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 خصلامل

ييدؼ البحث الحالي إلي بناء مقياس الذاكرة الصريحة طويمة األمد بنوعييا : ذاكرة األحدث      
الشخصية والذاكرة الداللية . وقد قاـ الباحث بإعداد ثماف مياـ لقياس نوعي الذاكرة الصريحة طويمة 

س الذاكرة الداللية ( ، ولتقدير األمد ) أربع مياـ لقياس ذاكرة األحداث الشخصية ، وأربع مياـ لقيا
( تمميذ وتمميذة عشوائيًا مف تالميذ الصؼ  011صدؽ وثبات المقياس تـ اختيار عينة مكونة مف ) 

الثاني اإلعدادي مف مدارس ) الوراورة اإلعدادية المشتركة ، أبو خروع اإلعدادية المشتركة ، عمر بف 
دؽ المقياس مف خالؿ صدؽ المحكميف والصدؽ عبد العزيز اإلعدادية المشتركة ( . تـ حساب ص

( ، وىو  661,1العاممي التوكيدي . تـ حساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ وبمغت قيمة ألفا ) 
 ما يشير إلي توافر شروط الصدؽ والثبات لممقياس ، مما يجعمو صالحًا لإلستخداـ .  

 

     The current research aims to building scale of explicit long term 

memory ( episodic memory & semantic memory ). The researcher 

formulated eight tasks to measure the two types of explicit long term 

memory ( four tasks to measure episodic memory & four tasks to measure 

semantic memory ), to evaluate reliability and validity of the scale, a sample 

of ) 100 ) second preparatory students was chosen randomly from 

(Warwara preparatory school, Abu Kharwaa preparatory school and 

Omar Bin Abdul-Aziz preparatory school ). The validity of the scale was 

calculated by arbitrators validity and confirmatory factor validity. The 

reliability of the scale was calculated by cronbach alpha method and the 

value of alpha was ( ,770 ), which indicates the availability of the terms of 

validity and reliability of the scale, which makes it valid to use.  
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 مقدمة البحح 

ُتعد العمميات المعرفية واحدة مف أىـ موضوعات عمـ النفس المعرفي بخاصة وموضوعات عمـ      
، اإلنتباه ، اإلدراؾ ،  النفس التربوي " عامة " ، وتتضمف العمميات المعرفية كؿ مف : اإلحساس

ا الفرد لمحصوؿ عمى المعرفة أو ، التفكير وغيرىا . وىذه العمميات تيتـ باألساليب التي يستخدميالذاكرة
الحصوؿ عمى المعمومات مف خالؿ تفاعؿ الفرد مع البيئة التي يعيش فييا بما تحويو ىذه البيئة مف 
مثيرات وأفراد ) محمود عبد الحميـ منسي ، سيد الطواب ، أحمد صالح ، ناجي محمد قاسـ ، ميا 

 . (  236،  1110إسماعيؿ ىاشـ ، نبيمة ميخائيؿ مكاري ، 
والذاكرة كأحد أىـ العمميات المعرفية في عمـ النفس المعرفي تقـو عمي استقباؿ المعمومات في      

مراكز الذاكرة المختمفة وتحميميا وترميزىا وتخزينيا واسترجاعيا عند الضرورة ) عدناف يوسؼ العتـو ، 
1101  ،23  . ) 
وؾ اإلنساني ، في الحديث والكتابة والقراءة وتؤدى الذاكرة دورًا ميمًا في مختمؼ مجاالت السم     

واالستماع وممارسة األعماؿ والميارات المختمفة ، بؿ تمتد أىمية الذاكرة إلى ممارسة بعض األنواع مف 
السموؾ التي تعبر عف مظاىر حياتنا الخاصة مثؿ تناوؿ الطعاـ أو ارتداء المالبس ) أنور محمد 

 ( .  050،  1112الشرقاوي ، 
وفحوي االىتماـ في بحوث الذاكرة المعاصرة الفرد المتذكر كنظاـ لتجييز المعمومات      

Information Processing System  يقـو بعمميات تجييز المعمومات التي تقع بيف المدخالت ،
Inputs  والمخرجاتOutputs  ، ( .  00،  1105في مياـ الذاكرة ) زينب عبد العميـ بدوي 
ع قياس الذاكرة مف أكثر المواضيع تعقيدًا في دراسة الذاكرة ، حيث توجد عمميات وُيعد موضو      

معرفية وخصائص شخصية وعوامؿ تتعمؽ بالمثيرات نفسيا تؤثر عمي المخرجات عند استرجاعيا مما 
،  1101يجعميا مختمفة نسبيًا مف حيث الشكؿ والمضموف عف المدخالت ) عدناف يوسؼ العتـو ، 

018 . ) 
 ة البحح مشلل

تعتبر الذاكرة اإلنسانية مف أىـ العمميات المعرفية التي يعتمد عمييا االنساف في تخزيف واسترجاع      
 المعمومات ، وىي المسئولة عف تفاعؿ االنساف وتكيفو مع البيئة .  

