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Abstract 
The subject of metamemory is considered of knowledge subjects 

that stirred attention of the researchers with advancing of 

scientific researches in the field of knowledge in general , and 

knowledge processes privately , their importance to study 

beyond knowledge processes of attention or realization , 

thinking , recognize , understanding , that in the scale , and 

under basic processes , which are beyond the knowledge that 

made Garner indicates to beyond the knowledge , they are as 

knowledge  about science , if the knowledge was included 

realization , concept , from here beyond knowledge included 

thinking to realize the private , his know and remembering , 

these different kinds of knowledge about science may be 

classified as beyond realization , beyond concept and 

metamemory . 

Metamemory is considered as active knowledge strategies that 

works to improve performance of the memory , and raise its 

efficiency , where increase at students concept , realization 

better about how to memory works , and recognize with 

strategies of suitable remembering , and realization with systems 

of different memory , that helps to achieve all tasks of 

knowledge with active method with efficacy , then it affects on 

learning students and their academic achievement  

When the learners differentiated  in their abilities to learn , and 

in means of teaching them , and their motives towards it , so 

must see to the educated as they are people have differentiated 
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preferences , so the attention started to take care privates 

differences between students depending on what is called 

knowledge preferences , some of students prefer work by 

himself , and the other prefers controversy , discussion , 

exchanging thoughts with others , , some of students prefer to 

learn by friends , some others prefer learning with a teacher , 

fifth kind prefer to learn in single , sixth prefers collective , the 

matter is not depends at this border , but every learner has 

private entrance to deal with information , and scientific 

material itself , all these required to see private differences 

between the students in one class , all these attention increases 

with taking care of private differences between students 

depending on what is called knowledge preferences  

In the light of these matters , the aims of current research were 

worded as below  

1) Metamemory at students ( females ) studious or not studious  

2 ) Manners of knowledge preferences at  students ( females ) 

studious or not studious 

3 ) The relation between metamemory & manners of knowledge 

preferences students ( females ) studious  

4) The relation between metamemory & manners of knowledge 

preferences  students ( females ) studious 

5) The difference between metamemory & manners of 

knowledge preferences  students ( females ) studious or not 

studious . 
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For fulfillment aims of the research , the researcher made to 

depend measure of metamemory arranged by ( Troyer & Rich , 

2002 , and it was translated into Arabic to prepare it to Iraqi 

environment , and distinguishing strength was extracted for its 

paragraphs in addition to extracting truth of translation , 

appearance truth , extracting steadfastness by method of re-test 

and coefficient of Alpha for internal conformity.  

Where measurement of manners of knowledge preference , the 

researcher has depended to measure that made Al-Saffar ( 2008 

) that was constructed as pronouncing forms , that depending on 

four components were made by ( Heath ) which are ( manner of 

returning ,retracting , manner of critic , manners of principles , 

manner of applications ) , out truth extracted to measure , 

steadfastness by re-test and alpha coefficient for internal 

conformity  

The two measurements were applied from students ( females ) 

of secondary school in center of Neinawah province reached ( 

400 ) students , located ( 200 ) students studious , ( 200 ) not 

studious students were chosen by depended intended method  

By using suitable statistical means of linking coefficient of 

Person , T-test , Z- test , after gathering statements , the research 

concluded the following results :  

1) The studious or not studious students ( females ) are 

interesting with level of metamemory but studious students have 

greater ability & better recognize about how to working of 
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memory & strategy realization to remember that helps to 

improve memory performance 

2) The studious or not studious students ( females ) are 

interesting with all knowledge manners of scientific preference , 

but with varying levels from kind to another , and manner of 

returning was the prevail manner at level of metamemory but 

studious students have greater ability & better recognize about 

how to working of memory & strategy realization to remember 

that helps to improve memory performance The studious or not 

studious students ( females ) , then manner of the critic , manner 

of principles , manner of applications for behalf of  The studious 

students ( females ) 

3) There are linking relation between metamemory , and all 

manners of knowledge preference at The studious   students ( 

females ) 

4) There are linking relation between metamemory , and  

manner of principles only , at not studious students , and there is 

not relation between metamemory , and manner of returning , 

and manner of the critic and applications. 

