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 :الملخص
االجتماعية بناء عامليا، الستخراج نسانية و ة العلوم اإلبتهدف الدراسة الحالية إلى بناء مقياس ما وراء الذاكرة لدى طل

طلبة كلية العلوم طالبا وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية من  218طبق على عينة قوامها  ،الخصائص السيكومترية للمقياس
تحقق الباحث من صدق المقياس بعدة طرق هي: الصدق  ،الجزائر-االجتماعية بجامعة قاصدي مرباح ورقلةاإلنسانية و 

األساسية مقياس بطريقة المكونات الصدق العاملي للالداخلي، كما حسب  االتساقصدق ، للعبارات التمييزي 
عوامل ذات معنى  4، ونتج عن هذه العملية Quartimaxثم أجري التدوير المائل للعوامل بطريقة   Hottellingوتلينجله
أظهرت النتائج تمتع المقياس بخصائص سيكومترية  ،التقويمو  المراقبةالفرد، ، وجودها، سميت: التخطيط، االستراتيجيةؤكد ت
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Abstract 

This study aims at designing the Metamemory Scale(MS) and extracting the psychometric 

properties. A total of 218 students from the Faculty of Humanities and Social Sciences-University of 

Kadi Merbah Ouargla answered to the MS. The validity of the MS was verified by: the items 

discriminant validity, the internal consistency validity, as well as factor validity in the basic components 

of Hottelling, with oblique rotation in a way: Quartimax, As well as the factor analysis showed The MS 

contains four factors are: The planning, the strategic, the person, and the control and evaluation. The 

results revealed that the(MS) achieved good psychometric properties, serving as a good option for 

measuring metamemory.  
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 : ةــمقدم
سرعة التغيرات التي شهدها العالم في نهاية القرن العشرين نفجار العلمي وثورة المعلومات و إن اال

           جديدا  مسؤولي التربية والتعليم في العالم نمطاي والعشرين فرضت على التربويين و وبداية القرن الحاد
على األسس التي ترتكز عليها، وإذ أنه من المستحيل مناهج التدريسية وكيفية تصميها و من التعامل مع ال

الكم الهائل من المعرفة، صار لزاما التحول من تعليم المعرفة إلى تعليم وتعلم التفكير  بالعقل البشري استيعا
الذي يزود الفرد بالوسائل الالزمة التي تؤهله للتعامل مع أي نوع من المعلومات أو المتغيرات التي يمكن 

 (2013)بن ساسي،أن تحدث الحقا.
من التكوينات المعرفية المهمة في علم النفس واحدا  Metacognitionيعد مفهوم ما وراء المعرفة 

 John Flavellعلى يد جون فالفل  20المعرفي المعاصر، وقد ظهر هذا المفهوم في السبعينات من القرن 
التذكر، إذ يرى أن عمليات تطور نتيجة أبحاثه حول تطور الذاكرة و وذلك  (35، 2006)الشربيني والطناوي،

لذكية لعمليات تخزين المعلومات نتيجة تطور بنية الذكاء والمراقبة ا الذاكرة في جزء كبير منها هو
كبر على تنظيم أفكاره وتوجيهها أن الفرد الواعي أكثر بالعمليات السابقة يصبح لديه قدرة إلذا ف ،واسترجاعها

 ,Flavell) (1976.حول تفكيره يصبح لديه القدرة على التفكير وبالتاليلتحقيق أهداف محددة، 
بل  مه ال يتطلب وجود خلفية معرفية واستراتيجية تعلم فحسبأن نجاح الفرد في تعل Flavellكما يرى 

يتعين عليه أن يكون قادرا على استخدام بنائه المعرفي واستراتيجياته المعرفية، وذلك بتنمية مهاراته ما وراء 
العديد من الدراسات إلى أنها فئة حيث أشارت  Metamemoryبالتالي تنمية ما وراء الذاكرة ة، و المعرفي

ء متصل بعملية تخزين التي تعني معرفة الفرد وإدراكه لذاكرته أو أي شيو  جزئية من ما وراء المعرفة،
 (2000نقال عن الشريف والسيد، 4، 2008)زكري،استرجاعها.المعلومات و 

نقص في قدرة الفرد ة إلى تشير كثير من الدراسات إلى أن القصور في أداء الذاكرة يرجع بدرجة كبير و 
، ويرى هاوارد التحكم في عمل الذاكرة، أو ما يشير إلى عدم كفاية ما وراء الذاكرةعلى التوجيه و 

 عمليتين أساسيتين كل العمليات المعرفية، وتتكون منتدخل في  أن ما وراء الذاكرة ,.Howard et alوزمالؤه
وتشمل: الترميز،  والوعي المتعلق بعمليات الذاكرة المعلومات،هما: المراقبة والتحكم، والمراقبة تعني: جمع 

أما المراقبة فهي: عملية تنظيم ذاتي لتنشيط وتوجيه تلك العمليات  ،واالستدعاء ومعرفة نتائج األداء والمعرفة،
المعرفية نفسها، كما يحدث عند تخصيص وقت مناسب لدراسة الموضوع لتيسير استدعاءه فيما بعد اعتمادا 

 ( Howard et al., 2010, 922نقال عن 2012.)أبو المعاطي،لى صعوبة الموضوعع
بأنها معرفة الفرد ومعتقداته  ما وراء الذاكرة (Hultsch, Hertzog & Dixon,1987, 193)عرف

 تصوراته حول أداء ذاكرته بمعنى هي فهم الفرد ألداء ذاكرته.و 
فيريان أن ما وراء الذاكرة هي معارف الفرد حول ذاكرته  Nelson and Narensنرنس نيلسون و أما 

 (Nelson and Narens,1994, 12) باإلضافة إلى مراقبته وتحكمه في عمليات تعلمه وذاكرته.



                                           
 

 

معرفة الفرد بذاكرته  هيما وراء الذاكرة ن أ Troyer & Rich وريتش وفي نفس المعنى يرى تروير
يتصل بعملية تخزين المعلومات واسترجاعها أو بوظيفة الذاكرة بوجه  ءشيوإدراكه لها ووعيه بها، أو بأي 

 (Troyer & Rich,2002, 19)عام.
 العمليات إلى المعنى السابق بقولهما تشير ما وراء الذاكرة(Dunlosky & Metcalfe,2008) ويؤكد

وبالتالي هي تختلف  عليهااألحكام  وإصدار ذاكرتهم، محتوى  فحص التي تمكن األفراد من واألبنية الفكرية
 أساسي. عليها بشكل تعتمد قد أنها من الرغم على عن الذاكرة،
           ن مهارات ذاكرتنا ومحددات أدائناأن ما وراء الذاكرة تتضمن معارفنا ع (Wessils,1982)يرى 

             ويرى أن هذه من مكونات ما وراء الذاكرة  ،ية مراقبة وتعديل أنشطتنا للتذكرفي مهام التذكر، وكيف
ة فئات متوافقة مع الخطوات الرئيسهي أفضل فكرة لمكونات حل المشكلة وصنف ما وراء الذاكرة في 

