مبكرة (  James)و  (Aristotle))نظامية ( عف طريؽ العمميات اإلرتباطية ، لذلؾ فقد ساىـ 
مفاىيمية تربط عمميات الذاكرة  و ما وراء الذاكرة  ػػ الوعي بالذاكرة ػػػ التفكير بالذاكرة أو وضع معنى 

ستعماؿ الذاكرة ىو نيج معرفي شعوري لمذاكرة ومراقبة الذاكرة ، األسس الرئيسة لػ ما وراء او ، ليا 
تاريخية لتطور الذاكرة والعمميات ، وفرت   اسيامات،  أي الوعي بالذاكرة Meta memoryالذاكرة 

أساس لثالث أشكاؿ معقدة مف العمميات المعرفية التي تتكوف مف : المعرفة اإلجرائية العممياتية ، ما 
 .  (Tarricone,2011, 59)( Perlmutter,1988)وراء المعرفة ، المعرفة المعرفية 

              : في تطور ما وراء الذاكرة Flavell اسهاـ 
في تطور ما وراء الذاكرة ػػػػ الوعي بالذاكرةػػ ػػػ وما وراء المعرفة ، إذ اىتـ مبكرًا ( Flavell)اسيـ      

ظير ذلؾ في أبحاثو ومناقشاتو لمذاكرة والتذكر ، وعمى الرغـ مف أف  ،  Piagetianبنظريات بياجيو 
، إال أف بياجيو  ةف طريؽ  عممو عمى النظرية البياجيستراتيجيات الذاكرة تطورت عاإىتمامو بالذاكرة و 

بحثت ،  واضح باف المعرفة حوؿ الذاكرة ىي شيء اساسي لتطور الذاكرة نحو  بحد ذاتو  لـ يحاجج ب
الدراسة في أنواع مختمفة مف أنشطة الحفظ ، حققت الدراسة في تطبيقيا عمى العناصر األساسية 

 . ة(لمذاكرة الفوقية ) ما وراء الذاكر 
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في العالقة بيف الذاكرة والعمميات االستراتيجية  اً بحثFlavell)  1970,)أجرى فالفيؿ وآخروف      
ف في انواع مختمفة مف فعاليات التذكر يلالطفاؿ مف مختمؼ المجموعات العمرية بينما كانوا منخرط

 لعناصر االساسية لػػ بحثت الدراسة في أنواع مختمفة مف أنشطة الحفظ ، وحققت في تطبيقاتيا عمى ا
،  Knowledge، المعرفة  Memorisation strategiesاستراتيجية التذكر    ) ما وراء الذاكرة ( :

،  Monitoring of their own Memory،  والمراقبة لذاكرتيـ الخاصة بيـ  Awarenessالوعي 
دة ومعينة ، تسمية الفقرات ،  أشارت النتائج إلى أف االطفاؿ االكبر استخدموا استراتيجيات تذكر معق

التوقع ، التكرار مف اجؿ التدريب في المراقبة ، التمقيف وزيادة سرعة التذكر بصورة عامة ، اظيرت 
الدراسة اف طبيعة وتطور المعرفة والوعي  الخاص بنظاـ ذاكرة الشخص الخاص بو كميا مترابطة فيما 

 بينيا وىي تحتاج الى بحث اكثر . 
الى بحوث مفاىيمية وتجريبية  عمى عمميات الذاكرة  (Tulving and Madigan,1970)دعا     

 بالحسبافدراستو ، وأخذ بعضيـ مصطمح )ما وراء الذاكرة(  (Flavell,1971a)بعاـ قبؿ استخداـ 
 .e.g)عمى سبيؿ المثاؿ منيـ ( Meta memory)ما وراء الذاكرة   في يةعمى انيا الدراسة االساس

Kluwe,1982,1987)   فريدة أنيا  كما ، عرؼ معرفة المعرفة مف المعرفة المخزنة في الذاكرة الذي
، وانيا خاصة عمى جانب اساس لعمميات  (Tulving and Madigan)  مف نوعيا لمذاكرة البشرية

ليذا المصطمح يعد  (Flavell,1971)إف تقديـ  ،  Meta memorial Processesما وراء الذاكرة 
  بما في ذلؾ معرفة عمميات الذاكرة ( Metamemoryى فئات )ما وراء الذاكرة تسميط الضوء عم

اكثر  بنحو  ومراقبة وتنظيـ ىذه العمميات ، فقد دعا لمتطوير المستمر لبناء ما وراء الذاكرة والذي شجع 
  :عدد مف الدراسات المفاىيمية والتجريبية عمى تطور الذاكرة عمى سبيؿ المثاؿ

(Appel et al..1972: Brown,1978 ;Brown and  DeLoache,1978;Flavell  

,1970,1971a,1977,1978;Flavell et al..,1970;Flavell and  Wellman 

,1977;Kreutzer  et  al.,1975  ;Wellman,1978;Yussen and Bird,1979). 

(Tarricone,2011,60)        

 :في تطور الذاكرة  Corsini and Brownss إسهاـ
مف الدراسات النقاشية حوؿ الوعي بالذاكرة واستراتيجيات  اً عدد (Flavell et al,s 1970)  حّفز     

 (Corsini,1971)قاـ  ،  (,Corsini,1971;Flavell,1971a)التذكر عمى سبيؿ المثاؿ :  
بمراجعة عدد مف الدراسات التي بحثت في تطور الذاكرة ومف ضمنيا النزعة الطبيعية والقدرة عمى 

في ضوء ىذه الدراسات و مثيؿ االستراتيجيات المساعدة عمى التذكر وكذلؾ تطور نظاـ معرفي فعاؿ ، ت
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قاـ  (Corsini)،   حوؿ تطور القدرات التمثيمية(  Bruner's 1964)قاـ بمراجعة ومناقشة عمؿ 
يعتمد ، و الموقؼ بتميز العالقة بيف القدرات التمثيمية والخبرات السابقة ، وكذلؾ التفاعؿ بيف المتعمـ و 

ستراتيجيات مساعدة اىذا التفاعؿ بيف الميمو والخبرة السابقة عمى تطور او نمو الذاكرة ومنو تطور 
العالقة الظاىرة بيف الذاكرة  (Corsini) ، فقد مايز   لمذاكرة  ، ثـ تطبيقيا عمى مواقؼ حؿ المسألة

ما وراء   Meta memoryيمكف عّدىاوالوعي بالعمميات المساعدة  لمذاكرة الخاصة بالشخص التي 
 Metameorialمتحولة واصفًا النظاـ المعرفي الفعاؿ الذي يمكف عّده نظاـ ما وراء الذاكرة  الالذاكرة  

system   والسيطرة عمى عممياتيا التي يمكف تحفيزىا  وتشجيعيا او اثارتيا ، يتضمف مراقبة الذاكرة
 . (Tarricone,2011,61)في سياقات حؿ المسألة 

جذور ما وراء الذاكرة الى التقدـ الذي احرزه العديد مف الفالسفة  والمفكريف  ترجعما تقدـ م       
 وأف  ما وراء  الذاكرة ىي المعرفة بالذاكرة وىو ما يشب (miller)ترى ميمر ، إذ وعمماء النفس 

جوف )الى اف  ((langrehr & palmerاالستبطاف المنظـ الذي نادت بو النظريات المبكرة ويشير
ثورندايؾ )كما وصؼ ، أوؿ مف طرح فكرة مراقبة الذات أو توجية الذات (  john Dewey،1910ديوي

قدـ  0:80وفي عاـ ، الذاتي يعداف عنصريف رئيسيف لمتفكير والقراءة  التقويـأف التفكير و  (0:08
والمحتويات التي تتفاعؿ داخؿ  الى المعرفة بالعمميات بو اً مشير ( وراء الذاكرة  ما) فالفيؿ مصطمح 

ليس بمعزؿ عف الجوانب العقمية االخرى مما دعاه  ( وراء الذاكرة ما ) أف (فالفيؿ)الذاكرة  كذلؾ لحظ 
 ( وراء المعرفة ما) وتعرؼ  ة ، بصفو عام ( وراء المعرفة ما)ضمف ( وراء الذاكرة  ما)الى وضع 

اف  إلى ( jonson 2005) أشاركما ، ب المعرفية لدية  دراكة لمعمميات والتراكيا  بأنيا معرفة الفرد و 
 (وراء المعرفة ما)تحت مصطمح  اً ندماجاو  اً رتباطاىو اكثر المصطمحات  ( وراء الذاكرة ما) مصطمح 

بأنو المعرفة عف الذاكرة وليست  ( وراء الذاكرة ما)ويعرؼ ، وىما يرتبطاف بما يسمى بالتفكير الفمسفي 
 (.30: 3119)زكري، ةاي معرفة بصورة عام

يمكف اف يكوف ليا عدد مف التأثيرات  ( وراء المعرفة ما)"انني اعتقد اف معرفة  ( :فالفيؿ) قاؿ    
،  عمى الميمات المعرفية لالطفاؿ والراشديف وانيا تستطيع اف تقودىـ الى االختيار والتقويـ والتنقيح "

الى النقاط الرئيسة في  همعمومات ىي االنتبايعتقد الطالب اف افضؿ طريقة لمتعمـ وحفظ ال فمثالً 
والوعي بالتعمـ الذاتي لمفرد ومعرفة كيؼ تزود ىذه ، وبمغتو الخاصة  والنصوص وتكرارىا مع نفس

 .(058: 3101)محمد وعيسى،  المعرفة او تمؾ بما يتناسب وطبيعة المواقؼ المحددة
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عف ذاكرتو مف حيث كيؼ انيا تعمؿ او تفشؿ  الى معرفة الفرديشير  ( وراء الذاكرة ما)مفيـو  إف    
اف  (0:88فالفيؿ وولماف ،)وقد لحظ ، الحتفاظ بالمعمومات وتذكرىا افي العمؿ في مواقؼ التعمـ و 

ىناؾ عمميات واستراتيجيات معرفية تسيطر عمى العمميات المعرفية لدينا مف حيث التخطيط وتنفيذ سير 
     . (0:1-:09: 3114)الزغوؿ والزغوؿ، العممياتنتائج مثؿ ىذه  تقويـعمميا ومراقبة و 

( 0:80 فالفيؿ ) بو البحوث التجريبية لمعالـ  أسيمتكما تجدر اإلشارة الى الفضؿ الكبير الذي     
في مجاؿ عمـ النفس المعرفي وفتح افاؽ واسعة لمدراسات  جديد   بعد  في مجاؿ الذاكرة إلضافة 

ما ( فالفيؿ)وقد عرؼ ، الستيعاب او ، والذاكرة ، والتفكير ، ء والمناقشات النظرية في موضوع الذكا
بأنو وعي او معرفة المتعمـ بعممياتو المعرفية ونواتجيا وما يتصؿ  (meta memory)وراء الذاكرة 
لتخزيف المعمومات  ةويضـ المعرفة بكؿ جوانبيا الممكن وأف ىذا المفيوـ كاف شامالً ، بتمؾ المعرفة 

 & 0:88Flavellفالفيؿ وولماف )ضمف جانب العالقة بيف الوعي والذاكرة غير اف ويت، سترجاعيا او 

wellman )  أو اي ، قد عدال التعريؼ ووصفا ماوراء الذاكرة عمى انو معرفة االفراد ووعييـ بالذاكرة
 .(096: 3100شيء يتصؿ بعممية تخزيف المعمومات واسترجاعيا )ناصر،

عمى اف ىناؾ عمميات واستراتيجيات معرفية تسيطر عمى  (0:88،فالفؿ وولماف )  أكدكما      
نتائج مثؿ ىذه العمميات  يـيتقالعمميات المعرفية لدينا مف حيث التخطيط وتنفيذ سير عمميا ومراقبة و 

 ىما:، فالفيؿ بيف نوعيف مف المفاىيـ  يمايزما يتعمؽ بما وراء الذاكرة  وفي
 المعمومات والقدرة عمى استرجاعيا . الىفي التعرؼ  ةالمتمثم يةالعمميات العقمية االساس .0
 المعرفو والوعي بيذه العمميات . .3

مف حيث  بالذاكرة ةالى ما وراء الذاكرة عمى انو المعرفة عف المعرفة المرتبط( فالفيؿ)كما ينظر     
ء عمميات أثنافي مدى وعي الشخص لمكيفية التي يعمؿ بيا النظاـ المعرفي في معالجة المعمومات 

عمى انو المعرفة  ( وراء الذاكرة ما) وبيذا المنظور يمكف النظر الى ، السترجاع ااالكتساب والتخزيف و 
الكتساب لممعموات االتي يطورىا الفرد عف ذاكرتو مف حيث معرفتو كيؼ تعمؿ في عمميات التعمـ و 

ر لدى االفراد عبر مراحؿ النمو اف ىذه المعرفة تتطو  ( فالفيؿ وولماف) ى رأو ، سترجاعيا ا  وتخزينيا و 
،  ةيذه المعرفة في المراحؿ العمريو المبكر باذ انيـ في الغالب ال يكونوف عمى وعي تاـ  ،  ةالمختمف

ستراتيجية مف شأنيا اف تساعدىـ عمى تعمـ المعمومات اعادة يفشموف في استخداـ اي  فاألطفاؿ
الوعي عف  في ذلؾ الى انيـ لـ يطورو ويرجع السبب، بيا حتى لو طمب منيـ ذلؾ  ظالحتفااو 

الحالو اسـ عجز الكفاءة  هعمى ىذ (فالفيؿ وولماف )  وقد اطمؽ، العمميات الماورائية لمذاكرة بعد 
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بمراقبة  ةالعمميات المرتبط (وراء الذاكرة ما)ويشمؿ مفيوـ ،  "production Defieiency" ةاالنتاجي
 اً التي يسير فييا االداء في موقؼ معيف والوعي الذاتي ايض ةويقصد بو الوعي الذاتي بالكيفي، الذات 

 . (0:1: 3114)الزغوؿ والزغوؿ،  التعمـو بعمميات الذاكرة 
وجاذبية لمعديد مف القراء  اً ىو مف اكثر المفاىيـ انتشار  ( وراء الذاكرة ما)ما تقدـ نجد اف مفيوـ م  

العديد مف في  الموضوع الرئيس الذي اثر  ةثفقد اصبح ىذا المفيوـ في العقود الحدي، والباحثيف 
 . (061: 3106بالبحث النفسي وتطبيقاتو )ابوغزاؿ، ةذات الصم ةمجاالت المعرف

 : ( وراء الذاكرة ما) عمميات   
في  ًا ميماً كرتو دور ابعمميات ذ الفردبمعرفة  ةأو االحكاـ المتعمق ( وراء الذاكرة ما) احكاـ  تؤدي      

مراحؿ  شتىأثناء وبعد ميمة التعمـ تكوف ىناؾ احكاـ عديدة تؤثر في في فقبؿ و ،  عمميات التعمـ
ببعضيا تدخؿ في  ةوىناؾ ثالث عمميات مرتبط، القدرة عمى االستدعاء والتعرؼ  ومف ثـ، التعمـ 

 :والمراقبة  التشخيص ،و  الوعي ، وىي : ( وراء الذاكرة ما)
 اً مسبق مطمبًا ضروريًا بوصفو لتذكر إلى ابالحاجو  اً واعي يعني اف يكوف المرءو  الوعي :   أوًل.  

وحينما  مادة ما يؤثر في طريقة تعممو ليا ، إلى تذكرفمعرفة الفرد بأنو سيحتاج ،  ةلمذاكرة الفعال
ويدرؾ  وفأنو حينئذ يعرؼ نواحي قوتو ونواحي ضعف ةتكوف ىذه المعمومات عف ذاكرتو واضح

القدرة  وفر لديااف ىذه المعمومات تو  ، إذمختمفو لمتعمـ  طرائؽب الصعبة تتطم ةاف مياـ الذاكر 
الوعي بما يحتاج الى معرفتو ومدى تقدمو نحو  اي: ةبدرجة كبير  هسوؼ يتذكر  عمى انتقاء ما

  . (033: 3104االىداؼ )ابراىيـ،
اي انو   اف الوعي ىو القدرة عمى ادراؾ ما حولنا وما بداخمناإلى ( 3103شريؼ)واشار           

يجعمنا نشعر اننا  الذييقؼ وراء االحاسيس والمشاعر والرغبات والمعتقدات وحرية االختيار 
 أفعندما تستيقظ تبد، والوعي ببساطة ىو الفرؽ بيف االنساف المستيقظ واالنساف النائـ ، احياء 

واجبات ال:  ؟ فيـ كنت تفكر قبؿ النوـو  ؟ تدرؾ ما حولؾ وتتعرؼ عمى مف ايقظؾ وايف كنت
 .اً لقد اصبحت واعي، اي انؾ عدت الى مسرح الحياة ، وااللتزامات التي عميؾ القياـ بيا 

 (098: 3103)شريؼ،                                                                           
ىو تشجيع الى اف اليدؼ مف اسموب الوعي بالذاكرة فقد أشار  (GOX،1994)كوكسأما           

 ىما:، الذاكرة  عماؿاالفراد لمتركيز عمى جانبيف ميميف الست
 .طريقة االستراتيجية نفسيا .0
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  .نتائج استخداـ ىذه االستراتيجية.3
، اف الوعي بالذاكرة ىو المكوف المعرفي لما وراء الذاكرة  (Van Ede،1996)عتقد اكما            

شخص وخصائص االستراتيجية وخصائص الميمة وىو يتضمف المعرفة بمتغيرات خصائص ال
اف  ( jonker  et al،1997)ويذكر  كيؼ تؤثر ىذه المعرفة عند معالجة المعمومات ، اً وأيض

يشمؿ التصورات الذاتية عف قدرات التذكر والمعتقدات المتعمقة بالذاكرة في انيا  بالذاكرةالوعي 
بالعوامؿ التي  اً اف المسنيف أقؿ وعي: قاؿ وي، قد توجو عممية معالجة المعمومات في الذاكرة 

 .( 41ػ:3: 3119)زكري،ًا االصغر سن بالبالغيفتناسب معالجة المعمومات مقارنة 
وتشتمؿ عمى تخطيط وتوجيو   يةالتنفيذية االساس  ة"االنشط بالتشخيصيقصد   التشخيص :ثانيًا. 
 ىما: ، يتيف ويرتبط بميارتيف فرع، الفرد لمسموؾ الخاص بذاكرتو  تقويـو 

وقد ، التذكر اصعب مف غيرىا  ماتترتبط بفيـ اف بعض مي تقدير صعوبة ميمة التذكر : )أ(.
مى متغيرات مرتبطة بخصائص االدوات التي عقسمت المتغيرات المؤثرة في عممية التقدير 

جمعيا ترتبط بمقدار أو ، تساعد عمى التذكر ومتغيرات مرتبطة بموقؼ االسترجاع الطبيعي 
 لمعمومات وسرعة تقديـ المادة وطريقة تنظيميا. با واأللفةمادة ال
ىو اختيار أ ، لنوع االختبار اً تبع ةؽ مختمفائيد ميمات التذكر: عادة ما يتـ التذكر بطر دتح )ب(.

اف مطالب التذكر لكؿ نوع منيا تختمؼ عف غيرىا  ، إذمقاؿ شفوي  ـمف متعدد ا
 (.033: 3104الختالؼ اليدؼ مف التذكر)ابراىيـ،

وتعني مراقبة الذاكرة قدرة الفرد  ،ينبع مف مراقبة الفرد لذاكرتو  ةإف معرفة نظاـ الذاكر  المراقبة:ثالثًا.   
ثناء اختبار في أثناء وقت الدراسة  بأي العناصر سيتمكف مف استرجاعيا في أعمى التنبؤ 

تقدمو عند إدخاؿ المعمومات  ف يستمر الفرد في مالحظةأ استدعاء الحؽ ، وتعني المراقبة أيضاً 
" إلى أي حد اعرؼ ىذه المادة ؟"  عنيافي الذاكرة عف طريؽ طرح مستمر لألسئمة واإلجابة 

ثناء عممية االستذكار ، في أأف المتعمميف ذوي الميارة يراقبوف باستمرار تقدميـ  وليس غريباً 
مف جيد اليو ؛ وما يحتاجوف ويؤكدوف ما تعمموه بدرجة كافية ؛ وما ىو قريب مف درجة التمكف 

 مظاىر لممراقبة المعرفية : ةوىناؾ ثالث، إضافي 
 التخطيط االستراتيجي. . )ب(                               التنبؤ بدرجات االستعداد. . )أ(
 . تحديد ما اذا كانت استراتيجية حؿ المشكالت ستؤدي الى الحؿ اـ ال. )ج(

     (300: 3114)الشرقاوي،                                                                  
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كما تتضمف عممية المراقبة تنظيـ التمثيالت العقمية لممعمومات اذ ينظـ المتعمموف الوحدات       
تساعدىـ في عممية التشفير ومف ثـ كفاءة االستدعاء ،  ةستراتيجيات مختمفاستخداـ االمعرفية ب

في المراقبة الى ضبط السموكيات المعرفية والتحكـ فييا وتوجيو عمميات الذاكرة  كما تشير عممية
 اثناء عممية التعمـ .

 ىما: ، الى نوعيف ةالمراقبة الذاتي (Nelson  & Narens 1990) صنؼوقد          
 ًا.: تتضمف مراقبة المتعمـ الستجابات استدعاىا سابقة جعا)أ(. المراقبة الر 
 ةوتتضمف ثالث، في الموقؼ  الالحقةتشير الى مراقبة االستجابات  : الالحقة)ب(.المراقبة 

  :اشكاؿ
في  اً او صعب لما سيكوف سيالً  ةأو توقعي ةمراقبة سيولة التذكر: وىي مراقبة تنبؤي (.0)

 السترجاع .استراتيجيات التشفير و اعممية التذكر مف مياـ و 
 او بعده مباشرة اثناء التشفيرفي مراقبة التذكر :وتتـ  (.3)
الستدعاء وتشمؿ اأو بعد عمميات التشفير و  في أثناء وتتـ  مراقبة الوعي بالتذكر : (.4)

  .(:31: 3100)ناصر،مات مراقبة مدى استدعاء جميع عناصر المي
  

 :  ( ما وراء الذاكرة)مكونات    
 منيا:: ( وراء الذاكرة  ما)مكونات نظر متعددة حوؿ ىناؾ وجيات   
  ةتكوف مف ثالثي ( وراء الذكرة ما)ينظراف الى اف  (Troyer &  Rich.2002,) تروير وريتش  .)أ(  

 ىي: ة ، مكونات فرعي
دراكو ليا بما ا  و  و(.الرضا عف الذاكرة : ويقصد بو مدى رضا الفرد عف قدرات الذاكرة لدي0)

 والقمؽ .، الىتماـ او ، الثقة ، مثؿ : مف انفعاالت   يتضمنو ىذا الرضا
فيقصد بيا قدرة الذاكرة عمى اداء وظائفيا   )أخطاء الذاكرة(ػ بػ يـ : او يسمييا بعض (.القدرة3)

 دوف اخطاء .مف اليومية بفعالية عالية 
 .  ةاالستراتيجية :  مدى استخداـ الفرد الستراتيجيات التذكر المختمف (.4)

 تكوف مف :ي ( وراء الذاكرة ما) اف    (  Hultsch  Hertzog  &  Dixon  ,1987)  )ب(.  
اي المعرفة ، معرفة الفرد بميمات الذاكرة  : Factual Knowlodgeالمعرفة الحقيقية  (.0)

الستراتيجيات لمتطور فيما يتعمؽ بالميمات ابوظائؼ الذاكرة وقابمية السموكيات و  ةالمتعمق
فر ىذه ادـ تو اف ع (1::0)ىرتزج وىمتزج ودكسوف ، أكدو ، التي تتطمب عممية الذاكرة 
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في اختيار االستراتيجية الفعالو لتنفيذ الميمو وضعؼ في   عاـ المعرفة ينتج عنو ضعؼً 
 لنظاـ الذاكرة لدى الفرد. مالءمةاختيار االستراتيجية االكثر 

 ستعماؿااليقصد بيا ادراؾ الفرد لكيفية Memory Monitoring :  مراقبة الذاكرة  (.3)
)ىرتزج  ويعتقد،   والحالة الراىنة لنظاـ الذاكرة لدي ففضاًل علمذاكرة  األنموذجي
دقة  وىما:، ائفيا ظداء الذاكرة لو يف أليبضرورة وجود عنصريف اساس (1::0،وآخروف

في  ةفر االمعرفة المخصصة حوؿ نظاـ الذاكرة والوعي بحالة وأولوية المعمومات المتو 
 الذاكرة .

تقانو وقدرتو إاحساس الفرد ب : تعنيMemory Self-efficacy لمذاكرة  ة(.الفعالية الذاتي4)
) كافانوؼ وقريف  وقد اكد، في المواقؼ التي تتطمبيا  ةعمى استخداـ الذاكرة بفعالي

مستوى الجيد  : وىما، ( عمى وجود عامميف يؤثراف في الفعالية الذاتية لمذاكرة 1::0،
 وطوؿ االصرار والمثابرة . المبذوؿ ،
(اف القمؽ وشكاوى الذاكرة يعكساف معتقدات 7::0وجيممر، ى )رودلؼرأكما        

 الفعالية الذاتية اكثر مف كونيما يعكساف التراجع في قدرات الذاكرة.
الحاالت التي ربما ترتبط أو :   Related Affect Memory بالذاكرة   المتعمؽ التأثير (.5)

كتئاب وقد اكد الاتنتج عف المواقؼ التي تتطمب التذكر مثؿ ،القمؽ والتعب و 
بيف القمؽ حوؿ الذاكرة  اً احصائي ةعكسية دال ةعمى وجود عالق (0::0)ديفدسوف،

 . (063 - 060  : 3106)ابوغزاؿ ، الداء المعرفياو 
 عالقة ما وراء الذاكرة بالذاكرة :

 اف االتجاىات التطورية الواضحة في العالقة بيف )ما وراء الذاكرة (  والذاكرة ، سوؼ يتـ      
إيجادىا عبر مرحمتي الطفولة والمراىقة ، ونتيجة لذلؾ كاف ىناؾ توسيع لنظرية ما وراء الذاكرة في 

 الالحقة . ثير في العقود الثالثة أوكذلؾ برنامج بحثي يكوف لو ت ، العقد الالحؽ
Schneider,2015:256)                                                                                        )  

معرفة الفرد  بأنيا (Metamemory)ما وراء الذاكرة (  Flavell&Wellman,1977)عرؼ     
الي شيء وثيؽ الصمة بخزف المعمومات واسترجاعيا ، مثؿ ىذه المعرفة المرتبطة بالذاكرة يتـ 

العمؿ الخاص بالذاكرة  حسبافؽ التطور ، ولتوضيح نيج ما وراء المعرفة ، خذ بالائاكتسابيا عف طر 
معينة مف المعرفة حوؿ مياـ التذكر او الذاكرة  ًا انواع ، إذ اف ىناؾ العميا )ما وراء الذاكرة( 

كتسابيا  في عمر مبكر، مف ا)متغيرات الميمة( واستراتيجيات التذكر )متغيرات اإلستراتيجية( يتـ 
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يعرفوف اف ميمة  رياض األطفاؿ مة عمى سبيؿ المثاؿ : حتى األطفاؿ  في مرح ،  متغيرات أخرى
فحسب االطفاؿ االكبر  ، في حيف التذكر تكوف اصعب اذا احتوت عمى عدد اكبر مف االشياء 

ف مف الكممات ييعرفوف اف استذكار ميمة ما يكوف اصعب اذا كاف عمى الشخص اف يتعمـ مجموعت
  . (Kendall&& Hollon,1979: 24) التي مف السيؿ االلتباس فييا 

، حد الدوافع الرئيسة لدراسة ما وراء الذاكرة كاف االفتراض النظري بعالقتيا بأداء الذاكرة أاف        
بأف ىناؾ عالقة تبادلية بيف المعرفة بالذاكرة   (Flavell & Wellman،1977)اكد كؿ مف  إذ

، بالذاكرة وتعديميا في توليد السموؾ المرتبط  دورًا ميماً تؤدي ىذه المعرفة  ، إذ وسموكيات التذكر 
 واداء الذاكرة التي اثبتت اتصاالً  ( وراء الذاكرة ما)بعدد مف الدراسات الالحقة بيف  (ويمماف)ستشيد او 

    اف العالقة بيف (Schneder & Pressley 1997,)أكد كما  بيف ماوراء الذاكرة والتذكر، اً ياساس
 ستراتيجيات التنظيـ ،انوع الميمة، و ( مثؿ  ، ةعوامؿ عديدوالذاكرة تعتمد عمى  ( وراء الذاكرة ما)

 .قبؿ أو بعد ميمة التذكر"( وراء الذاكرة " ما تقويـ و  وصعوبة الميمة ، والعمر، ومراقبة الذاكرة ،
  (343: 3100)ناصر،                                                                           

( اف العالقة بيف ما وراء الذاكرة والذاكرة ىي عالقة تأثير 3110،ف يفالفيؿ واخر  وحسب )     
في  ففي حيف تؤثر المعرفة الخاصة باستراتيجيات  "ما وراء الذاكرة "، متبادؿ وأنيما مسألة معقدة 

 في أثناءالتجميع  في أثناء محاوالت الحفظ فأف ىذا بدورة يؤثر  في أثناء تجميع العناصر 
االداء  في يمكف اف يؤثر  ( وراء الذاكرة ما)اف  ، إذو اف التأثير ثنائي االتجاه ويبد، االسترجاع 

 Schneider)واثبتت ذلؾ دراسة قاـ بيا  ( ما وراء الذاكرة)الفعمي لمذاكرة الذي بدورة يؤدي الى تعزيز

& Pressley  :1998 )توصمت  مفحوصاً  :818دراسة اجريت عمى  71كبيرة تتمثؿ في  ةعمى عين
   . (518: 3100)يوسؼ، (1‚50ى وجود عالقة ارتباطية بمغت )ال

 

  : (ما وراء المعرفةػػ )ب ( ما وراء الذاكرة)عالقة 
 ما)حقيقة اف  فييااكد  (Flavell,1979)تـ توسيعو في دراسة ميمو لػػ  (وراء الذاكرة ما)مفيوـ     

ليكوف  (وراء الذاكرة ما)تصنيؼ وقد عمـ ، غير منفصمة عف جوانب العقؿ االخرى  (وراء الذاكرة
الى اف  (Dixon 1999:324)، وقد أشار ((Schneider,2015: 256 (وراء المعرفة ما)ضمف 

و "ما وراء "  Meta memoryما وراء الذاكرة "استخداـ العديد مف الدراسات لمصطمحات مثؿ 
  يةجعؿ تعريفاتيا االساس " Mata cognition -ما وراء العمميات المعرفية العقمية العميا  - المعرفة 

اف وجود تعريفات اجرائية عديدة يؤخذ عمى انو دليؿ صوري  بعضيـقترح او   ، مقبولة ويتـ اقتباسيا
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ما وراء )اف   Flavell)  (2001:61ذلؾ رأى  ، وعف طريؽعمى االستقاللية النسبية لتمؾ المجموعات 
وانو يمكف تصنيؼ ما وراء الذاكرة ليكوف ، لمعقؿ  االخرى المعرفيةليست بمعزؿ عف الجوانب  ( الذاكرة

 .(498: 3100عامة )يوسؼ، ضمف ما وراء المعرفة بصورة
اف  ، إذيتطور مع العمر  ( ما وراء الذاكرة)اف تفكير إلى  (Woolfolk  2001)  وقد أشار     

لتحسيف عممية تذكر  مف االستراتيجيات الفعالة ةاالفراد مع تقدميـ في النمو المعرفي يطوروف مجموع
 .(097: 3100المعمومات وضبطيا ومراقبة تفكيرىـ )ناصر،

الى اف ما وراء المعرفة تعني وعي الفرد بتفكيره او ما يسمى (  Mrzanoمارزانو)كما اشار     
ذات صمة بمعرفة الفرد  (وراء المعرفة ما)اف  (Flavel 1978)وكما وصفيا فالفيؿ ، التفكير بالتفكير 

يجاد ا  وتتضمف عمميات تقـو عمى مراقبة الفرد لعممياتو الذىنية وتنظيميا و  ،  تو االدراكية ونتاجاتولعمميا
) قطامي و  التنسيؽ بينيا فيي الوعي بتفكيرنا ومف ثـ استخداـ ىذا الوعي في ضبط ما نقوـ بو

 .(:5: 3118عرنكي،

ف تمثيالت الذاكرة طويمة المدى اف معرفة ما وراء المعرفة تتكوف مإلى  (0:90فالفيؿ )ونظر     
ال  ة وىذه المعرفة يمكف استرجاعيا واستخداميا في عمؿ معرفي بصور ، الخاصة بالتناوؿ المعرفي 

فيي خبرات شعوريو آلراء  وافكار ترتبط  بتقدـ التناوؿ  (وراء المعرفة ما)اما خبرات بتعمد ، شعوريو او 
 ةوالمراقب تتكوف مف التخطيط ، (راء المعرفو ما)اف (  Oneil & Abedi 1996,) رأىو ، المعرفي 

دوف اف تكوف عمى وعي  (  مف وراء معرفو ما)التوجد  وويؤكداف ان، الستراتيجيات المعرفية والوعي او 
 . (317: 3114اي انيـ يؤكداف عنصر الوعي )الشرقاوي،، شعوري بيا 

 : ، منيا  وراء المعرفة انواعاف استراتيجيات ما  (Flavell  1997:100)وذكر فالفيؿ       
   الوعي بالمعرفة او االدراؾ( وتعني الوعي بالعمميات االدراكية المعرفية التي يقوـ بيا االنساف(

 والتحكـ بيا وضبطيا.
  ،ما يتعمؽ )بوعي الذاكرة (Meta memoryألشياء التي االوعي باستراتيجيات التذكر و  لتعني

 .يتذكرىا الفرد والتحكـ بيا وضبطيا
 ما يتعمؽ )بوعي االستيعاب ، ووعي االنتباه ، ووعي التفكير مف الماورائيات . 