ولى والذاكرة أحد الموضوعات الميمة التي شغمت الباحثيف في مجاؿ عمـ النفس منذ البدايات األ      
( . وعممية التذكر ليست عممية بسيطة بؿ أنيا تعتبر  103،  1112لنشأة ىذا العمـ ) فادية عمواف ، 

عممية مركبة تساىـ مع غيرىا مف عمميات معرفية أخرى في بناء نظاـ الذاكرة لدى اإلنساف . والذاكرة 
، 1112) أنور محمد الشرقاوي ،  ً طويمة األمد أىـ نظاـ في نظـ الذاكرة ، كما أنيا تعتبر أكثرىا تعقيدا

057  . ) 
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والذاكرة طويمة األمد مخزف يتسع مقادير ىائمة مف المعمومات يمكف أف تتسـ بالمعني والتنظيـ      
والتصنيؼ والربط كي يتمكف الفرد مف استدعائيا ، والمعمومات التي تصؿ إلي الذاكرة طويمة األمد يتـ 

كما أف الفرد يستخدـ ىذا النوع مف الذاكرة سواء أراد تخزيف المعمومات تخزينيا لفترات زمنية طويمة ، 
 ( .   076 ، 1100لدقائؽ قميمة أو لسنوات طويمة ) لمعاف مصطفي الجاللى ، 

وتعتبر مشكمة استرجاع المعمومات مف الذاكرة طويمة األمد أىـ مشكمة يتناوليا ىذا النظاـ ، حيث      
التي تحتوييا ىذه الذاكرة كبيرة ومختمفة مما يجعؿ مف الصعوبة في كثير  أف كمية ونوعية المعمومات

( ، وىو ما  081،  1112مف المواقؼ القياـ بعممية استرجاع بكفاءة ودقة ) أنور محمد الشرقاوي ، 
 يستمـز اعداد مياـ تساعد عمي قياس كفاءة ىذه الذاكرة .  

حالي في بناء مقياس لقياس الذاكرة الصريحة طويمة وبناًء عمي ما سبؽ تتمثؿ مشكمة البحث ال     
األمد بنوعييا ذاكرة األحداث الشخصية والذاكرة الداللية ، ويمكف أف تتحدد في السؤاؿ التالي : ) إلي 
أي مدي يمكف اعداد مياـ لقياس الذاكرة طويمة األمد بنوعييا : ذاكرة األحداث الشخصية ، والذاكرة 

 الداللية ؟ (  
 البحح أهداف 

ييدؼ البحث الحالي إلي بناء مقياس الذاكرة طويمة األمد ) ذاكرة األحداث الشخصية ، الذاكرة      
 الداللية ( لتالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي بمحافظة االسماعيمية .  

 أهمية البحح 

 تتحدد أىمية البحث الحالي في :      
مة األمد التي ُتعد في ىذه الدراسة لقياس كفاءة التذكر ػػػػ اإلستفادة مف مياـ الذاكرة الصريحة طوي 0

 طويؿ األمد لدي تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي . 
 ػػػػ إستحداث مقياس لمذاكرة الصريحة طويمة األمد في ضوء التوجيات النفسية المعاصرة .  1

 حدود البحح 

 فظة االسماعيمية . يقتصر البحث الحالي عمي تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي بمحا     
 مصطلحات البحح 

   Explicit Long-Term Memory( الذاكرة الصريحة طويمة األمد  0) 
ىي الجيد العقمي الذي يبذلو الفرد في تخزيف و استرجاع المعمومات المتعممة بعد مرور فترة      

ة أحداث شخصية طويمة مف الوقت سواء في شكؿ تعرؼ أو استدعاء ، والمعمومات قد تكوف في ىيئ
 أو حقائؽ داللية ، وتقاس إجرائيًا بالدرجات التي يحصؿ عمييا التمميذ في مياـ التذكر طويؿ األمد .

  Episodic Memory( ذاكرة األحداث الشخصية  1) 
تشتمؿ عمي المعمومات الشخصية وذكريات السيرة الذاتية ، وىذه الذكريات تحدث بيف الفينة      

أو زمف معيف ، وتخزف في ضوء خصائصيا الحسية واإلدراكية ، وىي حساسة  والفينة في مكاف
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( ، وُتقاس إجرائيًا بالدرجات التي يحصؿ  57،  1105لتأثيرات السياؽ ) زينب عبدالعميـ بدوي ، 
 عمييا التمميذ في مياـ ذاكرة األحداث الشخصية .

  Semantic Memory( الذاكرة الداللية  2) 
المعارؼ العامة في ىيئة حقائؽ ومفاىيـ ومعاني وىي معرفة ال ترتبط بشخص معيف تشتمؿ عمي      

أو زمف معيف والمعمومات السيمانتية تكوف مستقمة عف السياؽ ولكنيا تتسـ بالترابط ) زينب عبدالعميـ 
 اللية لد( ، وُتقاس إجرائيًا بالدرجات التي يحصؿ عمييا التمميذ في مياـ الذاكرة ا 58،  1105بدوي ، 

 اإلطار الهظزي 

مف أىـ العمميات المعرفية في حياة اإلنساف ، ويعتمد عمييا عدد مف  Memoryتعتبر الذاكرة      
العمميات المعرفية األخرى مثؿ اإلدراؾ والوعي والتعمـ والتفكير وحؿ المشكالت . فكؿ ما نفعمو يعتمد 

ف طريؽ الذاكرة ) أحمد محمد عبد الخالؽ ، عمى الذاكرة ، بؿ إف الحضارة تنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ ع
 ( .  112،  0888عبد الفتاح محمد دويدار ، 

وُتعد الذاكرة طويمة األمد أىـ نظاـ في نظـ الذاكرة الثالث ) الذاكرة الحسية والذاكرة قصيرة األمد      
ية نظاـ تخزيف المعمومات والذاكرة طويمة األمد ( ، كما أنيا تعتبر أكثر ىذه النظـ تعقيدًا حيث أف إمكان

الحسي ونظاـ الذاكرة قصيرة األمد محدودة لمغاية ، فالنظاـ األوؿ ال تتعدى حدوده في تخزيف 
المعمومات أجزاء مف الثانية في حيف ال يستطيع النظاـ الثاني تخزيف أكثر مف عدة عناصر مف 

ذه العناصر ، فكؿ المعمومات المعمومات ال تزيد في أغمب األحواؿ عف تسعة عناصر أيا كاف نوع ى
التي تبقى في الذاكرة إلى أكثر مف دقائؽ معدودة تدخؿ في نطاؽ نظاـ الذاكرة طويمة األمد ) أنور 