المترابطة لحل المشكلة وهي تحديد المشكلة، تخطيط استراتيجية حلها، مراقبة وضبط األداء وفقا 
 (2006،)عفيفي.للمخرجات
 وذو المعرفة، وراء ما مفهوم من مشتق تركيب فيؤكد أن ما وراء الذاكرة   McDougallكدوجلماأما 

 ويعرفها ومراقبتها، الذاكرة وتوجيهها عمليات تنظيم في يؤثر كونه من أهميته تنبع وثيقة بالذاكرة، عالقة
وقد عرفها  ،ونظامها ذاكرته حول وتطورها الفرد قدرات بوظيفة واالعتقادات المتعلقة واإلدراك المعرفة بأنها
بكفاياتهم  تتأثر ربما األفراد ذاكرة أن لديه ويقترح ووظائفها الذاكرة بقدرات الفرد معرفة بأنها Flavell فالفل

 الذي أن يقترح فهو الثالثة، العناصر بين هذه والتفاعل االستراتيجية واستخدام لمهمةا وخصائص المدركة
                     للفرد مناسبة األكثر واالستراتيجية (المهمة ×)الفرد بتخزينه يقوم من لىد عيعتم تذكره يتم
 واألبحاث األعمال ما( أالمهمة × االستراتيجية × الفرد) إنجازه يجب التي والمهمة ،(االستراتيجية × الفرد)

 وخصوصا االنفعالية، والعناصراإلنجاز  :مثل بالشخصية تتعلق عوامل السابقة المعادلة إلى الجديدة أضافت
 (2007غزال، .)أبوالذاتية الفعالية ومعتقدات واإلثارة، والدافعية، واالكتئاب، القلق،

شخيص والت Awarenessلى أن ما وراء الذاكرة تتضمن ثالثة مكونات هي: الوعي شير ميلر إوي
Diagnosis مراقبة لواMonitoring، ضروري  التذكر كمتطلب  بحاجته إلىشير الوعي إلى وعي الفرد حيث ي

من المهمات   المناسبة لكل  الستراتيجياتدراكه إو للذاكرة الفاعلة، وجوانب قوته وضعفه الخاصة بالذاكرة، 
أنها أصعب في حيث صعوبة مهام التذكر من تقدير الفرد ل شخيص فيشير إلىالتأما  الصعبة والسهلة،

المناسبة لمواجهة المهمة  االستراتيجيةل انتقاء المتطلبات التذكر من خ تذكرها من غيرها، إضافة إلى تحديد
تخزينها في الذاكرة حتى  تمرة لتقدمه منذ إدخال المعلوماتشير المراقبة إلى مالحظة الفرد المسوت المعطاة،

 (Miller,1990)سئلة واإلجابة عليها.ألاسترجاعها من خالل طرح او 
اهتمت الفئة األولى منها بمعالجة ، ثالث فئاتما وراء الذاكرة في  ( فلخص مكونات2006أما)الكيال،

 وإمكاناتهوقدراته  وعي الفرد الذاتي بمنظومة ذاكرتهالمكون المعرفي لمفهوم ما وراء الذاكرة وما يتضمنه من 
أو صعوبتها في المعالجة  التي يؤديها ومتطلباتها وسهولتهاومدى تقديره لسعة ذاكرته، ومدى وعيه بالمهام 

  التي يؤديها وإمكاناته هووكذلك مدى وعيه باالستراتيجيات المختلفة وانتقاء االستراتيجية المناسبة للمهام 



  

 

والتنظيم أما الفئة الثانية فقد اهتمت بالمكون التحكمي وما يتضمنه من المراقبة الذاتية لكفاءة عمليات الذاكرة، 
تناول كل من المكون المعرفي والمكون التحكمي للوعي بما بكما اهتمت الفئة الثالثة  ،الذاتي والتقويم الذاتي

 .وراء الذاكرة
يعتبر التحليل العاملي االستكشافي أسلوبا إحصائيا يهدف إلى اختزال عدد من المتغيرات المكونة 

لتقليص  ةستراتيجييستخدم كا، إلى عدد أقل يسمى عوامل، و للمتغير الرئيسي موضوع البحث أو االهتمام
ة المشتركة والكشف عن المساح التي تستعمل لجمع البيانات مثل االستبيان، عدد المتغيرات أو المؤشرات

 )القاسم المشترك(، كما يعمل التحليل العاملي االستكشافيمن الداللة أو المعنى)العالقة( التي يشترك فيها
)عدد العوامل ونمط تشبعات الفقرات عليها( للمقياس ليةعاملي، للكشف عن البنية العامعلى تقدير الصدق ال

ا لتحديد أن التحليل العاملي االستكشافي يستخدم أيضأوضح ديمتروف  (،281، 2011)تيغزة،المستعمل
بين التحليل العاملي التوكيدي هو أن التحليل العاملي االستكشافي البنية العاملية للمقياس، وأن أهم فرق بينه و 

بينما يستند التحليل العاملي التوكيدي  ر معروف مسبقايستخدم البيانات الستكشاف بناء عاملي غيهو منهج 
وتوجد طرق مختلفة لقبول  ،(Dimitrov,2010, 123)إلى نظرية لتوكيد أو عدم توكيد بناء عاملي مفترض

أن القيمة الشائعة  على   0.35التشبع الدال هو ما تزيد قيمته عن تشبع على العامل، فالبعض يرى أن ال
حصائية لتحديد داللة كل تشبع االختبارات اإل، بينما يستخدم آخرون 0.30ية والتربوية هيفي العلوم النفس

منهم من يعتمد على القيم ، و -يقة المعتمدة في هذه الدراسةوهي الطر - مقارنة بضعف الخطأ المعياري له
 (    1999)عبد الخالق،.0.5التي تزيد عن 
تم بقياس ما وراء الذاكرة العديد من الباحثين إما بناء أو تكييفا أو استخراجا للبنية العاملية ولقد اه

 منها:
بصيغتها األصلية والنسخة التي عربها  (Hertzog & Dixon,1988)استبانة ما وراء الذاكرة إعداد -

فقرة موزعة  (108)(، تتكون االستبانة من2008دلتها على البيئة السعودية)زكري،( وع2000)السيد،
حيث يتاح  التغير، القلق، اإلنجاز، المركز، القدرة،: االستراتيجية، المهمة، السعة و على سبعة أبعاد هي
 بدائل.  إجابته على مقياس متدرج من خمسللمفحوص اختيار 

 فقرة (57)من بصيغتها األصلية المتكونة (Troyer & Rich,2002)وريتش لتروير استبانة ما وراء الذاكرة  -

أبعاد: الرضا عن الذاكرة، القدرة، االستراتيجية، وقد تحققت الباحثتان  ثالثة على خماسي موزعة تدريج ذات
( 55)التي تحوي ( و 2007على البيئة الكندية، والنسخة التي عربها)أبو غزال،من النية العاملية لالستبانة 