5) The results stated that there is no difference in the relation 

between metamemory , and all manners of returning , and 

manner of applications between all The studious or not studious 

students ( females ) , where the results indicated there are 

differences in the relation between metamemory , and all 
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manners of the critic , and principles for behalf of studios 

students  

The results have explained according to adopted theory per 

measurement of the research measurements according to these 

results , the researcher presented with a number of 

recommendations and proposals . 
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 ِاللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم  يَ ْرَفع
َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواللَُّه 

 ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبير  
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 إقرار المشرف
 

عالقة ما وراء الذاكرة بالتفضيل ) بـــــــ اشيد أن إعداد ىذه الرسالة الموسومة       
(  المعرفي لدى الطالبات المتفوقات وغير المتفوقات دراسيًا في المرحمة اإلعدادية

حت اشرافي في كمية التربية / الطالبة ) زىراء احمد محمد ( ، جرت ت والمقدمة من
 التربية الجامعة المستنصرية ، وىي جزء من متطمبات نيل درجة ماجستير آداب في

 عمم النفس التربوي .
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 إقرار الخبير المغوي
 

عالقةة مةا وراء الةذاكرة بالتفضةيل المعرفةي الرسالة الموسـومة بـــــــ ) أشيد أن     
( التــي  لةةدى الطالبةةات المتفوقةةات وغيةةر المتفوقةةات دراسةةيًا فةةي المرحمةةة اإلعداديةةة

زىـراء احمــد محمـد ( قـد جــرى تقويميـا ل ويــًا مـن قبمــي تقـدمت بيـا الطالبــة ) 
فــي كميــة التربية/الجامعــة المستنصــرية وىــي جــزء مــن متطمبــات نيــل درجــة 

 ماجستير آداب تربية في عمم النفس التربوي .
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 إقرار لجنة المناقشة
     
 

عالقــة مــا أعضــاء لجنــة المناقشــة اطمعنــا عمــا الرســالة الموســومة بـــــــ ) نحــننشــيد     
فوقــات دراســيًا فــي وراء الــذاكرة بالتفضــيل المعرفــي لــدى الطالبــات المتفوقــات و يــر المت

( ، وقد ناقشنا الطالبة ) زىراء احمد محمـد ( فـي محتوياتيـا ، وفـي  المرحمة اإلعدادية
مـا لـو عالقـة بيـا ونقـر أنيـا جــديرة بـالقبول لنيـل درجـة ماجسـتير آداب فـي التربيـة عمــم 

 . امتياز(النفس التربوي بتقدير ) 
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 اإلهداء

 ةك.َلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأن تةةةةةةةةةةةةةةةةةرى حممةةةةةةةةةةةةةةًا.......... لةةةةةةةةةةةةةةةميج          -
 يةةتةحةةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةةق

 مةةةةةةةةةةةل منةةةةةةةةةةةةةةه أن تَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرى...........َمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنةةةةواألج           
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكحولةةةةةة

 ةةةةةةةةةهةةةةل لةةةةةتحقيقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن رافقةةةةةةةةةةةةةةوك السةمةةةةةةةةةمةة         
 ... إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارةةةةةم ، وأنةةةةةةةةةةةةةةةةةعمةةةةةةةةجعنةةةةةةةةةةةةي لمةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةن شةةةةةةة          
 لةةةةةةةةةةةةةةةي دربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

 أيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجةةةومم منبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةب والحنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان ،          
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانةةةةةةةةةةةى األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوف الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةخةمةةة        

 زوجي العزيز الدكتور ماهر فاضل

ة ــــــق وفرحـــــــــً الطرٌـــــــر لــــــــً تنٌـــــوع التــــــالشمإلى و   -