 ( .  081،  1112محمد الشرقاوي ، 
 Declarativeوالذاكرة طويمة األمد تنقسـ إلي نوعيف مف الذاكرة ىما الذاكرة التقريرية      

Memory التقريرية  والذاكرة غيرNon-Declarative Memory  والذاكرة التقريرية تنقسـ إلي ،
التي تحتوي عمي المعمومات الشخصية وذكريات   Episodic Memoryذاكرة األحداث الشخصية

السيرة الذاتية وىذه الذكريات تحدث بيف الفينة والفينة في مكاف أو زمف معيف وتخزف في ضوء 
والتي تشتمؿ عمي المعارؼ  Semantic Memory؛ وذاكرة سيمانتية خصائصيا الحسية واإلدراكية 

العامة في ىيئة حقائؽ ومفاىيـ ومعاني وىي معرفة ال ترتبط بشخص معيف أو زمف معيف والمعمومات 
:  57،  1105السيمانتية تكوف مستقمة عف السياؽ ولكنيا تتسـ بالترابط ) زينب عبدالعميـ بدوي ، 

58   . ) 
أشكاؿ متعددة لمذاكرة طويمة األمد ويتـ التمييز بينيا عمى أساس االسترجاع سواء بشكؿ وىناؾ      

واعي أو غير واعي ، ولذلؾ فقد تحوؿ االىتماـ في مجاؿ عمـ النفس المعرفي مف النماذج العامة 
ي النحو لتفسير بنية الذاكرة إلى النماذج الخاصة ، ومنيا تمؾ التي فسرت بنية الذاكرة طويمة األمد عم

 التالي :
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  0861ػػ نموذج تولفنج  0
( أنو يمكف التمييز بيف نوعيف لمذاكرة طويمة األمد ىما ذاكرة  Tulving, 1972أقترح تولفينج )      

األحداث الشخصية والذاكرة الداللية باعتبارىما أنظمة معالجة معمومات متوازية ومتداخمة جزئيًا ، 
 ويمكف تفصيميما كما يمي : 

 Episodic Memoryذاكرة األحداث الشخصية  أ /
، بيف ىذه األحداث . ويذكر جونيدز تشير إلى تذكر األحداث الشخصية والعالقات الزمنية والمكانية     

( أنو غالبًا ما يتـ دراسة ىذا النوع مف  Jonides, Wager, & Badre, 2002) واجر ، بادري  
، مب ىذه المياـ تذكر مصدر التشفيرالتعرؼ أو االستدعاء و تتطالذاكرة في المعمؿ باستخداـ مياـ 

 وىذا ىو جوىر الذاكرة العرضية أو ذاكرة األحداث الشخصية . 
 Semantic Memoryب / الذاكرة الداللية 

تمثؿ المعرفة المنظمة التي يمتمكيا الفرد عف الكممات والرموز المفظية األخرى ، ومعناىا والعالقات      
 بينيا ، وقواعد معالجة الرموز والمفاىيـ والعالقات .  فيما
( إلي نموذجو مكوف ثالث لمذاكرة طويمة األمد  Tulving, 1987, 73وقد أضاؼ تولفينج )      

، فبينما تيتـ ذاكرة األحداث باألحداث الشخصية  Procedural Memoryوىو الذاكرة اإلجرائية 
ومات والمعارؼ ، فإف الذاكرة اإلجرائية تتعمؽ بكيفية الوصوؿ إلي ىذه والذاكرة الداللية بالحقائؽ والمعم

 الحقائؽ ، وطرؽ آداء األفعاؿ أو المياـ . 
ومف أمثمة األنواع المختمفة مف الذاكرة طويمة األمد أف تذكر ميالد أوؿ طفؿ ، يـو الزواج ، نتيجة      

أف تذكر القوانيف يدؿ عمي ذاكرة داللية ؛ الثانوية العامة يعبر عف ذاكرة أحداث شخصية ؛ في حيف 
وتذكر إجراءات حفظ التوازف عند قيادة الدراجة يعبر عف ذاكرة إجرائية ) زينب عبد العميـ بدوي ، 

1105  ،57  :64  . ) 
  0880ػػ نموذج سكوير ، وزوال ػػ مورجاف  1
 

 - Squire , 1998 ; ( Squire & Zolaويصنؼ سكوير وزوال ػػػػ مورجاف ؛ وسكوير)      
Morgan , 1991  : الذاكرة طويمة األمد إلى عدة أنظمة متوازية كما يمي 
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 . 0880( يوضح نموذج الذاكرة عند سكوير  0شكؿ ) 
 ويمكف تفصيمو كما يمي :      

 Declarative Memoryأ ػػػػ الذاكرة التقريرية 
، ر الفرد الواعي لمحقائؽ واألحداث، وتشير إلى تذك  Explicit Memoryلصريحةُتسمى الذاكرة ا     

، وىى تربط الجوانب Medial Temporal Lobe وتعتمد عمى سالمة الفص الصدغي اإلنسي 
المختمفة في السياؽ والتي تحدث في زمف ومكاف معيف مما يؤدى إلى تكويف ذاكرة أحداث شخصية ؛ 

لمعمومات الالزمة الكتساب وتعمـ حقيقة جديدة لتكوف الذاكرة الداللية . وتتطمب كما أنيا تربط أجزاء ا
 مياـ الذاكرة الصريحة مثؿ االستدعاء والتعرؼ تذكر ما سبؽ تعممو قبؿ آداء ميمة الذاكرة . 