، وقد فقرة (57)التي تضم( بالصيغة األولية 2012ا)سكر،استعملهو  -حذف فقرتين-فقرة
( طالبا 254)( دراسة عاملية على النسخة التي عربها أبو غزال، على عينة قوامها2016أجرى)الغرايبه،

لالستبانة  الثالثية يةلالعام البنية تدعم لم النتائج نأطالبة من جامعة القصيم، حيث توصل إلى و 
 االفضل كانت عوامل أربعة وجود والتوكيدي االستكشافي يلالعام يللالتح نتائج تهر أظ فقد ،ةيلاألص

 انقسم بينما ،)والقدرة الرضا(لاألص مقياسلل والثاني األول ينلالعام تكرر حيث البيانات، تفسير في
باالستراتيجيات  ماهتسميت تمت ينلعام إلى )تيجيةااالستر )لياألص المقياس من الثالث العامل

 .نيةهالذ تيجياتاواالستر  ،)ئيةااإلجر )يةملالع



                                           
 

 

فقرة موزعة على ثالثة أبعاد:  (25)(، عدد فقراتها2006نة الوعي بما وراء الذاكرة إعداد)الكيال،استبا -
 المراقبة الذاتية، التنظيم الذاتي، التقويم الذاتي.

 Troyerوريتش  هو قريب من استبانة تروير( و 2012اس مكونات ما وراء الذاكرة إعداد)أبو المعاطي،مقي -

& Richفقرة موزعة على ثالثة أبعاد هي: الرضا عن الذاكرة، كفاءة الذاكرة (56)، يضم المقياس  
 استراتيجيات التذكر.

نرنس حددت أبعاده وفق تصنيف نيلسون و  ( الذي2013)عمارة،اس مهارات ما وراء الذاكرة إعدادمقي -
(Nelson and Narens,1994)  يضم المقياس في صيغته أضافت الباحثة بعدا ثالثا هو الوعي، حيث و

 الوعي. لى ثالثة هي التحكم، المراقبة، و فقرة موزعة ع (40)النهائية

 من خالل استعراض الدراسات السابقة يسجل الباحث ما يأتي:
o  ،ما يدل  - سيختار الباحث األبعاد األكثر شيوعا بالتاليو االختالف في مكونات ما وراء الذاكرة          

 ر ما وراء المعرفي، وهي: التخطيطوالتي تربط ما وراء الذاكرة بالتفكي -على أنها مكونات أساسية
 التقويم.، الفرد، المراقبة و ةاالستراتيجي

o ق أدوات قياس ما وراء الذاكرة، واالهتمام بدراسة البنية العاملية     التنوع في طرق التحقق من صد        
 عربية.و في بيئات مختلفة غربية 

o .االهتمام بدراسة ما وراء الذاكرة لدى الطلبة الجامعيين 

o   .أغلب المقاييس إما غربية أو مترجمة ثم مكيفة على البيئة العربية 

o التحقق من صدق بنائها العاملي.أداة تقيس ما وراء الذاكرة و ناء ندرة الدراسات الجزائرية في ب 

ضوء ما سجله الباحث من مالحظات وفي لذا تأتي هذه الدراسة مستفيدة من الدراسات السابقة تحت 
لمقياس ما وراء الذاكرة باستخدام  ما البنية العامليةمن خالل اإلجابة على التساؤل اآلتي: البيئة الجزائرية، و 

 التحليل العاملي االستكشافي؟

 أهمية الدراسة:
هو ما وراء الذاكرة، كما تتحدد أهميتها ير الذي تسعى لبناء أداة تقيسه و تكمن أهمية الدراسة في المتغ

 في ما يأتي:
غيرا بدأ يلقى االهتمام بناء مقياس يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة لقياس ما وراء الذاكرة باعتباره مت -

 خاصة في ظل التحول من تعليم المعرفة إلى تعليم التفكير.

 استخراج البنية العاملية لمقياس ما وراء الذاكرة في البيئة الجزائرية. -

 حدود الدراسة:
 تحدد نتائج هذه الدراسة من خالل:

نسانية في كلية العلوم اإل 2015/2016أجريت الدراسة خالل الموسم الجامعي الحدود الزمانية المكانية: 
 االجتماعية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة.    و 



  

 

 االجتماعية.نسانية و طالبا وطالبة من كلية العلوم اإل 218شارك في الدراسة  الحدود البشرية:

 تحديد مصطلحات الدراسة:
جزء من التفكير ما وراء  من خالل التعريفات السابقة لما وراء الذاكرة وتحديد مكوناتها وباعتبارها

المعرفي اختار الباحث المكونات األكثر انتشارا باعتبارها مكونات أساسية لهذه الخاصة، وبالتالي تحدد      
اختيار تمثلة في التخطيط لمهمة التذكر و ما وراء الذاكرة على أنها: "تلك العمليات المتصلة بذاكرة الفرد والم

 بة مدى التقدم وإصدار األحكام بشأن ذلك انطالقا من خصائص الفرد وكفاياته". االستراتيجيات المناسبة ومراق
إن تحديد التعريف اإلجرائي لما وراء الذاكرة يساهم بشكل أساسي في بناء مقياس ذي قيمة عالية من 

 الصدق والثبات وفيما يلي توضيح لخطوات البناء.

 إجراءات الدراسة الميدانية

 عينة الدراسة:
نسانية ة من كلية العلوم اإلعشوائيعينة  الباحث رااختالخصائص السيكومترية لألداة لدراسة 

         علم النفس وعلوم التربية عشوائيا      االجتماعية من جامعة قاصدي مرباح ورقلة، حيث سحب قسم و 
          مع اعتبار أن طلبة السنة أولى جذع مشترك علوم اجتماعية مشمولين بالدراسة، كما اعتمد الباحث 

 طالبا وطالبة. (218)حيث بلغ عدد المفحوصينونتيجة لذلك  ،على السحب العشوائي البسيط لألفواج

 أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية:
المقاييس الواردة في  ىعل ذلك من خالل االطالعتم  :وصياغة فقراته وبدائل األجوبة حديد أبعاد المقياست

يالحظ عدم  ة التيالنظري خلفيةالمشار إليها في ال اومكوناته ما وراء الذاكرةالدراسات السابقة وتحديد مفهوم 
            موزعة      ( عبارة30)ونتيجة ذلك صيغت وجود اتفاق بين الباحثين في تحديد أبعاد هذه السمة،

تنطبق على األبعاد األربعة حيث يتاح للمفحوص اختيار إجابته على مقياس متدرج: تنطبق علي دائما، 
   3، 4، 5 :التي تعطى الدرجات ،علي غالبا، تنطبق علي أحيانا، تنطبق علي نادرا، ال تنطبق علي أبدا

 يب في العبارات السالبة.يعكس الترتفي العبارات الموجبة و  على التوالي 1، 2
 :للمقياس الخصائص السيكومترية

 تم التحقق من صدق المقياس بالطرق اآلتية: الصدق:
 الصدق التمييزي للعبارات:

باعتبار  عبارةلعينتين مسلللتقلتين في حسلللاب القوة التمييزية لكل  t-test "ت" يفضلللل اسلللتخدام اختبار
ويسللللللللللللللتبعلللد أي فقرة تكون قوتهلللا التمييزيلللة غير داللللة عنلللد  ،أن القيملللة المحسللللللللللللللوبلللة تمثلللل القوة التمييزيلللة

 :وذلك من خالل الخطوات اآلتية ،(Edwards,1957)فأكثر (0.05)مستوى 
 ترتيب األفراد تنازليا حسب درجاتهم الكلية على المقياس. -
 (Kelley,1939).(% 27)تقسيم عينة التقنين إلى ثالث مجموعات بنسبة -



                                           
 

 

اللللدرجلللات المرتفعلللة والمجموعلللة ذات اللللدرجلللات المتلللدنيلللة على العبلللارة المقلللارنلللة بين المجموعلللة ذات  -
 "ت" لداللة فروق المتوسطات بين عينتين مستقلتين متساويتي العدد. باستعمال اختبار

 ( نتائج اختبار ت ومستوى داللته1جدول)

رقم 
 العبارة

رقم  قيمة ت
 العبارة

 قيمة ت
1 5.478** 16 7.019** 
2 0.751- 17 3.072** 
3 0.612- 18 8.372** 
4 4.259** 19 5.042** 
5 4.844** 20 3.463** 
6 0.072 21 3.540** 
7 5.895** 22 0.332 
8 5.630** 23 7.768** 
9 5.810** 24 1.929* 
10 5.050** 25 4.973** 
11 4.606** 26 2.061* 
12 7.103** 27 3.099** 
13 0.827 28 4.621** 
14 4.707** 29 7.220** 
15 6.615** 30 2.248* 

 0.01دال عند ، **0.05*دال عند 
ما يعني  غير دالة 24-22-13-6-3-2رقم: يالحظ من الجدول السابق أن قيم "ت" في العبارات 

إلى  22-13-3إلى بعد االستراتيجية، بينما تنتمي العبارات  6-2أنها غير مميزة، حيث تنتمي العبارتين 
أو ثالث من كل بعد فإن عبارات فعند حذف عبارتين  10ا منهوبما أن هذين البعدين يحوي كل  ،بعد الفرد

بالتالي يستغني الباحث عن هذه العبارات ثيل البعد تمثيال نسبيا كافيا، و العينة السلوكية المتبقية كافية لتم
 عبارة مميزة. (25)وعليه يصير المقياس مكونا من

 ق االتساق الداخلي:صد
حسللاب االتسللاق الداخلي عن طريق إيجاد معامالت االرتبان بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية  يتم

 ،سلللللليمانوالدرجة الكلية للمقياس.)مراد و  للبعد الذي تمثله، ثم حسلللللاب معامل االرتبان بين درجة كل عبارة
2002 ،357 ) 

 
 



  

 

 وبين أبعادها نهابيمعامالت االرتباط بين العبارات والمقياس و نتائج  (2)جدول

 الرقم
 معامل االرتباط
بين العبارة 
 والمقياس

 معامل االرتباط
 الرقم العبارة وبعدها بين

 معامل االرتباط
بين العبارة 
 والمقياس

 معامل االرتباط
العبارة بين 

 وبعدها
1 **0.482 0.694** 14 **0.587 0.729** 

 2 **0.351 0.460** 
 

15 **0.443 0.532** 
 3 **0.426 0.602** 

 
16 0.372** 0.401** 

4 **0.443 0.625** 
 

17 0.382** 0.640** 
5 **0.435 0.496** 

 
18 0.602** 0.721** 

 6 **0.477 **0.669 19 0.135 0.472** 
 7 **0.450 **0.598 20 0.422** 0.501** 
 8 **0.368 0.535** 

 
21 0.153 0.505** 

 9 **0.603 0.725** 
 

22 0.273** 0.481** 
 10 **0.452 0.358** 

 
23 0.436** 0.668** 

 11 **0.547 0.631** 
 

24 0.533** 0.735** 
 12 **0.511 0.649** 

 
25 0.184* 0.493** 

 13 **0.374 0.541** 
 

   
 0.01، ** دال عند 0.05*دال عند 

كما  (0.01)يالحظ من الجدول السابق أن جميع العبارات مرتبطة بأبعادها ارتباطا داال إحصائيا عند
أما ارتبان األبعاد بالمقياس فالجدول  ،يتضح أن أغلب العبارات مرتبطة بالمقياس ارتباطا داال إحصائيا

 اآلتي يلخصه.

 المقياسئج معامالت االرتباط بين البعد و نتا (3)جدول

 البعد
 طمعامل االرتبا

 بين البعد والمقياس

 **0.771 التخطيط

 **0.767 الفرد

 **0.602 االستراتيجية

التقويم المراقبة و  0.764** 

 (0.01)**دال عند                              
 .(0.01)حصائيا عندإيالحظ من الجدول السابق أن جميع األبعاد مرتبطة بالمقياس ارتباطا داال 

 يتضح صدق البناء الداخلي للمقياس. (4)و (3)من خالل نتائج الجدولين

 ثبات المقياس:
 تم حساب ثبات المقياس بالطريقة اآلتية:        



                                           
 

 

 :(Cronbach Alpha)خمعامل ألفا كرونبا
وهي غير  Shapiro-Wilk 0.988يلك داليا)بلغت قيمة اختبار شلللللللللللابيرو و بما أن البيانات تتوزع اعت

بالتالي نه يمكن اعتبار البيانات متصلللللة و حجم العينة كبير فإ(، و 5)حصللللائيا(، وعدد فئات االسللللتجابةإدالة 
ة ينظرا لكون الخاصللللللللل، و (Cohen, Cohen, West and Aiken,2003)خيمكن اسلللللللللتعمال معامل ألفا كرونبا

 فإنه سيتم حساب معامل ألفا لكل بعد. ،مركبة من أربعة أبعاد

 قيم معامل ألفا كرونباخ ألبعاد المقياس (4)جدول

 معامل ألفا كرونباخ البعد 

 0.679 التخطيط

 0.672 الفرد

 0.654 االستراتيجية

التقويم المراقبة و  0.635 

  0.635)السلللللابق أن قيم معامل ألفا كرونباخ لجميع أبعاد مقياس محصلللللورة بينيتضلللللح من الجدول 
وهي قيم مرتفعللة تللدل على أن التبللاين النللاتج عن الخطللأ أقللل بكثير من التبللاين الحقيقي النللاتج  (0.679و

 عن استجابات المفحوصين على المقياس، ما يعني أن المقياس يتمتع بثبات يمكن من الوثوق في نتائجه. 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
العاملية لمقياس ما وراء الذاكرة باستخدام التحليل ما البنية ص التساؤل األساس للدراسة على: "ن

 العاملي االستكشافي؟"
ذلك و  (SPSS,20.0املي االستكشافي باستعمال برنامج)لإلجابة على هذا التساؤل تم إجراء التحليل الع