  (061: 3100)محمد و عيسى ،                                                                
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وانب لػػ )ماوراء  المعرفة(  ىو مفيوـ عالمي يشمؿ معرفة كؿ الج (Flavell 1971,)مفيوـ          
ضرورة  Flavell &Wellman,1977) )سترجاعيا ،  واكد االممكنة والخاصة بخزف المعمومات و 
ما يخص النشاطات  الستراتيجيات الخاصة بما وراء الذاكرة فيامعرفة وظائؼ الذاكرة والصعوبات و 

فيي  ( رفةما وراء المعػػػ )ل  يةجوانب اساس ةبوصؼ ثالث ((Flavellقاـ ، المعرفية الخاصة بالشخص 
بالتحديد )المعرفة الخاصة بما وراء المعرفة(  بمعنى اف االستراتيجية التي تسيطر عمى المعرفة 

)معرفة ما وراء المعرفة التوضيحية(  تشير الى الجزء الخاص  (Flavell et al.2002)حسب بو 
ات الخاصة بما وراء ،  تشير )الخبر  عقؿ االنساف وافعالوإلى بمعرفة العالـ الذي لو اىمية بالنسبة 

لة ، عمى سبيؿ المثاؿ : أالمعرفة(  الى وعي الشخص ومشاعر يتـ استخراجيا في مواقؼ حؿ المس
في العديد مف انواع النشاط المعرفي ،   اً مشاعر المعرفة وميارات ما وراء المعرفة ، يعتقد انيا تؤدي دور 

 .   والذاكرة مثؿ التواصؿ المفظي لمعمومات القراءة باستيعاب االنتباه
 2010:56)                                                                           ‚Waters & Schneider)  

ما بعد الذاكرة ىي عبارة  تقانات( اف 3118س،رو سكاإ) حسب  بالتعمـ : ( وراء الذاكرة ما)عالقة 
ولكي ، متاعب او جيد كبير  دوفمف التذكر  عف اساليب عقمية او فيزيائية تساعد المتعمميف عمى

تكوف الذاكرة ذات فائدة تعميمية يجب عمى المتعمـ اف يعرؼ كيؼ يختزف المعمومات بفعالية وكيؼ 
، وعمية اف يعتمد عمى التدريب الموزع ال عمى التدريب المركز ، يستعيد بعضيا وقت الحاجة الييا 

 .  مًا ولو بمؤشرات بسيطةوعمى اساس انو يستطيع اف يعرؼ ويتذكر حت
  (:33ػػ  338: 3118س،رو سكاإ)                                                                 

اصطالح يشير الى كيفية حصوؿ التعمـ عند الفرد وكيؼ يتـ تذكر المعرفة  (ما وراء المعرفة)و     
 عبركبير  نحو  النيا تتطور ب، ا قبؿ المدرسة وىذة الخاصية غير موجودة عند اطفاؿ م، واسترجاعيا 

ىذه  المرحمة اكثر دراية في تقرير كمية ما  فييكوف المتعمـ  ، إذسنوات الدراسة االبتدائية والثانوية 
قائمة جديدة  ليتعمموىا في موضوع عممي فأف باستطاعتيـ   أعطوافاذا ، يستطيعوف تذكرة وألية مدة 

واف وجود عدد مف االصطالحات غير المألوفة ، مدى صعوبة تمؾ القائمة قدروا بنوع مف الدقة اف ي  
وذلؾ اعتمادًا عمى الوقت  معوقةفييا لف يولد ليـ صعوبات ، ولكف كمما ازداد عددىا فأنيا تصبح 

يقوموف  الذيفوىـ في الغالب مف الطمبة الكبار ، وىكذا فأف الطمبة الذيف لدييـ الخبرة ، فر لمتعمـ االمتو 
 .  ائيًا بعمؿ اكثر جدية لتنظيـ المعمومات الصعبة وربطيا بالمعمومات السابقة عندىـتمق

    (3:3ػػػ 3:0:  :::0)عدس ،                                                                   
، وابوغزاؿ، والجراح، و عالونة، ورأى       :  عف نقالً ( 3105كؿ مف )العتـو
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 (Rathus  1987 , Eysenck 2000 , Serugs , and , Mastropieri, 1990) اً عدد أن هناك  
 ، لتحسيف عمؿ الذاكرة وزيادة فعاليتيا  اً عممي اً مف المحسنات او االستراتيجيات لمذاكرة التي تعد تطبيق

 :منيا
حيث قدرتيا تفكير الفرد بذاكرتو مف  ؿو ح: تركز ىذه االستراتيجية  (وراء الذاكرة ما)استراتيجية  .0

ويتطمب تنفيذ ىذه االستراتيجية طرح الفرد لمعديد مف ، عمى التذكر ونقاط القوة والضعؼ فييا 
الستراتيجيات المستخدمة ااالسئمة حوؿ مستوى رضا الفرد عف ذاكرتو ومستوى القدرة عمى التذكر و 

رة اقوـ بتدويف كـ مرة نسيت رقـ ىاتؼ اعرفو واستخدمو باستمرار؟ كـ م ومف ىذه االسئمة :، 
 ف ضعؼ ذاكرتي؟.و اشياء ومواعيد في مذكراتي؟ ىؿ يالحظ االخر 

ربط المعمومات المراد تذكرىا بمواقع مألوفة ومعروفة لمفرد  عف طريؽاستراتيجية الموقع : تتـ  .3
تسكف فيو ربط كؿ  ربطيا بأجزاء البيت الذي عف طريؽ فيمكف لؾ تذكر قائمة مف المشتريات 

 موجيات لمتذكر. بمنزلةمتسمسؿ حتى تصبح مواقع البيت  نحو  في البيت ب سمعة بموقع محدد
، استراتيجية الحروؼ االولى : تتـ عف طريؽ اخذ الحروؼ االولى لمجموع الكممات المراد تذكرىا  .4

فقد تستطيع تذكر اسـ شخص ، ثـ محاولة تشكيؿ كممة ليا مدلوؿ ومعنى مف الحروؼ االولى 
 كممة صالح. تمثؿاحمد لبيت حمداف بتذكر االحرؼ االولى التي  صالح اً حديث وتعرفت الي

ستخداميا مف الطمبة لزيادة تذكرىـ لممعمومات المتعمقة بالمقررات ا: ينصح ب SQ3Rاستراتيجية  .5
 ىي:  ،  تضمف خمس خطواتتو ، الدراسية)الكتب( 

 تصفح الكتاب لمعناويف الرئيسة والفرعية وممخص كؿ وحدة. : المسح   -
ىذه الخطوة تساعد الطالب ، تحويؿ العناويف الرئيسة في الكتاب الى اسئمة  : االسئمة طرح   -

 في التركيز عمى محتوى كؿ وحدة دراسية وتجعؿ القراءة اكثر متعة واثارة. 
 االجابة عمى االسئمة التي تـ طرحيا. محاولة :   القراءة -
المعمومات اال خرى  ذات   عففضالً يعني تسميع اجابات االسئمة التي تـ طرحيا :  التسميع -

 الصمة بكؿ وحدة قبؿ االنتقاؿ الى الخطوة  التالية. 
الجابات او  يقـو الطالب بمراجعة االسئمة  ، إذوتتـ بعد االنتياء مف كؿ وحدة  : المراجعة -

 .و والتفكير النشط بيذه المواد وربطيا بأشياء يعرفيا وتثير اىتمام
مفتاح يدؿ عمى الفقرة او الجممة  بمنزلة تعداختيار كممة  عبرتتـ  استراتيجية الكممة المفتاحية : .6

التي تعني الصديؽ فانؾ تستطيع  في المغة االسبانية  "Amigo"ذا اردت تذكر كممة إف، الكاممة 
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سـ صديؽ إاو تربطيا ب، الف الصديؽ يذىب ويأتي معؾ ،  " Go"ربطيا مع الكممة االنجميزية 
 فر ذالؾ.ا)امجد( اف تو  اسمة ىذه الكممة ولؾ يشب

جديدة او فكرة  ةاستراتيجية التأمؿ والتصور العقمي : تقوـ عمى ربط كممتيف تريد تذكرىما بكممة ثالث .7
وتتطمب ، ليكوف ليما القدرة عمى توجيو تذكر الكممتيف االصميتيف في المستقبؿ  اً تربطيما مع، 

بطة لمكممتيف اعقمي قبؿ الوصوؿ الى الكممة الر ىذه االستراتيجية التأمؿ والتفكير واستخداـ الخياؿ ال
فأذا اردت تذكر كممتي جمؿ وشباؾ فتصور الجمؿ الضخـ يحاوؿ بكؿ قوة الدخوؿ مف ،  اً مع

 . (468ػػ 466: 3105الشباؾ الصغير)العتوـ واخروف،

 :  (ما وراء الذاكرة)انموذجات فسرت 
 منيا :( -الوعي بالذاكرة  - الذاكرةما وراء متغير )تناولت لقد تعددت األنموذجات التي   

 ،  " مراقبة الذاكرةمكوف " عمى  األنموذجيركز ىذا  ( :Brown , 1978)أنموذج براوف   . اولً 
وتتميز ىذه ، وىو مكوف يمتمؾ اداة تنفيذية ذات كفاءة تقوـ بتنظيـ السموكيات المعرفية 

 االداة بأنيا :
 راتيجياتيا.. عمى وعي بحدود قدرات الذاكرة واست 0
 ستراتيجية المناسبة وتجريب الحموؿ.ختيار االا. يمكنيا تحميؿ المشكالت الجديدة و 3
. تتابع نجاح او فشؿ االداء المستمر وتحدد االستراتيجيات التي يجب اف تستمر            4

 .ة مءاكثر فعالية ومالبأخرى ألخرى التي يجب استبداليا او 
 الفرد ومتى ال يعرؼ . . تكوف عمى عمـ بمتى يعرؼ 5

في ىذه االفعاؿ التنفيذية  ميماً دورًا  تؤدياف مراقبة الذات  األنموذج :ويفترض ىذا      
  . ما  وراء المعرفة "إلى " ف يتسموف بالنضج بالنسبة و والراشد، 

  (044ػػ  043: 3104)ابراىيـ،                                                        
 ( : Nelson & Narens , 1994) نموذج نمسوف ونارنيسأ يًا. ثان

ليات النفعية الى ميكانزمات معينة تسمى اآل األنموذجاصحاب ىذا  أشار      
(Servomechanisms)  لوصؼ التفاعؿ بيف المكونات الخاصة بما وراء الذاكرة

وى المدرؾ الشيئي عف المست (Meta  level)بيف المستوى البعدي  اوقد ميز ، االجرائية 
(Object  level) المستوى المدرؾ  فيتؤثر عمميات المستوى البعدي تأثيرًا مباشرًا  ، إذ

  .ويستطيع المستوى البعدي تعديؿ االخير وليس العكس، بالحواس 
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        المستوى البعدي 

 

                      

 تحكـ    )مراقبة(         تدفؽ المعمومات 

 

 

    المستوى المدرؾ بالحواس

 )الشيئي(             

 ( 0الشكؿ ) 
 تدفؽ المعمومات بيف المستوى البعدي والمستوى 

 ( Nelson & Narens , 1994)المدرؾ بالحواس في أنموذج 
 

اف االشياء التي تخص المستوى المدرؾ  آنؼ الذكريتضح  مف الشكؿ          
 ، ينو لمحفظ تخضع لعممية المراقبة مف المستوى البعديبالحواس مثؿ اتباع لطريقو مع

 في أثناءو ، وذلؾ بيدؼ الحكـ عمييا بأنيا تساعد الفرد اـ ال  او تحتاج الى تعديؿ 
  ستعماليااعممية التحكـ يتـ ادخاؿ بعض التعديالت عمى ىذه الطريقة او االمتناع عف 

 . (::4ػػ  4:9: 3100)يوسؼ،   بصورة نيائية
 (  (Flavell,J.H. 1979 أنموذج ما وراء المعرفة:  ثالثًا.

في العقود االخيرة عمى يد عدد مف  (ما وراء المعرفة)البحوث في مجاؿ  إزدىرت     
فقد تضمنت  ، (e.g.stillman and Mevarech,2010)العمماء والباحثيف  مثؿ 
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 Flavell,1979;Brown,1987;Nelson and) نموذجات النظريةتطور األ

Narens,1990;schraw at el.2006;veenman,2013)  ودراسات تجريبية وشبو 
 تجريبية وبرامج تداخمية . 

ف الى بناء أنموذجات يوراء المعرفة( الباحث ما(Meta cognition اف تعريؼ       
 .اوراء المعرفة(  والعالقات بيني توضح  المكونات المحددة لػػ ) ما

 لمراقبة المعرفية :: ا( Flavell)أنموذج رابعًا. 
)ما وراء المعرفة ػػػػ الوعي بالمعرفة ػػػػ ( والمراقبة  ةدراستو الكالسيكيب  (Flavell)قاـ         

وراء المعرفة(  عف طريؽ افتراض أنموذج عاـ  المعرفية بالمحاولة األولى في تعريؼ مكونات )ما
 ىي : ، عة مكونات وقد تضمف مقترحو  ارب،  لػػ )تنظيـ المراقبة المعرفية ( 

0. Metacognitive  Knowledge   ػػػػ الوعي بالمعرفة ػػ (وراء المعرفة ما) معرفة 
3. Metacognitive  Experiences    الخبراتيةما وراء المعرفة  . 
4. Goals  or tasks   مات أىداؼ أو ميا. 
5.  Actions or strategies    .إستراتيجيات 

 :  ( 3)شكؿ  كما موضح في               

                                 

 

 

 

 

 

 

 (Flavell,J.H. 1979) ( Mevarech & Kramarski,2014 :  37 ) 

 (3)الشكل  
 أنموذج المراقبة المعرفية

 

Metacognitive Experiences Cognitive strategies 

Metacognitive Knowledge 
Cognitive strategies 

 

Strategy Task Person 
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عتقادات عف العوامؿ التي بأنيا : المعرفة أو اال (Flavell)إف معرفة )ما وراء المعرفة( عّرفيا     
 اً ط بالفعاليات أو النشاطات المعرفية ، وأف الفرؽ بيف  المعرفة وما وراء المعرفة ليس واضح جدترتب

 وراء مف نوع المعرفة بحد ذاتيا ، ما الً يقع في استخداـ المعرفة واليدؼ مف المعرفة بد وعادة ما
ادة ما تدرؾ او تمي عفالمعرفة تدرؾ عمى انيا تقود الفرد الى االنخراط في او االبتعاد عف الميمة ، 

عمى انيا صعبة ،  وأف  كفاءة  ةالنشاطات المعرفية ، عمى سبيؿ المثاؿ الحكـ عمى ميمو معين
في  أوبخالؼ ذلؾ الشخص التي ليا صمة  ضعيفة  ، ربما ينتج أف يتخمى  الشخص عف الميمة 

ىي  ( وراء المعرفة ما) اف معرفة  (Flavell)بذؿ مزيد مف الجيد لمقياـ بيا ، وبسبب ذلؾ افترض 
 وراء المعرفة(  ىي :  حدد فالفيؿ ثالث فئات لػػ )ماو التي تنظـ االداء المعرفي ،    يةالفئة االساس

:  تشمؿ كؿ المعرفة واالعتقادات التي يمتمكيا الفرد عف category Personفئة الشخص    .0
 خريف ، بوصفيا معالجات معرفية . آلانفسو و 

:  تشير الى الى معرفة الشخص واعتقاداتو حوؿ طبيعة  Task categoryفئة الميمة   .3
سيمو؟  ىؿ تتضمف كؿ المعمومات ىؿ ىي الميمة المعينة ومتطمباتيا: ىؿ صعبة ؟ اـ 

 الضرورية لحميا ، ىؿ القضية أو المتطمب مبيف عمى نحو  واضح . 
والمعرفة التي  : التي تتضمف تحديد اىداؼ الميمة  Strategy categoryفئة االستراتيجية   .4

 .  حوليا ، ومف المحتمؿ اف تكوف العمميات المعرفية فعالة ، مف اجؿ حؿ الميمة
                                                    (Mevarech & Kramarski,2014 :38)    

،  معاً الفئات الثالث مستقمة ، لكنيا عمى اي حاؿ تعمؿ  ه: اف ىذ( Flavell) حسببو       
، والمثاؿ اآلتي يوضح ذالؾ : عندما نطمب مف  ةعندما يحاوؿ الفرد ايجاد حؿ مشكمة معين

ارقاـ حسب الترتيب  ةشخص معيف تذكر رقـ ىاتؼ وىو يعرؼ اف مف الميـ اف يتذكر سبع
ولذلؾ يجب ، ولكنو يعتقد اف كفاءة ذاكرتو ضعيفة)مرحمة الشخص( ، الصحيح )مرحمة الميمة( 

اي االستذكار  (الرقـ )مرحمة االستراتيجية عف استراتيجية تساعده في استذكاراف يبحث  وعمي
  ( .Flavell,1979)لمرقـ   الفعمي 

يجعؿ الموضوع واضحًا فعندما يكوف الشخص واعيًا بمتطمبات الميمة  آنؼ الذكر اف المثاؿ      
صفت في االعمى وكفاءتو الشخصية ، حتى ميمة التعمـ عف ظير قمب ، مثؿ الميمة التي و 

بصورة  اً عف ظير قمب غالب في حيف ينفذ التعمـ ،   (ما وراء المعرفة)تعتمد عمى تنشيط العمميات 
دوف الذىاب عف طريؽ  المسار ) ما وراء المعرفي ػػػػ الوعي مف لية )اوتوماتيكية( او الشعورية  آ

ويعني ،  (CUN) دة مثؿ المشكالت عند القياـ بمياـ معق نفسيالحالة ليست بالمعرفة ػػػػ  ، لكنيا ا
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التعريؼ الحقيقي لممياـ المعقدة اف الحؿ يوجب عمى الشخص الذي يقوـ بالحؿ اف يقدر مستوى 
المعقدة يكوف  ماتصعوبة الميمة بالقياس مع كفاءتو ويقرر ماذا يفعؿ طبقًا لذلؾ ، في حؿ المي

 ال يمكف تجنبو .  تنشيط عمميات ما وراء المعرفة ) الوعي بالمعرفة ( شيئًا 

الثانية التي تشير  يةاالساس ةخبرة ما وراء المعرفة )خبرة الوعي بالمعرفة(  ىي الفئ واف        
إخفاؽ في التعمـ او االداء الخاص بمغامرة معرفية  الى العمميات الشعورية التي ترافؽ اي نجاح أو

معقدة ،  ةشعور بالنجاح بعد حؿ ميم، عمى سبيؿ المثاؿ الشعور بالتشويش بعد قراءة قطعة ،  وال
مثؿ ىذه الخبرات  تحصؿ في اي مرحمة مف اداء الميمة  وبذلؾ تؤثر عمى االداء المعرفي 
الحالي والمستقبمي ، إف خبرات ما وراء المعرفة يمكف اف تقود الفرد الى بذؿ وقت اكثر وطاقة 

مى عف الميمة ،  استنتج ربما تجعمو محبطًا ويتخ بخالؼ ذلؾعقمية اكثر في الميمة او 
(Flavell,1979 ; and later Efkelides ,2011))  اف ىذه الخبرات ىي االكثر احتمااًل اف

 نعكاسيًا . اتحصؿ في المواقؼ التي تتطمب وعيًا دقيقًا وعاليًا ، وتفكيرًا 

ىداؼ تشير الى االالتي الثالثة  يةاالساس ة: ىي الفئ   Cognitive goals الهداؼ المعرفية
او القدرة عمى حؿ مسألة  مقبؿالفعمية لمسعي المعرفي مثؿ قراءة وفيـ قطعة ما مف اجؿ امتحاف 

الىداؼ المعرفية تشير الى استخداـ المعرفة وما وراء المعرفة التي اكالمية ذات مراحؿ متعددة ، و 
 بالمقابؿ تنشط  مكونات  ما وراء المعرفة. 

انجاز  عمىربما تساعد  ةمعين تقاناتالى استخداـ فئات و  تشير Strategies :  الستراتيجيات
 زيادة االستيعاب لمماضي .  عمىمثؿ تذكر اف تقديـ البيانات في جدوؿ قد يساعد ، ىذه االىداؼ 

االخرى اما بصورة مباشرة او  فياحدىا   (Flavell)الربع  في أنموذج   ا يةسالفئات االساتؤثر 
، ( Flavell 1979 ,)  تراقب وتسيطر عمى الوظائؼ المعرفية لذلؾ فيي، غير مباشرة  ةبصور 

يضمف تنظيـ االدراؾ  ،  والحقيقة الثانية اف معرفة الشخص  ؾ الرالكف كمنا يعرؼ اف معرفة االد
اف تنتج عنو مراقبة فعمية وتحكـ  ةبكيفية عمؿ الدماغ وكيؼ يراقب عممياتو المعرفية ليس بالضرور 

 ألنموذجو  ما وراء المعرفي افترض (  Flavell)تقديـ   لذلؾ بعد عقد مف، فعمي 

(Brown,1987)  يميز بيف معرفة المعرفة  وتنظيميا  ،أنموذجًا جديدًا. 

(Mevarech & Kramarski,2014 : 37-39)                                                          
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 (Flavell & Wellman  1977) (فالفيؿ وولماف)نموذج أخامسًا.  
لػػ )ما وراء الذاكرة( ىو االساس  (Flavell and Wellman's ,1977)يعد تصنيؼ      

نموذجيـ الخاص بػػ ألاالساس  (Flavell and Wellman's ,1977)وقد كّوف ، النظري ليا 
ة ىي الثانية والثالثة والرابع ةالفئ، لمذاكرة  ة)ماوراء الذاكرة ( عمى  اساس اربع نظريات عام

 Flavell)يوضح فئات  (3وجدوؿ )،  Tarricone,2011, 85))استعادة الذكريات الخاصة 

and Wellman's ,1977)   وراء الذاكرة (:  لػػ )ما 
 ( 0جدوؿ )

 لػػ )ما وراء الذاكرة(( Flavell and Wellman's ,1977)تصنيؼ 
 )الفئات(  (Flavell and Wellman's ,1977)  تصنيؼ 

في  عمؿالشعورية وتست يةلى : تتضمف عمميات الذاكرة الساسالفئة الو 
عمميات التطبيؽ وتمييز الشياء واستذكارها او المواقؼ غير 

 الموجودة والتمميحات.
الفئة الثانية :  تحتوي عمى التأثيرات الرادية مباشرة وغير شعورية لمستوى 

ت الذاكرة ، وتتضمف تطوير استراتيجيا فيالتطور المعرفي 
سترجاع المعمومات وايجاد معنى مشابه الكتساب وخزف و 

،  الكبار يجدوف ذلؾ اكثر سهولة مف  ةوعالقات مفاهيمي
 الصغار. 

انواع الستراتيجيات الشعورية المساعدة  شتىتشير الى   الفئة الثالثة :
لمذاكرة وكذلؾ عمميات السيطرة التي تستخدـ في تمبية 

 متطمبات المهمة. 
 نحو  لرابعة: الوعي والمعرفة بالذاكرة وادراؾ عمميات الخزف ولسترجاع بالفئة ا

 . خاص المعرفة وما وراء الذاكرة الخاص بالذاكرة
       (Tarricone, 2011:  86)   

الفئات االربع لظاىرة الذاكرة مع تطويرىا لممساعدة في فيـ معرفة الذاكرة والعمميات تظور      
مؾ المعرفة ،  معرفة مساعدة لمذاكرة والميارات الكتساب المعرفة مساعدة المتضمنة في تطبيؽ ت

معرفة الذاكرة والميارات وانعكست لمذاكرة ، تـ اشتقاقيا مف النمو المعرفي وخبرات التعمـ ، 
المرتبطة بيا في الفئات والفئات الفرعية لمتصنيؼ التي اعتمدت عمى الفئات العامة االربع او 

عدد مف يتضمف    ما وراء الذاكرة  (Flavell and Wellman,1977)لذاكرة  نظريات ظواىر ا
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يصؼ  تفصيمياً  اً مخطط ( Flavell,1977)افترض ، ولتحديد وتنظيـ ىذه العناصر ، العناصر 
ىذه الجوانب الخاصة بػػ )ما وراء الذاكرة( وكذلؾ تطور )ما وراء الذاكرة( او )معرفة حوؿ الذاكرة( 

بوصفيا فئات وفئات فرعية،  الفئات ىي التحسس ، ومتغيرات مثؿ : الفئات ، وقد صنفت ىذه 
وحدد  ( Flavell and Wellman,1977)االستراتيجية و الميمة ، و الفرعية :  الشخص ، 

ليا ، واف  اً بعض المياـ تتطمب استراتيجيات مساعدة لمذاكرة مخطط،  (ما وراء الذاكرة)تصنيؼ 
  .  (Tarricone,2011 : 85-86) ثر بعوامؿ الوعيأالميمة يتاالداء في موقؼ الذاكرة او 

 

يتكوف مف مكونيف  (ػ ػػػػ الوعي بالذاكرةػػػػ  وراء الذاكرة ما)اف  األنموذجى اصحاب ىذا رأو     
 : تحكمي اآلخرمعرفي  و  أحدىما

بيا ويقصد ، مف المتغيرات المرتبطة بالفرد  ةالمكوف المعرفي: يتضمف ىذا المكوف مجموع• 
ما يختص بالذاكرة المرتبطة بالميمة ويقصد  مدى وعيو بصفاتو وقدراتو وحدوده في

 في أثناءبيا مدى الوعي بما يزيد عف سيولة وصعوبة مشكمة تذكر معينة تحدث 
 .تشفير وتخزيف المعمومات

بة وقد يتـ تقسيـ عممية عممية المراق، المكوف التحكمي: ويتضمف عمميات المراقبة والتنظيـ • 
وتعني حكـ المتعمـ بدرجة الثقة عمى استجابة استدعاء  ةنوعيف، مراقبة راجععمى 
ويميز ، وتعني حكـ المتعمـ عمى استجابة الحقة  ، ومراقبة مستقبمية ، سابقة

يتعمؽ المكوف االوؿ ، مكونات لموعي بالذاكرة  ة( بيف ثالثWillman  1988ويمماف)
، ويتعمؽ المكوف الثاني بوعي المتعمـ وصائص لديبمعارؼ المتعمـ بأىمية قدراتو والخ

يتعمؽ المكوف الثالث  ، في حيفياـ المراد تشفيرىا مبأىمية المتغيرات الخاصة بال
 .(:9ػػػ 99: 3107،  )عبد الحافظ بوعي المتعمـ بأىمية استراتيجيات الذاكرة

 عمى فئتيف رئيستيف ىما : األنموذجكما احتوى ىذا    
يشمؿ معرفة الفرد متى يكوف النشاط المرتبط بالذاكرة ضروريًا مثؿ الوعي بأف  أ . الحساسية :
 تتطمب استخداـ استراتيجيات الذاكرة. ةميمة معين

 ىي :، ثالث فئات فرعية  عمىب . المتغيرات : وتقسـ 
، خصائص الفرد المتصمة بالذاكرة ، مف حيث المفيوـ الذاتي المرتبط بالقدرة عمى التذكر • 

 عف نقاط القوة والضعؼ المرتبطة بالذاكرة. ةؿ تكويف افكار واضحويشم
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خصائص الميمة المتصمة بالذاكرة ، وتشمؿ العوامؿ التي تجعؿ الميمة المتصمة بالذاكرة • 
مثؿ )القوائـ  بة او صع ، مثؿ )المواد المألوفة  او المفردات شديدة االرتباط ( سيمة

 .ستذكار قصيرًا(الطويمة عندما يكوف الوقت المتاح لال
 التي يمكف استخداميا. التذكرستراتيجيات امتغير االستراتيجية ، ويشمؿ معرفة • 

ما وراء ) اف االفراد ذوي الدرجة العالية مف  ( فالفيؿ وولماف)فترض ا األنموذجوطبقًا ليذا       
ح ذلؾ مف اف تضاو ، ولكنيا تكوف متفاعمة ، يكوف لدييـ فصؿ بيف ىذه الفئات  ال ( الذاكرة

 . يستطيعوف حؿ المشكمة الواحدة  بالدرجة نفسيا مف االتقاف االفراد المختمفيف ال
    (4:7ػػ  4:6: 3100)يوسؼ،                                                              

شكؿ متخصص مف  (Flavell,1971) حسبب  (Metamemory وراء الذاكرة  ما)و        
  (Flavell &Wellman,1977)فترض افة ، يشير الى معرفة الفرد والوعي بالذاكرة ، و المعر 

 أف )ما وراء الذاكرة( يتضمف عمى األقؿ أربع فئات ذات محتوى : 
 لمذاكرة ، وبعضيا ال اً ومساعد اً مقصود اً معرفة أف بعض التذكر في مواقؼ يتطمب سموك  .0

  .يحتاج
بو وقدراتيا ، وكذلؾ القدرة عمى مراقبة الخبرات المعرفية  معرفة محددات ذاكرة الفرد الخاصة .3

 في ميمة التذكر . 
 أداء الذاكرة .  فيالمعرفة الخاصة بتأثير متطمبات الميمة أو خصائص المعمومات الداخمة  .4
 ستعادتو .   استراتيجيات الخزف و امعرفة حوؿ  .5

باحثيف أشاروا الى أنيـ لـ يضعوا لـ يقصد أف يكوف ىذا التصنيؼ شاماًل مفصاًل ، وأف  ال     
ذلؾ لتعريؼ المصطمح بصورة دقيقة ، عمى الرغـ مف أف مفيوـ ) ما وراء الذاكرة( )ضبابي( عمى 

تفاؽ ا، مع القميؿ مف اإلجماع حوؿ الحدود التعريفية ، ىناؾ  (Wellman,1983)نحو  متأصؿ 
( تتضمف : معرفة حوؿ خصائص  Meta memoryلػػػ )ما وراء الذاكرة  يةبأف المكونات األساس

ؼ )ما وراء يتعر ،  (Flavell,1979)الذاكرة ، ومعرفة حوؿ حالة الذاكرة الحالية ، كما حاجج 
يختمؼ  عف أي شكؿ آخر  مف المعرفة وأنو  ال ي(  بأنيا شكؿ أساس Meta memoryالذاكرة 

 .  (Bjorklund, 1990: 138) لممعرفة التي يمتمكيا الشخص 

انواع  ةلما وراء الذاكرة  يتضمف ثالث (Flavell & Wellmnd‚ 1977)  نموذجأاف نمحظ      
 ىي: ، مف المتغيرات 
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أ . المتغيرات المتصمة بوعي الفرد وخصائص ذاكرتو مف حيث نظميا وسعتيا وقدرتو عمى 
 التذكر.

ية ب . خصائص المتغيرات المرتبطة  بالميمة مف حيث ، مدى سيولتيا ،او صعوبتيا ، وكيف
 تذكرىا ، وىؿ سيتذكر الفرد بسيولة اـ صعوبة ولماذا ؟

ويقصد بيا مدى وعي الشخص بالكيفية ، ج . المتغيرات المرتبطة باالستراتيجيات المستخدمة 
 .(0:8: 3100التي يتـ بيا تشفير المعمومات وتخزينيا بكفاءة ويسر)ناصر، 

 

 : Miller Model 1990انموذج ميمر  سادسًا. 
 ىي :، مكونات  ةمف ثالث ( أي ) الوعي بالذاكرة ( ما وراء الذاكرة) فيتكو      

 اً ضروري اً مطمببوصفو  الى التذكر: ويشير الى وعي المتعمـ بحاجتو  Awareness. الوعي  0
لمذاكرة الفعالة ووعيو بنواحي قوتو وضعفة لذاكرتو وادراكو لالستراتيجيات المناسبة لممياـ 

فر لممتعمـ القدرة عمى انتقاء وتحديد ما يستطيع وما ال اما يو الصعبة وكذلؾ السيمة م
 .هيستطيع تذكر 

: يتضمف قدرة المتعمـ عمى فيـ اف المياـ المختمفة تتطمب  Diagnosis. التشخيص  3
 مف ىذه المياـ. ةاستراتيجيات مختمفة لحؿ ومعرفة وانتقاء االستراتيجيات لحؿ ميم

منذ ادخاؿ المعمومات في  وي مالحظة الفرد المستمرة لتقدم: تعن  Monitoring. المراقبة   4
، وتعد المراقبة ىي المصدر الحقيقي لما وراء الذاكرة ، يا نجابو عإلاالذاكرة بطرح االسئمة و 

لكونيا تعبر عف وعي الفرد بأي عناصر الموقؼ التعميمي  (Nelson‚1990)ويؤكد ذلؾ 
سترجاعيا بكفاءة عالية ، كما تعد ىي سيتمكف مف استدخاؿ المعمومات وتخزينيا وا

المسؤولة عف تحديد ميمة التذكر وتقديـ التغذية الراجعة عف التقدـ في ميمة التذكر ومدى 
ومدى نجاح عممية التنظيـ ، كما تمد المراقبة  المستعممةصعوبتيا وكفاءة االستراتيجية 

 .(310: 3100،)ناصر  والمتعمـ بمعرفة ذاتية عمى محتوى ووظيفة الذاكرة لدي
 

كونو  ( Flavell & Wellman  1977  فالفيؿ وولماف)نموذج البحث أىذا تبنى       
األنموذج األقرب إلى طبيعتو مف حيث مكونات متغير ) ما وراء الذاكرة ( المعتمدة في المقياس 

 المستعمؿ لقياس المتغير بمكوناتو الفرعية  لدى العينة ، فضاًل عف تفسير النتائج.
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 (Productive habits of mind) انيًا. عادات العقؿ المنتجةث
، مثؿ غيره  مفالعادة العقمية تعني انطباع النشاط الفكري عند االنساف بطابع خاص يميزه : المعنى 

،  ، وحياد البحث، ودقة االستدالؿ، والتأني في االحكاـ مف قوة االدلة عادة التفكير بأسموب منطقي :
ثـ يأتي  بالحجج والبراىيف التي تؤيد ، بأسموب منطؽ العواطؼ الذي يضع النتائج  او عادة التفكير

مف الذي يتناوؿ الموضوع مف ظاىر فيؤخذ بالقشور  األشخاص العادييفرأيو او عادة التفكير بأسموب 
 ( 015: 3116دوف الجوىر)الرحو،مف وييتـ بالمظير   ،دوف المباب 

خير مف القرف العشريف  اتجاه  جديد في الفكر التربوي الحديث في ظير في نياية العقد االقد و      
تنمية ميارات التفكير الناقد  وال سيماتحقيؽ عدد مف النواتج التعممية  عمىركا يدعو المربيف التركيز يام

قد ركز اصحاب ىذا و ، ونتيجة لالبحاث التي اجريت في مجاؿ الدماغ ، وحؿ المشكالت  واإلبداعي
مى ضرورة تنمية عدد مف االستراتيجيات التي تنمي التفكير بأبعاده المختمفة والتي اصبحت االتجاه ع
وتبنت ،  (Hebits of Mind)ما بعد باتجاىات العادات العقمية او نظرية العادات العقمية  تعرؼ في
تكرر يعتاد ء ثابت ميوالعادة ىي ش، تؤمف بالتغيير في كؿ شيء  ، إذ ركية ىذا االتجاه يالتربية االم
اي اف العادات العقمية تستند الى وجود ثوابت تربوية ينبغي التركيز عمى تنميتيا وتحويميا ، عمية الفرد 

    (.76: 3119الى سموؾ متكرر ومنيج ثابت في حياة المتعمـ )نوفؿ، 

  المفهـو :
سموؾ معيف سواء  دافع او ميارة مكتسباف مف اداء اعمى اني (Habit) مفيوـ العادةإلى ينظر      

والعادة تجعؿ الشخص يميؿ  ، قتصاد بالمجيودالوالية مع السرعة والدقة آبطريقة  اً ذىني أـ اً كاف حركي
ينزع الى بذؿ اقؿ   وفاإلنساف بطبع،  هالى تكرار السموؾ عمى وتيرة واحدة مع التشبث بو ومقاومة تغيير 

 (. 003: 3105جيد لبموغ غاياتو في اسرع وقت)عمي وحموؾ ،
 وتكراراً   اي يتعود عمية مراراً ، وجاء في مجمع المغة العربية اف العادة تعني ما يعتاد الفرد      

  يوفاما التفكير ،  وجمعيا )عادات(، والعادة كؿ ما اعتيد حتى صار يفعؿ مف غير جيد ، ومواظبة 
ؾ العممية وأدمف ممارستيا عممية ذىنية يمارسيا الفرد بحيوية ونشاط وفعالية ومتى ما كرر الفرد تم

   .(48 :3106)الخفاؼ والتميمي، تسمى )عادات عقمية ( ذلؾلية عند آحتى تصبح 

أدارة االنشطة الروتينية  عمىانيا تساعد  إذ، مف حياة الفرد  ويتـ تعمـ العادة في وقت مبكر جداً       
(Routine)  ، ألنشطو المعقدة او(Complex Activities)  ،عمميا يحتاج في البداية الى كما  اف ت

 ،  (Knowledge) والمعرفة ،((Attentionمف عممية االنتباه  لعمميات المعرفية بدءاً امف  ةمجموع
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 . (77: 3119 )نوفؿ، (Practice)والممارسة ،   (Repetition) والتكرار

فيي  اً محدد كالً اف حياتنا كميا رغـ انيا تتخذ ش " :  (09:4، وليـ جيمس )كتب عالـ النفس و      
عبارة عف كتمة مف العادات وأف الكثير مف االختيارات التي نقوـ بيا كؿ يوـ ربما تبدو منتجات لعممية 

ورغـ اف كؿ عادة تعني ، انيا عادات ، ولكنيا ليست كذلؾ في الحقيقة ، التخاذ قرار  اً مدروسة جيد
قوـ بيا والكممات التي نقوليا وعدد مرات وحدىا ومع مرور الوقت فأف الواجبات التي ن اً القميؿ نسبي

 في اً كبير  اً والطريقة التي ننظـ بيا افكارنا واعمالنا اليومية والتي تترؾ اثر ، ممارستنا لمتدريبات الرياضية 
 ووىذا ما اكدت،  اً بؿ يعبر عف عادات أيض، يعبر عف قرارات فقط  صحتنا وأمننا وسعادتنا وىذا كمة ال

% مف تصرفاتنا التي نقوـ بيا 51أف :  3117ركية عاـ يجامعة ديوؾ االم ورقو بحثية نشرت في
  . (00: 3104، دويج ) بشكؿ يومي ىي عادات

اف العادة ىي فكرة وضعيا االنساف في ذىنو وربط بيا احساسو وكررىا : ( 3119،الفقي) حسببو      
يولد العادات وتترسخ بفعؿ  فالفكر، اكثر مف مرة حتى اصبح العقؿ يعتقد انيا جزء مف تصرفاتو 

في تخزينو في العقؿ  كبرىقوة  ووفي كؿ مرة يكرر السموؾ يعطي، التكرار ويتكوف ليا ممؼ في العقؿ 
 أنفسيما المتيفالعادة و الطريقة بيتصرؼ  وفي المستقبؿ سيجد نفسنفسو الموقؼ  وذا واجإف، الباطف 