 Non-declarative Memoryب ػػػػ الذاكرة غير التقريرية 
، وتشير إلى تذكر الفرد غير الواعي لطرؽ آداء  Implicit Memoryُتسمى الذاكرة الضمنية       

المياـ أو األفعاؿ ، ويتـ التعبير عنيا مف خالؿ اآلداء ، وال تتطمب العودة إلى الماضي أو االعتماد 
نما تعتمد عمى  عمى المعارؼ المرتبطة باألحداث الماضية . وىى ال ترتبط بالفص الصدغي اإلنسي ، وا 

 رة المخية والموزة المخية والمخيخ وغيرىا . مناطؽ الدماغ األخرى كالقش
وفى مياـ الذاكرة الضمنية ال ُتعَطى أي تعميمات لممفحوص بتذكر ما سبؽ دراستو ، وُيطمب مف      

 المفحوصيف إكماؿ الميمة بأوؿ إستجابة ترد إلي ذىنو .
 وتشتمؿ الذاكرة الضمنية عمى اآلتي :      
 ػػػػ الميارات والعادات   0
وتختص بطرؽ آداء المياـ المختمفة بسرعة ودقة ، وقد تكوف حركية مثؿ طريقة ركوب الدراجة      

 ( .  1105أو معرفية مثؿ حؿ المشكالت أو إدراكية مثؿ القراءة ) زينب عبد العميـ بدوي ، 
  Primingػػػػ التمميحات ) التيسيرات (  1

بقة ، وذلؾ في حالة غياب نية القصد في استخداـ ىي تغير في آداء الميمة نتيجة لمخبرة السا     
 ( .  ( Mcdermott,2002تمؾ الخبرة آلداء الميمة

  

                                                                                          
     

                                   
                                                          

 
 
 
 

غير التقريرية  التقريرية ) الصريحة (
 ) الضمنية (

  داثـاألح
الشخص

  ية 

التعلم غير   الداللية 
 الترابطي 

ط براتلا
  شرطيال

المهارا تالتلميحا
ت 

والعادا
 ت 

 طويمة األمد رةـــذاكـال
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  Conditioned Associationsػػػػ الترابط الشرطي  2
 Jonides etينطوي عمي إقتراف مثير غير شرطي مع مثير شرطي يؤدي إلي استجابة شرطية )      

al, 2002   . ) 
 .  Senizationوالحساسية  Habituationالترابطي : مثؿ التعود ػػػػ التعمـ غير  3

ومف خالؿ عرض اإلطار النظري سوؼ يركز الباحث في بناء مياـ الذاكرة طويمة األمد بنوعييا :      
 ذاكرة األحداث الشخصية والذاكرة الداللية عمي ما ُعرض مف نماذج تتعمؽ بيما . 

 اجزاءات البحح 

 عينة البحث 
( تمميذ وتمميذة مف تالميذ الصؼ الثانى اإلعدادي ، وقد ُاختيرت العينة  011تكونت العينة مف )      

بطريقة عشوائية مف مدارس ) الوراورة اإلعدادية المشتركة ػػػػ أبو خروع اإلعدادية المشتركة ػػػػ عمر بف 
ـ المجتمع االصمي لممدارس عبد العزيز اإلعدادية المشتركة ( بإدارة أبو صوير التعميمية ، وبمغ حج

تمميذ وتمميذة ، حيث تـ ترقيـ أسماء تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي بالمدارس ومف خالؿ  323الثالثة 
( تـ اختيار العينة االستطالعية ،  Select Cases( واختيار األمر )  SPSSالبرنامج اإلحصائي ) 

 ( . 1.411عياري ) سنة ( و االنحراؼ الم 03وكاف متوسط عمر التالميذ ) 
 مياـ الذاكرة طويمة األمد 

مياـ تقيس التذكر مف  3مياـ منيا  7تتكوف مياـ الذاكرة طويمة األمد في البحث الراىف مف      
مياـ تقيس التذكر مف الذاكرة الداللية ؛ وفيما يمي وصؼ تفصيمي  3ذاكرة األحداث الشخصية ، و 

 ليذه المياـ : 
 حداث الشخصية أوال : مياـ ذاكرة األ

 َمَيَمة التعرؼ عمى الكممة   – 0
اليدؼ مف الَمَيَمة : تيدؼ إلى قياس القدرة عمى التعرؼ عمى الكممات التي يتـ استرجاعيا مف 

عطاء االستجابة المناسبة .  ذاكرة األحداث الشخصية وا 
كممة  04يا ُتعرض وصؼ الَمَيَمة : تشتمؿ الَمَيَمة عمى مرحمتيف ىما : مرحمة الدراسة ػػػػ وفي

ُتَعِبر عف بعض األحداث       ) ىجرة ، فرح ، حفمة، وفاة ، مباراة ..... ( تظير بشكؿ متتالي عمى 
شاشة الكمبيوتر، وعمى المفحوص التركيز في كؿ كممة تظير عمى الشاشة ، و مرحمة االختبار ػػػػ 

كممات جديدة لـ  4ئمة األصمية ػػػػػ كممات مف القا 01وفييا تظير الكممات مرة أخرى بشكؿ عشوائي ) 
 يراىا مف قبؿ ُتسمي مشتتات ( ، ويحاوؿ المفحوص التعرؼ عمييا .