 من خالل الخطوات اآلتية:
واختبار  Kaiser- Myer- Olkin(KMO)مقياس تم التحقق من كفاية حجم العينة باستخدام كل من

Bartlett’s Test of Sphericity :كما هو موضح في الجدول اآلتي 

 اختبار بارتليت لكفاية حجم العينة ألجراء التحليل العامليو  KMOنتائج مقياس  (5)جدول

 القيم البيانات اإلحصائية
 0.698 لكفاية حجم العينة KMO مقياس

 Bartlett's اختبار بارتليت

Test 

 Chi-Square 1738.596 ²كا
 435 درجة الحرية
 0.000 مستوى الداللة

هي قيمة أكبر من الحد األدنى ( و 0.698(بلغت KMOمن الجدول السابق أن قيمة مقياس يالحظ
دال  Bartlett's Test، كما أن اختبار بارتليت ) (Field,2009)0.50قيمة المقبولة لكفاية العينة وهي)لل
 وهذا يعني أن حجم العينة كافية إلجراء التحليل العاملي.   ؛(0.01)حصائيا عندإ



  

 

من     "التي تعتبر   Hottellingلهوتلنج األساسية المكونات طريقةاستعمل الباحث التحليل العاملي ب
المقترح  كايزر لمحك تبعا العوامل الستخالص(، وذلك 209، 1980ر طرق التحليل العاملي دقة")فرج،أكث

 والذي يعتبر العامل مقبوال إذا كان جذره الكامن أكبر من أو يساوي Gutman  من طرف جتمان
 (202، 2000؛ غنيم وصبري،244، 1980.)فرج،(1)

  .الجدول اآلتي يوضح ذلكو  ،( عوامل8)لك كان عدد العوامل المستخلصةونتيجة لذ
 نتائج العوامل المستخلصة من التحليل العاملي (6جدول)

 العوامل
 Extraction مجموع المربعات المستخلصة لقيم التشبع Initial Eigenvalues الجذر الكامن

Sums of Squared Loadings 
التكرار المجمع  % نسبة التباين المجموع

 التكرار المجمع الصاعد %نسبة التباين  المجموع %الصاعد
% 

1 4.899 19.595 19.595 4.899 19.595 19.595 
2 2.523 10.092 29.687 2.523 10.092 29.687 
3 1.607 6.427 36.114 1.607 6.427 36.114 
4 1.357 5.427 41.541 1.357 5.427 41.541 
5 1.268 5.072 46.613 1.268 5.072 46.613 
6 1.170 4.681 51.295 1.170 4.681 51.295 
7 1.143 4.573 55.867 1.143 4.573 55.867 
8 1.007 4.026 59.893 1.007 4.026 59.893 
9 0,97 3.879 63.772    
10 0.910 3.639 67.411    
11 0.901 3.603 71.014    
12 0.841 3.363 74.377    
13 0.725 2.900 77.277    
14 0.701 2.805 80.082    
15 0.649 2.597 82.679    
16 0.593 2.373 85.053    
17 0.584 2.335 87.387    
18 0.549 2.198 89.585    
19 0.493 1.972 91.557    
20 0.469 1.874 93.431    
21 0.421 1.684 95.115    
22 0.354 1.417 96.532    
23 0.326 1.306 97.837    
24 0.288 1.153 98.991    
25 0.252 1.009 100.000    



                                           
 

 

    (1)أن عدد العوامل المستخلصة التي جذرها الكامن أكبر من أو يساوي  (6يالحظ من الجدول)
وبلغ الجذر الكامن  (% 13.476)بنسبة تباين (4.899)أن العامل األول بلغ جذره الكامن( عوامل، و 8هي)

 Quartimaxللعوامل بطريقة  1ثم أجري التدوير المائل(، % 4.026)بنسبة تباين (1.007)للعامل الثامن
 والجدول اآلتي يبين تشبع عبارات المقياس على العوامل الثمانية بعد التدوير.

 رقم الفقرة وتشبعها على العوامل بعد التدوير (7)جدول

 الرقم
 العامل

 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول
1 0.545 0.222 0.089 0.005 0.040 -0.129 0.008 -0.055 
2 0.152 0.035 0.154 0.501 0.243 0.265 0.226 -0.388 
3 0.528 0.265 0.116 -0.067 0.058 -0.083 -0.403 -0.185 
4 0.245 0.014 0.675 0.251 -0.078 0.210 0.110 0.003 
5 0.218 0.454 -0.032 0.283 -0.093 0.024 0.359 0.065 
6 0.177 0.538 -0.155 -0.042 0.192 0.356 -0.002 0.102 
7 0.235 0.652 -0.035 0.024 -0.047 0.042 -0.121 0.034 
8 0.101 0.087 0.817 -0.010 0.068 0.040 -0.011 0.012 
9 0.740 0.127 -0.022 -0.006 0.005 0.266 -0.086 0.024 
10 0.276 0.167 -0.123 -0.147 0.196 0.342 0.040 0.553 
11 0.673 0.063 0.047 0.013 -0.013 0.051 0.169 0.084 
12 0.151 0.678 0.227 0.037 0.126 -0.068 -0.114 0.108 
13 0.165 0.059 0.453 0.228 -0.049 0.430 -0.324 0.190 
14 0.732 -0.027 -0.002 0.216 0.085 0.080 0.223 0.031 
15 0.370 -0.022 0.045 0.012 0.113 0.124 0.663 0.087 
16 0.064 0.137 0.190 -0.019 0.060 0.784 0.076 0.057 
17 0.015 0.585 0.058 -0.335 0.196 0.312 0.214 -0.196 
18 0.661 0.060 0.224 -0.128 0.373 -0.090 -0.045 0.082 
19 -0.204 -0.009 0.167 0.623 0.347 -0.190 -0.079 0.274 
20 0.301 0.318 0.056 -0.166 0.202 -0.231 0.252 0.172 
21 -0.005 -0.101 0.421 0.279 -0.125 -0.246 0.439 0.075 
22 0.035 0.082 0.131 0.061 -0.019 0.013 0.120 0.756 
23 0.330 0.203 -0.220 -0.016 0.680 -0.037 -0.115 0.091 
24 0.262 0.122 0.117 -0.046 0.736 0.202 0.170 -0.067 
25 0.118 -0.022 0.141 0.733 -0.291 0.028 0.071 -0.090 

                                                 
 ئيا. استعمل الباحث التدوير المائل ألن مكونات المقياس مرتبطة ببعضها البعض وهذا ما تم توضيحه في الخلفية النظرية وتم التحقق منها إحصا 1



  

 

 Burt بيرت معادلة استخدام تم اإلحصائية لتشبعات الفقرات على العوامل، الداللة ولحساب
إلى الطريقة اآلتية لمعرفة  Vernon ( نقال عن فيرنون 740، 1979، حيث يشير)السيد،Banksوبانكس

 الداللة اإلحصائية للتشبعات على العوامل:
 على العوامل من خالل معادلة بيرت وبانكس. تحسب األخطاء المعيارية للتشبعات •
 .(2)تضرب األخطاء المعيارية في  •
 تقارن التشبعات بضعف أخطائها المعيارية. •
التشبعات التي لها داللة إحصائية وتؤكد وجودها هي التي تزيد قيمتها العددية عن ضعف أخطائها  •

التي ليست لها داللة إحصائية وتؤكد عدم وجودها هي التي تنقص قيمتها العددية  المعيارية والتشبعات
 عن ضعف أخطائها المعيارية.