 . (69: 3106،)الرابغي  اعتاد عمييا

االمر لإلرادة  بادىءالعادة شكؿ مف اشكاؿ النشاط يخضع في  أف ( الى3114،  رزؽ) أشاركما      
ومف المحتمؿ اف ، ويتحوؿ الى عادة  اً ليآوالشعور مع دقة وجود التعمـ ليذا النشاط حتى يصبح تكراره 

نوع مف انواع  ومف ثـ فيي "، ؿ تمؾ العادة مستمرة بعد اف يختفي اليدؼ مف النشاط االصمي ظت
  . (04:  3105،ف)الحسينا " لسموؾ المكتسب يتكرر في المواقؼ المتشابيةا

لالتينية ويتفؽ كؿ الى ا ةوكذلؾ الحاؿ بالنسب ةمف كممة )لوقوس(اليوناني ةف كممة عقؿ مأخوذإ:   العقؿ
تجعمنا نتجاوز المظاىر  ةمف سقراط وأرسطو وأفالطوف اف المعرفة العقمية ىي معرفة حقيقية مثبت

  اً وىناؾ ثالث سمات تميز التقميد االكثر حيوية لمفكر والذي استوعبتو الحق، الشياء االحقائؽ و  وندرؾ
 وىي:، العربية  حضارتنا

وال سيما    ، كما يتعارض يفة التفكير الصحيح يعارض المعرفة المنقوصة والوىمية ظأف العقؿ ىو و .  0
 لنمطي الصرؼ. مع المعرفة المباشرة مع الحواس ومع الظف والسموؾ ا
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الذي ،   مفيوميف اساسييف ىما العقؿ الحدسي الى يمكف ارجاعيا  ةيتضمف العقؿ درجات متميز .  3
 دوف الحاجو الى مسار برىاني ،مف مباشر  نحو  يبمغ الحقائؽ دفعة واحدة ويدرؾ الماىيات ب

 .ـ مترابطة وبرىافويعتمد عمى احكا، ويعني حوار النفس الداخمي مع ذاتيا ، والعقؿ االستداللي 
 . ةوحيط ةىي حكم ليس العقؿ عند القدامى وظيفة معرفية فحسب بؿ ىو ممارسة بما.  4

وىو قاعدة  متساو   و  حنيستعممونو ب بيف الناس مع انيـ ال اً كما أف العقؿ ىو اعدؿ االشياء توزيع    
 .نيابشأ األحكاـصدار ا  نتمقى االحداث التي تعنينا و  والمعرفة الذي عف طريق

  (06ػػ05 :3115،جارانجي )                                                                       
 

فيو يتحكـ في السموؾ االولي مثؿ تناوؿ ، عمى جميع وظائؼ الجسـ يسيطر العقؿ البشري إف      
والتعمـ والفنوف والعمـو عف األنشطة المعقدة مثؿ خمؽ الحضارات والموسيقى  فضالً  االكؿ والنوـ ،

وبعد االؼ ، مالنا وافكارنا ومشاعرنا وشخصياتنا تكمف في مكاف واحد وىو العقؿ آوكؿ ، لمغة او 
وىي أنو ، السنيف قضاىا العمماء في دراسات العقؿ توصموا  الى كممة واحدة يمكف اف تصؼ العقؿ 

 . (70: :311،ىاينز "مدىش" )

يتمتع االنساف  وبفضم إذ ، لة عرفيا االنساف عمى وجو االرضآمف أي أعظـ الدماغ ويعد       
فيقوـ بمعالجة ىذة ،  وبالقدرة عمى جمع معمومات ال حصر ليا ترده مف داخؿ الجسـ وخارج

وقد حدثت  ، اً ؽ جديدة وسبؿ مبتكرة لـ سبؽ لو اف سمكيا مف قبؿ احيانائوبطر  ةالمعمومات بصورة فوري
وقد اثبتت التجارب اف وضع الدماغ اماـ التحديات ، إلدراؾ االعمـ لمعقؿ و  ؽ تفسيرائفي طر  ةثورة كبير 

الدماغ ىو اىـ جزء في الجياز  يعد ، إذ وحسب بؿ لمجسـ بكاممفامر ضروري ليس لمجياز العصبي 
فعندما يتعرض الجسـ لضغط أو جيد كبير يصعب معو ، فيو ربانو والقائد الموجو لو ، العصبي 

فأف ىذه االعضاء  تضحي بنفسيا لصالح الدماغ لكي ، كسجيف لجميع اعضاء الجسـ توفير الدـ واألو 
وأىـ وظائفو نقؿ المعمومات ، % مف وزف الجياز العصبي 1:الدماغ  مثؿوي، يستمر في أداء عممة 

 . (04ػػػػ01: 7::0وينتر ، ،)وينتر  اخرى ةوبينو وبيف العالـ الخارجي مف جي،  ةبيف اجزائو مف جي

صيـ يخمفي تليـ و  ةسيـ في توفير الراحأو ، كثيرة لمشكالت الناس  حموالً  أبدعالعقؿ البشري إف      
اف ابداعات العقؿ أوجدت  ولكف عمينا اف نقوؿ : اً وىذا موضع تقدير منا جميع، مف اشكاؿ العناء 

، وغيرىا نساف وسيطرة اآللة عمى حياة اإلتموث البيئة ومخاطر الطاقة النووية  مثؿ :  مشكالت كثيرة 
الف منتجات العقوؿ تدخؿ في تعقيدات  :وعقولنا غير قادرة عمى إبداع الحموؿ لممشكالت التي أوجدتيا 
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فماذا يمكف لمعقؿ اف يفعؿ لشخص أدمف ، ومالبسات يعجز العقؿ عف فؾ رموزىا والتحكـ بيا 
   .(00: :311، ىاينز ) لرغباتوستسمـ او الجموس اماـ التمفاز وأىمؿ واجباتو 

كما ينظر الى العقؿ عمى انو مف اجمؿ النعـ التي وىبيا اهلل سبحانو وتعالى لإلنساف وكفى      
ومف ىنا نحف ،  وبو كـر اهلل االنساف عمى الكثير مف الخمؽ تفضيالً ، بالعقؿ منزلة انو مناط بالتكميؼ 

استعممتو او لـ تستعممو فأف ، لة التفكير آالف العقؿ ىو ، مطالبوف بأف ندرب عقولنا عمى التفكير 
استعداد  ولة التفكير ىي اف االنساف يولد ولديآيفتو التفكير واف الفرضية التي تقؼ وراء ظو 

 (. 68: 3106لمتفكير)الربغي،
 

ركي) ىور يسماف( نمو العادة العقمية "بالحبؿ الذي تنسج في كؿ ييشبو المربي االم:   عادات العقؿ
وضمف ىذا المفيوـ فأف العادات العقمية ىي ،  ولنياية ال تستطيع قطعوفي ا ومف خيوط اً يوـ خيط

وتتكوف العادة العقمية مف عدد مف ، البتكار امتتابعة تؤدي في النياية الى االنتاج و  ةعممية تطوري
مف  اً لعادة العقمية تعني اننا نفضؿ نمطاالتجاىات والقيـ والخبرات السابقة والميوؿ و االميارات و 
الفكري عمى غيرة مف االنماط  وىي بيذا المعنى تتضمف اجراء عممية اختيار او انتقاء مف التصرؼ 

عمى مبدأ او قيـ معينة يرى الشخص اف تطبيؽ ىذا النمط في ىذا الموقؼ  بيف عناصر موقؼ ما بناءً 
داومة ويتطمب ذلؾ مستوى مف الميارة في تطبيؽ السموؾ بفعالية وم، مف االنماط  همفيد اكثر مف غير 

 .(6:: 3116)قطامي وعمور، وعمي

وتتفاوت ىذه ، رادي إال نحو  اف عادات العقؿ ىي كؿ سموؾ متكرر ب إلى (3118الفقيو) وأشار    
لمدة ممارستيا  اً تبع وذلؾما بينيا في درجة تمكنيا ورسوخيا في سموؾ االنساف  العادات في

 . (07ػػ 06: 3118)الفقيو،

 األداء اآلتية :بد مف اف يمر بعمميات  ال، الذىني عادة  األداءيصبح  ىحتخصائص عادات العقؿ:   
 ألدائي.اتحديد اليدؼ المعرفي والوجداني و . 0
 االدائية.و  الوجدانية ،و  المعرفية ، ايجاد الروابط بيف الجوانب االدائية الثالثة ،. 3
 بأداء. محدداً  اً تعريؼ النتاجات األدائية تعريف. 4
 .اً إجرائي اً صورة ميارات معرفة تعريف تحديدىا عمى. 5
 تحديد ىدؼ الميارة الذىنية.. 6
 لية .آتكرارىا بدرجة كبيرة الى اف تصبح عمميات ادائية . 7
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 لية ليا.                                             طر عمييا الفرد مع ممارستو اآليلية راقية يسآتتـ ممارستيا بصورة عادة ذىنية . 8
 (03 :3116)قطامي وعمور،                                                                      

 قوانيف تكويف العادات العقمية:  
لتكويف   ياف التكرار شيء اساس (Cost)ماني كوست ليؤكد العالـ األ قانوف تفريؽ التمرينات: (0)

ذا لـ نفرؽ بيف التمرينات بفواصؿ إ اً وف مجديولكف ىذا التكرار قد اليك، وأكتساب العادة العقمية 
وىذا يتوقؼ عمى نوع العادة التي نريد تعميميا  وطبيعة ، قصيرة  زمنية ليست طويمة المدى وال

 تساعد عمى تخمر العادة في عضوية االنساف .، والفاصمة الزمنيو  الشخص ،
  ا:  فقالو ، مفواصؿ الزمنية بيف التمرينات ل اً قترح عدد مف العمماء والباحثيف تفسير ا قانوف النضج:(  3)

تتـ اال بعد اف تثبت التغيرات الفسيولوجية في االعضاء وترسيخ اثارىا في الجممة  "اف العادة ال
ولكنو ، في الميؿ لحفظ  دروسو ًا كبير  اً طالب يبذؿ جيدىناؾ سبيؿ المثاؿ  مىفع،  العصبية "

التي كاف  وستيقظ في الصباح يجد انو يتقف دروسااـ و ن ، فإذاجيد  نحو  يا بنيالحظ انو لـ يتق
اشتراؾ جممة  عف طريؽقد يكوف اف العادات تتكوف  ذلؾوتعميؿ  ف انو لـ يتقنيا في الميؿ،ظي

وأف التكرار يفيد في ،  اً مف الخاليا العصبية في عمؿ واحد يجري التيار العصبي فييا جميع
ال اف العمؿ إ، تمييد الطريؽ لمتيار العصبي  تمكف ىذا االثر في الخاليا العصبية أو في

وىذا يفسر ، حتى يستقر االثر ويتـ االرتباط العصبي  ةمدة زمنية خاصالى العضوي يحتاج 
كتساب العادة بمجرد اكما يفسر صعوبة  ، ةالى وجود الفواصؿ بيف التمرينات المختمف ةالحاج

                             .         ة مف الراح مدددوف مف التكرار المستديـ 
وىو تقسيـ العمؿ المعقد الى أجزاء ،إذ يتعمـ اإلنساف كؿ جزء عمى  قانوف التدرج في الصعوبات :( 4)

ومف السيؿ الى الصعب وكمما كاف العمؿ  ،حدة ثـ يمضي في تعممو مف البسيط الى المركب 
لصعوبات أكثر ضرورة ، والذي يتعمـ أجزاء وتدريج ا عمىأكثر تركيبًا كانت الحاجة الى تقسيمو 

ثـ يحمؿ الجممة الى كممات او حروؼ ، ولكي يتعود الطفؿ ، يبدأ باإلدراؾ اإلجمالي  ةالقراء
الكتابة نبدأ معو بالكتابة عمى الخطوط  المنقطة ثـ الخطوط المستقيمة وبالقمـ الرصاص قبؿ 

 . (019ػػ 018: 3116)الرحو،الحبر
 قمية:شروط تكويف العادات الع

  :الشروط النظرية  – 1
الدافع : وراء كؿ سموؾ  دافع قد يكوف داخميًا أو خارجيًا . الدافع  الداخمي يرجع الى  – أ

     أما الدافع الخارجي فيرجع الى البيئة ، الشخص نفسو كالميؿ والرغبة في القياـ بعمؿ ما 
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 .  ؼالخارجية وما فييا مف نظـ وتقاليد وأعرا
والواقع أف التكرار ىو العامؿ الميـ في  ، )العادة بيت التكرار(: يقوؿ ارسطو  التكرار: –ب 

  .تكويف العادة
وبالتالي ، االىتماـ واإلرادة واالنتباه : كمما زاد اىتمامنا بعمؿ ما سيؿ حفظو وتعممو  –ج 

 اعتياده ، وىذا االىتماـ قد يصدر عف دافع أو عف مصمحة أو واجب، وأما اإلرادة فإنيا
ىتماـ أو ستضعؼ الرغبة الطبيعية لالتزيد االىتماـ وتقاوـ الصعوبات وتستدر الجيود عنيا 

 التي كانت تدفعنا مف قبؿ الى تعمـ العادة . 
جراء تجارب عدة إلـ يكتؼ العمماء بيذه النظريات المجردة ، بؿ قاموا ب :الشروط العممية  - (3)

اف ، وذلؾ لمعرفة القواعد العامة التي يتبعيا عمى اإلنساآلخر بعضيا عمى الحيواف وبعضيا 
 الكائف الحي في اكتساب العادات الحركية بصور مجردة ال أثر لمتفكير فييا 

   (017ػػ016: 316)الرحو،                                                                        
 كيؼ تنشأ  العادة العقمية؟

، ويجب امتالؾ فكرة واضحة عما يريد تحقيقو  ةمركز  ةجديدة يحتاج الفرد  ممارسلخمؽ عادة عقمية     
وكمما كاف االصرار اقوى نكوف قادريف عمى  ،فعندما نمتمؾ الفكرة الواضحة نستطيع اف نعيد اىتماماتنا 

 . انجاز عمؿ بطولي عمى فو وسوؼ نجد اننا قادر ، التغير بسيولة اكثر 
(Andries , 2016:    55-56)  

اف عممية تشكيؿ العادات العقمية ال تعني اف يمتمؾ إلى  (Tishman  2000  p148) كما اشار 
بد قبؿ ذلؾ مف توفير  بؿ ال، والقدرات التي تعمؿ عمى انجازىا فحسب  يةالفرد ميارات التفكير االساس

 . (003: 3105)عمي وحموؾ ،المالئمة في االوقات والظروؼ  وكم ذلؾتطبيؽ في النزعة او الرغبة 

 : تشكيؿ العادة العقمية بدوريف يمرتشكيؿ العادة العقمية : 
 ثـ يتخمص ، غير متقف  اً يكوف االداء متعثر ، إذ  اً فشيئ اً . دور التكويف: وفيو يتـ اكتساب العادة شيئ 0

 تمقائية  وعندىا تتكوف لدى المرء، االنساف مف الحركات الطائشة الزائدة ليصؿ بالعمؿ الى االتقاف     
 لي.آ نحو  وعفوية مما يجعمو يؤدي العمؿ ب       

بؤرة الشعور وىو دور الثبات  ال يستغرؽالذي السيؿ دور االستقرار: وىي مرحمة األداء  .3
االىتماـ بالعمؿ  وتضاؤؿ والى النضج الذي وصمت اليستقرار العادة اوترجع اسباب ، الستقرار او 
كتابة الحروؼ  والبطيئة المتعثرة التي يقوـ بيا الطفؿ عند تعممالحركات  ، فمثالً  والنتباه الياو 

ونجد اف بعض العادات تصؿ الى ،  ةاالولى ثـ تستقر عادة الكتابة فتصبح حركاتو سريعة ومتقن
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، ما يحاوؿ صاحب العادة تعديميا  اً فكثير ،  )العادة طبيعة ثانية(: لذلؾ قيؿ ، درجة الثبات بعد 
  . (019: 3116)الرحو، عميؽ نحو  ب والعادة تمكنت مف نفس الف، لكنة ال يستطيع 

 

 أف كؿ عادة مف عادات العقؿ تشمؿ األمور اآلتية  :  (:311)ابرىيـ ،حسب بو    
مف  هدوف غير مف لمتطبيؽ  مالءمةأػػػ التقييـ : ويتمثؿ في اختيار السموؾ الفكري المناسب االكثر 

 .اً االنماط الفكرية االقؿ انتاج
 فرىا : وتتمثؿ في الشعور بالميؿ لتطبيؽ انماط السموؾ الفكري المتنوعة.اجود الرغبة وتو ب ػػ و 

 ختياراج ػػ االنتباه المستمر : ويكوف ذلؾ عف طريؽ اغتناـ الفرص والمواقؼ المالئمة لمتفكير و 
 االوقات المناسبة لمتطبيؽ.

القدرات التي يمكف عف طريقيا تطبيؽ و   يةد ػػ امتالؾ القدرة : وتتمثؿ في امتالؾ الميارات االساس
 .المتعددة انماط السموؾ الفكري 

ىػ ػػ االلتزاـ او التعيد : ويتـ ذلؾ عف طريؽ العمؿ عمى تطوير االداء الخاص بأنماط السموؾ 
 (69ػػ 68: :311)ابرىيـ ، التي تدعـ عممية التفكير ذاتيا المختمفة

، ؿ نمط مف السموكيات الذكية تقود المتعمـ الى افعاؿ انتاجية اف عادات العق ( : بيركنز وطبقًا لػػػ )   
شرط اف ، واف العادات العقمية تتكوف نتيجة استجابة الفرد الى انماط معينة مف المشكالت والتساؤالت 

وبعبارة اخرى فأف االتجاه الحديث ، تكوف حموؿ المشكالت والتساؤالت تحتاج الى تفكير وبحث وتأمؿ 
ؽ التي ينتج بيا المتعمموف المعرفة وتساعدىـ عمى استذكارىا او اعادة انتاجيا عمى ائر يركز عمى الط

 . (6:: 316)قطامي وعمور، نمط سابؽ

بيف ابعاد التفكير وعمميات التفكير وميارات التفكير   (0:99، مارزانو واخروف )لقد مايز       
وراء المعرفي ، والتفكير الناقد  ي : التفكير ماى، مكونات  ةتتضمف ابعاد التفكير ثالث إذ  ،  يةاالساس

لتي الميارت التفكير  اً معقد نسبي اً عمميات التفكير ىي تتابع ّدوففي حيف يع،   ، والتفكير االبداعي
تخاذ القرار ، والبحث ، االستيعاب ، وحؿ المشكالت ، و ا، و  أالمبدصوغ المفيوـ ، و  صوغتتضمف : 

 . (351: 3105)العتـو واخروف ،  الـ الشفويوالتركيب او التشكيؿ ، والك
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  العقؿ المنتجة تناولت : عادات ووجهات نظر عمميةأنموذجات 
productive habits of mind                                                                                    

  ،  ماذا يجب اف يتعمـ الناس وكيؼ يتعممونو تتناوؿ تمثؿ عادات العقؿ نظرية تعممية وفمسفيو      
 العتقادات التي قد امف القيـ و  ةوترتكز التوجيات النظرية لعادات العقؿ في أي مجتمع عمى مجموع

 (.005: 3116)قطامي و عمور،آلخرتختمؼ مف مجتمع 
راسة ىذا الموضوع اف المتتبع لدراسات وابحاث عادات العقؿ يممس توجيات نظرية مختمفة لد      

 (Hyerle) وىيرؿ( Marzano 1998)مف مارزانو كالً نجد اف  ، إذالحيوي في التربية المعاصرة 
  AAAS  Project)لتكنولوجيا ا( في عموـ الرياضيات و 3170ومشروع ) (Daniels)ودانيالز

لمتوجو  اً ععادات عقمية متنوعو تب اقد حددو ( ستيفف كوفي ) و( Capella) وجامعة كابيال( 2061
 . (79: 3119 )نوفؿ ،  النظري ليـ

النفس المعرفي عمـ في مجاؿ عمماء الحاز عمى اىتماـ وتركيز  ت عد مجاالً عادات العقؿ أف كما       
فقد قسـ ، التي قاـ بيا عدد مف الباحثيف التربوييف  واألبحاثالدراسات  عبرير ذلؾ ظ ، إذ
 )االنفتاح العقمي، والعدالة العقمية ،: اقساـ  ةالى اربع العادات العقمية (Daniels 1994)دانياؿ

  Paul et al)وحدد باوؿ واخروف ،  والميؿ الى االستفسار او االتجاه النقدي( الستقالؿ العقمي ،او 

، ورؤية المواقؼ بطريقة غير تقميدية، والحساسية  )السعي لمدقة مف العادات العقمية منيا اً عدد ( 2000
 Costa & Kellick)كما قدـ كوستا وكاليؾ ،  وتجنب االندفاع ( جعة ، والمثابرة ،لمتغذية الرا

الصغاء بتفيـ ، والتفكير اوالتحكـ بالتيور، و  )المثابرة ، :عادة لمعقؿ  ةقائمة بست عشر  ( 2000
وتطبيؽ  والكفاح مف اجؿ الدقة ، والتساؤؿ وطرح المشكالت ، والتفكير حوؿ التفكير ، بمرونة ،

ستخداـ الحواس اوجمع البيانات ب والتواصؿ بوضوح ودقة ، عارؼ الماضية عمى المواقؼ الجديدة ،الم
والتفكير االبداعي،  إلقداـ عمى المخاطرة ،او  والتفكير التبادلي ، الستعداد الدائـ لمتعمـ ،او  الخمس ،

مكونات البعد (   Marzano  et  al  2003 : 224)وصنؼ ،  والستجابة بدىشو ، وايجاد الدعابة(
)عادات القدرة عمى تنظيـ  عادات العقؿ المنتجة التي تحتوي عمى، نموذج ابعاد التفكير أالخامس مف 

  .، وعادات القدرة عمى التفكير الناقد ، وعادات القدرة عمى التفكير االبداعي( الذات
   (44: 3107)السعداوي،                                                                           

تضمف ابرز ىذه ي( 4)وضع جدوؿ تـ ، عمى االدبيات التي تناولت عادات العقؿ  طالعاالوبعد    
 التصنيفات.
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 ( 4جدوؿ)
 ابرز تصنيفات عادات العقؿ

 تصنيؼ عادات العقؿ  المصنؼ  
  Marzano 0  ويتفرع منو التنظيـ الذاتيػ : 

  لتخطيط الفعاؿ، الوعي بالمصادر الضرورية، او )الوعي بالتفكير،      
 لمتغذية  الراجعة، تقويـ فعالية االفعاؿ(.  الحساسيىة

 :ويتفرع منو  ،  التفكير الناقدػ  3
كبح و التفتح العقمي، و الوضوح والسعي اليو، و ،  )البحث عف الدقة

 الحساسية تجاه االخريف(.و ،  اتخاذ موقؼ والدفاع عنةو   االندفاعية،
 ويتفرع منو:ػ،  التفكير البداعي  .4

)االندماج في الميمات حتى حيف ال تكوف االجابات تموح في االفؽ،     
توليد معايير خاصة لمتقويـ والثقة بيا و توسيع حدود المعرفة والقدرات، 

لرؤية الموقؼ خارج  ةؽ جديدائالتوصؿ الى طر و والمحافظة عمييا، 
 الحدود المتعارؼ  عمييا(.

  Hyerles 

 
 اآلتية : وتتفرع منو الميارات ،  خرائط التفكيرػ  0

 العاطفية(.و ،  الحواس المتعددةو ،  ما وراء المعرفةو ،  )طرح االسئمة    
 :اآلتيةوتتفرع منو العادات   ، العصؼ الذهنيػػ  3

 توسيع الخبرة(.و حب االستطالع، و المرونة، و )االبداع،      
 اآلتية : منو العادات العقميةوتتفرع ،   المنظمات الشكمية  .4

 الدقة(.و الضبط ، و التنظيـ، و ،  )المثابرة     
  Daniels 0 االنفتاح العقمي. ػػ 

 العدالة العقمية. ػػ 3
 االستقالؿ العقمي. ػػ 4
 الميؿ الى االستقصاء او االتجاه النقدي. ػػ 5

  
Sizer& Meier 

 ػػ عادة التعبير عف وجيات النظر.0
 تحميؿ.ػػ عادة ال3
 ػػ عادة التخيؿ.4
 ػػ عادة التعاطؼ.5
 ػػ عادة التواصؿ.6
 ػػ عادة االلتزاـ.7
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 ػػ عادة التواضع.8
 .ػػ عادة البيجة او االستمتاع9

  
Costa&kallick 

 ػػ االصغاء بتفيـ وتعاطؼ. 4ػػ التحكـ بالتيور. 3ػػ المثابرة. 0
 ػػ التفكير ما وراء التفكير. 6 ػػ التفكير بمرونة.5
 ػػ الكفاح مف اجؿ الدقة. 7
 ػػػ التساؤؿ وطرح المشكالت. 8
 ػػ تطبيؽ المعرؼ الماضية عمى االوضاع الجديدة. 9 
 .ةػػ التفكير والتواصؿ بوضوح ودق:
 ػػ جمع البيانات باستخداـ جميع الحواس. 01 

 ػػ خمؽ تصور جديد. 00
 ورىبة.  ةػػ االستجابة بدىش03
 .ػػ االقداـ عمى مخاطر مسؤولة04
 ػػ ايجاد الدعابة.   05 

 ػػ االستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر.07ػػػ التفكير التبادلي. 06
  

Stephen Rcoey 

 ػػ ابدأ وعينؾ عمى النياية3      اً وسباق اً ػػ كف مبادر 0
 . ػػ ابدأ باالىـ قبؿ الميـ 4
 ػػ التفكير في المصمحة المشتركة لمطرفيف. 5 
 ـ اطمب منيـ اف يفيموؾ ث ػػ تفيـ االخريف اوالً 6
 ةػػ اعمؿ مع الجماع7 
 الجديد. ءػػ اشحذ الشي8

 ( 92-82:  0222) نوفؿ ،                                                                     

في مجاؿ عمـ النفس المعرفي الى اف البشر يختمفوف  ( مارزانو مع عدد مف الباحثيف) كما توصؿ     
بؿ وحتى عمى عممياتيـ في ، خر مف حيث اف لدييـ القدرة عمى السيطرة عمى سموكيـ آكائف  عف أي

   ،1::0وبوؿ  ،0:98واصحاب ىذا التوجو ىـ "،انيس  ستخداـ عادات عقميو فعالة ،االتفكير ب
صنفوىا  ، إذ  "0:94وامابايؿ  ،1::0وزورماف  ،0:87وفالفؿ  ،0:95و بيركنز  ،0::0كوستا و 

 كما يأتي :مف المعايير وىي   ولكؿ فئة مف ىذه الفئات عدد ةث فئات فعالالى ثال
  Self-regulation :      ػػ  عادات تنظيـ الذات   0

 أ ػػ اف يكوف الفرد عمى وعي بتفكيره. 
 .ةفعال اً ب ػػ اف يضع خطط
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 ج ػػ اف يكوف عمى وعي بالمصادر الضرورية ويستخدميا.
 الراجعة.  لمتغذية اً دػػ اف يكوف حساس

 افعالو.  فاعميةىػ ػ اف يقـو 
 :Critical thinkingػػ عادات التفكير الناقد  3

 ويسعى لمدقة. و ػػ اف يكوف الفرد دقيقاً 
 ويسعى لموضوح. زػػ اف يكوف واضحاً 

 ح ػػ اف يكوف متفتح العقؿ.
 ط ػػ اف يكبح االندفاعية.

 حيف يقتضي الموقؼ ذلؾ ويسوغو. ي ػػ اف يتخذ موقفاً 
 ؾ ػػ اف يكوف حساسا لمشاعر االخريف ومستوى معرفتيـ.

 : Creative thinkingػػ التفكير االبتكاري 4
  .في االفؽأو اجابات حتى حيف ال تموح مؤشرات الحموؿ  ماتفي المي  ةؿ ػػ اف يندمج الفرد بكثاف

 ـ ػػ اف يتجاوز حدود معرفتو وقدراتو ويتحداىا ويوسعيا.
 بو لمتقويـ وأف يثؽ بيا يحافظ عمييا. ةعايير خاصف ػػ اف ينتج ويكوف م

 ؽ جديدة لرؤية الموقؼ خارج الحدود المتعارؼ عمييا في المعيار.ائس ػػ اف يولد ويتوصؿ الى طر 
ابعاد التفكير تسمى )عادات العقؿ بػػػ نموذج ابعاد التعمـ او ما يسمى أوالفئو الخامسة مف 

 .  في المعايير االخرى اً مباشر  اً ثير أتي تؤثر توال (مارزانو)  اكدىاالتي   المنتجة(
  (69 - 67: 3111)مارزانو،                                                                      

،  واألكاديميالعميقة في المجاؿ التعميمي  األنموذجاتمف  (Marzanoيعد أنموذج  ) مارزانو       
وتفسيره وضبط عممياتو والتنبؤ بنواتجو في  وبيدؼ فيم شامالً  اً كير توضيححاوؿ توضيح ابعاد التف إذ

 ةواف ىذه االبعاد قابم اً فرضية اف لمتفكير ابعاد( مارزانو وزمالؤه )وتبنى ، وتعممية  ةمواقؼ تعميمي
  ،  وفؽ ظروؼ محددة واضحة المعالـعمى لمتحميؿ والتطوير لدى المتعمميف 

  (:: 3118)قطامي وعرنكي،                                                                     
ويعد ،  ةعادات عقؿ منتجفي رفع كفاءة التعمـ وفي بناء  اً كبير  اً نموذج مارزانو حقؽ نجاحأ"اف     
نا توىذا الذي دفعنا وأثار حماس، ـ مع معطيات المعرفة الحديثة  ءجادة وصادقة نحو تعميـ يتوا ةخطو 

 .  نموذج ليكوف في ايدي المعمميف والمتعمميف"األبؿ وغيرتنا لنقؿ وترجمة ىذا 
  ( :: 3111)مارزانو،في   عبد الحميد جابر، و صفاء االعسر، و نادية شريؼ( )جابر               
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ؤكد يستند الى الفمسفة البنائية التي ت( مارزانو) نموذج أاف إلى ( 3114،  )البعميأشار حيف  في     
خبرات تعمميا الفرد نتيجة تفاعمو مع عناصر  عبرمتطمبات معرفية سابقة  تبنى الى اف المعرفة تحتاج 

معرفية تنظـ وتفسر  ةبناء منظوم عف طريؽواف الفرد يصؿ الى المعرفة ،  وومتغيرات العالـ مف حول
دي الى تكويف معنى ذاتي جيازه المعرفي بما يؤ  عف طريؽخبراتو مع المتغيرات مف حولة والتي يدركيا 

 .مف معنى وبمرور المتعمـ بخبرات تمكنو مف ربط المعمومات الجديدة بما لدي ذلؾويستمر ، 
   (43: 3107)السعداوي،                                                                           

انيـ يتحمموف مسؤولية  ، إذية التعمـ عند الطمبة النيا تولد استقالل، وتعد الفمسفة البنائية جذابة      
   عادات العقؿ المنتجةػػ )ب (Marzano) واشار الي تعميميـ الخاص بيـ وىـ يطوروف ما

productive habits of mind  )،  اثناء حياتيـ مثؿ في وىي عمميات عقمية يجب اف تبقى معيـ
 .يجيات التعمـ وميارات الفريؽستراتاالتفكير الناقد والتفكير االبداعي وتقدير 

(Spotts& Meadow,2015 : 141)                                                                                 

اف ما يعرفو الفرد يؤثر في  اف اكدو ياف الكثير مف الفالسفة والمعمم : (:::0 )جابر،حسب بو      
ولقد عمؽ ونقى ، اف الفرد يتعمـ بربط االفكار الجديدة بأفكاره القديمة  ظيروي، مدى قدرتو عمى التعمـ 

كيؼ اف ربط المعمومات الجديدة ، بدقة اكبر  ابانو أعمماء النفس المعرفي ىذه الحقائؽ القديمة و 
عمى اف المعمومات المخزونة  بذلؾ اعتمدو او ، بالمعمومات المخزونة في الذاكرة يحسف مف عممية التعمـ 

اثناء  في  وىي مجموع ما اكتسبو الفرد مف معرفة وخبرات،  ةمعرفة سابق تعدذاكرة طويمة المدى في ال
وأظيرت النتائج اف المعرفة ، ولقد اجريت الكثير مف البحوث في العقود الثالثة الماضية ، مسيرة حياتو 

كانت  سواءحددة بمعنى اف أي معرفة جديدة م، السابقة تسيطر عمى ضبط امكانات التعمـ الجديدة 
 . التي تتصؿ بيا المعرفةميارات ال يمكف تعمميا حتى يترسخ ويتكوف اساس مف  أـمفاىيـ  أـحقائؽ 

   (048:  3108،  ف)الحسينا                                                                       
بمعنى اف ما ، لتعمـ ىي عممية تطورية اف عممية افقد أشارا إلى ( 9::0)عدس وتوؽ،   أما        

نكتسبو مف معمومات وميارات واتجاىات ىو حصيمة لخبراتنا الحياتية واف ما نستطيع اف نقوـ بو اليـو 
سبؽ اف تعممناه في  عمى ما اً ولكنة يعتمد ايضفحسب ال يعتمد عمى قدراتنا الطبيعية ومستوى نضجنا 

والميارات  تجميع العاداتأي اف ، ت في تاريخ حياتنا الماضي مف خبرات ارتبطت بيذه السموكيا
وتتـ االفادة مف ذلؾ في عمميات التذكر او تعمـ المواقؼ ، والمعمومات عند الفرد تنمو مع الزمف 

  . (031ػػ :00:  9::0)عدس وتوؽ، الجديدة
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 ، اكتسابيا ةالطمبمف الميارات التي ينبغي عمى  ةليشمؿ مجموع األنموذجىذا  (مارزانو) حدد     
المعرفة والميارات التي تتعدى محتوى مادة دراسية لتشمؿ الجوانب  كذلؾبؿ ، فحسب  ذلؾليس 

 .( 00: 3111)مارزانو، حياتيـ كميا فيمتعددة مف المواقؼ التي يواجيونيا ال

رئيس جمعية تطوير االشراؼ والمناىج في الواليات المتحدة  (ستيفاف بيس مارشاؿ) واشار      
توفير وبناء تعميـ حقيقي الى بالنسبة  ( نموذج ابعاد التعمـ)أالى اىمية  (4::0ػػ3::0ركية )يماال

 . (005: 3104)سكر والموسوي، موثوؽ بو وتعميـ يؤكد معايير جديدة تحقؽ تكامؿ العممية التعميمية

لتدرج في مستوى رات التي تناوليا وااىي الشمولية والتنوع في المي األنموذجومف مميزات ىذا      
في الطالب  إلييا مف المجاالت التي يحتاج اً واسع اً فقد تناوؿ ميارات تفكير غطت عدد، الصعوبة 

والتصنيؼ والترتيب والتمثيؿ  والمقارنةاالسئمة  صوغالترميز و ، مثؿ : اثناء تعاممة مع المواد الدراسية 
 . (015: 3119 ، )قطامي وعرنكي طمبةوالتدريب عمييا يساعد في تطوير العمميات المعرفية لدى ال

 Marzano  زانور نموذج ماأاهداؼ 
 ( باآلتي : نموذج ابعاد التعمـ ) أاىداؼ ( Marzano زانور ما)  يمخص

   .نحو تنمية التفكير وتطويره في غرفة الصؼ ةاالرتقاء في عممية التعمـ والتعميـ لتصبح موجي .0
 التعمـ والتعميـ. تجنب وسحب مواقؼ الحفظ والتمقيف في مواقؼ  .3
 زيادة الوعي بأىمية التفكير وتغيير نظرية التعمـ والتعميـ.  .4
 تأىيؿ المعمميف والمدرسيف باستراتيجيات تنمية التفكير واستخدامو.  .5
 اشاعة جو صؼ تسوده الحرية لكؿ متعمـ.  .6
 ماالتو .عستاو بناء المناىج والمحتويات عمى وفؽ استراتيجيات تنمي التفكير   .7

 ( 006: 3104)سكر والموسوي،                                                                   
 :   Marzano,1992 نموذج مارزانو أ

 مف أنماط خمسة تفاعؿ وتتطمب تتضمف التعمـ عممية أف Marzano,1992)ذكر مارزانو )    
 كيؼ التي توضح التفكير أبعاد ساللة أو اتجنو  ىي الخمسة األبعاد وىذه ، التعمـ" "أبعاد أسماىا التفكير
 ىي:  الخمسة األبعاد وىذه التعمـ، قي أثناء العقؿ يعمؿ
 .(Learning Toward Positive Attitudes )نحو اتجاهات إيجابية لمتعمـ   األوؿ: البعد
 المعرفة وتكاممها اكتساب  الثاني: البعد