إجراءات الَمَيَمة : ُتعرض تعميمات مرحمة الدراسة عمى الشاشة ، ثـ يضغط عمى المثاؿ التوضيحي 
شريحة فارغة " لمدة  لكيفية آداء الميمة ، ثـ يضغط عمى زر " ابدأ الميمة " ، فتظير نقطة تثبيت "

ثواني ( بفاصؿ زمني ثانية بيف كؿ  2ثانيتيف ، ثـ تظير الكممات بشكؿ متتالي ) مدة ظيور كؿ كممة 
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كممة ، ثـ ُيعَطى المفحوص فاصؿ زمني دقيقتيف ، ثـ يقـو بقراءة تعميمات مرحمة االختبار الموجودة 
تثبيت " شاشة فارغة " لمدة ثانيتيف ، ثـ في كراسة اإلجابة ، ثـ يضغط عمى زر "ابدأ " فتظير نقطة 

 تظير الكممات بشكؿ متتالي .
( ( تحت خانة ) نعـ √طريقة االستجابة : المطموب مف المفحوص في ىذه الَمَيَمة وضع عالمة ) 

( تحت خانة ) ال ( إذا كانت الكممة لـ يراىا مف  ×إذا كانت الكممة قد رأىا مف قبؿ ، أو وضع عالمة ) 
 كراسة اإلجابة .قبؿ في 

ذا لـ يستجيب التمميذ  طريقة التصحيح : يتـ إعطاء درجة واحدة عف كؿ إجابة صحيحة ، وا 
  ُتحسب اإلجابة خطأ .

 َمَيَمة التعرؼ عمى الحدث  – 1
اليدؼ مف الَمَيَمة : تيدؼ إلى قياس القدرة عمى التعرؼ عمى األحداث التي يتـ استرجاعيا مف ذاكرة 

عطاء االستجابة المناسبة .األحداث الشخصية   وا 
حدث تظير )  04وصؼ الَمَيَمة : تشتمؿ الَمَيَمة عمى مرحمتيف ىما : مرحمة الدراسة ػػػػ وفييا ُيعرض 

غزوة بدر ، إنشاء مكتبة االسكندرية ، معركة أكتيـو البحرية ..... ( بشكؿ متتالي عمى شاشة 
عمى الشاشة ، و مرحمة االختبار ػػػػ وفييا الكمبيوتر، وعمى المفحوص التركيز في كؿ حدث يظير 

أحداث جديدة لـ يراىا  4أحداث مف القائمة األصمية ػػػػػ  01تظير األحداث مرة أخرى بشكؿ عشوائي ) 
 مف قبؿ ( ، ويحاوؿ المفحوص التعرؼ عمييا .

لتوضيحي إجراءات الَمَيَمة : ُتعرض تعميمات مرحمة الدراسة عمى الشاشة ، ثـ يضغط عمى المثاؿ ا
لكيفية آداء الميمة ، ثـ يضغط عمى زر " ابدأ الميمة " ، فتظير نقطة تثبيت " شريحة فارغة " لمدة 

ثواني ( بفاصؿ زمني ثانيتيف بيف  4ثانيتيف ، ثـ تظير األحداث بشكؿ متتالي ) مدة ظيور كؿ حدث 
ات مرحمة االختبار كؿ حدث ، ثـ ُيعَطى المفحوص فاصؿ زمني دقيقتيف ، ثـ يقـو بقراءة تعميم

الموجودة في كراسة اإلجابة ، ثـ يضغط عمى زر "ابدأ " فتظير نقطة تثبيت " شاشة فارغة " لمدة 
ثواني ( بفاصؿ زمني ثانية بيف كؿ  2ثانيتيف ، ثـ تظير األحداث بشكؿ متتالي ) مدة ظيور كؿ حدث 

 حدث .
( تحت خانة ) نعـ ( إذا  √وضع عالمة ) طريقة االستجابة : المطموب مف المفحوص في ىذه الَمَيَمة 

( تحت خانة ) ال ( إذا كاف الحدث لـ يراه مف قبؿ  ×كاف الحدث قد رأه مف قبؿ ، أو وضع عالمة ) 
 في كراسة اإلجابة .

ذا لـ يستجيب التمميذ ُتحسب  طريقة التصحيح : يتـ إعطاء درجة واحدة عف كؿ إجابة صحيحة ، وا 
 اإلجابة خطأ .
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 ة االستدعاء الحر  َمَيمَ  – 2
اليدؼ مف الَمَيَمة : تيدؼ إلى قياس القدرة عمى االستدعاء الحر لمكممات التي يتـ تخزينيا في ذاكرة 

عطاء االستجابة المناسبة .  األحداث الشخصية وا 
كممة ُتعبر  04وصؼ الَمَيَمة : تشتمؿ الَمَيَمة عمى مرحمتيف ىما : مرحمة الدراسة ػػػػ وفييا ُيعرض 

بعض األحداث       ) إضراب ، فيضاف ، إفتتاح ..... ( تظير بشكؿ متتالي عمى شاشة عف 
الكمبيوتر، وعمى المفحوص التركيز في كؿ كممة تظير عمى الشاشة ، و مرحمة االختبار ػػػػ وفييا 

 يحاوؿ المفحوص االستدعاء الحر لمكممات .
الشاشة ، ثـ يضغط عمى المثاؿ التوضيحي  إجراءات الَمَيَمة : ُتعرض تعميمات مرحمة الدراسة عمى

لكيفية آداء الميمة ، ثـ يضغط عمى زر " ابدأ الميمة " ، فتظير نقطة تثبيت " شريحة فارغة " لمدة 
ثواني ( بفاصؿ زمني ثانية لكؿ  2ثانيتيف ، ثـ تظير الكممات بشكؿ متتالي ) مدة ظيور كؿ كممة 

ى المفحوص فاصؿ زمني دقيقتيف ، ثـ يقـو بقراءة تعميمات مرحمة االختبار الموجودة كممة ، ثـ ُيعطَ 
 في كراسة اإلجابة ، ثـ ُيعَطى المفحوص خمس دقائؽ لكتابة الكممات .