عندما يزيد عدد التشبعات التي لها داللة إحصائية عن النصف تصبح للعامل داللة إحصائية تؤكد  •
ح للعامل داللة وجوده وعندما ينقص عدد التشبعات التي لها داللة إحصائية عن النصف ال تصب

  وضحت ةول اآلتياالجدو ، الذي ينتهي عنده التحليل العامليإحصائية تؤكد وجوده، وهذا يؤكد الحد 
 المقارنة بين التشبعات وضعف أخطائها المعيارية.

المقارنة بين التشبع وضعف الخطأ ول وضعف الخطأ المعياري للتشبع و رقم العبارة وتشبعها على العامل األ  (8جدول)
 المعياري 

ضعف الخطأ  التشبع الرقم
 المعياري 

الفرق 
ضعف الخطأ  التشبع الرقم بينهما

 المعياري 
الفرق 
 بينهما

1 0.545 0.113 0.433 14 0.732 0.074 0.657 
2 0.152 0.156 -0.004 15 0.370 0.138 0.232 
3 0.528 0.116 0.412 16 0.064 0.159 -0.095 
4 0.245 0.150 0.095 17 0.015 0.160 -0.145 
5 0.218 0.152 0.066 18 0.661 0.090 0.571 
6 0.177 0.155 0.022 19 -0.204 0.153 -0.358 
7 0.235 0.151 0.084 20 0.301 0.146 0.155 
8 0.101 0.159 -0.058 21 -0.005 0.160 -0.165 
9 0.740 0.072 0.668 22 0.035 0.160 -0.125 
10 0.276 0.148 0.128 23 0.330 0.143 0.187 
11 0.673 0.088 0.585 24 0.262 0.149 0.113 
12 0.151 0.156 -0.005 25 0.118 0.158 -0.040 
13 0.165 0.156 0.009     

 فسر العامل األول المستخرج من التحليل العاملي كاآلتي:ي (8)من خالل الخطوات السابقة والجدول



                                           
 

 

 اتعبار  (9)، وقد تشبعت عليه(%13.476)ونسبة تباين (4.899)بلغ الجذر الكامن للعامل األول •
 ات على هذا العاملعبار  (6)، تشبعت(0.740و 0.301)تشبعا ذا داللة إحصائية قيمها محصورة بين

  .عبارات تشبعا متوسطا موجبا (3)تشبعا عاليا موجبا، بينما تشبعت عليه
تشبع عالي  -(1،3،9،14)عبارات من بعد التخطيط وهي العبارات (5)تشبعت على العامل األول •

عبارات من بعد المراقبة  (3)، كما تشبعت على هذا العامل-تشبع متوسط موجب -(15)،-موجب
، بينما تشبعت عليه -تشبع متوسط موجب-(23) ،-تشبع عالي موجب-(11،18)والتقويم وهي العبارات

 .   -تشبع متوسط موجب -(20)وهي العبارةعبارة واحدة من بعد االستراتيجية 
عبارات وقد تشبعت تشبعا داال إحصائيا على هذا العامل، أي أن  (5)باعتبار أن بعد التخطيط يحوي  •

"عامل هذا العامل  يسمىأكثر من غيرها، لذا  (-9)من (5-)هذا العامل تنتشر فيه عبارات التخطيط
 .التخطيط"
                         المقارنة بين التشبع وضعف الخطأ المعياري للتشبع و  الثانيرقم العبارة وتشبعها على العامل  (9)جدول

 وضعف الخطأ المعياري 

ضعف الخطأ  التشبع الرقم
 المعياري 

الفرق 
ضعف الخطأ  التشبع الرقم بينهما

 المعياري 
الفرق 
 بينهما

1 0.222 0.155 0.067 14 -0.027 0.163 -0.190 
2 0.035 0.163 -0.129 15 -0.022 0.163 -0.186 
3 0.265 0.152 0.113 16 0.137 0.160 -0.023 
4 0.014 0.163 -0.150 17 0.585 0.108 0.477 
5 0.454 0.130 0.325 18 0.060 0.163 -0.103 
6 0.538 0.116 0.422 19 -0.009 0.163 -0.173 
7 0.652 0.094 0.558 20 0.318 0.147 0.171 
8 0.087 0.162 -0.076 21 -0.101 0.162 -0.263 
9 0.127 0.161 -0.033 22 0.082 0.162 -0.081 
10 0.167 0.159 0.008 23 0.203 0.157 0.046 
11 0.063 0.163 -0.100 24 0.122 0.161 -0.039 
12 0.678 0.088 0.590 25 -0.022 0.163 -0.186 
13 0.059 0.163 -0.104     

 المستخرج من التحليل العاملي كاآلتي: الثانيفسر العامل ي( 9)من خالل الخطوات السابقة والجدول
تشبعا  اتعبار  (6)، وقد تشبعت عليه(% 8.403)ونسبة تباين (2.523)لثانيبلغ الجذر الكامن للعامل ا •

تشبعا  ات على هذا العاملعبار  (4)، تشبعت(0.678و 0.318)قيمها محصورة بين ،ذا داللة إحصائية
  .تشبعا متوسطا موجبا انعاليا موجبا، بينما تشبعت عليه عبارت



  

 

                   انطالقا من أن جميع العبارات التي تشبعت على هذا العامل تنتمي إلى بعد االستراتيجية  •
من عبارات هذا البعد، فإن  (% 85.714)، وهي تمثل نسبة(20، 17، 12، 7، 6، 5)وهي العبارات

  ."االستراتيجية"عامل العامل يسمى هذا 

                 المقارنة بين التشبع وضعف الخطأ المعياري للتشبع و ل رقم العبارة وتشبعها على العام (10)جدول
 وضعف الخطأ المعياري 

ضعف الخطأ  التشبع الرقم
 المعياري 

الفرق 
 ضعف الخطأ التشبع الرقم بينهما

 المعياري 
الفرق 
 بينهما

1 0.089 0.166 -0.077 14 -0.002 0.167 -0.169 
2 0.154 0.163 -0.009 15 0.045 0.167 -0.121 
3 0.116 0.165 -0.049 16 0.190 0.161 0.029 
4 0.675 0.091 0.584 17 0.058 0.166 -0.108 
5 -0.032 0.167 -0.198 18 0.224 0.159 0.065 
6 -0.155 0.163 -0.318 19 0.167 0.162 0.005 
7 -0.035 0.167 -0.202 20 0.056 0.166 -0.110 
8 0.817 0.055 0.762 21 0.421 0.137 0.284 
9 -0.022 0.167 -0.189 22 0.131 0.164 -0.033 
10 -0.123 0.164 -0.287 23 -0.220 0.159 -0.379 
11 0.047 0.167 -0.120 24 0.117 0.165 -0.048 
12 0.227 0.158 0.068 25 0.141 0.164 -0.023 
13 0.453 0.133 0.321     