                                  ( Knowledge Acquisition and Integration of ) 
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Use knowledge meaning fully    

Extended and 

Refine knowledge      

Acquire & 

integrate 

knowledge 

 (.Extending and Refining Knowledge)وصقمها  المعرفة تعميؽ  الثالث: البعد
 (.Using Knowledge Meaningfully) لممعرفة المعنى وذ الستخداـ  الرابع: البعد
  (Productive habits of Mind) المنتجة العقؿ عادات :الخامس البعد
واف افضؿ واكثر انواع التعمـ ، في عزلة وانما تعمؿ معًا  ؿاف ابعاد التعمـ الخمسة ال تعم          

عف تفاعؿ ىذه االنماط الخمسة مف التفكير التي تسمى ابعاد التعمـ  كما موضح  جفاعمية ىو  ما ينت
 ( : 4في الشكؿ )

Productive Habits of Mind                                             المنتجة العقل عادات 

     

 المعنى للمعرفة والستخدام ذا                                                                                         

     

 تعميق المعرفة وصقلها                                                                                                             

                                                                                                                                         

 وتكاملها المعرفة كتسابا                                                                                                         

Learning              Toward Positive                      اتجاهات وادراكات ايجابية للتعلم 

 (2الشكل )

  ) مارزانو(العالقة بين ابعاد التعلم لــ   

 

في الفعاؿ لالبعاد وأشار مارزانو إلى أف العادات العقمية المنتجة ىي اساس االداء الوظي
 (060: 3104)سكر والموسوي،األنموذج االخرى وتتغمغؿ في جميع ابعاد 

واستخدامو لعادات العقؿ ، ( 0اف التعمـ يحدث عمى اساس اتجاىات المتعمـ وادراكاتو )البعد     
ا اذا فيم ذا كاف لدى التمميذ اتجاىات وادراكات سمبية فانو سيتعمـ قميالً إف، ( 6المنتجة )البعد 

كانت اتجاىاتو إدراكاتو ايجابية سيتعمـ اكثر ويكوف التعمـ ايسر، وبالمثؿ عندما ال يستخدـ 
( عامالف دائماف في 6،  0والبعداف )، في التعمـ  ةعادات عقمية منتجة ىذا يسبب لو اعاق

 تجة ،ستخدمت عادات العقؿ المناالدراكات السميمة و افرت االتجاىات و اعممية التعمـ ومتى ما تو 
وعادة ما يوسع او يمد المتعمـ ، ( 3يصبح التعمـ مسألة اكتساب معرفة جديدة وتكامميا )البعد

،  3سبب تداخؿ بيف البعد )  معرفتو بتصفيتيا او بصقميا وىو يكتسبيا ويحقؽ تكامميا وىذا ىو
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تخدامًا لو وبينما يمضي ىذاف النمطاف في التعمـ ينبغي عمى المتعمـ اف يستخدـ المعرفة اس، ( 4
 . (31ػػػػ:0: 3111التعمـ)مارزانو ،  اي تطبيؽ ىذه المعرفة لكي تتـ عممية، ( 5معنى )البعد 

  

مع تطبيقاتو التنفيذية  اً توجييي اً بوصفو أنموذج 3::0أنموذجو سنو   Marzanoووضع         
ف يلمساعدة المتعمم شامالً  اً ويعد انموذج ابعاد التعمـ وىو اطار ، قابمة لمتطبيؽ  ةبصورة جوىري

وىذا األنموذج مصمـ لتحسيف عممية تعمـ  ، والمعمميف في تخطيط خبرات التعمـ وكيفية عمؿ الدماغ 
 :وىي  ،  جوانب او ابعاد ميمو لعممية التعمـ ومواقؼ وادراكات حوؿ التعمـ ةالطمبة باستخداـ خمس

دراكات ايجابية حوؿ التعمـ :  اف الموقؼ واالدراكا (0) كبير  نحو  ت الخاصة بالتعمـ تؤثر بمواقؼ وا 
عمى سبيؿ المثاؿ اذا كاف ، قدرة الطمبة عمى تعميميـ بصورة ناجحة  في وجذري وحقيقي 

ينظر الى غرفة الصؼ عمى انيا مكاف غير آمف فمف المحتمؿ اف يتعمـ القميؿ وعمى  الطالب
قميمة  فيـ يصنعوف جيوداً ، اذا كّوف الطمبة مواقؼ سمبية حوؿ المياـ التوجييية  نفسو ،  النحو

في التدريس الناجح وىو مساعدة الطمبة في وضع مواقؼ   شرط ميـوىناؾ ، لتعمـ تمؾ الخبرات 
 حوؿ التعمـ.                           ةوادراكات ايجابي

كتساب ودمج المعرفة : اف مساعدة الطمبة في اكتساب ودمج المعرفة الجديدة ىو عنصر ا (3)
فعندما يتعمـ الطمبة معمومات جديدة يجب اف يوضح ليـ كيفية ، عممية التعمـ  وميـ في ياساس

يعرفونو مسبقا وتنظيـ تمؾ المعمومات وجعميا جزءًا مف ذاكرتيـ  ربط تمؾ المعرفة الجديدة مع ما
أنموذجًا او  اطويمة المدى وعندما يكتسب الطالب ميارات ومعمومات جديدة فيـ يجب اف يعممو 

، ت وبعدىا يشكموف الميارة او العممية لجعميا مؤثرة وفعالة بصورة شخصية ليـ يصنعوا خطوا
ىا ءواخيرًا اف ممارسة الميارة او عممية التعمـ وجعميا بصفة ذاتية بحيث انيـ  يستطيعوف ادا

 بصورة تمقائية وبدقة وطالقة عالية.                      
مـ ال تتوقؼ عمى عممية اكتساب ودمج المعرفة توسيع وتعميؽ)صقؿ( المعرفة: اف عممية التع (4)

عممية تنقيح وتوسيع وتفتيح معرفتيـ  عف طريؽبؿ اف المتعمميف يطوروف الفيـ العميؽ  فحسب ،
، بمعنى عف طريؽ القياـ بتميزات جديدة لتصحيح المفاىيـ الخاطئة والخروج باستنتاجات جديدة 

مية التفكير التي سوؼ تساعدىـ في توضيح عبر عم ودقيؽ ماقاموا بتعمم نحو  فيـ يحمموف ب
مف عممميات التفكير التي يستخدميا المتعمموف لتعميؽ وصقؿ   وىناؾ عدد، وصقؿ المعمومات 

التفكير االستداللي، و ،  اإلستقرائي التفكيرو التمخيص، و التصنيؼ، و )المقارنو،  معرفتيـ وىي :
            . (Dunkl,2012: 67) تحميؿ وجيات النظر(و تحميؿ  االخطاء ، و 
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االستخداـ اليادؼ لممعرفة: اف التعميـ االكثر فعالية يحصؿ عندما يتـ استخداـ المعرفة الداء  (5)
مياـ ذات ىدؼ ،  عمى سبيؿ المثاؿ نحف قد نتعمـ بصورة اولية عف طريؽ التكمـ مع صديؽ او 

عممية معرفتنا ،   فيثر ولكف تحديد اليدؼ مف القياـ  بيذا العمؿ سيؤ ،  ةقراءة مقالو في مجم
كما اف استخداـ الطمبة لممعرفة بصورة ىادفة ىو واحد مف االبعاد الميمة في )ابعاد أنموذج 

Marzano) ،  وىناؾ ست عمميات لمتفكير يمكف اف تبنى حوؿ المياـ لتشجيع االستخداـ
والبحث  ستقصاء البحث، االو االبتكار، و حؿ المسائؿ، و )اتخاذالقرار،   وىي :، اليادؼ لممعرفة 

 تحميؿ األنظمة(.        و التجريبي ، 
 ةف االكثر نجاحًا ىـ الذيف يطوروف عادات عقمية منتجة قويي: اف المتعمم عادات العقؿ المنتجة (6)

النيا تمكنيـ مف التفكير بصورة ناقدة وابداعية وتساعدىـ عمى تنظيـ سموكياتيـ ، وتقسـ ، 
 ىي: ػ، مجاالت  ةثالث عمىالعادات العقمية المنتجة 

 : نظـ التفكير ذاتياً ت . أ
 ػػػػػ مراقبة التفكير الخاص بالفرد.

 .ةػػػػػػ التخطيط بصورة مالئمة وصحيح
 والضرورية. ةػػػػػ تحديد واستخداـ المصادر الصحيح

 لمتغذية الراجعو. ةػػػػػ االستجابة  بصورة صحيح
  ـ فعالية االعماؿ.يػػػػػ تقي

 التفكير الناقد: . ب
 ف يكوف الفرد دقيقًا ويسعى إلى الدقة.ػػػػػ ا

 ػػػػػ اف يكوف واضحًا وبسعى إلى الوضوح.
 ػػػػػ أف يكوف متفنح العقؿ.
 ػػػػػ أف يكبح االندفاعية .

 ػػػػػ اتخاذ موقؼ حيف يقتضي الموقؼ ذالؾ.
 االستجابة بصورة مناسبة لمشاعر االخريف ومستوى معرفتيـ . ػػػػػ

 ج. التفكير االبداعي:
 ػ المواظبة او المثابرة .ػػػػ

 ػػػػػ دفع  حدود المعرفة والقدرات .
 ـ.يالخاصو بالفرد بخصوص التقي والمحافظة عمى المعايير ةػػػػػ توليد الثق
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 قاليد المعيارية. تؽ جديدة لمنظر بالموقؼ الذي يقع خارج حدود الائػػػػػ ايجاد طر           
وىما يسيماف عمى نحو  كبير ، عممية التعمـ  فيفعاؿ  نحو  ف االوؿ والخامس يؤثراف بياف البعد     

( َفي ـ 5( و البعد)3في احساس الطالب بالكفاءة ،  كذلؾ قبؿ اف ينتبو الطالب بصورة فعالة البعد)
، اي اف عادات العقؿ  ةحوؿ التعمـ ويطوروا عادات عقمية منتج ةيجب اف يكونوا مواقؼ ايجابي

 . (Dunkl,2012:68 , 67) ه وتمبي معايير  المنتجة تدعـ التعمـ العميؽ
      

ال يممؾ ، انو عندما يحاوؿ الفرد اتخاذ وجية نظر مف موضوع ما إلى   (3::0 ، مارزانو)وأشار     
، والبراىيف ليستند إلييا قبؿ  فانو يسعى ويبدأ في محاولة التفكير، والبحث عف األدلة، معمومات عنو 

خر يسعى لتوضيح وجية نظره بصورة دقيقة، ويسعى باستمرار آشخصًا  ، في حيف أف ىناؾ أف يتكمـ
 (.36: 3104)عوض، قد فيموا وجية نظره وتواصمو معيـ أـ ال اآلخريفف مف ألمحاولة التأكد 

 

 ـالتفكير الناقد أ أـ أف عادات العقؿ سواء ما يرتبط منيا بالتنظيـ الذاتي  : (مارزانو) بيفوقد      
اري، كميا يمكف أف يجدىا الطالب في كؿ عمؿ مدرسي يقوـ بو، وامتالؾ الفرد لميارات التفكير االبتك

تنظيـ الذات أو التفكير الناقد أو التفكير االبتكاري لو تأثير في أسموبو الكتساب المعمومات، وتكامؿ 
ف امتالؾ الفرد ىذه اإلمكانات، والميارات يؤثر أيضاً  لمعرفة في قدرتو عمى تعميؽ ا المعرفة. وا 

وتيذيبيا، ويؤثر في أسموبو، وقدراتو عمى استخداـ معموماتو بصورة ذات معنى. وعندما تكوف عادات 
مكاناتو لمتعمـ، وعندما تكوف قوية فإنيا ترفع وتحسف مف و العقؿ ضعيفة فإنيا تع ؽ قدرات الطالب وا 

مكاناتو لمتعمـ )قطامي وعمور،   .  (:01:  3116مستوى التعمـ عند الطالب وقدراتو، وا 
 ةيقصد بيا اف تكوف شامم ( تعكس عمؿ عدد مف المربيف والدات العقؿ المنتجةاعإف قائمة )       

او انيا تكوف قائمة مناسبو مع كؿ شخص فأف مستخدمي )أنموذج ابعاد التعمـ( يتـ تشجيعيـ عمى 
عض المدارس قامت باضافات ف بإتغيير ىذه القائمة اذا كاف ذالؾ ضروريًا لجعميا اكثر فائدة ليـ ، إذ 

بيـ في عادات  ةكامؿ بقائمة خاص عمى نحو  قامت باستبداؿ القائمة إذ ، وحذوفات او تعديالت اخرى 
بيـ مف )عادات العقؿ( ،  ةالعقؿ ، لذلؾ يمكف اف يشجع الطمبة عمى بناء قائمة شخصية خاص

 . (Marzano,1997: 262)   يعتقدوف بانيا تحسف مف تعمميـ

إف فيـ )العادات العقمية( المحددة في البعد الخامس ، أمر ميـ بوصفيا  جزءًا مف )أنموذج كما    
عمميات التفكير المحددة في االبعاد االخرى ، عمى سبيؿ المثاؿ : عندما  فيالنيا توثر ، ابعاد التعمـ( 

اكتساب المعرفة  حيففي ،  اً ومرتب اً منآ اً يحاوؿ الطمبة تاسيس المواقؼ االيجابية في جعؿ الصؼ مكان
( قد يحتاج الطمبة الى العمؿ عمى مقاومة 4ودمجيا وصقؿ المعرفة عف طريؽ االستقراء ) بعد
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االندفاعية، واخيرًا المفتاح في مساعدة الطمبة في االنخراط في مياـ تتطمب منيـ استخداـ المعرفة 
نفسو ، عمى سبيؿ المثاؿ  عادات والتشجيع عمييا ، في الوقتال( ىو تعزيز 5) بعد ةىادف ةبصور 

، عادات العقؿ المنتجة  ةتستطيع اف تساعد الطالب بدفع حدود معرفتو وقدراتو عف طريؽ حؿ المسأل
 ةيستخدـ العممي في حيف( ىو توفير االساس او القاعدة التي يجب اف تزيد مف نجاح الطالب ، 6)

            التي حددت في اي بعد مف ىذه االبعاد .                    
وربما عمينا اف نفسر ونوضح كيؼ اف معالجتنا لمتفكير الناقد والتفكير االبداعي قد تختمؼ عف        

حذريف  فالتفكير الناقد ربما يكونو  ةونظري يؤلفوف بحوثاً االخريف او تختمؼ عف معالجة االخريف الذيف 
عاـ عمى انيا جوانب مف  نحو  ع ّدت ب باف ميارات وعمميات مثؿ تحميؿ األخطاء واتخاذ القرار ربما

عمى انو يتضمف ميارات وعمميات  ةيفيـ التفكير االبداعي بصورة عامنفسو التفكير الناقد وعمى النحو 
البتكار واف ما نسميو )عادات العقؿ( يتطمب استخداـ مختمؼ الميارات والعمميات امثؿ التمخيص و 

العمميات في االجزاء االخرى في االنموذج  فنحف َنعد تحميؿ العقمية ولكننا اخترنا اف نصنؼ الميارات و 
البتكار ثـ تصنيفيا ا( اتخاذ القرار و 4االخطاء والتمخيص عمى انيا طرؽ لتوسيع وصقؿ المعرفة ) بعد 

دوف اف مف يمكف اف يكوف مفكرًا ناقدًا او شخصًا مبدعًا  ( وعمى الرغـ مف اف الفرد ال5في )البعد
( عادات العقؿ 6القياـ بيذة االشياء ، فمعرفة كيؼ ليس كافيًا ، ويختص )البعديكوف قادرًا عمى 

 ذاتيًا .  اً منظم اً المنتجة باصرار وتصميـ الشخص عمى اف يكوف مفكرًا  ناقدًا ومفكرًا مبدعًا ومفكر 
تـ  وىي ما، إف االلتزاـ في العيش مع معايير عالية يجب تناوليا في نوعية التفكير لمشخص        

 . ( Marzano,1997: 263)( مف الجوانب االخرى لمتفكير 6تمييزه اخيرًا في )البعد 
وىناؾ العديد مف المناىج التي يمكف اف تساعد الطمبة في تنمية وتطوير واستخداـ )عادات         

في الصؼ ىذه المناىج تتطمب التدريس المباشر   Productive habits of Mind)العقؿ المنتجو
يا عمى اي  حاؿ نالذيف يظيرو  ة) العادات المنتجة(  والتنبؤ بيا في الصؼ وتشجيع وتعزيز الطمب هليذ
لضماف نجاح اي مف ىذه المناىج يجب عمى المعمميف والطالب فيـ ىذه العادات العقمية التي ، 

ستراتيجيات وممارسات صفية يستطيع ايحاولوف تنميتيا وتطويرىا ، لذلؾ نجد أف ىذا يتضمف 
المدرسوف استخداميا لمساعدة الطمبة في تنمية )عادات العقؿ المنتجو( سواء كانت ىذه العادات تمؾ 

او عادات حددت مف الطمبة انفسيـ ، فضاًل عف ذلؾ سوؼ  ،  التي حددت في) أنموذج ابعاد التعمـ(
ي تتناوؿ ىذه تجد تعاريؼ وتفسيرات وامثمة عمى كؿ عادة عقمية لممساعدة في التخطيط لمنشاطات الت

 .( Marzano,1997: 261)  ) أنموذج ابعاد التعمـ( العادات العقمية المحددة في
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وتضميف  (عادات العقؿ المنتجة)ىا عف طريؽ دمج ؤ العديد مف التصاميـ والمناىج يمكف اغنا     
ات العقؿ )عاد (Marzano, 1992)تمؾ العادات فييا ، فالبعد الخامس في )أنموذج ابعاد التعمـ لػػػػ 
،  (Wiggins&McTighe,2005) المنتجو( ، إذ يطور المعمموف وحدات باستخداـ الفيـ بالتصميـ

وىذا الذي سوؼ يقوي مف قدرة الطمبة عمى الفيـ العميؽ ، ت الفكرية داالتركيز يقع عمى االستعدا
ت العقؿ منظومو النفعالي تصبح عاداايركز عمى التعمـ االجتماعي و  اً عندما يطور المعمموف برنامج

لذلؾ نحف نرى اف   (Elias,2006)مف السموكيات التي تشجع وتعزز التفاعالت االستبصارية اكثر
 ةعادات العقؿ تتناسب ضمف انماط مف االتجاىات التربوية والبرامج التربوية التي تشترؾ ضمف فمسف

 اً مستمر  اً ويشمؿ تعمم، ضحو في رؤية وا ةفي التدريس باتجاه التعمـ الواسع اكثر شمولي ةعام ةمشترك
لتربوية أنموذج اتقييـ وتقويـ في تكنولوجيا المعمومات ، ((Costa&Kallic, 2008: 44مدى الحياة 

(ASCD) يصؼ خمسة ابعاد لمتعمـ (Marzano,Pickering &McTighe,1993 :) 
 نحو التعمـ ةػػ مواقؼ وادراكات ايجابي0
 ػػ توسيع وصقؿ المعرفة4                ػػ اكتساب المعرفة ودمجيا3
 ػػ عادات العقؿ المنتجة6          ىادؼ  نحو  ػػ استخداـ المعرفة ب5

الى اف ىذا االنموذج ىو اطار عاـ  (Marzano,Pickering &McTighe,1993) نظر     
داب والفنوف المغوية والعموـ آلاومف ضمنيا الرياضيات و  ةلمتعمـ يطبؽ في اغمب مجاالت المعرف

يرتبط في التعمـ بمجاؿ  (ASCD)ولقد بدأنا بافتراض اف أنموذج ، العموـ االجتماعية و لتكنولوجيا وا
اثناء عممية اختبار ىذا االفتراض قمنا بتعديؿ أنموذج في  (IT)العموـ وتكنولوجيا المعمومات 

(ASCD )وىي  لكي يتناسب بصورة اكثر مع تعمـ تكنولوجيا المعمومات توضيح مختصر لتعديالتنا
 :  كما يأتي
  (موقؼ وادراكات ايجابي0البعد )في تعمـ تكنولوجيا المعمومات  عف التعمـ : وىذا البعد ميـ جداً  ة

 نحو  تفترض البحوث اف مواقؼ الطمبة تجاه التعمـ واستخداـ تكنولوجيا المعمومات يؤثر ب، إذ 
فكمما  كانت درجات تعمـ  ةيفكمما كانت مواقؼ الطمبة ايجاب، تحصيؿ الطمبة التعميمية  فيداؿ 

الدراكات اقوي عمى المواقؼ و  نحو  ناقدة معينو تؤثر ب ةموقفي تالحاسوب اكثر وىناؾ متغيرا
 باألىميةاالحساس و القمؽ و ىذه المواقؼ تتضمف التحفيز والمتعة ، حوؿ التعمـ  ةااليجابي

اه )المواقؼ ( اسمين0البعد ) فافلذلؾ  (9::0جونسوف،  0:99)ليو،وفرنانديز،وليو :
 نحو التكنولوجيا( .  ةااليجابي
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  (اكتساب ودمج المعرفة 3البعد) ، وتتضمف مرحمة التعمـ التي يكتب فييا الطمبة والمتعمموف
وىذه المرحمة تتضمف اكتساب المفاىيـ  (IT)معرفة جديدة في تعمـ تكنولوجيا المعمومات 

وادوات  ةاالساسية والبرمجيات التربويالجديدة واتقاف تكنولوجيا جديدة مثؿ ميارات الحاسوب 
  الترخيص المتعددة لموسائؿ وتطبيقات شبكات االنترنيت لذلؾ قد عدلنا ىذا البعد واسميناه

 )استخداـ التكنولوجيا(. 
  (توسيع وصقؿ المعرفة و 4البعد )اً ىادؼ يفترضاف مستوى عالي نحو  ( استخداـ المعرفة ب6بعد )ال 

الستقراء واالستدالؿ والتمخيص والتجريد واتخاذ القرار االتصنيؼ،  و و  مف التعمـ مثؿ المقارنة ،
( في تعمـ تكنولوجيا 4::0الستقصاء وحؿ المسائؿ )مارزانو وبيكرنؾ وماؾ تيجي،او 

عند ىذا المستوى يستخدـ الطمبة التكنولوجيا كادوات  لتحسيف التعمـ داخؿ ، المعمومات 
ت في المناىج الدراسية وىذه التكنولوجيا لكي الصؼ عف طريؽ دمج تكنولوجيا المعموما

اف يوسع ويصقؿ معرفتو وفي ىذه المرحمة فاف تعمـ تكنولوجيا  ويتعمميا الطالب يجب عمي
قوي بالتصاميـ الخاصة بالتدريس المعتمدة عمى الحاسوب  نحو  المعمومات اصبح متأثرًا ب

اي تدريس معتمد عمى الحاسوب،  المعتمد عمى االنترنيت والبرامج المنيجية الشاممة ، او 
والذي اسميناه تكنولوجيا  (ascdنموذج )ألذلؾ فالبعد الثالث تـ جمعة في بعد واحد في 

 المعمومات او دمج التكنولوجيا. 
  (وىو يمثؿ اىـ الجوانب في التعمـ ، إذ يتناوؿ التطور العقمي 6البعد )عادات العقؿ المنتجة( )

ونؾ واضحًا وتبحث عف الوضوح وكونؾ واعيًا لتفكيرؾ ، واكتساب عادات عقمية ، مثؿ ك
عمى التعمـ  اً لممحاولة وفعؿ اشياء جديدة ومختمفة ، وكونؾ قادر  اً وكونؾ متفتح العقؿ ومستعد

 .  (Marzano,Pickering &McTighe,1993)مف نفسؾ 

 يطور ، إذت في تعمـ تكنولوجيا المعموما ةىذه الجوانب مف التطور العقمي ىي ايضًا ميم     
المتعمموف او الطمبة القدرة عمى استخداـ تكنولوجيا جديدة بانفسيـ وبعدىا يعمموف االخريف عمى 
استخداميا ، لقد عدلنا البعد االخير لمتعمـ في تكنولوجيا المعمومات واسميناه التمكف الذاتي وتعمـ 

 .(Liu, Johnson, Maddux, Henderson, 2001:  81- 82)التكنولوجيا
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   وتتضمف عادات العقؿ المنتجة:ػ
مباشر: ىذا االستعداد ينفذ بشكؿ أنموذج   نحو  ب ةالبقاء مركزًا عندما تكوف الحموؿ غير واضح .0

نستطيع  الننا ال، بادراكات تمييز باننا محبطوف  أمعقدة فيو يبد ةعندما نحاوؿ حؿ مشكم
 الميمة. ايجاد اجابة او حؿ واننا عمى وشؾ االستسالـ والتخمي عف 

توسيع حدود معرفتؾ ومياراتؾ: ىذا االستعداد ينفذ بصورة أنموذج  في اثناء المشاريع طويمة  .3
اف  نجدو تكوف محددة بميمنا الطبيعي في العمؿ ،  اً االمد فيو يبدأ بتميز باننا وضعنا اىداف

 انجازىا سوؼ يتطمب منا اكتساب معرفة وميارات جديدة. 
نموذجي عندما أ نحو  خاصة مف الجودة بامتياز: ىذا االستعداد ينفذ بتوليد ومتابعة المعايير ال .4

نحاوؿ خمؽ او ايجاد منتج جديد فيو يبدأ عبر التفكير الواعي حوؿ كيؼ يبدو ىذا المنتج 
 عندما يكوف مكتماًل والمعايير التي عف طريقيا سوؼ نحكـ عمى مدى جودة عممنا.  

 اً جديد ئاً نموذجية عندما نتعمـ شيأينفذ بصورة البحث عف خطوات اضافية :ىذا االستعداد  .5
يتطمب عددًا مف االجزاء المتفاعمة فبداًل مف محاولة فيـ واستيعاب النظاـ الداخمي ككؿ 

فيـ المجموعات الجزئية الصغيرة لمنظاـ الكمي مع اكتساب كؿ مجموعة  الىنسعى باستمرار 
 .ونقوـ بالتعديالت في تفكيرنا فيمنا لمنظاـ ككؿ فيجزئية فنحف ندرس كيؼ تؤثر ىذه 

نموذجية عندما نقـو بتجميع معمومات حوؿ أالبحث عف الدقة  :ىذا االستعداد يطبؽ بصورة   .6
فاذا كنا ، موضوع ما فيو يبدأ مف التحميؿ الخاص بمصدر المعمومات التي حصمنا عمييا 

 .  عمينا اف نستشير مصادر اخرىفكامؿ مف دقة المصدر  نحو  غير متأكديف ب
جديد  ء نموذجية عندما نحاوؿ فيـ شيأالبحث عف الوضوح :ىذا االستعداد يطبؽ بصورة  .7

ما يخص  فيو يبدأ بالسؤاؿ في انفسنا اذا كاف لدينا اي تشويش او عدـ وضوح في
 المعمومات التي قمنا بمعالجتيا. 

ستجابة لبعض نموذجية عندما نتمنى االأمقاومة االندفاعية :ػػ ىذا االستعداد يطبؽ بصورة   .8
 المحفزات او المثيرات او تكويف االستمتاع الذي يعتمد عمى المعمومات التي قمنا بمعالجتيا. 

نموذجية عندما تخمؽ أالبحث عف التماسؾ والترابط المنطقي : ىذا االستعداد يطبؽ بصورة  .1
بصورة  وىذا يعني اننا نراقب، ما عددًا مف االجزاء المتفاعمة والبحث عف التماسؾ  شيئاً 

مستمرة الدرجة التي ليا عالقة بيف المكونات او االجزاء المكونة وتكوف قوية ومستقرة والقياـ 
 . (Bearden&Dodson,2016: 23-24)  بتعديالت عمييا
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   Habits : key points to Rememberلمتذكر: سةيالرئالعادات والنقاط 
نبالي  اوتوماتيكيًا ونحف عادًة ال ةا مروضفينا مما يؤدي الى اف سموكياتن اً عاداتنا راسخة جد .0

 بأفعالنا. 
العادات الجيدة صعبة التطور وسيمة التعايش معيا ، والعادات السيئة سيمة التطور وصعب   .3

 التعايش معيا.
 .دائماً  وتحصؿ عمي اذا انت تحافظ عمى العمؿ الذي دائمًا تقوـ بو سوؼ تحافظ عمى ما  .4
واذا كنا اكثر حذرًا مف ىذه االجزاء سوؼ نكوف اكثر ، تصرفاتنا العادات ىي دائمًا اجزاء مف   .5

 احتمالية التعديؿ او تغيير العادات غير المنتجة وزرع العادات االيجابية المنتجة.  
 كيؼ نستخدـ اجزاء متقطعة لتغيير اجزاء التصرؼ .   .6
 المنتجة: جديدة الستبداليا بالعادات غير  منتجةنتعمـ كيؼ نبتكر او ننتج عادات    .7

 أػ التشخيص الواضح لمعادة غير المنتجة.   
 ب ػ تعريؼ العادة الناجحة الجديدة .   

 جػ ػ وضع وابتكار خطة مف ثالث خطوات واكثر. 
، التي تؤثر  العادات غير المنتجةالزالة اليجابية ونتخذ خطوات امف العادات السمبية و  نحدد كالً   .8

 .  عمينا بطريقة سمبية 
 منظور والتحدث الذاتي .  نحو  عمى تطوير طاقاتنا العاداتية بنحف نعمؿ  .9

(Brault&Seaman,2006: 75) 

 
 :  وتحسيف عمؿ الذاكرةالمعرفة الحديثة 

          Modern Cognition and Enhanced Working Memory 

، وفي سمسمة مف قابمية او سعة الذاكرة العاممة ربما تكوف ىي المفتاح لمفيوـ المعرفة الحديث       
حالة كاممة لمفيوـ االنساف  أسساالمذيف  (Tom Wynn( و)Fred Coolidge)المقاالت لمعالميف 

الفردي ، ولكف زيادة في سعة الذاكرة العاممة تشير الى قابمية مسؾ المعمومة ذات العالقة باليدؼ في 
 العقؿ عندما تحقف بالمعرفة او بالميارات والتصرفات السموكية . 

 :  سعة الذاكرة العاممة تجعؿ اإلنساف المعاصر زيادةإف     

anatomically modern humans     (AMH)  ال و   اكثر قدرة عمى مسؾ المعمومة في الذاكرة
المنافسة او اشارات المنافسة  والىداؼ المقصودة في وجاالمعمومة المتعمقة بالسموكيات المنتجة و  سيما 
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افضؿ لمقاومة التحير  نحو  جيز ب (AMH)ىكذا بموجب مفيوـ التحدي او ردود فعؿ المنافسة ، و 
 & Wynn)وتجنب العادات غير المنتجة في التفكير والسموؾ  ، وىذه القابمية ركز عمييا العالماف 

Coolidge)بتكار المعرفي وخمؽ نخراط في االكتشاؼ عالقات جديدة  واالافي   اً النيا كانت اساس
 . (Rossano, 2010: 86)واستعماؿ الرموز  

 
 

 مناقشة الطار النظري :
  ) ما وراء الذاكرة( : متغير أوًل .  

لما لو دور ميـ  " مراقبة الذاكرة " عمى مكوف  يركز (Brown,1978) أنموذج .  4
في األفعاؿ التنفيذية ، وىذه األفعاؿ التنفيذية تكوف ذات كفاية تقوـ بتنظيـ 

ف نموذج براوف يختمؼ عف انموذج ويمماف الذي السموكيات المعرفية وبيذا فا
اىتـ بارتقاء ماوراء الذاكرة في مرحمة الطفولة المبكرة واستخدـ مصطمح العقؿ 

 إلى ماوراء الذاكرة. مشيراً 
عمى تحميؿ المكونات الرئيسية ( يقـو  Nelson&Narens,1994) . انموذج  3

وأكدا عمى أىمية ، االسترجاع المختمفة لنظاـ الذاكرة وىي االكتساب واالحتفاظ و 
عممية المراقبة والتحكـ لكونيما اآلليات األساسية لوصؼ التفاعؿ بيف مكونات 

وراء  ما)عمى دور  (جولد سميث وآخروف) نموذج أما وراء الذاكرة وىذا ما أكده 
في تحسيف أداء عمميات الذاكرة مف خالؿ مكونيف رئيسيف لما وراء  (الذاكرة

 . الضبط والتحكـو مراقبة  الذاكرة ىما ال
التشخيص  –تكوف مف )الوعي ي ( وراء الذاكرة ما)أكدت ميمر في انموذجيا أف  . 4

 .المراقبة ( –
اىتمامًا  ىأول األنموذجات( مف اكثر Flavell&Wellman,1977 )أنموذج .  5

فيا ومعرفة قدراتيا والثقة بيا مف حيث قياميا بوظائ ( بعمميات الذاكرة بػػػ )الوعي
( فالفيؿ ) اليومية عف طريؽ استخداـ االستراتيجيات المناسبة لمتذكر ، كما يعد 

وأوؿ مف تحدث عنيا وفسرىا ،  (ما وراء الذاكرةػػ )ىو المؤسس الحقيقي ل
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ما )رؤيتيـ عف   اقدم( ولماف ) ،  ونتيجة لتعاونو مع العالـ  بصورة مفصمة
بالذاكرة مف حيث مدى وعي الشخص  عمى انيا المعرفة المرتبطة ( وراء الذاكرة

اثناء عممية في لمكيفية التي يعمؿ نظامو المعرفي في معالجة المعمومات 
السترجاع ، اي انيا المعرفة التي يطورىا الفرد عف ذاكرتو ااالكتساب والتخزيف و 

، مف حيث معرفتو كيؼ تتـ عممية اكتساب المعمومات وتخزينيا واسترجاعيا 
( لػػ )ما وراء Flavell and Wellman's ,1977) يعد تصنيؼ وكذألؾ

االساس النموذجيـ الخاص بػػ )ما   اوقد كّون، الذاكرة( ىو االساس النظري ليا 
 نموذجيـ مف :أوراء الذاكرة ( عمى  اساس  نظريات عامو لمذاكرة، ويتكوف 

أ . المتغيرات المتصمة بوعي الفرد وخصائص ذاكرتو مف حيث نظميا وسعتيا 
 رتو عمى التذكر.وقد

ب . خصائص المتغيرات المرتبطة  بالميمة مف حيث ، مدى سيولتيا ،او 
 صعوبتيا ، وكيفية تذكرىا ، وىؿ سيتذكر الفرد بسيولة اـ صعوبة ولماذا ؟

ج . المتغيرات المرتبطة باالستراتيجيات المستخدمة ويقصد بيا مدى وعي 
 .  وتخزينيا بكفاءة الشخص بالكيفية التي يتـ بيا تشفير المعمومات

 
وفي ضوء ماتقدـ مف مزايا  يتمتع بيا ىذا األنموذج عف األنموذجات األخرى  تبناه      

الباحث إطارًا نظريًا كونو األقرب الى طبيعة بحثو ، فضاًل عف أف المقياس المتبنى 
 Flavell)معد في ضوء األدب النفسي لػػػػػػ ) ما وراء الذاكرة ( ومف ضمنو أنموذج 

and Wellman's ,1977) . 
    