طريقة االستجابة : المطموب مف المفحوص في ىذه الَمَيَمة كتابة الكممات التي ُعرضت عميو مف قبؿ 
 يب يراه في كراسة اإلجابة .في مرحمة الدراسة بأي ترت

ذا لـ يستجيب التمميذ ُتحسب  طريقة التصحيح : يتـ إعطاء درجة واحدة عف كؿ إجابة صحيحة ، وا 
 اإلجابة خطأ .

 َمَيَمة االستدعاء المتسمسؿ   – 3
اليدؼ مف الَمَيَمة : تيدؼ إلى قياس القدرة عمى االستدعاء المتسمسؿ ألسماء األشخاص التي يتـ 

عطاء االستجابة المناسبة . تخزينيا  في ذاكرة األحداث الشخصية وا 
اسـ ألشخاص  04وصؼ الَمَيَمة : تشتمؿ الَمَيَمة عمى مرحمتيف ىما : مرحمة الدراسة ػػػػ وفييا ُيعرض 

معروفة ) عمر بف الخطاب ، عصاـ الحضري ، باسـ يوسؼ ..... ( تظير بشكؿ متتالي عمى شاشة 
التركيز في كؿ اسـ يظير عمى الشاشة وترتيبو في سمسمة األسماء ، و الكمبيوتر، وعمى المفحوص 

 مرحمة االختبار ػػػػ وفييا يحاوؿ المفحوص االستدعاء المتسمسؿ لألسماء .
إجراءات الَمَيَمة : ُتعرض تعميمات مرحمة الدراسة عمى الشاشة ، ثـ يضغط عمى المثاؿ التوضيحي 

" ابدأ الميمة " ، فتظير نقطة تثبيت " شريحة فارغة " لمدة  لكيفية آداء الميمة ، ثـ يضغط عمى زر
ثواني ( بفاصؿ زمني ثانية بيف كؿ  4ثانيتيف ، ثـ تظير األسماء بشكؿ متتالي ) مدة ظيور كؿ اسـ 

اسـ ، ثـ ُيعَطى المفحوص فاصؿ زمني دقيقتيف ، ثـ يقـو بقراءة تعميمات مرحمة االختبار الموجودة في 
 ثـ ُيعَطى المفحوص خمس دقائؽ لكتابة األسماء . كراسة اإلجابة ،

طريقة االستجابة : المطموب مف المفحوص في ىذه الَمَيَمة كتابة األسماء بنفس ترتيبيا الذي ُعرضت 
 بو مف قبؿ في مرحمة الدراسة في كراسة اإلجابة .
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ذا لـ يستجيب  التمميذ ُتحسب طريقة التصحيح : يتـ إعطاء درجة واحدة عف كؿ إجابة صحيحة ، وا 
 اإلجابة خطأ .

 ثانيا ; موام الذاكزة الداللية  

 َمَيَمة التعرؼ الداللي لمفئة   – 0
اليدؼ مف الَمَيَمة : تيدؼ إلى قياس القدرة عمى التعرؼ الداللي عمى الكممات التي يتـ استرجاعيا 

عطاء االستجابة المناسبة .   مف الذاكرة الداللية وا 
أسـ لػػ )  04ؿ الَمَيَمة عمى مرحمتيف ىما : مرحمة الدراسة ػػػػ وفييا ُيعرض وصؼ الَمَيَمة : تشتم

حيوانات ، خضروات ، فاكية ، آالت ، أمراض ( تظير في تسمسؿ عشوائي بشكؿ متتالي عمى شاشة 
الكمبيوتر ) موز ، خيار ، تكييؼ .... ( ، وعمى المفحوص التركيز في كؿ أسـ يظير عمى الشاشة ، 

الختبار ػػػػ وفييا يظير اسـ احد الفئات ) حيوانات ، خضراوات .... ( ثـ تظير كممتاف مف و مرحمة ا
نفس الفئة ) كممة مف القائمة األصمية ػػػػػ كممة جديدة لـ يراىا مف قبؿ ( ، ويحاوؿ المفحوص التعرؼ 

 عمييا .   
غط عمى المثاؿ التوضيحي إجراءات الَمَيَمة : ُتعرض تعميمات مرحمة الدراسة عمى الشاشة ، ثـ يض

لكيفية آداء الميمة ، ثـ يضغط عمى زر " ابدأ الميمة " ، فتظير نقطة تثبيت " شاشة فارغة " لمدة 
ثواني ( بفاصؿ زمني ثانية بيف كؿ  2ثانيتيف ، ثـ تظير األسماء بشكؿ متتالي ) مدة ظيور كؿ اسـ 

بقراءة تعميمات مرحمة االختبار الموجودة في اسـ ، ثـ ُيعَطى المفحوص فاصؿ زمني دقيقتيف ، ثـ يقـو 
كراسة اإلجابة ، ثـ يضغط عمى زر " ابدأ " فتظير نقطة تثبيت " شاشة فارغة " لمدة ثانيتيف ، ثـ 

 بالموف كممتاف عرض يتـ ثـ ، لمدة ثانيتيف الدراسة مرحمة في ُاستخدمت التي الفئات أحد اسـ ُيعرض
الشاشة ) كممة مف القائمة األصمية ػػػػ كممة جديدة تعمؿ  وسط في مربعاف في الفئة نفس مف األسود

 ثواني .   4كمشتت ( لمدة 
طريقة االستجابة : المطموب مف المفحوص في ىذه الَمَيَمة التعرؼ عمى الكممة التي ظيرت مف قبؿ 

 ( في المربع الذي تظير بو في كراسة اإلجابة .    √بوضع عالمة ) 
ذا لـ يستجيب التمميذ ُتحسب طريقة التصحيح : يتـ إ عطاء درجة واحدة عف كؿ إجابة صحيحة ، وا 