 المستخرج من التحليل العاملي كاآلتي: لثالثفسر العامل اي (10)من خالل الخطوات السابقة والجدول
تشبعا  اتعبار  (4)، وقد تشبعت عليه(%7.473)ونسبة تباين (1.607)لثالثبلغ الجذر الكامن للعامل ا •

تشبعا  تان على هذا العامل، تشبعت عبار (0.817و 0.421)قيمها محصورة بين ،ذا داللة إحصائية
  .تشبعا متوسطا موجبا انعاليا موجبا، بينما تشبعت عليه عبارت

، 13، 8، 4)بما أن جميع العبارات التي تشبعت على هذا العامل تنتمي إلى بعد الفرد وهي العبارات •
 من عبارات هذا البعد، فإن هذا العامل يسمى "عامل االستراتيجية".  (% 50)نسبة، وهي تمثل (21
 

 

 

 



                                           
 

 

                 المقارنة بين التشبع مل وضعف الخطأ المعياري للتشبع و رقم العبارة وتشبعها على العا (11)جدول
 وضعف الخطأ المعياري 

ضعف الخطأ  التشبع الرقم
 المعياري 

الفرق 
ضعف الخطأ  التشبع الرقم بينهما

 المعياري 
الفرق 
 بينهما

1 0.040 0.174 -0.135 14 0.085 0.173 -0.089 
2 0.243 0.164 0.079 15 0.113 0.172 -0.060 
3 0.058 0.174 -0.117 16 0.060 0.174 -0.114 
4 -0.078 0.174 -0.252 17 0.196 0.168 0.028 
5 -0.093 0.173 -0.266 18 0.373 0.150 0.222 
6 0.192 0.168 0.024 19 0.347 0.154 0.193 
7 -0.047 0.174 -0.221 20 0.202 0.168 0.034 
8 0.068 0.174 -0.106 21 -0.125 0.172 -0.297 
9 0.005 0.175 -0.169 22 -0.019 0.175 -0.193 
10 0.196 0.168 0.028 23 0.680 0.094 0.586 
11 -0.013 0.175 -0.188 24 0.736 0.080 0.656 
12 0.126 0.172 -0.046 25 0.085 0.160 -0.451 
13 -0.049 0.174 -0.223     

المستخرج من التحليل العاملي  الخامسفسر العامل ي (11)من خالل الخطوات السابقة والجدول
 كاآلتي:

 اتعبار  (4)عليه، وقد تشبعت (% 6.588)ونسبة تباين (1.268)لخامسبلغ الجذر الكامن للعامل ا •
 تان على هذا العامل، تشبعت عبار (0.736و 0.347)قيمها محصورة بين ،تشبعا ذا داللة إحصائية

  .تشبعا متوسطا موجبا انتشبعا عاليا موجبا، بينما تشبعت عليه عبارت
تشبع  (24، 23)التقويم وهي العباراتعبارات تنتمي إلى بعد المراقبة و  (3)تشبعت على العامل الخامس •

بينما تشبعت عليه عبارة واحدة من بعد الفرد وهي  ،-تشبع متوسط موجب-(18)، -عالي موجب
 .-تشبع متوسط موجب -(19)العبارة

عبارات  (5)التقويم الذي يحوي الخامس تنتمي إلى بعد المراقبة و وعلى أساس أن ثالثة أرباع العامل  •
 (% 60)التقويم هيوالتي تنتمي إلى بعد المراقبة و بعة بالعامل الخامس بمعنى أن نسبة العبارات المش

 التقويم"."عامل المراقبة و فإن هذا العامل يسمى 
 فيتم مناقشتها على النحو اآلتي: ،الثامنأما بالنسبة للعوامل الرابع والسادس والسابع و 

 تشبعا اتعبار  (4)، وقد تشبعت عليه(% 6.657)ونسبة تباين (1.357)بلغ الجذر الكامن للعامل الرابع -
تشبعا  ات على هذا العاملعبار  (3)، تشبعت(0.733و -0.335)قيمها محصورة بين ،ذا داللة إحصائية

 سالبا.تشبعا متوسطا  ة واحدةعاليا موجبا، بينما تشبعت عليه عبار 



  

 

من العبارات التي   %50وتمثل نسبة  25، 19عبارات هذا العامل تنتمي إلى أبعاد: الفرد)العبارتان:  -
وتمثل نسبة  2لتقويم)العبارة: ان عبارات بعد الفرد(، المراقبة و م % 25تشبعت على العامل الرابع ونسبة 

فقط من عبارات بعد المراقبة  % 20من العبارات التي تشبعت على العامل الرابع، كما تمثل نسبة  25%
من العبارات التي تشبعت على العامل الرابع تشبعا   %25وتمثل نسبة  17التقويم(، االستراتيجية)العبارة: و 

 من عبارات بعد االستراتيجية(. % 14.3متوسطا موجبا، بينما تمثل حوالي 
 20، % 25)بنسب متقاربة غير مرجحةمختلفة و بما أن العامل الرابع تشبعت عليه عبارات من أبعاد  -
وعليه يقرر الباحث  صفة أو اسما لهذا العاملإعطاء ( فإنه ال يمكن التوصل إلى معنى أو % 14.3، %

 البسيط. العاملي البناء شرونه لقيتحق لعدمه رفض تمسي لذارابع يعتبر عامال إحصائيا بحتا، أن العامل ال
 اتعبار  (5)ى هذا العاملتشبعت عل (% 6.333)ونسبة تباين (1.170)بلغ الجذر الكامن للعامل السادس -

تشبعا عاليا ة واحدة عبار عليه ، تشبعت (0.784و 0.312)قيمها محصورة بين ،تشبعا ذا داللة إحصائية
 موجبا.تشبعا متوسطا  اتعبار  (4)موجبا، بينما تشبعت عليه

               %60وتمثل نسبة  17، 16، 6: لى أبعاد: االستراتيجية)العباراتعبارات هذا العامل تنتمي إ -
 من عبارات بعد االستراتيجية(  %42.85ة نسبالسادس، و التي تشبعت على العامل من العبارات 

من العبارات التي تشبعت على العامل السادس، بينما تمثل  % 40وتمثل نسبة  13، 10الفرد)العبارتان: 
 فقط من عبارات بعد الفرد(.  % 25نسبة 

      رجحتين   بنسبتين غير معليه عبارات من بعدين مختلفين و  باعتبار أن العامل السادس تشبعت -
وبالتالي يعتبر  و إعطاء صفة أو اسما لهذا العامل( فإنه ال يمكن التوصل إلى معنى أ% 25، % 42.85)