 ثانيًا . )عادات العقؿ المنتجة( : 
( يعد واحدًا مف األنموذجات الميمة التي  Marzano,1992)نموذج إف أ            

حققت نجاحًا في رفع كفاءة التعمـ وفي بناء " عادات العقؿ المنتجة "  ،  وكونو يتفؽ 
ضال ف ، مكانية تعميـ الذكاء وتطويرهمع وجيات النظر المعاصرة التي تشير الى ا
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عف أف ىذا األنموذج  وتحديدًا البعد الخامس منو " عادات العقؿ المنتجة " لـ يخضع 
ستناد الدراسات التي ، وقمة  لمدراسة في بيئتنا المحمية  تناولو في البيئة العربية ، وا 

تبناه الباحث إطارًا  ىذا األنموذج  ، لذلؾ الىمقياس )عادات العقؿ المنتجة( المتبنى 
 مدى إمكانية تطبيقو في البيئة العراقية . تعرؼ نظريًا في تفسير نتائج البحث ، و 

 

 : البحث يالعالقة المنطقية بيف متغير 
 ةالطرؽ الترابية ، فأوؿ مر  فيتتشكؿ عاداتنا وتختزف في عقولنا كما تشكؿ اطارات المركبات اثرىا     

وقد يتالشى اذا لـ يتكرر ، كما يتالشى اثر االطارات  ،ىذه العادة بسيطاً  نمارس فييا العادة يكوف اثر
وطبيعة العادة العقمية عبارة عف صور واصوات واحاسيس ومشاعر ، وتمثؿ ، الرياح  واذا ىبت عمي

 تالممارسة السابقة لتمؾ العادة وتختزف ىذه المعمومات عمى شكؿ مركبات كيميائية ، فإذا  تكرر 
دة تعمقت وتأصمت وتجذرت اكثر في عقؿ االنساف حتى تصبح مثؿ الطريؽ المحفور حفرًا ممارسة العا

اثر ىذه العادة مف الدماغ ينبغي تخزيف صورة  واصوات واحاسيس في  ما زاؿ في االرض اليابسة ، و 
   . (07: 3118)الفقيو ،  المكاف الذي تخزف فيو العادة

مـ حينما يقوـ بتطوير مدى عادات العقؿ انما يقوـ بعمميات ( اف المتع3::0)مارزانو، طبقًا لػػػػ   
االنتباه والمالحظة والتعرؼ عمى الخصائص والمكونات ثـ البدء بتحويؿ االشياء وانماط عمميا معًا في 

 وويقوـ بالتدريب عمى ممارستيا ادائيًا ثـ يقوـ بفعؿ االداء الناجح ثـ يكررىا ثـ يتطور لدي، عالقة 
تمؾ العادة لكي الى مناسبة يحتاج فييا  ةرة طاقة معرفية يمكف اف تظير في ايمخزوف عمى صو 

 .(009: 3116و عمور، )قطامي ،  يظيرىا عمى صورة اداء

عمى اكتساب معرفة جديدة وتحقيؽ  الطمبة( اف مساعدة 3::0)مارزانو،  أكدذاتو وفي  السياؽ       
عندما يكوف وال سيما جانب ميـ مف جوانب التعمـ  ،تكامميا مع ما يعرفونو مف قبؿ واالحتفاظ بيا 

عمى االستراتيجيات التي تساعدىـ في وصؿ المعرفة الجديدة بمعرفتيـ  فيركزو  إذالمحتوى جديدًا ، 
  ؽ ليا معنى ويجعمونيا جزءًا مف ذاكرتيـ طويمة المدىائالسابقة وتنظيـ المعرفة الجديدة بطر 

 . (06ػػ05: 3111)مارزانو،

ىو احد المعالـ االساس لمنظاـ العصبي المركزي ، اف الميؿ الى تكرار ما قد تـ فعمو مف قبؿ  كما     
، سبؽ فعمة مف قبؿ"  والتي تعتمد عمى "ميكانيـز تكرار ما، داخؿ المخ البشري وبعدىا تصبح عادة 
 . (8:  3116)الخزامي،  تنطبؽ ىذه االلية ذاتيا عمى ذاكرة التعمـ
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 Habit)ف لنشاط الذاكرة النوع االوؿ يسمى ذاكرة العادة ي( اف ىناؾ نوع 3::0ديدلي )  حسبب    

memory ) والنوع الثاني يسمى ذاكرة خالصة ،(pure memory)  وذاكرة العادة يقصد بيا المعرفة
لماـ بيا فأننا عندما نتعمـ عزؼ وىي تختمؼ عف التجربة الخاصة لال، التي تـ االلماـ بيا بالخبرة 

نتذكر التجربة الخاصة بتعممنا ليا والذاكرة الخالصة تعبر  ولكف قد ال، موسيقية فأننا نتذكرىا  مقطوعة
 .  (31: 3::0)ديدلي،  تذكر وجبة طعاـ في المناسبة الماضية عف نشاط حضور تجربة معينو مثالً 

او لحظة  : يتعمؽ بحضور الماضي: التكرار  األولى تصنؼ الذاكرة إلى فئتيف مختمفتيف :       
ؽ غير ممتوية ،  ائالذاكرة التي عف طريقيا نحمؿ صور الماضي لالماـ لتشكيؿ فيمنا عف الحاضر بطر 

  عمى ىذا االساس فاف الذاكرة تعد مف الالوعي .,  )عادات العقؿ ( بعضيـقد يطمؽ عمييا 

تعادة الذاكرة وىذا ما وىي محاولة السالعقؿ الواعي  : تعد مفالستعادة  المحظة الثانية مف الذاكرة : 
التكرار  النيا تتوسط المواجية بيف لحظتي الذاكرة :، الذاكرة  ففالتاريخ ىو  لمتأكيد باف (Hutton) قاد
اخر لمذاكرة والذي بدوره ي عنى بمساعينا الحالية الستدعاء  اً يطرح التاريخ احيانًا كونو وجيالستعادة ، و

لتي نعيد تشكيؿ صور الماضي بيا بطريقة انتقائية لتناسب الماضي، يمثؿ التاريخ لحظة الذاكرة ا
 .     (Mitchell,2010: 30-31) حاجات مواقفنا في الحاضر

فالميارات ما ، ىناؾ تغيرات تطورية مشابية في حالة الطريقة التي يتـ بيا استرجاع المعمومات      
المعمومات االكثر صعوبة وفي البحث عف عمى استدعاء  اوراء المعرفية تقود الطمبة ذوي الخبرة ليركزو 

معينات خارجية في حالة استدعاء المواد الصعبة التي تأتي عمى صورة كتب او مالحظات صفية او 
نسبي فأف القميؿ مف الجيد يذىب الى االمور التي ت عد سيمة ويذىب  نحو  مواد اخرى محسوسة وب

مًا يضع لطمبتو ثالثة اسئمة لمبحث عف اجوبة جميعو الى االمور الصعبة ، عمى سبيؿ المثاؿ اف معم
 ليا ، كما يأتي : 

 عف الفمسفة ؟ مستقالً  اً عمـ النفس بوصفو عمم أ. متى بد 0
 . متى كاف فرويد زعيـ مدرسة التحميؿ النفسي ؟ 3
 . مف مؤسس المدرسة البنيوية ؟ 4

انو قد قرأ اسـ المؤسس في  مع انو يعرؼ هيمكف تذكر  فإذا حكـ الطالب باف السؤاؿ الثالث ال     
ولكنو سيركز بداًل مف ذلؾ عمى تحديد المكاف الذي قرأه ، ي حاوؿ تذكر االجابة  مكاف ما ، فانو قد ال

السؤاؿ االوؿ وىو السؤاؿ  عفاف يجيب  ه، واذا كاف بمقدور  وفيو او دونو في مالحظاتو بيف كتب
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يستخمص االجابة لمسؤاؿ الثاني مف  ةمضي لحظوالذي ال يتطمب جيدًا كبيرًا ، فانو قد ي، االسيؿ 
دوف الرجوع الى كتبو ومالحظاتو ،  واذا وجد صعوبة في ذلؾ فانو قد يتعامؿ مع السؤاؿ مف الذاكرة 

بد مف البحث عنيا ،  اف  اف المعمومات المطموبة ال ، إذالثاني كما تعامؿ مع السؤاؿ الثالث 
لي  آ نحو  )ما وراء المعرفة( مع انيا غالبًا ما تحدث ببػػػ لمعرفة ستراتيجيات مف ىذا النوع تظير اىمية اا

الشعوري فانيا تجعؿ التعمـ والتفكير افضؿ مما لو كاف االمر غير ذلؾ  ، وفي نطاؽ المدرسة فاف 
افضؿ مما  نحو  المعرفة بما وراء المعرفة تساعد الطمبة في تحديد الزمف المطموب لدراستيـ وتفكيرىـ ب

، واف المعرفة تتطور نتيجة الخبرة والتدريب نفسيا الطريقة بميع االسئمة يتـ التعامؿ معيا ج تلو كان
 (.3:4ػػػػػػػػ 3:3: :::0في حؿ المسائؿ )عدس، 
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جراءاتو  الفصؿ الثالث : منيج البحث وا 
 

 أواًل. منيج البحث : 
رتباطي ، لدراسة المتغير كما يوجد في إعتمد الباحث في البحث الحالي المنيج الوصفي اال         

الواقع ووصفو والتعبير عنو كميًا ، عبر إعطاء وصؼ رقمي يوضح مقدار وجوده ودرجة 
عتماد اإلجراءات المنيجية ، المتمثمة بػػػ : تحديد ا عف رتباطو مع المتغير اآلخر ، فضلً ا

ستعماؿ االبحث "  وتطبيقيما النيائي و  ي" مقياس أداتيوختيار عينتو وتبني امجتمع البحث و 
   البحث وأىدافو . ةالوسائؿ اإلحصائية المناسبة لطبيع

     

 : إجراءات البحث ثانيًا . 
 مجتمع البحث :  (7)

موضػػوع  يمثمػػوفالبحػػث جميػػع ادفػػراد وادوػػياء أو ادوػػخا  الػػذيف يعنػػي مجتمػػع        
أف يعمػػػـ عمييػػػا نتػػػائج البحثرعبػػػاس و خػػػروف، الػػػح التػػػي يسػػػعح الباحػػػث  موػػػكمة البحػػػث 

ٕٜٓٓ :ٕٔٚ). 
مدارس الثانوية المتميزيف في بغداد رالكرخ اليتألؼ مجتمع البحث مف طمبة      

 طالب  (ٔر(6557وقد بمغ عددىـ  ر ( ،ٕٛٔٓ - ٕٚٔٓوالرصافة( لمعاـ الدراسي ر
( لممتميزات ، في ٔٔلممتميزيف ور (75) ( ثانوية ، منيا17) بيف، موزعيف  ووطالب

 تـ استبعاد ثانوية رالمسرةقد و ، جميع ثانويات المتميزيف في مديريات تربية بغداد الست 
 ( .ٗوؿ روكما موضح في جد ،   فحسبيا تضـ طالبات الرابع العممي لممتميزات( دن

 

 

                                                 
حصؿ الباحث عمى ىذه البيانات مف إدارات المدارس مباشرًة بموجب كتب تسييؿ الميمة الموجية مف  .1

إلى مديريات التربية الست الصرفة /ابف الييثـ /شعبة الدراسات العميا ، / كمية التربية لمعمـو  بغداد جامعة
الرصافة( وكتب تمؾ المديريات الموجية إلى إدارات ثانويات المتميزيف والمتميزات التابعة و  في بغداد )الكرخ

 . (7)ممحؽ ليا  ،  
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  (4جدوؿ )

 توزيع أفراد المجتمع األصمي بحسب مديريات التربية والجنس والمرحمة
 الصؼ                                       

 المديرية  
 الرابع 
 العممي 

 الخامس 
 العممي  

 السادس 
 العممي

 المجموع 

 تربية   .7
 7الرصافة /     

    

 طالباً   448 745 735 768 قناةثانوية المتميزيف لمبنيف / ال
 طالبةً   175 95   95 35 ثانوية المتميزات / شارع المغرب

 طالباً   341  69 745 733 ثانوية القيرواف لمبنيف
 طالباً    533 759 159 175 كمية بغداد لمبنيف

 طالبةً   365 764 755 46 ثانوية األمؿ لمبنات 
 طالبةً   539 764 755 115 ثانوية اإلعتزاز لمبنات 

 تربية   .1
 1الرصافة/     

 طالباً   156 73 758 75 ثانوية المتميزيف لمبنيف / شارع فمسطيف 
 طالبةً   478 744 788 746 ثانوية المتميزات لمبنات /شارع فمسطيف

 تربية   .3
 3الرصافة/   

 طالباً   155 63 85 757 ثانوية الصدريف لممتميزيف 
 طالبةً   335 96 771 711 تميزات ثانوية البتوؿ لمم

 تربية   .4
 7الكرخ/    

               

 طالباً   341 775 711 775 ثانوية المتميزيف/ الخضراء 
 طالبةً   368 736 719 753 ثانوية المتميزات / الخضراء 
 طالبةً   515 749 753 178 ثانوية المتميزات / المنصور 
 طالباً   394 731 718 734 ثانوية المتميزيف / الحارثية 

 تربية    .5
 1الكرخ/     

             

 طالباً   746 74 64 68 ثانوية كمية بغداد لمبنيف / البياع 
    55 ثانوية المسرة لممتميزات /  حي اإلعالـ 

 طالبةً   187 86 98 97 ثانوية حي السالـ لممتميزات 
 طالبًا   97 37 15 35 ثانوية المصطفى لممتميزيف / السيدية 

 طالباً  436 718 89 179 ثانوية المتميزيف 
 تربية   .6
 3الكرخ /    

 طالبًا   65 74 11 14 ثانوية الشييد طالب سييؿ لممتميزيف 
 طالبةً   88 77 19 41 ثانوية الكوثر لممتميزات 

 ًا وطالبةً طالب  3767 7711 7377 7161 (  3،  1،  7مجموع طمبة الرصافة )            
 طالبًا وطالبةً   1745 877 859 7755 ( 3،  1،  7مجموع طمبة الكرخ  )            

 طالبًا وطالبةً   6557 7939 1136 1361 المجموع                 



جراءاتو منيج البحث  الفصؿ الثالث                       وا 
| 17  | 17 

73 
 

 :عينة البحث   (ٕر
العينػػة عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف المفػػردات أو العناصػػر التػػي تػػـ سػػحبيا مػػف المجتمػػع      

 .(ٕٚ: ٖٕٓٓرالجادري،   أو بتعبير  خر إنيا جزء مف ُكؿ، و الذي نريد بحث
، فقد تـ سحب بيدؼ الحصوؿ عمح عينة ممثمة لممجتمع الذي سحبت منو و      

( طالبًا ، 775( ، ور %57( طالبًة ، بنسبة  ر135، بواقع  ر ووطالب  ( طالبٓٓٗر
فقط عمح طمبة   وتممتا، وقد بطريقة عووائية ( مف مجتمع البحث % 43بنسبة ر

ادكثر  ويعتقد الباحث بأنيـ ،  بحسب حدود البحث  ، سب حفالصؼ الخامس العممي 
، مع العرض نود أف نبيف بأف البحث   نطوي عمييا متغيرايإظيارًا لمخصائ  التي 

عينة التحقؽ مف الخصائ  السيكومترية   ، ىي ذاتيا  و( طالب وطالبٓٓٗالعينة ر
  .(٘إظيار النتائج ، كما موضحة في جدوؿ رلمقياسي البحث ، وعينة 

 (  5جدوؿ )         
ظيار النتائج              حسب المديرية والجنس بعدد أفراد عينة التطبيؽ وا 

 إناث           ذكور                المديرية  ت 
 العدد المسحوب العدد الكمي  العدد المسحوب العدد الكمي 

 18 86 35   761  7الرصافة /   .7
 66 786 35       95 1الرصافة /  .1
 11 65 15       85 3الرصافة /  .3
 85 178 31       97  7الكرخ /   .4
 15 91 18       86 1الكرخ /   .5
 74 711 15      755  3الكرخ /   .6
 135 764   775 635 المجمػػػػوع  
 ة  وطالب طالب 455=   135+     775    مجموع أفراد العينة   

 
 :  أداتا البحث  (ٖر

البحػػػث ، أي مقياسػػػي ر مػػػا وراء  يإف تحقيػػػؽ أىػػػداؼ البحػػػث يتطمػػػب تػػػوافر أداتػػػ       
العقػػؿ المنتجػة( ، فقػػد تػـ تبنػي ىػػذيف المقياسػيف ، وفيمػػا يػأتي عرضػػًا  الػذاكرة ، وعػادات 

 عتمادىما : اللإلجراءات العممية المتبعة 
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 : (Scale  Metamemoryوراء الذاكرة  ما)مقياس  ( أ)
بعػػػد اطػػػلع الباحػػػث عمػػػح المقػػػاييس ذات العلقػػػة بػػػػػػ ر مػػػا وراء الػػػذاكرة(  وجػػػد اف             

        ىػػو المقيػػاس المناسػػب ، إذ  أعػػده  (ٕرالممحػػؽ (Troyer & Rich,  2002)مقياا     
(  فػػي ضػػوء اددب النفسػػي ذات العلقػػة بػػػػػ رمػػا وراء الػػذاكرة ( فضػػًل عػػف يػػجر تروبػػر، ور 

الو فػػػػػي البحػػػػػوث التػػػػػي تناولػػػػػت المتغيػػػػػر وقياسػػػػػو ، وقػػػػػد عرفػػػػػا  رمػػػػػا وراء الػػػػػذاكرة سػػػػػتعما
(Metamemory   : دراكػػو ليػا بمػػا بأنيػا مػد  رضػا الفػػرد عػف  ػػدرات الػذاكرة لديػو ، وا 

والقمػػؽ ، و ػػدرة الػػذاكرة لديػػو عمػػى  يحتويػػو ىػػذا الرضػػا مػػف انفعػػاالت كالثقػػة واالىتمػػاـ ،
اء، واسػتخدامو السػتراتيجيات أو مسػاعدات التػذكر دوف أخطػمػف  وأداء وظائفيا اليوميػ

 .  ( Troyer & Rich , 2002:19-21) المختمفة
 يتكوف المقياس مف ثلثة مجاالت :     

: يستعمؿ لتقدير مدى رضػا الفػرد  Memory Satisfactionادوؿ : الرضا عف الذاكرة 
 ( فقرة . ٛٔعف قدرة الذاكرة لديو ، ويتكوف مف ر

( ٕٓ: يسػػتعمؿ لتقػػدير وظيفػػػة الػػذاكرة اليوميػػة ، ويتكػػوف مػػػف ر Ability قػػدرة الثػػاني : ال
 فقرة تمثؿ كؿ واحدة منيا خطأ مف أخطاء الذاكرة اليومية . 

سػػتراتيجيات سػػتعماؿ الفػػرد الا: يسػػتعمؿ لتقػػدير مػػدى  Astratigyسػػتراتيجية الثالػػث : اال
 ( فقرة . ٜٔومساعدات التذكر المختمفة ، ويتكوف مف ر

( ، فضػًل عػف إجػراءات صػدؽ  ٖٕٔٓعربتو وعرقتو لمبيئػة العراقيػة رالحسػيف ،          
الترجمػػػة : بترجمتػػػو لمغػػػة العربيػػػة ثػػػـ إعػػػادة ترجمتػػػو لمغػػػة اإلنكميزيػػػة ثػػػـ تحكػػػيـ النسػػػختيف 

بػيف نسػختي المقيػاس ذات التػرجمتيف العكسػّيتيف ، والتحقػؽ مػف  تفػاؽ عػاؿ  اوالوصوؿ إلح 
الصدؽ والثبات والموضوعية ، وأصبح المقياس بصػيغتو النيائيػة الخصائ  السيكومترية 

ف : العاوػػػرة رأوػػػعر بػػػالقمؽ إزاء ذاكرتػػػي ( مػػػف ي( فقػػػرة ، بعػػػد حػػػذؼ فقػػػرت٘٘يتكػػػوف مػػػف ر
مجاؿ رالرضا عف الذاكرة( ، وادولح رأنسح دفػع القػوائـ فػي وقتيػا( مػف مجػاؿ رالقػدرة ( ، 

 ييس الفرعية كما يأتي : المجاالت أو المقا بيفوبذلؾ توزعت الفقرات 
 ( فقرة . ٚٔالرضا عف الذاكرة  : ر .ٔ
 ( فقرة .  ٜٔالقدرة   : ر .ٕ
 ( . ٜٓ-ٕٛ:  ٖٕٔٓ( فقرة رالحسيف ، ٜٔستراتيجية   : راال .ٖ
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  :  وتأخػػذ ادوزافدائمػػًا ، لالبػػًا ، أحيانػػًا ، نػػادرًا ، أبػػدًا ،  المقيػػاس خماسػػي البػػدائؿ :     
 لي . عمح التوا 7،  1،  3،  4،   5
 نو يوتمؿ إ، إذ  المتغير لتفسير نظرياً  إطاراً (  وولماف فالفيؿر   أنموذج الباحث عتمدا      
ستراتيجية ، وأف وراء الذاكرة " : الرضا عف الذاكرة ، والقدرة ، واال مكونات " ما عمح
ي معد( المنظر ادوؿ في موضوع ما وراء المعرفة ، ومنيا ما وراء الذاكرة ، واف Flavellر

     الصمة بمتغير ذو(  Flavellعتمدا عمح اددب النفسي ، بضمنو أنموذج راالمقياس قد 
    وراء الذاكرة( .  رما 

 : Productive Habits of Mindمقياس عادات العقؿ المنتجة   ( ب)
( عمح وفؽ ٕٙٔٓ( بناء ر السعداوي ،  عادات العقؿ المنتجةتبنح الباحث مقياس ر       

عػادات العقػؿ المنتجػة ( لػػػ ر روبػرت مػارزانو ( ،  –البعػد الخػامس  –بعاد التعمـ ر أ أنموذج
 :  ر عادات العقؿ المنتجة ( لػػػػ المنظر تعريؼ  تـ اعتمادوقد 

سػػموكيات يسػػتعمميا المقكػػروف والنا ػػدوف المنظمػػوف لػػذواتيـ وتمكػػف األفػػراد مػػف  "   
ا تسػاعدىـ عمػى تعمػـ أيػة خبػرة  ػد السيطرة عمى سموكياتيـ وعمميػاتيـ فػي التفكيػر كمػ

 (.  ٛٔ-ٚٔ:  ٕٓٓر مارزانو و خروف ،  "  في المستقبؿف إلييا يحتاجو
( موقفًا سموكيًا لطمبة المرحمة اإلعدادية ، ٖٓيتكوف المقياس في صورتو النيائية مف ر       
 ثلثة مجاالت فرعية :  بيفتتوزع 

: أف يكوف الفرد عمح وعي  Self-Organizationتنظيـ الذات  ادوؿ : عادات القدرة عمح
بتفكيره ، وأف يضع خططًا فعالة ، وأف يكوف عمح وعي بالمصادر الضرورية 
ويستخدميا ، وأف يكوف حساسًا لمتغذية الراجعة ، وأف يقّوـ فاعمية أفعالو ،  يتضمف 

 ( مواقؼ سموكية .  ٓٔر
أف يكوف الفرد دقيقًا وأف :  Critical Thinkingالتفكير الناقد  الثاني : عادات القدرة عمح

يسعح لمدقة ، وأف يكوف واضحًا وأف يسعح لموضوح ، وأف يكوف منفتح العقؿ ، وأف 
ندفاعية ، وأف يتخذ موقفًا حيف يقتضي الموقؼ ذلؾ ويسوغو ، وأف يكوف يكبح اال

       ( موقفًا سموكيًا .       ٕٔحساسًا لمواعر اآلخريف ومستوى معرفتيـ ، يتضمف ر
أف يندمج الفرد :   Thinking    Creativeالتفكير اإلبداعي الثالث : عادات القدرة عمح

تموح مؤورات الحموؿ أو اإلجابات في ادفؽ ، وأف  بكثافة في مياـ حتح حيف ال
يتجاوز حدود معرفتو وقدراتو ويتحداىا ويوسعيا ، وأف يولد ويكوف معايير خاصة بو 
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ؽ جديدة لرؤية الموقؼ ائويحافظ عمييا ، وأف يولد ويتوصؿ إلح طر  لمتقويـ وأف يثؽ فييا
نو ، ا( مواقؼ سموكية رمارز ٛخارج الحدود المتعارؼ عمييا في المعيار، يتضمف ر

 (.    ٔٚ:  ٕٙٔٓر السعداوي ،   (ٚ٘:  ٕٓٓٓ
، ال أقـو    المقياس ثلثي البدائؿ : أقوـ بيذا السموؾ دائمًا  ،  أقـو بيذا السموؾ أحياناً       

عمح التوالي في حالة المواقؼ اإليجابية ، وفي  ٔ،  ٕ،  ٖبيذا السموؾ أبدًا  ، وتأخذ ادوزاف : 
( ٙعمح التوالي ، جدوؿ ر  ٖ،  ٕ،  ٔحالة المواقؼ المعكوسة ر السمبية( تأخذ ادوزاف :  

 يوضح ذلؾ. 
 ( ٙجدوؿ ر

  والسمبي  اإليجابي الصوغالمواقؼ ذات 
 )السمبي(  المعكوس الصوغالموا ؼ ذات   اإليجابيالصوغ ت الموا ؼ ذا

1  ،5  ،7  ،9  ،77 ،71  ،73 ،76 
79  ،15  ،11  ،13  ،15 ،17  ،18  

7  ،3  ،4  ،6   ،8  ،75  ،74 ،77   
75  ،78  ،17  ،14  ،16 ، 35  ،19   

   

والموضوعية ،   ،والثبات ، كتسب المقياس الخصائ  السيكومترية : الصدؽ اوقد      
  . (ٖ( موقفًا سموكيًا، ر ممحؽ ٖٓوالمقياس بصيغتو النيائية يتكوف مف ر

  (ٚٚ-ٓٚ: ٕٙٔٓرالسعداوي،                                                                
عتمدىا الباحث في التحقؽ مف الخصائص السيكومترية : مؤشرات   ااإلجراءات التي   ( جر

  ، وكما يأتي : ثبات والموضوعية لمقياسي البحثالصدؽ  وال
وتستند ىذه  الطريقة إلح استطلع  راء المحكميف عمح علقة كؿ )أواًل(. صالحية الفقرات:          

مفردة / بند مف بنود المقياس أو المواقؼ السموكية رالسمة/الصفة أو القدرة(، المطموب 
   . (ٜٔ٘: ٕٓٔٓاف، وذلؾ بعد تحديد المفيـو رسميم، قياسيا 
مف حيث كونيا أو المواقؼ السموكية  مف اجؿ تقدير مدى صلح الفقرات و        

مة الفقرات لمتطبيؽ عمح ءصالحة اـ غير صالحة لقياس ما وضعت دجمو ومدى مل
أو المواقؼ السموكية الفقرات  صوغالبيئة العراقية مع اقتراح التعديلت الملئمة في 

 يف بصيغتييما ادولية الباحث المقياس ، عرضح بدائؿ االستجابة  والتعرؼ عمح صل
مف المختصيف محكمًا ( ٗٔر المحكميفعمح مجموعة مف  رزمة واحدة ، ( ٕر ممحؽ 

رالممحؽ عمـ النفس التربوي ، عمـ النفس العاـ ، والقياس والتقويـ واإلرواد النفسي في 
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وبدائؿ الفقرات ، أو حذؼ أو إضافة  الرأي في صلح الِفقرات والمجاالت لبياف( ٖ
فقرات أخرى أو أي تعديؿ مقترح ، بما يجعؿ كؿ مقياس ملئمًا لعينة البحث ، وىذا ُيعد 

، عبر قياـ عدد مف المحكميف " Face Validity " وسيمة لقياس الصدؽ الظاىري 
مف أنو  المتخصصيف بتقدير مدى تمثيؿ فقرات المقياس لمصفة المراد قياسيا عمح الرغـ

 (.ٗٗ: ٜٔٛٔأقؿ أنواع الصدؽ أىمية رالزوبعي و خروف ،
مف معيارًا لقبوؿ الفقرة المحسوبة  ( Chiػػػػػػػ Squareقيمة رمربع كاي  اعتمادوب     

السادة التي أوار إلييا البسيطة ادخذ بجميع التعديلت و  ،عدمو لكل المقياسيف
( لجميع فقرات المقياسيف، أكبر ٗٔر إذ كانت قيمة مربع كاي المحسوبة ، فو المحكم

( فقد تبيف ٔ( ، بدرجة حرية رٓر٘ٓ( عند مستوى داللة  رٖرٗٛمف القيمة الجدولية ر 
 أف جميع فقرات المقياسيف صالحة . 

 )ثانيًا(. تعميمات مقياسي البحث :    
ادات العقؿ عو ما وراء الذاكرةبعد أف تـ التأكد مف صلح فقرات مقياسي البحث "            

"  تـ وضع تعميمات ترود المستجيب مف أفراد العينة في إستجابتو عمح فقرات  المنتجة
( ، ولغرض معرفة مدى وضوح التعميمات ووضوح الفقرات لدى ٗكؿ مقياس ، ممحؽ ر

أفراد العينة ، والوقت المستغرؽ لإلجابة عمييا ، تـ تطبيؽ المقياسيف رممؼ واحد( عمح 
( طالبًا وطالبة ،  وقد تبيف أف فقرات المقياسيف وبدائؿ ٕٗمؤلفة مف رعينة إستطلعية 

اإلجابة والتعميمات واضحة ومفيومة لدييـ ، واف الوقت المستغرؽ لإلجابة  كاف بمتوسط 
 .  ( دقيقةٕٓر

 )ثالثًا(. تصحيح مقياسي البحث :   
 فقرات مقياسرمافي ضوء موافقة السادة المحكميف عمح بدائؿ اإلجابة الرباعية ل    

مع المرحمة الدراسية دفراد العينة  " طمبة ثانوية " ، فقد تـ  تتلءـوراء الذاكرة(، كونيا 
 أـحسب الفقرة اذا كانت ايجابية ب( و ٗالح  ٔعتمادىا  ، وتراوحت أوزاف اإلجابة بيف را

حسب بو ( ٖالح  ٔومقياس ر عادات العقؿ المنتجة( الذي تراوحت اوزانو بيف ر،  سمبية 
    ايجابيًا . أـالموقؼ اذا كاف سمبيًا 
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     التحميؿ اإلحصائي لفقرات المقياسيف :  ) رابعًا( .        
توير القوة التمييزية إلح قدرة المقياس عمح التفريؽ أو التمييز القوة التمييزية لمفقرات : 

حسنًا والمفحوصيف  الذيف يظيروف أداًء ضعيفًا  بيف المفحوصيف الذيف يظيروف أداءً 
 (ٜٛ: ٕٔٓٓفي االختبار ككؿ ،  وبعبارة ُأخرى يعد االختبار مميزًا رميخائيؿ، 

واليدؼ مف تحميؿ فقرات المقياس ىو اإلبقاء عمح الفقرات الجيدة التي تميز بيف      
مقاييس النفسية ىو أف ف مف الوروط الميمة لفقرات الإادفراد الخاضعيف لمقياس ، إذ 

بيف ادفراد مف ذوي الدرجات العالية   Discrimination powerتتصؼ بقوة تمييزية 
وادفراد مف ذوي الدرجات الواطئة في الصفة أو السمة المراد قياسيا 

( إلح أف حجـ عينة Henry Soon 1971ويوير  ر، ( Gronlund,1981:253ر
  . ( مسػػتجيبٓٓٗيقؿ عف ر الالتحميؿ اإلحصائي الملئـ يفضؿ أف 

 ( ٛٙ:  ٕٛٓٓرإبراىيـ ،                                                              
عمػػػح نحػػػو  عوػػػوائي ،  ة  وطالبػػػ ب  ( طالػػػٓٓٗختيػػػار عينػػػة البحػػػث رالػػػذلؾ كػػػاف          

 يتلءـ مع اليدؼ مف تحميؿ الفقرات لمحصوؿ عمح فقرات مميزة. 
ستبعاد المفقرات و    Discrimination powerتخراج القوة التمييزية ساولغرض     

الفقرات غير الُمَميَزة ، رتبت الدرجات الكمية التي حصؿ عمييا المستجيبوف ، مف أعمح 
% ٕٚ% مف اإلجابات التي تمثؿ الدرجات العميا ، وٕٚدرجة إلح أدنح درجة ، وسحبت 

لتمثؿ المجموعتيف الطرفيتيف ، وقد كاف عدد  مف اإلجابات التي تمثؿ الدرجات الدنيا ،
وراء الذاكرة( و ر عادات  أفراد كؿ مف المجموعتيف العميا والدنيا ، لكؿ مف مقياسي رما

 طالب  ( ٓٓٗ% مف حجـ العينة البالغة رٕٚ( ، وىي نسبة ٛٓٔالعقؿ المنتجة ( ر
، ودرجات  (158-185)، وقد كانت درجات أفراد المجموعة العميا تنحصر بيف  ة  وطالب

       لمقياسر ما وراء الذاكرة( ، أما مقياس  (77 -141)أفراد المجموعة الدنيا تنحصر بيف 
-85)ر عادات العقؿ المنتجة ( فقد كانت درجات أفراد المجموعة العميا فيو تنحصر بيف 

 . (50 -  66)، ودرجات أفراد المجموعة الدنيا تنحصر بيف   (74
 ( t-testنحراؼ المعياري وتطبيؽ اإلختبار التائي رتوسط الحسابي واالتـ حساب المو      

 لػ " عينتيف مستقمتيف " لمعرفة داللة الفروؽ بيف المجموعتيف الطرفيتيف العميا والدنيا  لكؿ 
( فقرة ، و رعادات العقؿ المنتجة ( ٘٘وراء الذاكرة( ر فقرة مف فقرات المقياسيف  ر ما

القيمة التائية المستخرجة مؤورًا لتمييز كؿ فقرة ، عبر مقارنتيا  ( فقرة  ، وُعدَّت ٖٓر
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وراء  ما ر ( ، وقد تراوحت القيمة التائية لفقرات مقياسٔرٜٙبالقيمة التائية الجدولية   ر
أما ،  ( 214( بدرجة حرية ر   0.05عند مستوى ر ، ( 15.946-2.214)بين   (الذاكرة

          عند مستوى( ، 10.701–3.385اوحت بيف رمقياس عادات العقؿ المنتجة فقد تر 
تضح مف نتيجة التحميؿ اإلحصائي أف جميع  ،  ( 214( بدرجة حرية ر   0.05ر وا 

 ( : t( إلح القيمة التائية رٛ( و رٚفقرات المقياسيف مميزة ، كما يوير جدوؿ ر
 (  7جدوؿ )

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت 
 T-testسوبة *المح

 الداللة عند
 الوسط الحسابي  0.05مستو   

Mean    

 نحراؼ المعيارياال 
Std. Deviation 

 الوسط الحسابي 
Mean     

 نحراؼ المعيارياال 
Std. Deviation 

      أوآل . الرضا  عف الذاكرة

 دالة 4.412  0.9300 2.9352  0.6864 3.4259 7
 دالة 8.588  0.8358 2.2593   0.6223 3.1204 1
 دالة 4.486  0.8830 2.8796   0.8226 3.4019 3
 دالة 15.757 1.0296 2.1204   0.4499 3.8241 4
 دالة 12.739  0.9574 2.5926   0.4123 3.8704 5
 دالة 9.696  0.8364 2.4630   0.7169 3.4907 6
 دالة 15.946 1.0229 2.0158   0.4905 3.5793 7
 دالة 9.626 1.1718 2.6389 0.5383  3.8333 8
 دالة 214‚2 1.0809 2.0374 1.1240 2.3704 9
 دالة 11.704  0.9747 2.3241   0.6720 3.6574 75
 دالة 10.788  0.8457 2.2963   0.7671 3.4815 77
 دالة 5.387  0.9660 2.0370 1.0770 2.7870 71
 دالة 6.797  0.9920 1.6852 1.0879 2.6481 73
 دالة 10.326 1.0536 2.5463   0.5979 3.7500 74
 دالة 5.828  0.9273 1.6667 1.0536 2.4537 75
 دالة 12.895  0.9205 2.2222 0.6879   3.6481 76
 دالة 10.256  0.9768 2.2870   0.8354 3.5556 77

      ثانيًا.  القدرة

 دالة 11.056 1.1685 2.2130  0.6742 3.64811 78
 دالة 10.048 1.1027 2.2870  0.7627 3.5833 79
 دالة 8.917 1.1061 6.6389  0.6089 3.7222 15
 دالة 11.399 1.0051 2.2130  0.5546 3.4722 17

 سموب العينتيف الطرفيتيفأمعامالت تمييز فقرات مقياس )ما وراء الذاكرة ( ب
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  (. 214( بدرجة حرية )  0.05( عند مستو  )   1.96* القيمة التائية الجدولية تساوي ) 

 

 دالة 10.519 1.0470 2.3458  0.6284 3.5833 11
 دالة 9.939  0.9715 2.0093  0.6371 3.1204 13
 دالة 13.349  0.9184 2.2500  0.5569 3.6296 14
 دالة 11.382  0.9218 2.1389  0.5985 3.3426 15
 دالة 10.452  0.9517 2.1389  0.6948 3.3241 16
 دالة 11.120 1.0333 2.0833  0.7280 3.4352 17
 دالة 11.339  0.9993 2.4630  0.5774 3.7222 18
 دالة 10.697 1.0246 2.3426  0.6002 3.5648 19
 دالة 11.531  0.9629 2.2315  0.5176 3.4444 35
 دالة 7.510 1.1158 2.7315  0.6557 3.6667 37
 دالة 9.967 1.0942 2.7130  0.4358 3.8426 31
 دالة 11.649 1.0300 2.2037  0.6568 3.5741 33
 دالة 9.301  0.9651 2.1759  0.6031 3.1944 34
 دالة 9.788  0.9708 2.4112  0.5877 3.4815 35
 دالة 8.361  0.9807 2.3611  0.7255 3.3426 36