 اإلجابة خطأ . 
 َمَيَمة االستدعاء الداللي لمفئة   –

اليدؼ مف الَمَيَمة : تيدؼ إلى قياس القدرة عمى االستدعاء الداللي لمكممات التي يتـ تخزينيا في 
عطاء االستجابة المناسبة .   الذاكرة الداللية وا 

أسـ  04ؼ الَمَيَمة : تشتمؿ الَمَيَمة عمى مرحمتيف ىما : مرحمة الدراسة ػػػػ وفييا ُيعرض وص
لػػ)حيوانات ، خضروات ، فاكية ( تظير في تسمسؿ عشوائي بشكؿ متتالي عمى شاشة الكمبيوتر ) 
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صقر ، عنب ، بطاطس ..... ( ، وعمى المفحوص التركيز في كؿ أسـ يظير عمى الشاشة ، و مرحمة 
 االختبار وفييا يظير اسـ احد الفئات ، ويحاوؿ المفحوص استدعاء األسماء المرتبطة بيا .   

إجراءات الَمَيَمة : ُتعرض تعميمات مرحمة الدراسة عمى الشاشة ، ثـ يضغط عمى المثاؿ التوضيحي 
غة " لمدة لكيفية آداء الميمة ، ثـ يضغط عمى زر " ابدأ الميمة " ، فتظير نقطة تثبيت " شاشة فار 

ثواني ( ، ثـ ُيعطى المفحوص فاصؿ  2ثانيتيف ، ثـ تظير األسماء بشكؿ متتالي ) مدة ظيور كؿ اسـ 
زمني دقيقتيف ، ثـ يقـو بقراءة تعميمات مرحمة االختبار الموجودة في كراسة اإلجابة ، ثـ يضغط عمى 

 التي الفئات أحد اسـ عرضزر " ابدأ " فتظير نقطة تثبيت " شاشة فارغة " لمدة ثانيتيف ، ثـ يُ 
 األسماء .   لكتابة دقيقتاف المفحوص ُيعطى ثـ ، الدراسة مرحمة في استخدمت

طريقة االستجابة : المطموب مف المفحوص في ىذه الَمَيَمة كتابة األسماء المرتبطة بكؿ فئة والتي 
 سبؽ عرضيا عمى شاشة الكمبيوتر في كراسة اإلجابة .   

ذا لـ يستجيب التمميذ ُتحسب طريقة التصحيح : يت ـ إعطاء درجة واحدة عف كؿ إجابة صحيحة ، وا 
 اإلجابة خطأ . 

 َمَيَمة االستدعاء الداللي لمكممة   – 2
اليدؼ مف الَمَيَمة : تيدؼ إلى قياس القدرة عمى االستدعاء الداللي لمكممات التي يتـ تخزينيا في 

عطاء االستجابة المناسبة  .  الذاكرة الداللية وا 
زوج مف  04وصؼ الَمَيَمة : تشتمؿ الَمَيَمة عمى مرحمتيف ىما : مرحمة الدراسة ػػػػ وفييا ُيعرض 

الكممات ) شعب ، فساد ، ورقة ، كتاب ، مزرعة ، نبات .... ( تظير بشكؿ رأسي و متتالي عمى 
الكممة المراد  شاشة الكمبيوتر ، وعمى المفحوص التركيز في كؿ زوج يظير عمى الشاشة مع الِعمـ أف

َتّذُكرىا فيما بعد ستكوف في األسفؿ ، و مرحمة االختبار ػػػػ وفييا تظير الكممة الداللية في األعمى ، 
 ويحاوؿ المفحوص تذكر الكممة المرتبطة بيا .   

إجراءات الَمَيَمة : ُتعرض تعميمات مرحمة الدراسة عمى الشاشة ، ثـ يضغط عمى المثاؿ التوضيحي 
اء الميمة ، ثـ يضغط عمى زر " ابدأ الميمة " ، فتظير نقطة تثبيت " استعد " لمدة ثانيتيف ، لكيفية آد

ثواني ( بفاصؿ زمني ثانيتيف بيف كؿ زوج ، ثـ  4ثـ تظير األزواج بشكؿ متتالي ) مدة ظيور كؿ زوج 
وجودة في كراسة ُيعَطى المفحوص فاصؿ زمني دقيقتيف ، ثـ يقـو بقراءة تعميمات   مرحمة االختبار الم

 أحد اإلجابة ، ثـ يضغط عمى زر " ابدأ " فتظير نقطة تثبيت " استعد " لمدة ثانيتيف ، ثـ ُتعرض
 .  ) ........... (  تذكرىا المراد الكممة مكاف ُيعرض بينما ، الداللية الكممات

ت مف قبؿ مع طريقة االستجابة : المطموب مف المفحوص في ىذه الَمَيَمة كتابة الكممة التي ظير 
 الكممة الداللية المعروضة في المربع المناسب في كراسة اإلجابة .   

ذا لـ يستجيب التمميذ ُتحسب  طريقة التصحيح : يتـ إعطاء درجة واحدة عف كؿ إجابة صحيحة ، وا 
 اإلجابة خطأ .
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 َمَيَمة إكماؿ جزء الكممة   – 3
عطاء  اليدؼ مف الَمَيَمة : تيدؼ إلى قياس القدرة  إكماؿ أجزاء الكممات مف الذاكرة الداللية وا 

 االستجابة المناسبة . 
كممة )  04ػػػ وفييا ُتعرض وصؼ الَمَيَمة : تشتمؿ الَمَيَمة عمى مرحمتيف ىما : مرحمة الدراسة ػ

، موسيقي ، ديناصور ، جميورية .... ( تظير بشكؿ متتالي عمى شاشة الكمبيوتر ، وعمى خريطة
في كؿ كممة تظير عمى الشاشة ، و مرحمة االختبار وفييا تظير الحروؼ الثالث المفحوص التركيز 