 البسيط. العاملي البناء شرونه لقيتحق لعدمه رفض تمسي لذا عامل السادس عامال إحصائيا بحتا،الباحث ال
 اتعبار  (5)ى هذا العاملتشبعت عل (% 5.565)ونسبة تباين (1.143)بلغ الجذر الكامن للعامل السابع -

تشبعا عاليا ة واحدة عبار عليه ، تشبعت (0.663و -0.324)قيمها محصورة بين ،تشبعا ذا داللة إحصائية
 سالبا.تشبعا متوسطا  تانعبار موجبا، و تشبعا متوسطا  تانموجبا، بينما تشبعت عليه عبار 

التي من العبارات   %40، وتمثل نسبة 5، 3التخطيط)العبارتان: عبارات هذا العامل تنتمي إلى أبعاد:  -
وتمثل  21، 13من عبارات بعد التخطيط(، الفرد)العبارتان:  % 40نسبة تشبعت على العامل السابع، و 

فقط من عبارات بعد  % 25من العبارات التي تشبعت على العامل السابع، لكنها تمثل نسبة  % 40نسبة 
نسبة ات التي تشبعت على العامل السابع  و من العبار   %20وتمثل نسبة  5جية)العبارة: الفرد(، االستراتي

 من عبارات بعد االستراتيجية( % 14.3تقدر بحوالي 
      % 40على أساس أن العامل السابع تشبعت عليه عبارات من أبعاد مختلفة و بنسب غير مرجحة) -

وعليه يعتبر الباحث  عاملإعطاء صفة أو اسما لهذا ال ( فال يمكن التوصل إلى معنى أو% 14.3، % 25
 البسيط. العاملي البناء شرونه لقيتحق لعدمه رفض تمسي لذا عامل السابع عامال إحصائيا بحتا،ال
 تشبعا اتعبار  (3)، وقد تشبعت عليه(% 5.297)ونسبة تباين (1.007)بلغ الجذر الكامن للعامل الثامن -

تشبعا عاليا  تان على هذا العامل، تشبعت عبار (0.756و -0.388)قيمها محصورة بين ،ذا داللة إحصائية
 سالبا.تشبعا متوسطا  ة واحدةموجبا، بينما تشبعت عليه عبار 



                                           
 

 

من العبارات   %66.66وتمثل نسبة  22، 10عبارات هذا العامل تنتمي إلى أبعاد: الفرد)العبارتان:  -
وتمثل  2التقويم)العبارة: من عبارات بعد الفرد(، المراقبة و  % 25التي تشبعت على العامل الثامن ونسبة 

فقط من عبارات بعد  % 20من العبارات التي تشبعت على العامل الثامن، كما تمثل نسبة  % 25نسبة 
 التقويم(.المراقبة و 

، % 25)رات من بعدين مختلفين وبنسب متقاربتين غير مرجحتينعليه عبا بما أن العامل الثامن تشبعت -
وعليه يقرر الباحث أن  و إعطاء صفة أو اسما لهذا العامل( فإنه ال يمكن التوصل إلى معنى أ% 20

 البسيط. العاملي البناء شرونه لقيتحق لعدمه رفض تمسي لذا لثامن يعتبر عامال إحصائيا بحتا،العامل ا
اختيار لباحث من خالل الخلفية النظرية و ه الدراسة مع التصور الذي وضعه اكما تتفق نتائج هذ

 األبعاد األكثر انتشارا في المقاييس التي اعتمدها في بناء المقياس الحالي.

 خاتمة:
 لفرداعبارة موزعة على أربعة أبعاد هي التخطيط، ( 25)يحوي المقياس في صورته النهائية

 (25)تحقق من صدق المقياس بعدة طرق هي الصدق التمييزي حيث كانت ،التقويمو  المراقبة االستراتيجية،
وقد  لألبعاد،، أين تم حذف العبارات غير المميزة ألن ذلك ال يؤثر التمثيل النسبي (30)عبارة مميزة من

دق ما يدل على أن المقياس يتمتع بص (0.01)ارتبطت جميع العبارات بأبعادها ارتباطا داال إحصائيا عند
 ،كما تحقق من صدق المقياس عامليا، باستعمال طريقة المكونات األساسية لهوتلينج ،عالاخلي تناسق د

عوامل أثبتت  (4عوامل أربع) (8)، وقد نتج عن ذلكQuartimaxثم أجري التدوير المائل للعوامل بطريقة 
"عامل  "، العامل الثالثاالستراتيجية"عامل  الثانيالعامل  ي: العامل األول "عامل التخطيط"،لها أسماء، وه

بينما اعتبرت العوامل  هي األبعاد التي اقترحها الباحث،"عامل المراقبة والتقويم"، و  الفرد"، العامل الخامس
ها قيتحق لعدمها رفض تمسي لذا( عوامل احصائية بحتة ال يمكن إعطاؤها معنى أو اسما، 4األربعة األخرى)

حيث بلغت قيم ألفا  ،كما حسب ثبات المقياس بطريقة معامل ألفا كرونباخ ،البسيط العاملي البناء شرونل
 على المقياس.  دل على ثبات األداءفي كل أبعاد المقياس مستوى ي

 مقترحات الدراسة:
   في ختام هذه الدراسة وفي ضوء نتائجها يقترح الباحث ما يأتي:

 للمقياس الحالي على بيئات عربية مختلفة. إجراء العديد من الدراسات العاملية •
 دراسة البناء العاملي للمقياس الحالي في ضوء متغيرات الجنس، صعوبات التعلم، التخصص، التوجيه. •
   تطوير المقياس ليشمل مستويات تعليمية أخرى. •
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 وراء الذاكرة عينة من عبارات مقياس ما (1)ملحق

 تنطبق علي العبارات
 دائما 

 تنطبق علي
 غالبا

 تنطبق علي
 أحيانا

 تنطبق علي
 نادرا

 ال تنطبق 
 علي أبدا

. قبل الشروع في مهمة تذكر مقصودة)حفظ قصيدة مثال( أضع 1
 خطة إلنجاز هذه المهمة.

     

. عندما يصعب علي حفظ معلومات ما أشجع نفسي على المثابرة 4
 حتى أحفظها.

     

( شخصية جديدة أربطها بأسماء أقابلأسمع، أقرأ، )عندما. 9
 أشخاص أعرفهم ليسهل علي تذكرها.

     

)شعري، أو غنائي( ليسهل علي المعلومات في قالب . أضع10
 تذكرها.

     

      آخر مدى تقدمي في مهمة تذكر مقصودة.أراقب بين حين و  .15

كأن أضع "َعطسُتك" للداللة على الحروف . أرمز المعلومات)16
،"ع": عشوائية ANOVAاألولى من شرون األسلوب اإلحصائي 

العينة "ن": التوزيع طبيعي، "س": استقاللية المجموعات، "ت": 
 تجانسها، "ك": كمية البيانات.

     

التي اخترتها لمهمة  ةاالستراتيجياآلخر فاعلية أقيم بين الحين و . 23
 التذكر.

     

      . تواجهني مشكالت في تذكر الكلمة المناسبة أثناء حديثي.24
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