      ثالثًا. االستراتيجية

 دالة 6.142  0.8952 1.7593 1.1497 2.6204 37
 دالة 7.522  0.7203 1.7963 1.0417 2.7130 38
 دالة 10.906 0.8120  1.5648 1.0894 2.9907 39
 دالة 10.989  0.9040 1.8796 0.9768 3.2870 45
 دالة 7.666  0.7536 1.4537 1.1720 2.4815 47
 دالة 8.917  0.7164 1.3056 1.1557 2.4722 41
 دالة 9.378  0.6479 1.3611 1.1777 2.5741 43
 دالة 7.346 1.0549 1.9074 1.0936 2.9815 44
 دالة 4.500 1.1231 2.5185 1.0215 3.1759 45
 دالة 11.477 0.8081  1.6019 1.0812 3.0926 46
 دالة 11.037  0.9582 2.0833  0.7976  3.4074 47
 دالة 10.632  0.8764 1.8704  0.9768 3.2130 48
 دالة 11.570  0.9541 1.9259  0.7908 3.3056 49
 دالة 13.283  0.8184 1.6111  0.9871 3.2500 55
 دالة 12.261  0.6479 1.3611 1.1030 2.8704 57
 دالة 9.739  0.8805 1.5185 1.1175 2.8519 51
 دالة 10.970  0.9937 2.0556  0.8217 3.4167 53
 دالة 10.071  0.8234 1.5648 1.0542 2.8611 54
 دالة 8.981 0.8858 1.9815  0.9466 3.1019 55
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القيمة التائية  لمجموعة الدنيا ا المجموعة العميا  ت 
 المحسوبة *

T-test 

 الداللة 
 عند مستو  

0.05 
 الوسط الحسابي 

Mean  
 نحراؼ المعيارياال 

Std. Deviation 
 الوسط الحسابي 

Mean 
 نحراؼ المعيارياال 

Std. Deviation 

 اواًل . تنظيـ الذات

 دالة 6.071 0.6265 1.6667 0.6287 2.1852 1
 دالة 7.171   0.7774 2.1111 0.5272 2.7593 7
 دالة 8.012 0.7550 2.1667 0.4214 2.8333 9
 دالة 6.821 0.7908 1.9722 0.5915 2.6204 77
 دالة 682‚6 0.6604 1.7778 0.6009 2.3519 73
 دالة 6.387 0.6622 2.1389 0.5469 2.6667 17
 دالة 10.701  0.6813 1.6111 0.5869 2.5370 15
 دالة 9.655  0.7058 1.6852  0.5206 2.500 11
 دالة 9.821  0.6873 1.9352 0.4703 2.7222 15
 دالة 7.176 0.7825 2.2037  0.4153 2.8148 16

 ثانيآ. التفكير النا د    

 دالة 5.643 0.8011  2.1111  0.2867 2.6204 3
 دالة 8.154  0,7369 2.2130 0.3734 2.8611 4
 دالة 5.322  0.6909 1.9074 0.5546 2.3611 8
 دالة 7.478 0.7325 2.0741 0.4787 2.7037 75
 دالة 7.728  0.7550 2.1667  0.4355 2.8148 74
 دالة 3.385  0.7032 2.5278 0.4826 2.8056 76
 دالة 6.683  0.7032 2.3611 0.3641 2.8704 ؟
 دالة 6.436  0.7818 2.0741  0.5773 2.6759 78
 دالة 5.864  0.7963 1.9630 0.4854 2.7315 79
 دالة 4.659 0.7627  1.9167 0.6333 2.3611 15
 دالة 5.821  0.7138 1.7037  0.6886 2.2593 11
 دالة 7.903 0.7852  2.0158 0.4898 2.7222 19

 ثالثًا . التفكير االبداعي 

 دالة 9.926  0.7299 1.8333  0.5774 2.7222 7
 دالة 7.394 0.7140  1.9352   0.5658 2.5833 5
 دالة 9.720  0.7411 0463‚2  0.3986 2.8333 6
 دالة 9.314  0.6978 1.7870  0.5331 2.5741 77
 دالة 10.349  0.6795 2.0741  0.3659 2.8426 75

 ( 8جدول ) 

 سموب العينتيف الطرفيتيفأمعامالت تمييز فقرات مقياس )عادات العقؿ المنتجة ( ب
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  (. 214( بدرجة حرية )  0.05( عند مستو  )   1.96القيمة التائية الجدولية تساوي ) * 

الداخمي االتساؽ إف معامؿ )اإلتساؽ الداخمي( :   لممجاؿرتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية اأسموب 
: ٜٜٛٔف فقرات المقياس ، ودرجة المقياس كمو رعوض ، رتباط بيف درجة كؿ فقرة ماىو معامؿ 

رتباط ربيرسوف( إلستخراج معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة استعماؿ معامؿ ا(  لذلؾ فقد تـ ٚ٘
، وقد تبيف أف جميع بحسب المجاالت الفرعية لكؿ منيما والدرجة الكمية دفراد العينة عمح المقياسيف 

( 0,098رتباط ربيرسوف( راائيا عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية  لمعامؿ معاملت االرتباط دالة إحص
مؤور عمح صدؽ فقرات المقياسيف ، وأف  و، وى(398)( بدرجة حرية0.05عند مستوى داللة ر

   (. ٓٔ(  و رٜلقياس الظاىرة ، كما موضح في جدوؿ ر  المقياس صادؽ
 (  9جدوؿ ) 

 (وراء الذاكرة  ما)، متغير   لممجاؿلدرجة الكمية رتباط درجة الفقرة باا ّيـ معامالت  
 يمة معامؿ  الفقرة  المجاؿ 

 رتباط اال 
 يمة معامؿ  الفقرة   الداللة 

 رتباط اال 
 يمة معامؿ  الفقرة  الداللة 

 رتباط اال 
 الداللة 

زة
اك

لذ
ن 

ع
ا 
ض

لز
ا

 

 دالة 0.356 13 دالة 0.619 7 دالة 0.221 1

 دالة 0.441 14 دالة 0.496 8 دالة 0.498 2

 دالة 0.315 15 دالة 0.137 9 دالة 0.265 3

 دالة 0.566 16 دالة 0.560 11 دالة 0.612 4

 دالة 0.505 17 دالة 0.473 11 دالة 0.603 5

    دالة 0.328 12 دالة 0.473 6

ة 
در

لق
ا

 

 دالة 0.547 32 دالة 0.540 25 دالة 0.516 18

 دالة 0.558 33 دالة 0.562 26 دالة 0.478 19

 دالة 0.491 34 دالة 0.532 27 دالة 0.504 21

 دالة 0.474 35 دالة 0.542 28 دالة 0.580 21

 دالة 0.416 36 دالة 0.566 29 دالة 0.563 22

    دالة 0.575 31 دالة 0.513 23

    دالة 0.457 31 دالة 0.609 24

ية
ج

تي
زا

ست
ال
ا

 

 دالة 0.510 51 دالة 0.382 44 دالة 0.337 37

 دالة 0.509 52 دالة 0.286 45 دالة 0.400 38

 دالة 0.498 53 دالة 0.513 46 دالة 0.503 39

 دالة 0.487 54 دالة 0.507 47 دالة 0.481 41

 دالة 0.451 55 دالة 0.500 48 دالة 0.415 41

    دالة 0.528 49 دالة 0.457 42

    دالة 0.470 51 دالة 0.496 43

 .(398( بدرجة حرية ) 0.05( عند مستو  داللة )0.098رتباط الجدولية )اال  يمة معامؿ            

 دالة 7.582  0.7277 1.7778 0.5525  2.4444 17
 دالة 7.706  0.7700 2.1204  0.4395 2.7778 18
 دالة 10.378  0.7293 2.0278  0.3659 2.8426 35
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 ثلثة مجاالت: بيف ة، موزع اً سموكي اً ( موقفٖٓأما مقياس رعادات العقؿ المنتجة( المكوف مف ر 
 (75جدوؿ)                                      

 ( ، متغير )عادات العقؿ المنتجة  لممجاؿبالدرجة الكمية  رتباط درجة الفقرةا ّيـ معامالت 
 يمة معامؿ  الفقرة  المجاؿ 

 رتباط اال 
 يمة معامؿ  الفقرة   الداللة 

 رتباط اال 
 يمة معامؿ  الفقرة  الداللة 

 رتباط اال 
 الداللة 

ت 
الذا
يـ 
تنظ

 

 دالة  0.438 15 دالة  0.411 77 دالة  0.351 1
 دالة  0.353 16 دالة  0.506 15 دالة  0.404 7
    دالة 0.300 17 دالة 0.429 9
    دالة  0.462 11 دالة  0.333 73

ا د
 الن
كير
التف

 

 دالة  0.445 79 دالة  0.231 71 دالة  0.358 3
 دالة  0.249 13 دالة  0.417 74 دالة  0.481 4
 دالة 0.382 14 دالة 0.234 76 دالة 0.282 8
 دالة  0.433 19 دالة  0.406 78 ة دال 0.391 75

كير
التف

 
عي
إلبدا

ا
 

 دالة 0.429 18 دالة  0.423 77 دالة  0.463 7
 دالة  0.520 35 دالة 0.465 75 دالة 0.434 5
    دالة  0.387 17 دالة  0.460 6

 . (398)( بدرجة حرية  0.05( عند مستو  داللة )0.098رتباط الجدولية )اال  يمة معامؿ            

ينبغي أف تتوافر الخصائ  السيكومترية ادساسية في الخصائص السيكومترية لمقياسي البحث : 
فقد تحقؽ ليما مؤورات الصدؽ  ، (ٗٛٔ: ٕٓٓٓالمقياس ، ومف أىميا الصدؽ والثبات رعلـ ، 

 والثبات اآلتية :  
   Validity )أواًل(  مؤشرات الصدؽ

لمحكـ عمح صلح المقياس ، ومف أىـ الوروط  يةسيعد الصدؽ مف الخصائ  ادسا    
الواجب توافرىا في المقياس النفسي قبؿ الوروع بتطبيقو ، كونو يعكس جودتو وصدقو 

( ، وقد تحقؽ ٖٕ: ٜٔٛٔرالزوبعي و خروف،  وضع مف أجؿ قياسو  بوصفو أداة لقياس ما
 لممقياسيف مؤورات الصدؽ اآلتية : 

  Face Validityالصدؽ الظاىري  (7)

يقوـ ىذا النوع مف الصدؽ عمح مدى تمثيؿ المقياس لممياديف  أو المجاالت       
المختمفة لمقدرة أو السمة التي يقيسيا ، وُيَقرر ىذا النوع مف الصدؽ مجموعة مف 

: ٜٜٛٔالرحمف ،  المختصيف في مجاؿ القدرة أو السمة التي يقيسيا المقياس  رعبد
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لصدؽ لممقياسيف ، إذ تـ عرضيما عمح مجموعة ( ، وقد تحقؽ ىذا النوع مف ا٘ٛٔ
 ية . صلح أوالً كما ورد في الفقرة   " ، ( ٖالمختصيف ، ممحؽ ر المحكميفمف 

   . "الفقرات
إف قدرة الفقرات عمح   :  Discrimination power(   القوة التمييزية لمفقرات 1) 

( ، وقد ٜٖٔ،  ٜٓٛٔج ، التمييز بيف ادفراد ُتعد إحدى مؤورات صدؽ البناء   ر فر 
ستخراج معاملت التمييز لمفقرات بُأسموب المجموعتيف اتحقؽ ذلؾ لممقياسيف ، إذ تـ 

( ، كما ورد في T- Testختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ر الستعماؿ ااالطرفيتيف ب
 مفقرات : القوة التمييزية "  . لالتحميؿ اإلحصائي " رابعًا .    الفقرة 

 :لممجاؿ ب إرتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية أسمو (  3) 
رتباط درجة ا: أسموب توافر ىذا المؤور مف الصدؽ لممقياسيف ،  كما ورد في            

 .   (  ٓٔ( ورٜجدوؿ ر  "لممجاؿ الفقرة بالدرجة الكمية 
    Reliability )ثانيًا( مؤشرات الثبات          

تقدـ أىمية  بالحسبافلممقاييس النفسية مع ادخذ   يةالخصائ  القياسية ادساس يعد الثبات مف                
يكوف المقياس الثابت صادقًا ، إال أنو  الصدؽ عميو ، دف المقياس الصادؽ ُيعد ثابتًا ، فيما قد ال

يوجد مقياس يتسـ بالصدؽ  دنو ال، ينبغي التحقؽ مف ثبات المقياس عمح الرغـ مف مؤورات صدقو 
( ، إف الثبات يعني أف المقياس موثوؽ بو ويعتمد عميو في إعطاء النتائج Brown,1983:27لتاـ را

( ، لقد توافر لمقياسي البحث مؤورات ٕٙٛ: ٜٛٚٔنفسيا عند تطبيقو أكثر مف مرة رجابر، وكاظـ ، 
 الثبات اآلتية : 

 

  Test- Retest تساؽ الخارجي(ال ختبار )االعادة ااختبار و الطريقةا (ٔر

 اإلعماـ في ىذا النوع مف طرائؽ تقدير الثبات ، نستطيع أف نحدد مدى وثوقنا مف إمكاف            
، تعد  Test – Retestختبار العادة ااختبار و ال( ،  كما أف طريقة اٜٖٕ: ٕٗٓٓر النبياف ، 

 ختبارالجراء اامف أفضؿ الطرائؽ في الحصوؿ عمح ثبات المقياس ، وتقوـ ىذه الطريقة عمح 
مدة ختبار نفسو عمح المجموعة نفسيا بعد مضي الجراء ااعمح مجموعة مف ادفراد ثـ إعادة 

 ( .  ٕٓ٘ – ٜٔ٘:  ٜٜٚٔزمنية ر السيد ، 
قاـ الباحث عمح وفؽ ىذه الطريقة ، بتطبيؽ مقياسي البحث  ر رزمة واحدة ( في               
( طالبًة ، ٖٓ( طالبًا ورٖٓبواقع ر ( طالبًا وطالبة ،ٓٙعمح عينة مؤلفة مف ر ٕٚٔٓ/ٔٔ/ٜٔ

عمح الطمبة ذاتيـ ، بعد مضي ُأسبوعيف عمح التطبيؽ  ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٗثـ ُأعيد التطبيؽ في 
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، االخر كانت اجابتيـ نمطية  عنيا وبعضيـ ( إستمارة لعدـ اإلجابة ٕٙادوؿ ، ولكف سقطت ر
(استمارة ٛٔاستمارة بواقع ر (ٖٗوتـ اعتماد ر، ختيار بديؿ واحد لكل المقياسيف اب إذ قاموا 
 بيرسػػػوفستعماؿ معامؿ إرتباط  ابعدىا تـ تنظيـ اإلجابات و ، (استمارة لإلناث ٙٔلمذكور ور

( بيف درجات أفراد عينة الثبات في التطبيقيف ادوؿ Correlation Coefficient Personر
ات لمقياس ما وراء الذاكرة والثاني ، إليجاد قيمة معامؿ الثبات ، وقد ظير أف قيمة معامؿ الثب

ستنادًا إلح  (0.728 )، وقيمة معامؿ الثبات لمقياس عادات العقؿ المنتجة (0.777) ، وا 
 ستخراج مااستعماؿ معيار مطمؽ يعتمُد عمح ا( في تقييـ معامؿ اإلرتباط  بٕٛٓٓرالبياتي ، 

رتباط   البيع معامؿ اوىو ُيسَتْخرج  بتر  Determination Coefficientيسمح بػ معامؿ التحديد 
 r ر 

ويدُؿ عمح علقة ، ( فيعد العامؿ منخفضًا  ٓرٕ٘( ، فإذا كاف ىذا العامؿ أقؿ مف ر 2
ذا كانت القيمة  تتراوح بيف ر   عدّ ( فيمكف ٓر٘ٚ( ولغاية ر ٓرٓ٘( ورٓرٕ٘ضعيفة ، وا 

( ، لذلؾ ٕ٘ٔ:  ٕٛٓٓفتعد قوية جدًا رالبياتي ، ، ( ٓر٘ٚالعلقة قوية ، أما إذا زادت عف  ر 
 r الثبات مرتفعة لكل المقياسيف ، إذ كانت قيمة تربيع معامؿ اإلرتباط   ر  اتعد قيمت

2  )ٕ 
 r ، ر (  ما وراء الذاكرةلمقياس ر   0.6037 (= 0.777)

2  )ٕ 0.728))  =0.5299   
 ( ، وىذا ُيعُد مؤورًا عمح ثبات المقياسيف. عادات العقؿ المنتجةلمقياس ر

 تساؽ الداخمي :ال ألفا كرونباخ ل معادلة  (1)

Alfa Coefficient for Internal Consistency        

( صورة عامة لمعادلة الثبات عمح أساس معادلة ركيودر ػ Creonbackوتؽ ركرونباخ ا            
( ، وتعتمد ىذه ٛٙٔ: ٕٓٓٓ( راإلماـ ، aسـ معامؿ ألفا راريتواردسوف( ، أطمؽ عمييا 

:  ٜٜٛٔر ثورندايؾ وىيجف ،  ح إتساؽ أداء الفرد مف فقرة إلح ُأخرى في المقياسالطريقة عم
ف طريقة رألفا كرونباخ( تعطي الحد اددنح لمقيمة التقديرية لمعامؿ ثبات درجات ٜٚ ( ، وا 

المقياس ، فإذا كانت قيمة ألفا مرتفعة ، فيذا يدؿ بالفعؿ عمح ثبات المقياس ر النبياف ، 
ستعماؿ معادلة ر ألفا كرونباخ( لمحصوؿ عمح معامؿ ثبات مقياسي الؾ تـ لذ ، (ٕٗٛ: ٕٗٓٓ

( طالب وطالبة ٓٓٗكانت عينة التحميؿ ر" ، وقد عادات العقؿ المنتجةو وراء الذاكرة ما"
تساؽ ا(  ، وىذا مؤور عمح ٔٔأظيرت النتائج أف معملت الثبات لممقياسيف كما في جدوؿ رو 

     فقرات وثبات المقياسيف  .
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 (  77جدوؿ ) 
 معامالت الثبات لمقياسي )ما وراء الذاكرة( يـ 

 و )عادات العقؿ المنتجة( بمعادلة ألفا كرونباخ 
  يمة معامؿ الثبات               المقياس       

 ستراتيحيةاال القدرة الرضا عف الذاكرة ما وراء الذاكرة 
0.7358 0.8548 0.7982 

 التفكير اإلبداعي  التفكير النا د  ظيـ الذات تن عادات العقؿ المنتجة
0.4149 0.3763 0.4276 

  
 البحث بصيغتييما النيائية: يوصؼ مقياس

 :  Metamemoryمقياس ما وراء الذاكرة   .7
      ثلثة مجاالت  بيف( فقرة موزعة ٘٘وراء الذاكرة( بصيغتو النيائية مف ر يتكونة مقياس رما    

 ر مقاييس فرعية(:
 ( فقرة .ٚٔر  ، Memory Satisfactionالرضا عف الذاكرة  -
 ( فقرة .ٜٔ،  ر  Ability القدرة  -
   ( فقرة . ٜٔر ،  Astratigyستراتيجية الا -
 

  Productive Habits of mindمقياس عادات العقؿ المنتجة .1
 ثلثة مجاالت : بيفف موقفًا سموكيًا موزعة ييتكوف المقياس مف ثلث      

 ( مواقؼ سموكية.ٓٔػ عادات القدرة عمح تنظيـ الذات ، رػػػ
 ( موقفًا سموكيًا.ٕٔػػػػ عادات القدرة عمح التفكير الناقد ، ر

 ( مواقؼ سموكية. ٛػػػػ عادات القدرة عمح التفكير اإلبداعي ،  ر
 

 عادات العقؿ المنتجة(: ووراء الذاكرة  المؤشرات اإلحصائية لمقياسي )ما
لمقياسي رما وراء الذاكرة(  و رعادات العقؿ المنتجة( المؤورات  اإلحصائية المبينة في  توافرت        

 ( ، إذ توير القيـ المعروضة في الجدوليف إلح أف المؤورات اإلحصائية تقترب مف ٖٔ( ور ٕٔجدوؿ ر 
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نخفاض اعياري ، و نحراؼ المالنخفاض قيـ ااالتوزيع اإلعتدالي عبر تقارب قيـ مقاييس النزعة المركزية ، و 
عينة البحث ، وكما   لتواء والتفرطح الخاصة بتوزيع الدرجات ، وىو مؤور إيجابي عمح صلحالقيمتي ا

 ( . ٘(  و  رٗفقرات المقياسيف ، الوكؿ ر بيفيوضح التوزيع التكراري لدرجات أفراد العينة 
 ( 71جدوؿ )

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس ) ما وراء الذاكرة ( 
 القيمة                      المؤشرات اإلحصائية                  

 ستراتيجيةاال القدرة الرضا عف الذاكرة
 Mean 48.3225 56.3100 44.5700                              الوسط الحسابً

 Mediam 49.0000 58.0000 44.0000             الوسيط                       

 Mdle                                        50.00 61.00 40.00    المنوال 

 Std.DeViation 7.4748 9.6266 9.7747                 المعياري  االنحزاف

 skewness                                     -0.489 -0.785 0.244 االلتواء

 Kurtosis                                 0.220 0.710    0.118  التفزطح 

 Minimum                               22.00 19.00 20.00أقل درجة  

 Muximum                            64.00 76.00 73.00 أعلى درجة 

 

 
 
 
 ( 73 جدوؿ )

 (  عادات العقؿ المنتجةالمؤشرات اإلحصائية لمقياس ) 
 القيمة                      المؤشرات اإلحصائية

 التفكير اإلبداعي التفكير النا د تنظيـ الذات    
 Mean 22.7575 28.5550 18.7625                               الوسط الحسابً

 Mediam 23.0000 29.0000 19.0000              الوسيط                       

 Mdle                                         24.00 30.00 19.00 المنوال 

 Std.DeViation 2.7455 2.8579 2.4558                  المعياري  االنحزاف

 Skewness                                  -0.259 -0.623 -0.529 االلتواء

 Kurtosis                                  0.122- 0.503    0.165  التفزطح 

 Minimum                               15.00 16.00 10.00قل درجة  أ

 Muximum                            30.00 35.00 24.00 أعلى درجة 
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 ( ٗوكؿ ر
 فقرات مقياس ر ما وراء الذاكرة (  بيفالتوزيع التكراري لدرجات أفراد العينة 

 

 الزضا عن الذاكزة

 القدرة

 ستزاتيجيةالا
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 ( ٘وكؿ ر 

 فقرات مقياس ر عادات العقؿ المنتجة (  بيفع التكراري لدرجات أفراد العينة التوزي

  التفكير اإلبداعي

  النا دالتفكير 

  تنظيـ الذات  
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 التطبيؽ النيائي لمقياسي البحث :  ( 4) 
كتساب المقياسيف لمخصائ  السيكومترية ر الصدؽ والثبات استكماؿ خطوات التحقؽ مف ابعد     

ظم، تـ تطبيقي  (والموضوعية  ( طالب  ٓٓٗيار النتائج ، المؤلفة مف را عمح عينة البحث ، عينة التطبيؽ وا 
 ، قصد تحقيؽ أىداؼ البحث .  وطالبة  

 

 الوسائؿ اإلحصائية :  ( 5)
ستعماؿ الوسائؿ اإلحصائية المناسبة لطبيعتو ، مستعينًا الغرض تحقيؽ أىداؼ البحث تـ        

 ( وكما يأتي : Spssبالبرنامج اإلحصائي ر
ستعمؿ لمعرفة داللة الفرؽ بيف عدد الموافقيف وغير اوقد  ختبار رمربع كاي( لعينة واحدة ،ا .ٔ

 الموافقيف مف المحكميف عمح فقرات مقياسي البحث. 
ستخراج القوة التمييزية لفقرات مقياسي البحث اللعينتيف مستقمتيف    t-testختبار التائي الا .ٕ

 ستعماؿ المجموعتيف الطرفيتيف . اب
لذاكرة ( و ر عادات العقؿ المنتجة( لدى أفراد عينة ختبار رتوكي( لمتعرؼ عمح رما وراء اا .ٖ

 البحث .  
رتباط ربيرسوف( لمعرفة العلقة بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياسيف والدرجة الكمية امعامؿ  .ٗ

ختبار الستخراج الثبات بطريقة ااستعمؿ في امقياس ، كما  في كؿلممجاؿ الذي تنتمي اليو 
 قة بيف متغيري البحث. ستخراج العلاخيبار ، و العادة ااو 

 تساؽ الداخمي لمقياسي البحث. الستعممت في حساب الثبات بطريقة اامعادلة ألفا كرونباخ  :  .٘
تحميؿ التبايف لمقياسات المتكررة : استعممت ىذه الوسيمة اإلحصائية لتعرؼ وجود الفروؽ بيف  .ٙ

  مكونات كؿ متغير ر ما وراء الذاكرة ( و ر عادات العقؿ المنتجة ( .
سياـ المتغير المستقؿ ر عادات العقؿ استعمؿ لمعرفة مدى انحدار المتعدد : المعامؿ ا .ٚ

المنتجة ( بفروعو :  عادات القدرة عمح تنظيـ الذات ،  عادات القدرة عمح التفكير الناقد ، 
ا بداعي ، في المتغير التابع ر ما وراء الذاكرة ( بفروعو  : الرضالوعادات القدرة عمح التفكير ا

 ستراتيجية . العف الذاكرة ، القدرة  ، وا
 لتواء :       لمعرفة طبيعة التوزيع دفراد  الا .ٛ
 التفرطح :      العينة في مقياسي البحث .  .ٜ



 

 

 الفصل الرابع
 وتفسيرها عرض النتائج 

 

 

 وتفسيرها عرض النتائج .  أولا 

 الستنتاجات . ثانياا 

 التوصيات. ثالثاا 

 المقترحات. رابعاا 
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 الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها     
 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي توصؿ إلييا البحث عمى وفؽ تسمسؿ أىدافو ،      
وتفسير ىذه النتائج عمى وفؽ اإلطار النظري وخصائص مجتمع البحث ، وقد تبمور في ضوء 

 ستنتاجات وتوصيات ومقترحات ، وكما يأتي: اذلؾ 

ل : التعرف إلى متغير )ما وراء الذاكرة( لدى طمبة المدارس الثانوية المتميزين ، الهدف األو .1
 بمكوناته الفرعية : 

 أ. الرضا عن الذاكرة .   
 ب. القدرة .    

 ستراتيجية . الج. ا

 (41جدوؿ )
 تحميؿ التبايف لمقياسات المتكررة لمتعرؼ عمى مكونات متغير

 متميزيف) ما وراء الذاكرة( لدى الطمبة ال 
 مجموع مصدر التباين

 المربعات
 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 القيمة الفائية
 المحسوبة

 الداللة

 دالة   2283.1663       13.2412 399  5283.2500 بين األفراد
    28.4808  800 22784.6667 داخل األفراد

   9697.6058 2 19395.2117 وراء الذاكرة( بين مكونات )ما
     4.2474 798  3389.4550 لخطأ ) المتبقي( ا

 ــــــــــــــــــــــــــ   1199 28067.9167 الكمي
 

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف (  41، جدوؿ ) أظيرت نتيجة تحميؿ التبايف لمقياسات المتكررة     
إذ بمغت القيمة ، ستراتيجية( الاو  القدرة ،و مكونات متغير ) ما وراء الذاكرة ( : ) الرضا عف الذاكرة ، 

( عند مستوى داللة 3وىي أعمى مف القيمة الفائية الجدولية ) (2283.1663)الفائية المحسوبة 
ولمتابعة داللة الفروؽ لغرض التعرؼ عمى أي مف مكونات   ، ( 798،  2( بدرجتي حرية ) 0.05)

ختبار )توكي( لممقارنات استعمؿ الباحث ازيف ، )ما وراء الذاكرة( ىي السائدة لدى طمبة الثانوية المتمي
 ذلؾ :يوضح ( 41جدوؿ )و البعدية المتعددة ، 
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 ( 41جدوؿ )
 ختبار ) توكي( لممقارنات البعدية بيف انتائج    
 متوسطات مكونات متغير ) ما وراء الذاكرة (  
 اإلستراتيجية القدرة 

 14.099 30.02 الرضا عن الذاكرة 

 44.135  القدرة 

 (.1197( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى ) 3.31الجدولية )  (Tukey)قيمة        
 (861-861: 8008)البياتي،                                                                   

دالة إحصائيًا بيف متوسطات مكونات متغير ) ما وراء  اً ( إلى أف ىناؾ فروق41يشير جدوؿ )     
إذ اف قيمة )توكي( المحسوبة بيف كؿ مكونيف أشرت  فروقًا حقيقية ، مما يعني شيوع : ، الذاكرة ( 

 ستراتيجيات لدى الطمبة المتميزيف .  الستعماؿ ااالرضا عف الذكرة ، والقدرة عمى التذكر و 
 تفسير نتيجة الهدف األول   : 

وراء الذاكرة  مف أف )ما (Flavell & Wellman)إف ىذه النتيجة تتطابؽ مع ما أشار إليو      
Metamemory المعرفة االجتماعية ، وىي ما تكتسب نتيجة لمتعمـ والتدريب  ( ىي شكؿ مف أشكاؿ

ف كمية ونوعية الخبرات والتفاعالت االجتماعية التي يتعرض ليا الفرد والخاصة بالمعرفة إ، إذ 
لخاص بالتذكر في المواقؼ المختمفة الذي يمارسو بالذاكرة ومدى افادة الفرد منيا ومالحظتو لسموكو ا

في ارتقاء ما وراء الذاكرة ، وفي ضوء ذلؾ افترض الباحثوف في ىذا المجاؿ أف  اً ميم دوراً فييا تؤدي 
 -الوعي بالذاكرة  –ف ما وراء الذاكرة إأي ، ىناؾ عالقة تبادلية بيف المعرفة بالذاكرة وسموؾ التذكر 

 . الذي بدوره يؤدي إلى تعزيز ما وراء الذاكرة  التذكر ، سموؾ  فييمكف أف يؤثر 
    (483: 8044)ناصر ،                                                              

( بيف ثالثة مكونات لموعي بالذاكرة ، يتعمؽ المكوف االوؿ Willman  1988ويمماف) يمايزو       
، ويتعمؽ المكوف الثاني بوعي المتعمـ بأىمية  والخصائص لديبمعارؼ المتعمـ بأىمية قدراتو و 

يتعمؽ المكوف الثالث بوعي المتعمـ بأىمية في حيف المراد تشفيرىا ،  بالميماتالمتغيرات الخاصة 
 (.    89ػػػ 88: 8046استراتيجيات الذاكرة )عبد الحافظ ، 

 الطمبة المتميزيف يمتمكوف:إف اي      
دراكو ليا بما يتضمنو (  الرضا عف الذا4) كرة )الوعي( :  مدى رضا الفرد عف قدرات الذاكرة لدية وا 

 والقمؽ .، واالىتماـ ، ىذا الرضا  مف انفعاالت مثؿ الثقة 
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يقصد بيا قدرة الذاكرة  عمى اداء ،  و بػ )أخطاء الذاكرة(  بعضيـ ( القدرة )المراقبة( : او يسمييا 8)
 دوف اخطاء .مف وظائفيا اليومية بفعالية عالية 

 ستعماؿ الفرد الستراتيجيات التذكر المختمفة .   ا(  االستراتيجية )التشخيص( : مدى 3)
 (418: 8041)ابو غزاؿ ،                                                           

ة الهدف الثاني: التعرف إلى متغير )عادات العقل المنتجة ( لدى طمبة المدارس الثانوي .2
المتميزين ، بمكوناته الفرعية :  أ. عادات القدرة عمى تنظيم الذات ، ب. عادات القدرة عمى 

 ، ج. عادات القدرة عمى التفكير اإلبداعي .   الناقدالتفكير 
 (46جدوؿ )

 مكونات متغير الىتحميؿ التبايف لمقياسات المتكررة لمتعرؼ   
 يف) عادات العقؿ المنتجة( لدى الطمبة المتميز  

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 القيمة الفائية
 المحسوبة

 الداللة 

 دالة   165.7077  70.5218 399 28128.1992 بين األفراد
 122.5175 800 98014 داخل األفراد

 14380.6008 2 28761,2017 بين عادات العقل المنتجة

 86.7830 798 69252.7983 الخطأ ) المتبقي( 

 ــــــــــــــــــــــــــ 1199 126152.1992 الكمي

 
وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف ( 46، جدوؿ )أظيرت نتائج تحميؿ التبايف لمقياسات المتكررة       

وىي أعمى مف القيمة ، ( 165.7077عادات العقؿ المنتجة ، إذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة )
،  ولمتابعة داللة  (  798،  2بدرجتي حرية ) ، ( 0.05عند مستوى داللة ) (3 ) الجدولية  الفائية

أي مف ) عادات العقؿ المنتجة(  ىي األكثر شيوعًا لدى طمبة الثانوية  الىالفروؽ لغرض التعرؼ 
 ذلؾ : يوضح( 47جدوؿ )( لممقارنات البعدية المتعددة ، و ختبار )توكياستعمؿ الباحث االمتميزيف ، 

 ( 47جدوؿ )
 ختبار ) توكي( لممقارنات البعدية بيف انتائج 

 متوسطات مكونات متغير ) عادات العقؿ المنتجة (
 التفكير اإلبداعي التفكير الناقد  
  7.224  10.482 تنظيـ الذات 

  17.707  التفكير الناقد 

 (.1197ودرجة حرية )( 0.05( عند مستوى ) 3.31الجدولية )  (Tukey)قيمة            
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( الى أف ىناؾ فروقًا دالة احصائيًا بيف متوسطات مكونات متغير )عادات العقؿ 47يشير جدوؿ ) 

، إذ أف قيمة )توكي( المحسوبة بيف كؿ مكونيف أشرت فروقًا حقيقية ، مما يعني شيوع :  (المنتجة
ر الناقد ، وعادات القدرة عمى التفكير عادات القدرة عمى تنظيـ الذات ، وعادات القدرة عمى التفكي

 االبداعي لدى الطمبة المتميزيف .
  