 فـــــــلـــــذة كـــــــبــــــــدي  ــــًوقــــــــــرة عــــــــٌـنــــــــــ ريــــــــعم
 ىــــــــفـــطـــصـــدر ومــــــــــــــــٌـــــــح

 مع خالص حيب وتقديري
 

 زهراء
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 وتقديرشكر 
 والصــالة والســالم عمــا ســيد اتنــام وخــاتم اتنبيــاء والمرســمين ،الحمــد ر رب العــالمين

ــــو وســــمم ( و  ــــين الطــــاىرين . الرســــول اتعظــــم محمــــد )صــــما ار عمي ــــو الطيب ــــا آل عم
ــاتعظــم : ينــا بوتأسيســًا عمــا قــول ن اتوجــو بأســما ن ال يشــكر النــاس ال يشــكر ار ، م 

وعطــــاء وأوليــــم  الحيــــاة كميــــا خيــــرٌ  أنعممنــــي الــــا كــــل مــــن  آيــــات الشــــكر والعرفــــان 
عسكر( واعترافًا وامتنانـًا بالفضـل الكبيـر  عبدا لرضا)سييمة  ةالدكتور  ةأستاذتي المشرف
ومتابعتيــا لكــل صــ يرة وكبيــرة فــي البحــث أدعــو ليــا مــن البــاري عــز  ةلجيودىــا ألخيــر 

 وجل بالتوفيق ودوام النجاح والرفعة والتقدم.
مـا بحيدر كريم سـكر  قبيل كودي حسين والدكتور واتوجو بالشكر الجزيل الا الدكتور 

ي الســـنة كمـــا أتقـــدم بالشـــكر واالمتنـــان إلـــا أســـاتذتي فـــلـــي مـــن مســـاعدة وعـــون  قـــدموه
َت معموماتنـا وأ نـت أفكارنـا  التحضيرية عما ما قدموه لنا من العموم المختمفـة التـي أرَـر 

الســـادة الخبـــراء الـــذين كانــــت  إلـــاكمـــا واتقـــدم بالشـــكر  ، جـــزاىم ار عنـــا ألـــ  خيـــر.
 . إلسياماتيم عظيم اترر في توجيو استمارة االستبيان نحو الوجية الصحيحة

لمـا قـدموه لـي مـن  زمالئي وزميالتي طمبة الدراسـات العميـا إلان بالشكر والعرفا وأتقدم
. وأخيرًا الـتمس عـذرًا إلـا كـل مـن قـدم لـي العـون والمسـاعدة ولـم  مساندة ودعم معنوي

 يرد ذكره . 
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لمتفوقات عالقة ما وراء الذاكرة بالتفضيل المعرفي لدى الطالبات ا
 وغير المتفوقات دراسيًا في المرحمة اإلعدادية
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 البحث ستخمصم
مــن الموضــوعات المعرفيــة التــي  Metamemoryيعــد موضــوع مــا وراء الــذاكرة      

أرارت اىتمـام البـاحرين مـع تقـدم البحـث العممـي فـي مجـال عمـم الـنفس المعرفـي بصـفة 
فقــــد ظيــــر اىتمــــاميم بدراســــة مــــا وراء ، والعمميــــات المعرفيــــة بصــــفة خاصــــة  عامــــة ،

دراك وتفكيـر ووعـي وفيـم وذلـك فـي  وتحـت مظمـة  إطـارالعمميات المعرفية من انتباه وا 
يشــير إلــا أن مــا  Garnerالعمميــة اتساســية وىــي مــا وراء المعرفــة ممــا جعــل جــارنر 

، فـــ ذا كانـــت المعرفـــة تتضـــمن  معرفـــة المعرفـــة تشـــبووراء المعرفـــة ىـــي فـــي اتســـاس 
اإلدراك والفيـــم والتـــذكر فمـــن ىنـــا مـــا وراء المعرفـــة تتضـــمن التفكيـــر فـــي إدراك الفـــرد 
وفيمــو وتــذكره ، وىــذه المعــار  المتنوعــة عــن المعرفــة يمكــن تصــنيفيا بأنيــا مــا وراء 

 اإلدراك ، ما وراء الفيم ، ما وراء الذاكرة.
تيجيات المعرفيـة الفعالـة التـي تعمـل عمـا تحسـين وراء الـذاكرة مـن االسـترا تعد مـا     

أداء الــذاكرة ، ورفــع كفاءتيــا إذ تنمــي عنــد الطمبــة فيمــًا ووعيــًا أفضــل عــن كيفيــة عمــل 
الــذاكرة ،والــوعي باســتراتيجيات التــذكر المناســبة ، والــوعي بأنظمــة الــذاكرة المختمفــة ، 

ة ومــن رــم يــوذات كفا وذلــك يســاعد عمــا انجــاز جميــع الميــام المعرفيــة بطريقــة فعالــة
 وانجازىم اتكاديمي. مبةفانيا تؤرر في تعمم الط

ن يختمفـــون فـــي  قـــدراتيم عمـــا الـــتعمم وفـــي أســـاليب تعمميـــم و ولمـــا كـــان المتعممـــ      
ودافعيـــتيم نحــــوه لــــذا ينب ـــي أن ينظــــر إلــــا المتعممــــين بوصـــفيم إفــــراد ليــــم تفضــــيالت 

رديـة بـين الطمبـة اعتمـادا عمـا مـا يسـما متباينـة ، لـذا بـدأ االىتمـام بمراعـاة الفـروق الف
اآلخــــر  بعضــــيمفــــبعض الطمبــــة يفضــــل العمــــل بنفســــو ويفضــــل بالتفضــــيل المعرفــــي ، 

طريــق  عــنالجــدل والنقــاش وتبــادل اتفكــار مــع اآلخــرين ويفضــل بعــض الطمبــة الــتعمم 
ـــتعمم مـــع المـــدرس ويفضـــل صـــن  بعضـــيم الـــزمالء و  ـــتعمم  خـــامساآلخـــر يفضـــل ال ال

يفضل العمل الجماعي واتمر ال يتوق  عند ىذا الحـد بـل أن لكـل  والسادس ، بمفرده
ة ذاتيــا ويتطمــب ىــذا مميــمــتعمم مدخمــو الخــاص فــي التعامــل مــع المعمومــات والمــادة الع

االىتمــام  أكمــو مالحظــة الفــروق الفرديــة بــين الطمبــة فــي الصــ  الواحــد وليــذا كمــو بــد
 .ادا عما ما يسما بالتفضيل المعرفيالمتزايد بمراعاة الفروق الفردية بين الطمبة اعتم

 تعر  : الحالي البحث أستيد وفي ضوء ىذه المعطيات   
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 أنماط التفضيل المعرفي لدى الطالبات المتفوقات و ير المتفوقات .  -6
 دى الطالبات المتفوقات .العالقة بين ما وراء الذاكرة و أنماط التفضيل المعرفي ل -2

ــــر  -4 ــــدى الطالبــــات  ي ــــذاكرة و أنمــــاط التفضــــيل المعرفــــي ل ــــين مــــا وراء ال العالقــــة ب
 المتفوقات .

الفــرق فــي العالقــة بــين مــا وراء الــذاكرة و أنمــاط التفضــيل المعرفــي لــدى الطالبــات  -5
 المتفوقات و ير المتفوقات .