 تفسير نتيجة الهدف الثاني  :

يممؾ  نظر عف موضوع ما ، ال ية ( : أف الفرد عند محاولتو اتخاذ وج4998مارزانو ) بحسب    
عوض، براىيف )معمومات عنو ، فأنو يسعى ويبدأ في محاولة التفكير ، والبحث عف االدلة ، وال

أف الطمبة المتميزيف يمتازوف بعدـ االستسالـ لممواقؼ التعميمية الصعبة والبحث و  ،  (81:  8043
 أف عادات العقؿ : (مارزانو) بيفوقد ،  ؽ مختمفة ومحاولة التوصؿ لمحموؿائعف االجابات بطر 

فكير االبتكاري، كميا يمكف أف الت أـالتفكير الناقد  أـسواء ما يرتبط منيا بالتنظيـ الذاتي  المنتجة 
يجدىا الطالب في كؿ عمؿ مدرسي يقوـ بو، وامتالؾ الفرد لميارات تنظيـ الذات أو التفكير الناقد أو 

ف امتالؾ الفرد ىذه ،  التفكير االبتكاري لو تأثير في أسموبو الكتساب المعمومات، وتكامؿ المعرفة وا 
، ويؤثر في أسموبو، وقدراتو  عمى تعميؽ المعرفة وتيذيبيا في قدرتو اإلمكانات، والميارات يؤثر أيضاً 

ؽ قدرات و وعندما تكوف عادات العقؿ ضعيفة فإنيا تع ،  عمى استخداـ معموماتو بصورة ذات معنى
مكاناتو لمتعمـ، وعندما تكوف قوية فإنيا ترفع وتحسف مف مستوى التعمـ عند الطالب وقدراتو،  الطالب وا 

مكاناتو لمتعمـ )قط  (.409:  8001امي وعمور، وا 
وىذا ما ، ىذه النتيجة إلى اف طمبة المرحمة الثانوية المتيمزيف يتممكوف عادات عقمية منتجة  تشير    

ف االكثر نجاحًا ىـ الذيف يطوروف عادات عقمية منتجة ياف المتعمماشار الية ) مارزانو( : إذ اكد عمى 
 . ة وابداعية وتساعدىـ عمى تنظيـ سموكياتيـ النيا تمكنيـ مف التفكير بصورة ناقد، قويو 

  

   :(عادات العقل المنتجة) و (ما وراء الذاكرةمتغيري )طبيعة العالقة االرتباطية بين الهدف الثالث : .  3
البحث )ما وراء الذاكرة(  يبيف متغير موجبة رتباطية ا( إلى وجود عالقة 48يشير جدوؿ )     

وناتييما الفرعية ، والدرجة الكمية لكؿ مقياس ، أي توافر الشرط و)عادات العقؿ المنتجة( بمك
 .بالمتغير التابع ) ما وراء الذاكرة( إلجراء عممية الكشؼ عف مدى اإلسياـ ) أو التنبؤ( ياألساس
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 (18جدول )

 ) ما وراء الذاكرة( و)عادات العقل المنتجة(  يرتباطية بين متغير ال العالقة ا
 لعقل المنتجة عادات ا           

 ما وراء الذاكرة 
 التفكير

 اإلبداعي 
 تنظيم

 الذات 
 التفكير

 الناقد  
 0.148 0.139 0.164 الرضا عن الذاكرة  

 0.255 0.197 0.239 القدرة 

 *0.054 *0.088 *0.035 ستراتيجيةالا

 0.293 رتباط بين الدرجات الكمية لممقياسين اال قيمة 

 غير دالة إحصائيًا.*القيمة                  

 تفسير نتيجة الهدف الثالث :       

وىذا يأني متطابقًا ( اشار الى وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف متغيري البحث ، 48اف جدوؿ )             
( اف المتعمـ حينما يقوـ بتطوير مدى عادات العقؿ 4998)مارزانو، بحسب مع االطار النظري : 
النتباه والمالحظة والتعرؼ عمى الخصائص والمكونات ثـ البدء بتحويؿ االشياء انما يقوـ بعمميات ا

ويقوـ بالتدريب عمى ممارستيا ادائيًا ثـ يقوـ بفعؿ االداء الناجح ثـ ، وانماط عمميا معًا في عالقة 
مناسبة يحتاج فييا  ةمخزوف عمى صورة طاقة معرفية يمكف اف تظير في اي ويكررىا ثـ يتطور لدي

   .(448: 8001و عمور، )قطامي ،  تمؾ العادة لكي يظيرىا عمى صورة اداء الى
فحص قاعدة العادة ، ، وأف العقؿ يحتاج إلى الجزء الميـ مف الذاكرة تشكؿ العادات  كما اف            

تنشط سموكياتيا في العقؿ في خاليا الدماغ العصبية وتحرؾ و وتتشكؿ العادة في عقولنا ووعينا 
ء التي تترؾ تجربة في االفكار التي تحدث في رؤوسنا ، والعقؿ ىو عبارة عف حاوية لمذاكرة ، االجزا

شغؿ مكف اف تقارف بالكيرباء التي ت  يمكف اف يقارف بالحاسوب ، فطاقة الوعي في عقولنا يوالعقؿ 
 (. Andris  2016:55)وىذا يسمى طاقة قوة الحياة،  الحاسوب

        

 

 : (ما وراء الذاكرةــ متغير )ب ( عادات العقل المنتجةمتغير )مدى اسهام : الهدف الرابع .  4
أو تنبؤ متغير ) عادات العقؿ المنتجة ( بػػػ ) ما وراء لغرض التحقؽ مف مدى اإلسياـ         

 وكما يأتي :  ستعماؿ الوسيمة اإلحصائية ) تحميؿ اإلنحدار المتعدد( ، االذاكرة ( فقد تـ 
( في والتفكير اإلبداعي،  التفكير الناقدو ،  تنظيم الذاتادات العقؿ المنتجة( : ) مدى إسياـ )ع . أ

حصائية الستعماؿ الوسيمة اا: ب الرضا عن الذاكرةالمكوف األوؿ الفرعي لػػ )ما وراء الذاكرة( : 
 ( ، وبعد0.193رتباط المتعدد )الف قيمة معامؿ اانحدار المتعدد ( ، أظيرت النتائج بال)معامؿ ا
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القيمة نحدار ظير أف ال( إلى معادلة تحميؿ اr 2( )0.037قيمة معامؿ التحديد الكمي )  إخضاع
،   (2.6049( ، وىي أكبر مف القيمة الفائية الجدولية البالغة )5.112الفائية المحسوبة تساوي )

( كما موضح في جدوؿ  0.05( فيي دالة إحصائيًا عند مستوى ) 396،  3) بدرجتي حرية 
(49 . ) 

 ( 49جدوؿ )
نحدار المتعدد لقيمة  معامؿ التحديد الكمية لممتغيرات الفرعية والتعرؼ عمى النتائج تحميؿ تبايف ا 

 مدى إسياـ ) تنظيـ الذات ، والتفكير الناقد ، والتفكير اإلبتكاري( في درجات ) الرضا عف الذاكرة(
 مجموع المربعات مصدر التباين 

S . S 

 درجة الحرية
d.f 

 وسط المربعاتمت
MS 

 القيمة الفائية 
F 

 الداللة
 

 دالة   5.112 277.068 3 831.205  االنحدار
 54.197 396 21462.193 الخطأ

 ــــــــــــــــــــ 399 22293.397 الكمي 

     
ري نحدار المتعدد لػػػغرض التعرؼ عمى مدى اإلسياـ النسبي المعياالوعند تحويؿ قيـ معامالت ا      
نحدار ا( والخطأ المعياري ليا ، إلى معامالت والتفكير اإلبداعي،  والتفكير الناقد،  تنظيم الذاتلػػ ) 

       معرفة أي متغير لو تأثير أكبر في  عف طريقيا(  المقابمة لكؿ متغير التي يمكف Betaمعيارية )
( لتمؾ المتغيرات Betaلمعياري )نحدار اال) الرضا عف الذاكرة( ، فقد أظيرت النتائج أف معامالت ا

عمى التوالي ، ولمعرفة الداللة اإلحصائية ، كانت القيـ التائية  (0.104( )0.080( )0.062)
وىي ليست ذات داللة إحصائية عند مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية  (1.807( )1.419( )1.085)

 ( يوضح ذلؾ. 80، وجدوؿ ) (396،  3)ودرجتي حرية  (0.05)عند مستوى  (1.960)البالغة  

 (80جدوؿ )
 نحدار لمكونات متغير ) عادات العقؿ المنتجة ( في درجاتالمعامالت ا

 ) الرضا عف الذاكرة (  المكوف األوؿ مف مكونات  ) ما وراء الذاكرة (
 نحدار ال معامل ا المتغير 

B  

 الخطأ المعياري
Std.Error 

 نحدار ال معامل ا    
 المعياري

 التائية القيمة
 المحسوبة

 مستوى الداللة
  (0.05)عند 

 دالة  7.800 ـــــــــــــــــــــــــ  4.182 32.624 الحد الثابت
 غير دالة  o.315  0.174  0.104 1.807 التفكير اإلبداعي

 غير دالة  1.085 0.062 0.155 0.168 تنظيم الذات 
 غير دالة 1.419 0.080 0,147 0.209 التفكير الناقد
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( في التفكير اإلبداعيو،  التفكير الناقدو،  تنظيم الذات( :  عادات العقل المنتجةمدى إسياـ ) . ب
نحدار الستعماؿ الوسيمة اإلحصائية )معامؿ ااب:  القدرةالمكوف الثاني لمتغير ) ما وراء الذاكرة ( : 
قيمة   ( ، وبعد إخضاع0.300) رتباط المتعدد بمغتالالمتعدد( ، أظيرت النتائج بأف قيمة معامؿ ا

rمعامؿ التحديد الكمي )
نحدار ظير أف القيمة الفائية المحسوبة ال( إلى معادلة تحميؿ ا0.090(  )2 

      بدرجتي حرية  (2.6049( ، وىي أكبر مف القيمة الفائية الجدولية البالغة ) 13.054تساوي )
 ( . 84كما موضح في جدوؿ ) (  0.05فيي دالة إحصائيًا عند مستوى ) ، (  396،  3)

 ( 84جدوؿ )
نحدار المتعدد لقيمة معامؿ التحديد الكمية لممتغيرات الفرعية والتعرؼ عمى مدى النتائج تحميؿ تبايف ا 

 إسياـ ) تنظيـ الذات ، والتفكير الناقد ، والتفكير اإلبتكاري( في درجات )القدرة(
 مجموع المربعات مصدر التباين 

S . S 

 لحريةدرجة ا
d.f 

 متوسط المربعات
MS 

 القيمة الفائية 
F 

 الداللة
 

 دالة   13.054 1109.213 3 3327.639 نحدار ال ا
 84.969 396 33647.921 أالخط

 ــــــــــــــــــــ 399 36975.560 الكمي 

      

النسبي المعياري لػػ  سياـالمدى ا الىنحدار المتعدد لػػػغرض التعرؼ الوعند تحويؿ قيـ معامالت ا    
) تنظيـ الذات ، والتفكير الناقد ، والتفكير اإلبداعي( والخطأ المعياري ليا ، إلى معامالت إنحدار 

      معرفة أي متغير لو تأثير أكبر في  عف طريقيا(  المقابمة لكؿ متغير التي يمكف Betaمعيارية )
 المكونات الفرعية ( لتمؾ Betaار المعياري )نحدال( ، فقد أظيرت النتائج أف معامالت ا القدرة) 
عمى التوالي ، ولمعرفة الداللة اإلحصائية ، كانت القيـ التائية :  (0.139( )0.169( )0.069)
بداعي ، وعند مقارنتيا الالتفكير ا (2.488)التفكير الناقد ،   (3.096)تنظيـ الذات ،  (1.253)

 نجد أنيا ( ، 396،  3)( ودرجتي حرية 0.05( عند مستوى )1.960بالقيمة التائية الجدولية البالغة  )
 ( يوضح ذلؾ.88ستثناء ) تنظيـ الذات (  وجدوؿ )ادالة إحصائيًا ب
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(88) 
 نحدار لمكونات متغير ) عادات العقؿ المنتجة ( في درجاتالمعامالت ا

 ) القدرة (  المكوف الثاني مف مكونات  ) ما وراء الذاكرة (
 نحدار ال عامل ام المتغير 

B  

 الخطأ المعياري
Std.Error 

 معامل اإلنحدار     
 المعياري

 القيمة التائية
 المحسوبة

 مستوى الداللة
 ( 0.05)عند 

 دالة  4.640 ـــــــــــــــــــــــــ  5.237 24.297 الحد الثابت
 دالة  o.543  0.218  0.139 2.488 التفكير اإلبداعي

 غير دالة  1.253 0.069 0.194 0.243 تنظيم الذات 
 دالة   3.096 0.169 0.184 0.571 التفكير الناقد

 

 )القدرة عمى التذكر( فيالتفكير اإلبداعي( و ،  التفكير الناقدوبذلؾ فإف النتائج تشير إلى إسياـ )    
 مف التبايف الكمي لممكوف الفرعي ) القدرة( مف متغير ) ما وراء الذاكرة( . (%9)بػػػ 

( في التفكير اإلبداعي،  التفكير الناقد،  تنظيم الذات( :  عادات العقل المنتجةمدى إسياـ ) . ج
ستعماؿ الوسيمة اإلحصائية )معامؿ اب:  ستراتيجية الاالمكوف الثالث لمتغير ) ما وراء الذاكرة ( : 

  بعد إخضاع( ، و 0.143رتباط المتعدد )الاإلنحدار المتعدد ( أظيرت النتائج بأف قيمة معامؿ ا
rقيمة معامؿ التحديد الكمي )

نحدار ظير أف القيمة ال( إلى معادلة تحميؿ ا0.020(  الذي بمغ )2 
  (2.6049( ، وىي أكبر مف القيمة الفائية الجدولية البالغة )2.746الفائية المحسوبة تساوي )

ضح في جدوؿ ( كما مو  0.05فيي دالة إحصائيًا عند مستوى ) ، (  396،  3) بدرجتي حرية 
(83 . ) 

 ( 83جدوؿ )
نحدار المتعدد لقيمة معامل التحديد الكمية لممتغيرات الفرعية والتعرف عمى ال نتائج تحميل تباين ا 

 ستراتيجية(البتكاري( في درجات )االمدى إسهام ) تنظيم الذات ، والتفكير الناقد ، والتفكير ا
 مجموع المربعات مصدر التباين 

S . S 

 ةدرجة الحري
d.f 

 متوسط المربعات
MS 

 القيمة الفائية 
F 

 الداللة
 

 دالة    2.746 258.967 3  776.900 االنحدار
 94.306 396 37345.140 أالخط

 ــــــــــــــــــــ 399 38122.040 الكمي 

       

سبي المعياري مدى اإلسياـ الن الىنحدار المتعدد لػػػغرض التعرؼ الوعند تحويؿ قيـ معامالت ا     
نحدار الػػ ) تنظيـ الذات ، والتفكير الناقد ، والتفكير اإلبداعي( والخطأ المعياري ليا ، إلى معامالت 

        معرفة أي متغير لو تأثير أكبر في  عف طريقيا(  المقابمة لكؿ متغير التي يمكف Betaمعيارية )
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 المكونات الفرعية( لتمؾ Betaنحدار المعياري )ال( ، فقد أظيرت النتائج أف معامالت استراتيجيةالا) 
عمى التوالي ، ولمعرفة الداللة اإلحصائية ، كانت القيـ التائية :  (0.543( )0.571( )0.243)
بداعي ، وعند الالتفكير ا,( 1.116 -)والتفكير الناقد ،   (1.549 -)وتنظيـ الذات ،  (2.639)

 ،  (396،  3) ودرجتي حرية (0.05)عند مستوى  (1.960)لغة مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية البا
نجد فقط ) تنظيـ الذات ( دالة إحصايًا ، أما ) التفكير الناقد ( و ) التفكير اإلبداعي( ليست ذات 

 ( يوضح ذلؾ.81وجدوؿ )، داللة إحصائية 

 (81جدوؿ )
 تنحدار لمكونات متغير ) عادات العقؿ المنتجة ( في درجاالمعامالت ا

 ستراتيجية (  المكوف الثالث  مف مكونات  ) ما وراء الذاكرة (ال) ا
 نحدار ال معامل ا المتغير      

B  

 الخطأ المعياري
Std.Error 

 نحدار ال معامل ا    
 المعياري

 القيمة التائية
 المحسوبة

 مستوى الداللة 
 (0.05) عند

 دالة  8.286 ـــــــــــــــــــــــــ  5.517 45.714 الحد الثابت
 غير دالة  o.257  0.230    0.065    - - 1.116 - التفكير اإلبداعي

 دالة  2.639 0.151 0.204 0.539 تنظيم الذات 
 غير دالة  1.549 - -     0.088 0.194 0.301 - التفكير الناقد

 

        لمكوف الفرعي ( في اعادات القدرة عمى تنظيم الذاتإسياـ )  إلىوبذلؾ فإف النتائج تشير     
 .   ستراتيجية( اللػػػ ) امف التبايف الكمي   (%2)ستراتيجية( مف متغير ) ما وراء الذاكرة ( بنسبة ال)ا

 تفسير نتيجة الهدف الرابع :  
 تشير إلى أف  :  نجد أنيا المتعدد(  نحدار التحميؿ ا) بالرجوع إلى نتائج 

عمى تنظيـ الذات ، وعادات القدرة عمى التفكير الناقد ، عادات العقؿ المنتجة : )عادات القدرة  . أ
تسيـ في المكوف الفرعي ) الرضا عف الذاكرة ( مف  اإلبداعي(  ال التفكيروعادات القدرة عمى 

 متغير ) ما وراء الذاكرة( . 

قدرة المكوف الفرعي ) الفي عادات العقؿ المنتجة : ) التفكير الناقد ، والتفكير اإلبداعي ( يسيماف  . ب
  .  يامف التبايف الكمي لػػػ(  (%9عمى التذكر ( بنسبة 

  ستراتيجية( التسيـ في المكوف الفرعي ) اج. عادات العقؿ المنتجة : ) القدرة عمى تنظيـ الذات( 
 . لػػػيا مف التبايف الكمي  (%2)بنسبة 



          عرض النتائج وتفسيرها                      الرابع الفصل 
 010     010 

   

010 

 

0

1

0 

010 

  010 

 010   010   

010 

 010 
 010 

ذات ، والقدرة عمى إذف يوجد إسياـ لمكونات عادات العقؿ المنتجة ) القدرة عمى تنظيـ ال     
التفكير الناقد ، والقدرة عمى التفكير اإلبداعي ( في مكوني ) ما وراء الذاكرة ( : القدرة ، 

   ستراتيجية .الوا

وىي مروضة ، وسموكياتنا  فاتناوليا الدور االكبر في تصر ، اف عاداتنا العقمية راسخة جدًا فينا     
 . ( Brault&Seaman,2006: 75) تمقائيًا 

حينما يقوـ بتطوير مدى عادات ) الطالب المتميز( ( اف المتعمـ 4998)مارزانو، طبقًا لػػػػ        
بتحويؿ  يبدأالخصائص والمكونات ثـ  الىالعقؿ انما يقوـ بعمميات االنتباه والمالحظة والتعرؼ 

ـ يقـو بفعؿ االداء ث، ويقوـ بالتدريب عمى ممارستيا ادائيًا ، االشياء وانماط عمميا معًا في عالقة 
  مخزوف عمى صورة طاقة معرفية يمكف اف تظير في اي وثـ يتطور لدي، ثـ يكررىا ، الناجح 

 . (448: 8001و عمور، )قطامي ، اداء بصورةالعادة لكي يظيرىا  الى تمؾمناسبة يحتاج فييا 

رفة جديدة عمى اكتساب مع الطمبة( اف مساعدة  2000)مارزانو أكدذاتو وفي السياؽ       
وال سيما جانب ميـ مف جوانب التعمـ ، وتحقيؽ تكامميا مع ما يعرفونو مف قبؿ واالحتفاظ بيا 

عمى االستراتيجيات التي تساعدىـ في وصؿ المعرفة  فيركزو  إذعندما يكوف المحتوى جديدًا ، 
ءًا مف ذاكرتيـ ؽ ليا معنى ويجعمونيا جز ائالجديدة بمعرفتيـ السابقة وتنظيـ المعرفة الجديدة بطر 

 . (41ػػ41: 8000)مارزانو،  طويمة المدى

: يتعمؽ بحضور الماضي او لحظة : التكرار  األولى تصنؼ الذاكرة إلى فئتيف مختمفتيف :    
ؽ غير ائالذاكرة التي عف طريقيا نحمؿ صور الماضي لالماـ لتشكيؿ فيمنا عف الحاضر بطر 

االساس فاف الذاكرة تعد مف  عمى ىذا ,  عقل ()عادات ال بعضيـممتوية ،  قد يطمؽ عمييا 
  الالوعي .

وىي محاولة الستعادة العقل الواعي  : تعد مفاالستعادة  المحظة الثانية مف الذاكرة :       
النيا تتوسط المواجية بيف ، الذاكرة  ففالتاريخ ىو  فأ( لمتأكيد بHutton) وىذا ما قاد، الذاكرة 

اخر لمذاكرة الذي بدوره  اً يطرح التاريخ احيانًا كونو وجياالستعادة ، و التكرار لحظتي الذاكرة :
ي عنى بمساعينا الحالية الستدعاء الماضي، يمثؿ التاريخ لحظة الذاكرة التي نعيد تشكيؿ صور 

 . الماضي بيا بطريقة انتقائية لتناسب حاجات مواقفنا في الحاضر

                                                                            (Mitchell,2010: 30-31)      
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  : ثانيًا . االستنتاجات
 ضوء نتائج البحث تـ إستخالص النقاط اآلتية : في        
فيما ف لدييـ ) رضا عف داكرتيـ ( إف يتمتعوف بػػػ ) ما وراء الذاكرة ( ، أي ياف الطمبة المتميز  .4

، بمعنى عمى مراقبة عممية حفظ المعمومات  وف القدرة عمى التذكر ويمتمكيؤدونو مف مياـ ، 
 ستراتيجيات مناسبة في عممية التذكر لموادىـ الدراسية . ا، ويستعمموف 

نيـ يمتمكوف عادات القدرة عمى إف يتمتعوف بػػػ )عادات العقؿ المنتجة( ، إذ ياف الطمبة المتميز  .8
وعادات التفكير اإلبداعي ، يستعممونيا في نشاطاتيـ تنظيـ الذات ، وعادات التفكير الناقد ، 

في التغمب عمى المشكالت التي  ر فعاالً اً ، والمواقؼ الحياتيو اليومية ، وأف ليا دو العممية 
  ناقديف ومبتكريف .   اً يتعرضوف ليا ، فضاًل عف جعميـ أفراد

عمى رسوخ المعمومات  الوعي بالذاكرة يساعدإذ اف رتباطية ، ايتسـ متغيرا البحث بعالقة  .3
تصبح  ممارستياوعند االستمرار في ، بطريقة واعية تساعد العقؿ في خزنيا بطريقة شعورية 

 لية وسيمة.آؽ مختمفة وبصورة ائعادة عقمية منتجة تساعد في انتاج المعرفة بطر 
ير الناقد أسيـ ) التفك إذأسيـ متغير )عادات العقؿ المنتجة ( بػػ متغير ) ما وراء الذاكرة ( ،  .1

في المكوف الفرعي ) القدرة عمى التذكر( لػػ ) ما وراء الذاكرة( بنسبة ، والتفكير اإلبداعي (  
( ، فيما كاف إسياـ ) القدرة عمى تنظيـ الذات ( في المكوف الفرعي ) اإلستراتيجية( لػػػ  (9%

دات العقؿ ، كما أظيرت النتائج عدـ إسياـ متغير عا (%2بنسبة )) ما وراء الذاكرة( 
التفكير الناقد ، والتفكير اإلبداعي( في المكوف الفرعي ) الرضا و المنتجة ) تنظيـ الذات ، 

 عف الذاكرة ( لػػ ) ما وراء الذاكرة( . 

 

 :  ثالثًا . التوصيات
توجيو ، عبر  واإلعتيادييفميزيف تتأكيد أىمية ) الوعي بالذاكرة( لطمبة المدارس الثانوية الم .4

محاضرات اإلرشاد الجمعي لمدرسيف ، إلعتماد ذلؾ في أثناء سير الدروس ، و المعمميف وا
 تأثير في التحصيؿ والتفوؽ العممي . مف ،  لما لو 

المرحمة االعدادية لما ليا مف دور فعاؿ وكبير في لدى طمبة تنمية عادات العقؿ المنتجة  .8
فيي تمكنيـ مف القدرة   بيف الطمبة ، الشائعةالتغمب عمى المشكالت والمواقؼ الحياتية 
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، عبر محاضرات  ةمبتكريف بطريقة موضوعية وناقد اً عمى تنظيـ ذاتيـ وتجعؿ منيـ افراد
 اإلرشاد الجمعي . 

بحاجة ممحة الى االنتقاؿ  ألف الطمبة المتميزيفاالىتماـ باستخداـ عادات العقؿ المنتجة  .3
راتيجيات الفاعمة لعممية التعمـ الستاالميارات و بعض  يـالمعمومات الى تدريس يـ مف تدريس

الستراتيجيات الفاعمة لعممية التعمـ تؤدي الى تعمـ اعمؽ المميارات العقمية و  الطمبةكتساب اف
اكثر استقاللية واقؿ اعتمادًا عمى  الطمبة يصبح نفسو واكثر ديمومة ، وفي الوقت 

 االخريف.

 ية :يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلت:  رابعًا. المقترحات
البحث عمى عينة مف طمبة الثانوية المتميزيف ىذا إجراء دراسة مقارنة ، تتناوؿ متغيري  .4

 ، والفروؽ تبعًا لمتغيري الجنس والتخصص .  اإلعتيادييفواقرانيـ 

 المتميزيف. الثانويةعالقة ) ما وراء الذاكرة ( بػػػػػ ) سمات الشخصية(  لدى طمبة المرحمة  .8

 ( لدى طمبة المراحؿ المختمفة .  ) عادات العقؿ المنتجة .3

 . ( برنامج إرشادي جمعي لتنمية ) عادات العقؿ المنتجة لدى طمبة المدارس المتوسطة  .1
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 ة . ــأواًل. العربيــ

 ة . ـــاألجنبي ثانيًا. 
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 المصادر العربية    
    . القرآن الكريم 

 ( 2008إبراىيم ، نبيل رفيق محمد ) الذكاء المتعدد لدى طمبة مدارس المتميزين وأقرانيم اإلعتياديين
، إطروحة دكتوراه غير منشورة / كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن   في المرحمة الثانوية " دراسة مقارنة"

 الييثم / جامعة بغداد .
 عمان 1، طالتعمم المبني عمى المشكالت الحياتية وتنمية التفكير( 2009) راىيم، بسام عبداهلل طواب ،

 .  لمنشر والتوزيع المسيرةدار ــــــ  االردن 
 ( 2013ابراىيم، سميمان عبد الواحد يوسف ) الذاكرة وما وراء الذاكرة رؤى وتطبيقات في مجال االعاقة

 دار اسامة لمنشر والتوزيع.ــــــ  عمان االردن  ، 1، طالفكرية 
  دار وائل لمنشر  ــــــ  عمان االردن ، 2ط ، عمم النفس العام( 2015)  ابو غزال، معاوية محمود

 والتوزيع.
 مصطفى عبد السميع  : ، ترجمة الجديد في التربية في االدبيات االجنبية( 2007س، فيميب )رو اسكا

 .  مركز الكتاب لمنشر والتوزيعــــــ  ، القاىرة  محمد
 ( فمسفة التفكير ونظريات في التعمم والتعميم ، األردن 2011األشقر ، فارس راتب )–  دار  –عمان

 زىران لمنشر والتوزيع. 
 ( في العكيمي2000اإلمام  ) ( 2011، جبار وادي باىض ) الذكاء الشخصي وعالقتو باإلقناع

، إطروحة دكتوراه / كمية  اإلجتماعي واإلستيواء المضاد لدى طمبة المدارس الثانوية المتميزين
 الجامعة المستنصرية .   –التربيبة 

 وفريد الزىي ، عز الدين الخطابي : ، ترجمة 1ط  ، الذاكرة اسرارىا والياتيا( 2012)  بوتي ، لورون
 . مشروع الكممة لمنشر والتوزيع ــــــ ابو ظبي 

 ( 2008البياتي ، عبد الجبار توفيق )الشارقة ،  اإلحصاء وتطبيقاتو في العموم التربوية والنفسية ،
 مكتبة الجامعة . 

  اسس عمم النفس التربوي( 2003) الرحمن  ي الدين ، قطامي ، يوسف ، وعدس ، عبدي، محتوق  ،
 والتوزيع،. لمطباعة والنشردار الفكر ــــــ  ، عمان االردن  3ط

 (القياس والتقويم في عمم النفس والتربية ، ترجمة : 1989ثورندايك ، روبرت ، وىيجن ، اليزابث )

 ، عمان . 4عبداهلل الكيالني ، وعبدالرحمن عدس ، ط
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 ( 1978جابر ، جابر عبدالحميد ، وكاظم ، احمد خيري ) في التربية وعمم النفسمناىج البحث 

 دار النيضة المصرية .  –، القاىرة 

 ( 2003الجادري، عدنان حسين  )دار  -االردن  ،، عمان 1، ط االحصاء الوصفي في العموم التربوية
 رة لمنشر والتوزيع.يالمس

 ( 2004جارانجي ، جيل جاستون )دار محمد عمي لمنشر .  –، تونس  العقل 
  مكتبة جرير لمنشر والتوزيع ــــــ ، الرياض 1ط ، تعمم المبني عمى العقلال( 2007) جونسون، اريك . 
 ( 3102الحسين ، زهراء احمد محمد ) عالقة ما وراء الذاكرة بالتفضيل المعرفي لدى الطالبات

رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية ،  وغير المتفوقات دراسيًا في المرحمة اإلعداديةالمتفوقات 

 امعة المستنصرية . التربية / الج

 مكتبة الممك فيد  الرياض ــــــ  ، 1، ط التعمم المنظم ذاتياً ( 2017بن عبد اهلل )ا، ابراىيم  نالحسينا
 .  لمنشر

 ( 2005الخزامي ، عبدالحكيم أحمد )ذاكرة التعمم : تخزن المعمومات وتنقل المعرفة بدون فاقد  ،
 دير . دار الطالئع لمنشر والتوزيع والتص –القاىرة 

  عادات العقل وعالقتيا بمستوى االداء ( 2015) الخفاف ، إيمان عباس ، والتميمي ، نور فيصل
 دار االعصار العممي لمنشر والتوزيع.ــــــ ، عمان االردن  1، ط الميني لدى معممات رياض االطفال

 جيات التذكر عند وراء الذاكرة وعالقتيا باستراتي ات مانمكو ( 2011) الدىيمي، ميادة مظير عباس
 / رسالة ماجستير/ جامعة بغداد/ كمية التربية لمبنات.طمبة المدارس المتميزين وغيرىم

  1، ط ؟ قوة العادات لماذا نعمل ما نعمل في الحياة الشخصية والعممية( 2013تشارلز )، دويج   ، 
 مكتبة جرير. ــــــ  المممكة العربية السعودية

 ( 1992ديدلي ، جيفري ) ترجمة الدكتور عمر محمد عمي  تضاعف قدرتك عمى الدراسة والنجاحكيف ،
 خميس لمطباعة والنشر .  –، الرياض 

 (، 2015الرابغي، خالد ابن محمد )مركز ديبونو لتعميم ــــــ ، االردن  1ط ، عادات العقل ودافعية االنجاز
 .التفكير 

 ،الدار العربية لمعمومــــــ ت بيرو  ،1، ط أساسيات عمم النفس (2005جنان سعيد:) الرحو.  
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 ــــــ  عمان االردن  عمم النفس المعرفي،( 2003) الرحيم  الزغول ، رافع النصير ، والزغول ، عماد عبد
  .دار الشروق لمنشروالتوزيع

  (،2016الزغول، عماد عبد الرحيم )رة سيدار المــــــ ، عمان االردن  7، طمبادئ عمم النفس التربوي
 لتوزيع. لمنشر وا

 ( 2008زكري،  نوال بنت محمد عبد هلل ) ما وراء الذاكرة واستراتيجيات التذكر ووجية الضبط لدى
رسالة ماجستير ، جامعة ام  عينو من الطالبات التفوقات دراسيًا والعاديات في كمية التربية بجازان،

 ، كمية التربية . القرى
  ( 1981إلياس ، والكناني ، إبراىيم عبدالحسن )الزوبعي ، عبد الجميل إبراىيم ، وبكر ، محمد

   .مطباعة والنشرل،  الموصل ، جامعة الموصل ـ مطابع دار الكتب  االختبارات والمقاييس النفسية
 ( 2016السعداوي، رانيا عبد الفتاح محمد احمد ) اثر استراتيجية قائمة عمى خرائط التفكير في تدريس

، رسالة  العقل المنتجة لمارزانو لدى تالميذ المرحمة االعدادية العموم عمى التحصيل وتنمية عادات
 مصر. جامعة بنيا ـــــ   ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ،

  ــــــ بغداد  تعميم التفكير المستند الى نموذج مارزانو،( 2013رغد ابراىيم )، والموسوي سكر ،حيدر كريم
 دار الفراىيدي لمنشر والتوزيع.

 عالم  ، القاىرة ،1، ط ادوات جمع البيانات في العموم التربوية والنفسية( 2010) ، سناء محمدسميمان
 الكتاب. 

 محمد نجيب الصبوة و مصطفى محمد كامل  :ترجمة  عمم النفس المعرفي،( 2000)  سولسو، روبرت
   .مكتبة االنجمو ــــــ  و محمد الحسانين الدق، القاىرة 

 ( 1979السيد ، فؤاد البيي )دار االفكر  –، القاىرة  عمم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري
 العربي . 

  اطفال عند القمة الموىبة والتفوق العقمي واالبداع( 2002)  يسرية ، وصادق ، الشربيني، زكريا ،
 . دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع  ــــــ  القاىرة ،1ط

 ( 2003الشرقاوي، انور محمد )مكتبة االنجمو ــــــ ، القاىرة  2، ط س المعرفي المعاصرعمم النف
 . المصرية 

  ( 2012شريف، عمرو ) ًمكتبة الشروق الدولية لمنشرالقاىرة ــــــ ، 1، ط ثم صار المخ عقال   .   
 ( 2012الشمسي ، عبداألمير عبود ، وفضل ، بكر حسين )  فعالية برنامج تدريبي لتنمية ميارات ما

       (. 1565-1525( الصفحات )203، مجمة األستاذ العدد )لدى طمبة المرحمة اإلعدادية  وراء الذاكرة
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 ( 2008الظاىر، قحطان أحمد )دار وائل لمنشرــــــ ، عمان  مدخل إلى التربية الخاصة . 
  محمود ابو عواد  فلايرعباس واخرون، محمد خميل ومحمد بكر نوفل ومحمد مصطفى العيسى و

رة سيدار الم  -، عمان االردن 2، ط ل الى مناىج البحث في التربية وعمم النفسمدخ( ، 2009)
 لمنشر والتوزيع.

 1، ط السيطرة االنتباىية والذاكرة العاممة والسرعة االدراكية( 2016) ، ثناء عبد الودود عبد الحافظ  ،
    .دار من المحيط الى الخميج لمنشر والتوزيعــــــ  االردن

 ، القاىرة ، دار الفكر العربي   .  القياس النفسي )بين النظرية والتطبيق(( 1998سعد ) عبد الرحمن ، 
 ( 2003عبد اهلل ، محمد قاسم )مطبعة ــــــ  الكويت  ، 1ط ، سايكموجية الذاكرة قضايا واتجاىات حديثة

 السياسة  .
  معاوية محمود ابو و ب ، عبد الناصر ذيا، الجراح شفيق فالح ، ، عدنان يوسف ، عالونو ،  العتوم

رة لمنشر سيدار الم اآلردن ــــــ ، عمان  5، ط  عمم النفس المعرفي النظرية والتطبيق( 2014) غزال 
 والتوزيع. 

 ،ــ  ، عمان  االردن  3، ط عمم النفس المعرفي النظرية والتطبيق( 2012)  العتوم، عدنان يوسف ــــ
 دار الميسرة لمنشر والتوزيع ،.

 دار  –األردن  –، عمان  2، ط عمم النفس التربوي : نظرة معاصرة( 1999د الرحمن )عدس ، عب
 الفكر لمطبع والنشر والتوزيع . 

 ــــــ ، عمان االردن 5، ط مدخل إلى عمم النفس ( 1998) ي الدين  يعدس ، عبدالرحمن ، وتوق ، مح 
 . دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع

  وتطبيقاتو  القياس والتقويم التربوي والنفسي ،أساسياتو ( 2000د)عاّلم ، صالح الدين محمو
 دار الفكر العربي لمطباعة والنشر.  -، القاىرة 1، طوتوجياتو المعاصرة 

  المممكة األردنية  الدافعية العقمية رؤية جديدة( 2014) عمي ، قيس محمد ، وحموك ، وليد سالم ،
 التفكير . مركز ديبونو لتعميم  –عمان  –الياشمية 

 ( 2013عوض، فؤاد عمى فرحان )اطروحة عادات العقل وعالقتيا بالذكاء المتعدد لدى المراىقين ،
 دكتوراه ، جامعة بغداد، كمية التربية ابن رشد.

  ( 2013فارس، عمي )وراء المعرفة وعالقتيا بالقدرة عمى التفكير االبداعي وحل  ميارات ما
/ كمية العموم  2/ جامعة  الجزائر غير منشورة ، رسالة ماجستير المشكالت لدى تالميذ المرحمة االعدادية

  .الجتماعيةااالنسانية و 
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 (1980فرج، صفوت ،)العربي  . ، القاىرة ،  دار الفكر القياس النفسي 
  ، فعالية برنامج تدريبي لتنمية ميارات ما ( 2012والشمسي ، عبداألمير عبود )فضل ، بكر حسين

 ( .  203، مجمة األستاذ العدد ) وراء الذاكرة لدى طمبة المرحمة اإلعدادية
 (، 2007الفقيو ، ابراىيم )الحرية لمنشر ــــــ ، القاىرة  1، ط كيف تنمي مياراتك النفسية والذىنية

 . والتوزيع
 مجمة  بناء معايير وطنية )عراقية( لمقياس ) ما وراء الذاكرة(( 2012ء مجول )فيصل ، سنا  ،

 (. 51 -1( الصفحات )58الجامعة المستنصرية ، العدد )

 دار   -عمان  –األردن  ، 1، ط عمم النفس العام( 2002) الرحمن  قطامي ، يوسف ، وعدس ، عبد
                                            الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.