اوراء الـــذاكرة المعـــد مـــن مقيـــاس مـــ بتبنـــيلتحقيـــق أىـــدا  البحـــث قامـــت الباحرـــة      
وقــد تــم ترجمتــو إلــا الم ــة العربيــة  ( Troyer & Rich،   2002ش )تترويــر وريــ

ل ــرض تييئتــو لمبيئــة العراقيــة واســتخرجت القــوة التمييزيــة لفقراتــو فضــاًل عــن اســتخراج 
صــدق الترجمــة والصــدق الظــاىري واســتخراج الربــات بطريقــة إعــادة االختبــار ومعامــل 

 لداخمي .ألفا لالتساق ا
أمــا مقيــاس أنمــاط التفضــيل المعرفــي فقــد اعتمــدت الباحرــة عمــا المقيــاس الــذي      

( والذي تم بنائو عما شـكل مواقـ  لفظيـة وذلـك اعتمـادًا 6118قامت ببنائو الصفار )
نمـط و ( وىـي ) نمـط االسـترجاع ، Heathعما المكونات اتربـع التـي وضـعيا ىيـث )

التطبيقات ( ، وقد اسـتخرج الصـدق الظـاىري لممقيـاس نمط و نمط المبادئ ، و الناقد ، 
 واستخرج الربات بطريقة اعادة االختبار ومعامل الفا لالتساق الداخمي .

ن عمــا عينــة مــن طالبــات المرحمــة اإلعداديــة فــي مركــز محافظــة اطبــق المقياســ     
ة ( طالبـة  يـر متفوقـ611( طالبـة متفوقـة و )611( طالبـة بواقـع )411نينوى بم ت )

 تم اختيارىن بالطريقة القصدية العمدية .
باســـتخدام الوســـائل االحصـــائية المالئمـــة مـــن معامـــل ارتبـــاط بيرســـون واالختبـــار      

 التائي واالختبار الزائي ، وبعد جمع البيانات توصل البحث الا النتائج اآلتية: 
اكرة إن الطالبــات المتفوقــات و يــر المتفوقــات يتمــتعن بمســتوى مــن مــا وراء الــذ .0

لكن المتفوقات لديين قدرة أكبر ووعي أفضل عما كيفية عمـل الـذاكرة والـوعي 
 باستراتيجيات التذكر التي تساعد عما تحسين أداء الذاكرة . 



 

 ع  

ن الطالبــــــات المتفوقــــــات و يــــــر المتفوقــــــات يتمــــــتعن بكــــــل اتنمــــــاط المعرفيــــــة إ .6
مـــط لمتفضـــيل المعرفـــي ولكـــن بـــدرجات متفاوتـــة مـــن نمـــط إلـــا آخـــر وقـــد كـــان ن

االسترجاع ىو النمط السائد لدى الطالبات المتفوقات و ير المتفوقات ومـن رـم 
 نمط الناقد ونمط المبادئ ونمط التطبيقات ولصالح الطالبات المتفوقات .

وجـــود عالقـــة ارتباطيـــو بـــين مـــا وراء الــــذاكرة وكـــل نمـــط مـــن أنمـــاط التفضــــيل  .2
 المعرفي لدى الطالبات المتفوقات .

يــو بــين مــا وراء الــذاكرة ونمــط المبــادئ فقــط لــدى الطالبــات وجــود عالقــة ارتباط .4
 يـــر المتفوقـــات وليســـت ىنـــاك عالقـــة بـــين مـــا وراء الـــذاكرة ونمـــط االســـترجاع 

 ونمط الناقد ونمط التطبيقات .

بينــت النتــائج بأنــو لــيس ىنــاك فــرق فــي العالقــة بــين مــا وراء الــذاكرة وكــل مــن  .5
الطالبــــات المتفوقــــات و يــــر نمــــط االســــترجاع ونمــــط التطبيقــــات بــــين كــــل مــــن 

المتفوقــات فــي حــين أشــارت النتــائج إلــا وجــود فــروق فــي العالقــة بــين مــا وراء 
 الذاكرة وكل من نمط الناقد ونمط المبادئ ولصالح الطالبات المتفوقات .

   .من التوصيات والمقترحات اً عدد الباحرة   ْـالنتائج قدمت ضوء ما وصمت إليووعما   
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