  1، طنموذج مارزانو لتعميم التفكير لمطمبة الجامعيين ( 2007)  رنكي ، رغدةعقطامي ، يوسف ، و  ، 
 ديبونو لمنشر والتوزيع،.ــــــ عمان االردن 

 النظرية والتطبيق: عادات العقل والتفكير ( ، 2005) وعمور، اميمة محمد محمود ، يوسف ،  قطامي 
 دار الفكر لمنشر والتوزيع. ــــــعمان  -االردن  ، 1ط ،

  سعد :  ، ترجمة  مستقبل العقل االجتياد العممي لفيم العقل وتطويره وتقويتو( 2017ميشو )، كاكو
 المجمس الوطني لمثقافة والفنون واالدب )عالم المعرفة(.ــــــ الدين خرفان، الكويت 

 1ط اد التعمم وتقويم االداء باستخدام نموذج ابعاد التعمم،ابع( 2000)  ، وآخرون  مارزانو ، روبرت ،
دار قباء لمطباعة والنشر ــــــ القاىرة  ترجمة صفاء االعسر و جابر عبد الحميد جابر ونادية شريف ،

 والتوزيع.   
  اتجاىات حديثة في عمم النفس (  2011مصطفى محمد )، وعيسى ، محمد، شذى عبد الباقي

 رة لمنشر والتوزيع.سيدار المــــــ  الردن عمان ا المعرفي،
 ( 2001ميخائيل، امطانيوس  )دمشق ، مطبعة قمة  1، ط القياس والتقويم في التربية الحديثة ،

 اخوان.
 دار الرواد لمنشر. ــــــ ، دمشق  1، طالذاكرة وما وراء الذاكرة( 2011) ناصر، كريمة كوكز خضر 
 ( 2004النبيان ، موسى )عمان ـ دار الشروق لمنشر والتوزيع قياس في العموم السموكيةأساسيات ال ،.   
 ( 2003نشواتي ، عبد المجيد )دار الفرقان لمنشر والتوزيع. –عمان  –، األردن  عمم النفس التربوي   



 550      المصـــــادر 

 عمان  1ط ،تطبيقات عممية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل  ( 2008) نوفل، محمد بكر ،
 رة لمنشر والتوزيع والطباعة.سيار المدـــــ االردن 

  عمان  ،  ، ترجمة عبد الرحمن الطيب 1ط ، القوى العقمية والحواس الخمس( 2009)، مايكل ىاينز
 دار الفن. ــــــ االردن 

 ( 1979وزارة التربية ، الجميورية العراقية )إعداد مديرية  المجموعة الكاممة لمتشريعات التربوية ،
 مطبعة وزارة التربية .ــــــ ـ بغداد ، ة الشؤون القانوني

 (  1996وينتر ، آرثر ، ووينتر ، روث )ترجمة  كمال قنطاوي و  1، ط  بناء القدرات الدماغية ،
 مروان قنطاوي، الالذقية سوريا  ــــــ دار الحوار لمنشر والتوزيع. 

 ( ، ا2011يوسف ، سميمان عبد الواحد )عمان  1، طعقمية والمعرفيةلفروق الفردية في العمميات ال ،
 االردن ــــــ دار المسيرة لمنشر والتوزيع . 
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 (1ملحق )

 كتب تسهل المهمت لتطبيق مقياس البحث  

كتاب تسيل الميمة الصادر من جامعة بغداد / كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن الييثم  /شعبة  أ . 
 , موجو الى مديريات التربية :  7602/ 06/ 72,  في  70362الدراسات العميا , العدد : د.ع /

 د / الرصافة االولى.. المديرية العامة لتربية بغدا 0
 . المديرية العامة لتربية بغداد / الرصافة الثانية. 7
 . المديرية العامة لتربية بغداد / الرصافة الثالثة. 3
 . المديرية العامة لتربية بغداد / الكرخ االولى. 2
 . المديرية العامة لتربية بغداد / الكرخ الثانية. 5
 / الكرخ الثالثة.. المديرية العامة لتربية بغداد  0

ب . كتاب تسيل ميمة صادر من مديرية تربية الرصافة االولى / قسم االعداد والتدريب شعبة البحوث 
موجو الى : )ثانوية بغداد لمبنين, ثانوية المتميزات لمبنات,  7602/ 00/ 03بتاريخ: والدراسات , 

 مل لمبنات, ثانوية االعتزاز لمبنات..ثانوية القيروان لمبنين, ثانوية المتميزين لمبنين, ثانوية اال
ج . كتاب تسيل ميمة صادر من مديرية تربية الرصافة الثانية / قسم االعداد والتدريب شعبة البحوث 

 موجو الى :)ثانوية المتميزات لمبنات, وثانوية المتميزين لمبنين.. 7602/ 00/ 03والدراسات, بتاريخ:
تربية الرصافة الثالثة / قسم االعداد والتدريب شعبة البحوث د . كتاب تسيل ميمة صادر من مديرية 

ثانوية الصدرين لممتميزين, ثانوية البتول  :(الى  وموج 7602/ 00/ 02والدراسات, بتاريخ:
 لممتميزات.. 

             من مديرية تربية الكرخ االولى/ قسم التخطيط التربوي/ بتاريخ صادرىـ .  كتاب تسيل ميمة 
  ثانوية متميزات الخضراء, ثانوية متميزات المنصور, ثانوية(موجو الى:   00/7602/ 02

 متميزات الحارثية, وثانوية متميزين الخضراء..
                   من مديرية تربية الكرخ الثانية/ قسم التخطيط التربوي/ بتاريخ صادرو . كتاب تسيل ميمة 

غداد لمبنين, ثانوية المسرة لممتميزات, ثانوية السالم موجو الى: ) ثانوية كمية ب  00/7602/ 02
 لممتميزات, ثانوية المصطفى لممتميزين, ثانوية المتميزين..

  / بتاريخ من مديرية تربية الكرخ الثالثة/ قسم التخطيط التربوي صادرع . كتاب تسيل ميمة 
 وية الكوثر لممتميزات..ثانوية الشييد طالب السييل لممتميزين, ثان: (موجو الى  02/00/7602
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 (2ملحق)

مجاالت وفقرات مقياسي البحث )ما وراء الذاكرة ,   استبيان اراء السادة المحكمين في صالح

 وعادات العقل المنتجة( بصيغتييما  األولية.

 جامعة بغداد 
 كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن الييثم 

                        قسم العموم التربوية والنفسية                  
 الدراسات العميا / الماجستير                                                                     

 عمم النفس التربوي  
 

 (Metamemoryوراء الذاكرة  آراء السادة المحكمين في مقياس )ما   
 .........................المحترماألستاذ الدكتور.....................................

  تحية طيبة 
وراء الذاكرة وعالقتُو بعادات العقل المنتجة لدى طمبة  " ما  يروم الباحث إجراء الدراسة الموسومة بــ   

  Metamemory)  وراء الذاكرة ) ما التي تتطمب توافر مقياس لقياس متغير المدارس الثانوية المتميزين " 
" ماوراء الذاكرة "  , لذلك فقد تبنى الباحث مقياس السيكومترية الصدق والثبات والموضوعية يتمتع بالخصائص

وراء الذاكرة "  : مدى رضا الفرد عن قدرات الذاكرة  "  ماالمذين عرفا   ( , Troyer & Rich,2002لــ )
دراكو ليا بما يحويو ىذا الرضا من إنفعاالت مثل الثقة واإلىتمام , و  القمق,  وقدرة الذاكرة لديو عمى لديو , وا 

ستخدامو إلستراتيجيات أو مساعدات التذكر المختمفة   & Troyer)أداء وظائفيا اليومية دون أخطاء , وا 

Rich, 2002) . 
  1,  2,  3,  4, 5:  وتأخذ األوزاندائمًا , غالبًا , أحيانًا , نادرًا , أبدًا ,  المقياس خماسي البدائل :   

 ويتكون من ثالثة مكونات :    ,عمى التوالي 
 . فقرة . Memory Satisfaction (02الرضا عن الذاكرة  .1
  فقرة .Capacity (19 )القدرة  .2
 . فقرة . Strategy  (01اإلستراتيجية  .3

بتعريب وتعريق المقياس عمى وفق البيئة العراقية (  2113) زىراء أحمد محمد الحسين ,  الباحثة قامت     
   ائصو السيكومترية : الصدق والثبات والموضوعية .والتحقق من خص
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 . إطارًا نظريًا لتفسير المتغير , إذ أنو يشتمل  عمى مكونات " مافالفيل وولمانسيعتمد الباحث أنموذج  )    
 وراء الذاكرة " : الرضا عن الذاكرة , والقدرة , واإلستراتيجية .

 
مية في مجال تخصصكم , يتوجو الباحث إليكم    لإلستعانة ونظرًا لما تتمتعون بو من خبرة ودراية عم   

بآرائكم ومقترحاتكم , إذ يضع بين أيديكم مجاالت وفقرات المقياس  , فضاًل منكم الحكم عمى مدى مالءمة 
 فقراتو , والبدائل المستعممة في اإلجابة وأوزانيا.   المقياس وصالح

 مع وافر التقدير 
 طالب الماجستير                                             إشراف                    

 أ . م . د . جبار وادي باىض                                 ضاري خميس كعيد      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 :  Memory Satisfactionأواًل. الرضا عن الذاكرة 
ات األفراد حول قابمية ذاكرتيم الحالية , فتقيس المشاعر تقيس تنوع المشاعر أو التأثيرات ومدرك   

اإليجابية مثل : الثقة والرضا , والمشاعر السمبية مثل : اإلرتباك واإلثارة , والتقديرات الموضوعية لمقابمية 
عتقاده بأن لديو مشكمة حقيقية في ذاكرتو )فيصل ,   .. 77: 7607مثل : مقايسة الفرد بأقرانو وا 

 قرةالف ت     

حة
صال

حة 
صال

ير 
غ

 

ديل
تع

 

    بشكل عام أنا مسرور بقدرتي عمى تذكر األشياء .   1
    أعاني من مشكمة النسيان في ذاكرتي .  2
    إن كان الشيء ميمًا فمن المحتمل أن أتذكره. 3
    عندما أنسى شيئًا فأني أخشى أن تكون ىناك مشكمة في ذاكرتي. 4
    ذاكرة معظم ممن ىم في سني .  كثيرًا من أذاكرتي أسو  5
    لدّي ثقة في مقدرتي عمى تذكر األشياء .  6
    أشعر بالحزن عندما أفكر بقدرتي عمى التذكر .  7
    ن أن ذاكرتي ضعيفة . وأشعر بالقمق من أن يالحظ اآلخر  8
    عندما أواجو مشكمة في تذكر أمر ما , فأنني ال أرىق نفسي .  9

    مؤخرًا أن ذاكرتي تسوء بالفعل . أشعر  11
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    أنا مقتنع عمومًا بقدرتي عمى التذكر .  11
    ال أشعر بالحزن عندما أواجو مشكمة في تذكر أمر ما .  12
    أشعر بالقمق إن أنسى أمرًا ميمًا.  13
    أشعر باإلحراج حيال قدرتي عمى التذكر .  14
    أنسى ما أريد تذكره .   أشعر باإلنزعاج والنرفزة حين 15
    ُتعد ذاكرتي جيدة بالنسبة إلى سني .  16
    أشعر بالقمق إزاء قدرتي عمى التذكر .  17

 

تقيس حالة الذاكرة اليومية مثل : تذكر المواعيد واألسماء   وأرقام اليواتف , :   Capacityثانيًا. القدرة 
)األخطاء البسيطة لمذاكرة. والتقييم الذاتي  لقدرات ذاكرة الفرد والفقرات التعبيرية مثل إخفاقات الذاكرة 

 ..  77:  7607)فيصل , 
 الفقرة ت

حة 
صال

 

حة 
صال

ير 
غ

 

يل 
تعد

 

 أنسى وضع شيء أستخدمو يوميًا في مكانو الصحيح مثل النظارات 1
 أو الياتف.

   

    أنسى رقم ىاتف إستخدمتو لمتو .  2
    مدة قصيرة . أنسى إسم شخص قابمتو قبل  3
    أترك ورائي بعض األشياء كان من المفترض أن أجمبيا معي .  4
    أنسى في بعض األحيان موعدًا ميمًا .  5
 عمى عممُو , مثاًل : أدخل غرفة وانسى ما كنت   أنسى ما أنا مقدم 6

 أريد منيا.
   

    أنسى إنجاز ميمة مستعجمة .  7
    عند المحادثة .  الييا مة محددة أحتاجأواجو صعوبة في تذكر كم 8
    أواجو صعوبة في تذكر تفاصيل مقالة قرأتيا في جريدة أو مجمة .  9

    أنسى أخذ الدواء في موعده .  11
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    أنسى تذكر إسم شخص عرفتو لبعض الوقت .  11
    أنسى نقل خبر إلى أحدىم أو رسالة شفوية .  12
    ك أن أقولو أثناء الحديث . كنت عمى وش أنسى ما 13
    أنسى عيد ميالد أو ذكرى سنوية إعتدُت أن أعرفيا جيدًا .  14
    أنسى رقم ىاتف أعرفو وأستعممو بصورة متكررة .  15
 أقوم بسرد قصة أو مزحة لنفس الشخص ألني أنسى أنني أخبرتو  16

 إياىا. 
   

    عدة أيام . تركتو قبل  ئاً أنسى عادًة اين وضعُت شي 17
    أنسى شراء شيء كنت قد نويت شراُءه .  18
    أنسى تفاصيل حديث معين .  19

 
تصف مختمف األنشطة واإلستراتيجيات المستعممة  لميمات الذاكرة اليومية :    Strategyثالثًا. اإلستراتيجية 

عادة تكرار المعموما ت لمشخص من الشخص نفسو , مثل تدوين المالحظات عمى التقويم )األجندة. وا 
 .. 77:  7607مثاًل التواتر المقرر إلستعمال إستراتيجية الذاكرة )فيصل , 

 الفقرة ت

حة 
صال

 

حة 
صال

ير 
غ

 

يل 
تعد

 

    أستعمل منبيًا ليذكرني بموعد أود القيام بو .  1
    أطمب من شخص ما أن يذكرني بأشياء أود القيام بيا .  2
    لشيء اود أن أتذكره .  لحنًا معيناً  ىءأنش 3
    ُأكون صورة ذىنية لشيء أود تذكُره مثل إسم أو غيرُه .  4
    أكتب أشياء عمى التقويم مثل المواعيد أو أشياء أنوي القيام بيا .  5
 أستعمل الحروف األبجدية حرفًا بعد اآلخر ألرى إن كان يستثير  6

 ذاكرتي حيال إسم أو كممة . 
   

 لتنظيم لمعمومات أود تذكرىا مثل: أن أُنظم قائمة الخضارأتبع ا 7
 طبقًا لمجاميع الطعام .    
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 أقول شيئًا معينًا بصوت مرتفع كي أتذكره مثل : رقم ىاتف نظرت إليو 8
 لمتو .  

   

 أستعمل الروتين ألتذكر أشياء ميمة مثل التأكد من أن محفظتي  9
 ل . أو مفاتيحي معي عندما أغادر المنز

   

    أكتب قائمة مثل : قائمة ألشياء أنوي فعميا .  11
 أستعمل التوضيح العقمي من أجل تذكر شيء ما مثل : تركيزي عمى 11

 الكثير من التفاصيل لحفظيا .  
   

 أضع شيئًا ما في مكان ثابت ليذكرني بشيء معين ,  كأن أضع  12
 ا معي . المظمة عند مدخل الدار مثاًل لكي أتذكر أخذى

   

    أستعمل التكرار لشيء ما لفترة طويمة مع نفسي لكي أتمكن من تذكره .  13
    أخترع قصة معينة لكي أربط سوية المعمومات التي أود تذكرىا .  14
    أستعمل دفتر المالحظات ليساعدني في تذكر أمور معينة .  15
 مة أشياء أريدأستعمل المختصرات لمطمع حروف الكممات في قائ 16

 تذكرىا مثل : كممة طبخ تشير إلى طماطم وباذنجان وخس .  
   

    أركز بشدة عمى أشياء معينة لكي أتمكن من تذُكرىا . 17
 أكتب لنفسي مالحظة أو تذكرة ) غير التقويم  ودفتر المالحظات ( 18

 ليذكرني بعمل شيء ما .  
   

 نسيتُ  يئاً تذكر أين وضعت شأستعمل خطوات التتبع العقمي من أجل  19
 مكانُو .  
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 (3ملحق)

 اسماء السادة المحكمين لمقياسي )ما وراء الذاكزة , وعاداث العقل المنتجت(

المقب  االسم ت

 العممي

 مكان العمل االختصاص

 /ابن الييثمجامعة بغداد/كمية التربية لمعموم الصرفة  عمم النفس التربوي أ . د إسماعيل إبراىيم عمي  1

 جامعة بغداد/كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن الييثم عمم النفس العام أ . د جمال حميد قاسم   2

 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية االساسية عمم النفس التربوي أ. د حيدر كريم سكر 3

 معموم الصرفة /ابن الييثم جامعة بغداد/كمية التربية  ل عمم النفس التربوي أ . د فاضل جبار جوده 4

 جامعة بغداد/كمية التربية لمعموم الصرفة/ ابن الييثم  عمم النفس العام أ. د ناجي محمود النواب 5

 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية االساسية إرشاد نفسي وتوجيو تربوي أ . د نشعو كريم عذاب 6

 لجامعة المستنصرية/ كمية التربية االساسيةا عمم النفس التربوي أ .م . د اسراء حسن عمي  7

 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية  عمم نفس التربوي أ .م . د رنا عبد المنعم كريم  8

 جامعة بغداد/كمية التربية/ لمعموم الصرفة /ابن الييثم عمم النفس التربوي أ .م . د سيمة حسين قمندر 9

 جامعة بغداد/كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن الييثم لنفس التربويعمم ا أ .م . د طالب عبد المطمب 11

 جامعة بغداد/كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن الييثم قياس وتقويم أ .م . د عفاف زياد وادي 11

 جامعة بغداد/كمية التربية  لمعموم الصرفة /ابن الييثم عمم النفس  التربوي أ .م . د ليث محمد عياش 12

 الجامعة المستنصرية/ كمية التربية  إرشاد نفسي وتوجيو تربوي أ .م . د محمود شاكر عبدالرزاق 13

 جامعة بغداد/كمية التربية/ لمعموم الصرفة /ابن الييثم عمم النفس التربوي أ .م . د منتيى مطشر عبد الصاحب 14
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 (4ملحق )

 ائيت لمقياسي )ما وراء الذاكزة , وعاداث العقل المنتجت( المعدة للتطبيقالصيغت النه

 جامعة بغداد 

 كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن الييثم 

 قسم العموم التربوية والنفسية                                         

 الدراسات العميا / الماجستير                                                                     

 عزيزتي الطالبة .........................    

 عزيزي الطالب .........................   

 تحية طيبة :

حياتك اليومية, يرجى تفضمكم قراءتيا يضع الباحث بين يديك مجموعة من العبارات التي تواجيك في       

ختيار إجابة واحدة , وذلك بوضع عالمة صح  )  ( تحت أحد البدائل الذي ينطبق عميك , وتذكر √بدقة وا 

بأنو التوجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة , إنما اإلجابة تعبر عما ينطبق عميك , إن ىذه البيانات تستعمل 

حث عميك أن ال تترك أية فقرة دون إجابة . مثال عندما تكون اإلجابة ألغراض البحث العممي , ويتمنى البا

 ) تنطبق عميك دائمًا( ضع عالمة الصح تحت البديل )تنطبق عمّي دائمًا( : 

 ال تنطبق  تنطبق عميّ  الفقرة ت

 أحياناً  غالباً  دائماً  عمّي أبداً 

    √ أشعر بالسرور لقدرتي عمى تذكر األشياء. 1

 

 شاكرين تعاونكم معنا              لجنس :   ذكر              أنثى             ا     

 طالب الماجستير                                                                               
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 يدضاري خميس كع                                                                         

 ال تنطبق  تنطبق عميّ  الفقرة ت

 أحياناً  غالباً  دائماً  عمّي أبداً 

     أشعر بالسرور لقدرتي عمى تذكر األشياء .   1

     أعاني من مشكمة النسيان .  2

     أجد إن األشياء الميمة من المحتمل أن أتذكرىا. 3

     كمة في ذاكرتي.أجد أني عندما أنسى شيئًا ما , أخشى أن تكون ىناك مش 4

     من ذاكرة معظم ممن ىم في سني , كثيرًا .  أأرى أن ذاكرتي أسو  5

     لدّي ثقة في مقدرتي عمى تذكر األشياء .  6

     أشعر بالحزن عندما أفكر بضعف قدرتي عمى التذكر .  7

     ن أن ذاكرتي ضعيفة . وأشعر بالقمق من أن يالحظ اآلخر  8

     ندما أواجو مشكمة في تذكر أمر ما , أتجنب إرىاق  نفسي . أجد أني ع 9

     أشعر مؤخرًا أن ذاكرتي تسوء بالفعل .  11

     تتممكني القناعة  بقدرتي عمى التذكر .  11

     أجد أني غير شاعر بالحزن عندما أواجو مشكمة في تذكر أمر ما .  12

     أشعر بالقمق إن أنسى أمرًا ميمًا.  13

     أشعر باإلحراج حيال قدرتي عمى التذكر .  14

     أشعر باإلنزعاج عندما أنسى ما أريد تذكره .   15

     أشعر أن ذاكرتي جيدة بالنسبة إلى سني .  16

     أشعر بالقمق إزاء قدرتي عمى التذكر .  17

     أو الياتف. أنسى وضع شيء أستخدمو يوميًا في مكانو الصحيح مثل النظارات  18

     أنسى رقم ىاتف أتصمت بو مباشرة بعد اإلتصال .  19
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     أنسى إسم شخص قابمتو قبل مدة قصيرة .  21

     أترك ورائي بعض األشياء كان من المفترض أن أجمبيا معي .  21

     أنسى مواعيد ميمة في المدرسة .  22

 أدخل غرفة وانسى ما كنت أريد البحث  أنسى ما أنا مقدم عمى عممُو , مثاًل : 23

 عنو .

    

     أنسى إنجاز ميمة مستعجمة .  24

     أواجو صعوبة في تذكر كممة محددة أحتاجيا عند المحادثة .  25

     أواجو صعوبة في تذكر تفاصيل مقالة قرأتيا في جريدة أو مجمة .  26

     أنسى أخذ الدواء في موعده .  27

     تذكر إسم شخص عرفتو لبعض الوقت .  أنسى 28

     أنسى نقل خبر أو رسالة شفوية  إلى أحد ما .  29

     أنسى ماكنت عمى وشك أن أقولو أثناء الحديث .  31

     أنسى عيد ميالد أو ذكرى سنوية شخص عزيز إعتدُت أن أتذكرىا جيدًا  31

     ة . أنسى رقم ىاتف أعرفو وأستعممو بصورة متكرر  32

     أقوم بسرد قصة أو مزحة لنفس الشخص ألني أنسى أنني أخبرتو إياىا.  33

     تركتو قبل عدة أيام .  شيئاً أنسى عادًة اين وضعُت  34

     أنسى شراء شيء كنت قد نويت شراُءه .  35

     أنسى تفاصيل حديث معين .  36

     بو .  أستعمل منبيًا ليذكرني بموعد أود القيام 37

     أطمب من شخص ما أن يذكرني بأشياء أود القيام بيا .  38

     أنشيء لحنًا معينًا لشيء اود أن أتذكره .  39

     ُأكون صورة ذىنية لشيء أود تذكُره مثل إسم أو غيرُه .  41
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     أكتب أشياء عمى التقويم مثل المواعيد أو أشياء أنوي القيام بيا .  41

 ستعمل الحروف األبجدية حرفًا بعد اآلخر ألرى إن كان يستثير ذاكرتي حيالأ 42

 إسم أو كممة .  

    

 أتبع التنظيم لمعمومات أود تذكرىا مثل: أن أُنظم قائمة الخضار طبقًا  43

 لمجاميع الطعام . 

    

     أقول شيئًا معينًا بصوت مرتفع كي أتذكره مثل : رقم ىاتف نظرت إليو لمتو.  44

 أستعمل الروتين ألتذكر أشياء ميمة مثل التأكد من أن محفظتي أو مفاتيحي  45

 معي عندما أغادر المنزل . 

    

     أكتب قائمة مثل : قائمة ألشياء أنوي فعميا .  46

 أستعمل التوضيح العقمي من أجل تذكر شيء ما مثل : تركيزي عمى الكثير  47

 من التفاصيل لحفظيا . 

    

 أضع شيئًا ما في مكان ثابت ليذكرني بشيء معين ,  كأن أضع  المظمة عند 48

 مدخل الدار مثاًل لكي أتذكر أخذىا معي .   

    

     أستعمل التكرار لشيء ما لفترة طويمة مع نفسي لكي أتمكن من تذكره .  49

     أخترع قصة معينة لكي أربط سوية المعمومات التي أود تذكرىا .  51

     أستعمل دفتر المالحظات ليساعدني في تذكر أمور معينة .  51

 أستعمل المختصرات لمطمع حروف الكممات في قائمة أشياء أريد تذكرىا  52

 مثل : كممة طبخ تشير إلى طماطم وباذنجان وخس .   

    

     أركز بشدة عمى أشياء معينة لكي أتمكن من تذُكرىا . 53

 حظة أو تذكرة )غير التقويم  ودفترالمالحظات( ليذكرني بعملأكتب لنفسي مال 54

 شيء  ما.   

    

     نسيُت مكانُو .  شيئاً أستعمل خطوات التتبع العقمي من أجل تذكر أين وضعت  55
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 جامعة بغداد 

 كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن الييثم 

                      قسم العموم التربوية والنفسية                    

 الدراسات العميا / الماجستير  

 .........................عزيزيي الطالبة 

 ..........................عزيزي الطالب 

 تحية طيبة : 

يضع الباحث بين يديك مجموعة من المواقف الحياتية , تواجيك أثناء القيام بميام وأنشطة في       

ختيار إجابة واحدة فقط  , وتذكر بأنو التوجد الحياة اليومية , ير  جى تفضمكم قراءة  كل موقف بدقة وا 

إجابة صحيحة وأخرى خاطئة , إنما اإلجابة الصحيحة تمثل سموكك داخل الموقف ,  مثال : إذا كانت 

أمام (  √إجابتك الموافقة أحيانًا عمى تصرف ) سموك ( ما ,  وأحيانًا أخرى التوافقو , ضع عالمة صح )  

 البديل ) أحيانًا( : 

 ال أقوم بيذا أقوم بيذا السموك الموقف ت

 أحياناً  دائماً  أبداً  السموك 

أخبرك صديقك أنو ظل طوال الميل يفكر في حل مسألة صعبة في  مادة  1

 الفيزياء  حتى توصل إلى الحل , أتخبره أنو أخطأ في ذلك التصرف ؟

    √  

 شاكرين تعاونكم معنا

 طالب الماجستير                                                           
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 ضاري خميس كعيد                                                          

 ال أقوم بيذا أقوم بيذا السموك الموقف ت

 أحياناً  دائماً  أبداً  السموك 

حل مسألة صعبة في مادة الفيزياء حتى أخبرك صديقك أنو ظل طوال الميل يفكر في  1

 توصل إلى الحل , أتخبره أنو أخطأ في ذلك التصرف ؟

   

طمب المدرس من زميمك أن يروي طريقة دراستو , فقال  أنو يضع جدواًل لمدراسة  2

                   وينظم وقتو , أتفعل مثل ما يفعمو ؟

   

عن أوضاع العراق  , فكمما كتب سطر كان جمس أحد الطمبة ليكتب موضوعًا تعبيرًا  3

يمسحو بحجة أن الصياغة ليست جيدة , وظل مترددًا في الكتابة طوال الميل وذىب 

 إلى المدرسة دون كتابة الموضوع نتيجة لتردده , أتعاني من التردد في إتخاذ قرارك؟

   

تبدو مصغرة  سأل المدرس زميمك عن صفات الصورة في المرآة المستوية , فقال أنيا 4

, وأسرع زميل آخر بالضحك والسخرية عمى اإلجابة , أيكون رد فعمك نفسو ليذا 

 الموقف ؟

   

عند قيامك بحل مسألة صعبة في مادة الكيمياء ولم تتمكن من الوصول إلى الحل  ,  5

 ىل تسأل مدرسك عن حميا ؟ 

   

موضوعات عموم يخبرك زميمك أنو يحل أسئمة صعبة جدًا عمى كل موضوع  من  6

 .الحياة  , أتخبره إنيا أسئمة صعبة وتعد ذلك تضييعًا لموقت 

   

عرضت عمى مدرسك حاًل لمسألة ما فأخبرك أنك أخطأت في خطوة أثناء الحل , أتعيد  7

 الحل مرة أخرى ؟ 

   

أثناء المناقشة في الصف عن موضوع تصنيف الحيوانات عرض زميل وجية نظره  8

 ولكنيا صحيحة , أتتخذ موقفو نفسو ؟ بصورة غير واضحة

   

عند رؤية إعالن عن مسابقة عممية , إشترك زميل بالمسابقة ألنو يرى أن لديو القدرة  9

 عمى الفوز , أتوافقو عمى رأيو ؟ 
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طرح المدرس في الصف سؤااًل عن الضغط الجوي فأسرع زميل باإلجابة دون تفكير  11

 زًا في الصف, أتوافقو عمى موقفو المتسرع ؟حتى يقال عنو أنو األكثر تمي

   

قرأت إعالنًا في المدرسة عن مسابقة لحل األلغاز العممية التي تحتاج إلى تفكير  11

 فطمب منك زميمك المشاركة فييا , لذا فإنك تحب أن تشارك ؟ 

   

خرجت والدتك لشراء مجموعة من طمبات المنزل من السوق وعندما عادت إلى  12

زل وجدت أنيا نسيت أشياء كثيرة , ىل تنصحيا بكتابة قائمة بما تريده في المرة المن

 القادمة ؟

   

يريد زميمك التعرف عمى معمومات عن أحد األمراض المستعصية ويسألك عن المصدر  13

 , اتتوافر لديك المصادر التي يمكن توجييو إلييا ؟

   

لمدرس العمل في مجموعات متعاونة أثناء دراسة موضوع عن الطاقة طمب منكم ا 14

فالحظت زميمك إمتنع عن المشاركة  في المجموعة وعندما سألتو قال أنو يخاف أن 

 تكون أفكاره خاطئة , أتتفق معو في ىذا التصرف ؟ 

   

الحظت زميل لك في المكتبة يرتب الكتب عمى أساس الكتب األكثر تكرارًا معًا,  والكتب  15

حو زميل آخر بطريقة أخرى لترتيبيا طبقًا لمتخصصات فمم يستمع الصغيرة معًا , فنص

 لو , أتوافقو عمى تصرفو ؟ 

   

شرح مدرس مادة األحياء درس عن أطفال األنابيب , فمم يكن الكالم واضحًا فطمب  16

 منو زميل إعادة الشرح حتى يفيم , أتوافقو عمى ىذا العمل ؟ 

   

نة ألداء ميمة ما , كان أحد الطالب في الميمة أثناء العمل في مجموعات متعاو  17

 يسيطر برأيو عمى باقي المجموعة دون ترك حرية التفكير والتعبير , أتفعل مثمو ؟

   

طمب منكم مدرس مادة الكيمياء عدم استنشاق أي غاز في المختبر, ألنو قد يكون  18

فإنك تقوم  سام , ولكن زميمك أسرع بالخروج من المختبر خشية التسمم , لذا

 بالتصرف نفسو ؟ 

   

   أصيب أحد زمالئك بمرض التيفوئيد فقال آخر أنو يجب أن نقرأ عنو لنعرف ماىي  19
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 مخاطره وكيف نتعامل معو إن كان ُمعديًا , أتوافقو عمى رأيو ؟   

 يقوم زميل لك  بتكرار حل المسألة الرياضية مرات عدة وتكرار الحساب عمى  21

 ة مرات عدة حتى يتأكد من الدقة في اإلجابة , أتفعل أنت أيضاً اآللة الحاسب 

 التصرف نفسو ؟

   

كان الجو شديد الحرارة وأصر اخوك األكبر عمى الخروج مع أصدقائو  ونصحو األب  21

 بعدم الخروج في ىذا الجو , ولكنو أصر عمى الخروج , أتتصرف أنت السموك نفسو ؟

   

ع صديق لك وعند مشاىدة مشاجرة بين شخصين إندفع ىذا أثناء سيرك في الطريق م 22

 الصديق لحل الخالف بينيما , لذا فإنك تتجنب اتخاذ موقف الصديق .

   

طمب المدرس من الطالب في بداية الدرس كتابة األىداف العامة التي البد من  23

وضع تحقيقيا ىذا العام , وحددوا ميعاًد لمناقشة تطور ىذه األىداف , أتقوم ب

 األىداف ومراقبة تقدميا ؟ 

   

بعد الخروج من االمتحان أخبرك زميل بأنو يجيل  مقدار اإلجابات الصحيحة وغير  24

 واثق من إجابتو عمى الرغم من أنو درس جيدًا, لذا فإنك تتخذ التصرف نفسو . 

   

طريقة أثناء محاولة زميمك لحل  مشكمة ما  لم يستطع الوصول إلى حل , فبحث عن  25

 جديدة لحميا , لذا فإنك تتخذ التصرف نفسو . 

   

أثناء سيرك مع أبيك في طريق يجيمو , الحظت أنو يرفض سؤااًل ألحد األشخاص في  26

 الشارع عن الطريق , أتوافقو عمى تصرفو ؟ 

   

بعد دراسة موضوع عن التموث , أخبرك زميمك أنو بحث عن معمومات جديدة عن  27

معمومات الكتاب غير وافية ويحتاج إلى زيادتيا , لذا فإنك تتخذ  التموث , ألن

 التصرف نفسو . 

   

طمب المدرس من زميمك حل مسألة عمى السبورة أمام الطالب فحميا أول مرة بطريقة  28

خطأ , فطمب منو المدرس أن يحاول أكثر من مرة حتى يصل إلى الحل , ففكر زميمك 

 ذا فإنك تتفق مع رأي المدرس.حتى توصل إلى حل السؤال , ل
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طمب المدرس من طالب الصف تقريرًا عن مصادر الطاقة فنقل زميل مجموعة من  29

 العبارات من النت دون التأكد من صحتيا , اتتخذ الموقف نفسو ؟ 

   

أخبرك صديق لك أنو في نياية امتحان المغة اإلنكميزية اعتمد في الحل عمى التشابو  31

ت بين السؤال واإلجابة دون أن يفكر , اتعتمد عمى الطريقة نفسيا في الحل في الكمما

 ؟
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Metamemory and its relation to the Productive 

Habits of mind Of Secondary school  

Students Giffted 

                          

  Abstract 

 Current search aimed to identify: 

1. Metamemory of Secondary school Students Giffted 

    a . Satisfaction with memory.  

    B . Ability.  

    C. The strategy. 

2.  produced   habits of   Mind  Secondary school Students Giffted:  

     a . Self - regulation habits.  

     B . Critical Thinking Habits.  

    C. Creative thinking habits. 

3. The nature of the correlation between the Metamemory and the 

produced habits of mind. 

4. The extent of the contribution of the producing habits of mind In    

Metamemory. 

 

Research limits: the limits of current research are limited to secondary 

schools Giffted students in the province of Baghdad. 

 



C 
 

The sample consisted of (400) male and female students, by (230) females, 

by (57%) and (170) males, by (43%) of the research population of 6501 

students, Which  included only fifth graders. 

Research Tools: The researcher adopted a   (Meta memory) Scale  for 

(Troyer & Rich , 2002) , Consists of three areas (satisfaction with memory, 

ability, strategy) and contains (55) items as final, And the (productive 

habits of mind)  Scale for (Saadawi, 2016) according to the model 

dimensions of learning, to (Marzano), It consists of three areas (habits of 

self-organizing ability, habits of ability to think critically, habits of 

creative thinking ability) and includes (30) behavioral attitudes. 

The statistical pouch program for psychological and social sciences (spss) 

was used in data processing. 

Research results: The research reached the following results: 

1. Giffted students enjoy Metamemory (awareness of memory). 

2.   Giffted students enjoy productive habits of mind. 

3. There is a statistically significant correlation between (Metamemory, 

and the produced habits of mind). 

4. There is a contribution to the components of the productive habits of 

mind (the ability to organize oneself, the ability to think critically, and 

the ability to think creatively) in the components (Metamemory): 

ability, and strategy. 

 

According to the findings of the current research, some recommendations 

and suggestions have been formulated. 
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