 .   لناقصةؿ المفحوص إكماؿ األجزاء ااألولى أو األخيرة لكممة مف الكممات التي ُعرضت مف قبؿ ، ويحاو
 إجراءات الَمَيَمة : ُتعرض تعميمات مرحمة الدراسة عمى الشاشة ، ثـ يضغط عمى المثاؿ التوضيحي
لكيفية آداء الميمة ، ثـ يضغط عمى زر " ابدأ الميمة " ، فتظير نقطة تثبيت " شاشة فارغة " لمدة 

ثواني ( بفاصؿ زمني ثانية بيف كؿ  2ثانيتيف ، ثـ تظير الكممات بشكؿ متتالي ) مدة ظيور كؿ كممة 
االختبار الموجودة كممة ، ثـ ُيعطى المفحوص فاصؿ زمني دقيقتيف ، ثـ يقـو بقراءة تعميمات مرحمة 

في كراسة اإلجابة ، ثـ يضغط عمى زر " ابدأ " فتظير نقطة تثبيت " شاشة فارغة " لمدة ثانيتيف ، ثـ 
الدراسة ) ......  مرحمة في ُاستخدمت التي الكممات مف لكممة األخيرة أو األولى الثالث الحروؼ ُتعرض

   . ثواني 4رية ، محا....... ، ...... ريخ ( لمدة 
ريقة االستجابة : المطموب مف المفحوص إكماؿ أجزاء الكممات وكتابتيا في المربع المناسب في ط

 كراسة اإلجابة .   
ذا لـ يستجيب التمميذ ُتحسب  طريقة التصحيح : يتـ إعطاء درجة واحدة عف كؿ إجابة صحيحة ، وا 

 اإلجابة خطأ .
 الخصائص السيكومترية لممياـ 

ئص السيكومترية لمياـ الذاكرة طويمة األمد مف حيث الصدؽ والثبات ، حيث تـ التحقؽ مف الخصا     
 ( تمميذا وتمميذة ، وكانت النتائج كما يمي :        011تـ تطبيقيا عمى العينة االستطالعية ) 

 أوال ; الـصــدق 

 تـ حساب الصدؽ مف خالؿ ما يمي :       
 أ ػػػػ صدؽ المحكميف 

رة طويمة األمد عمى مجموعة مف األساتذة المتخصصيف في عمـ النفس تـ عرض مياـ الذاك     
التربوي ، إلبداء آرائيـ فيما يتعمؽ بمدى ارتباط الَمَيَمة بنوع الذاكرة الُمقاس ، ومدى مالئمتيا لمعينة ، 

 ومدى مناسبة كؿ مفردة .
 وجاءت أىـ مالحظات السادة المحكميف كما يمي : 

 أف عدد المثيرات كبير في كؿ َمَيَمة . ػػػػ يرى بعض المحكميف  0
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% مف شاشة العرض  71ػػػػ أشار بعض المحكميف إلي ضرورة مراعاة أف يكوف بنط الكتابة يمثؿ  1
 حتى ال تؤثر قوة اإلبصار عمى اآلداء . 

ػػػػ أشار بعض المحكميف إلى ضرورة الموازنة بيف األحداث التاريخية التي درسيا التمميذ واألحداث  2
 التي لـ يدرسيا حتى ال تدخؿ صعوبة الَمَيَمة كعامؿ مؤثر في قياس ذاكرة األحداث . 

ػػػػ أشار بعض المحكميف في َمَيَمة إكماؿ جزء الكممة إلى أنو ليس شرطا أف يكوف الجزء المكمؿ ىو  3
 نياية الكممة دائما ، بؿ قد يكوف الجزء األوؿ مثؿ ) ..... جاز ( .  

 محكميف ضرورة تعديؿ صياغة التعميمات الخاصة بالمياـ في مرحمة الدراسة . ػػػػ يرى بعض ال 4
ػػػػ رأى بعض المحكميف أنو مف األفضؿ في مرحمة االختبار أف ُتكتب تعميمات االستجابة عمى ورقة  5

 اإلجابة ذاتيا وال ُتعرض عمى شاشة الكمبيوتر . 
تراوحت نسبة االتفاؽ عمى المياـ المختمفة بيف ) وقد أجريت التعديالت التي أتفؽ عمييا المحكموف ، و 

 % ( .  011% ػػػػػ  74
 ب ػػػػ التحميؿ العاممى التوكيدى  

تـ إجراء التحميؿ العاممى التوكيدى لمتحقؽ مف الصدؽ العاممى لمياـ الذاكرة طويمة األمد      
لمياـ الثمانية الخاصة ، حيث تـ اختبار ا LISREL 8.51باستخداـ البرنامج اإلحصائي الميزراؿ 

بقياس الذاكرة طويمة األمد عمى عامميف كامنيف ) ذاكرة األحداث الشخصية ػػػػػػ الذاكرة الداللية ( ، 
 ( يوضح مصفوفة االرتباطات بيف مياـ الذاكرة طويمة األمد :  0والجدوؿ رقـ ) 

 ( مصفوفة االرتباطات بيف مياـ الذاكرة طويمة األمد 0جدوؿ ) 
 َمَيَمة
 إكماؿ
جػػػزء 
 الكممة

 َمَيَمة
 االستػػدعػػػػػاء
الداللي 
 لمكممة

 َمَيَمة
 االستػػدعػػػػػاء
 الداللي لمفئة

َمَيَمة 
 التعرؼ
الداللي 
 لمفئة

 َمَيَمة
 االستػدعػػػػػػاء
 المتسمسؿ
 

 َمَيَمة
 االستػػدعػػػػػاء
 الػحػػػػػػػر

 

َمَيَمة 
 التعرؼ
عمى 
 الػحػػدث

َمَيَمة 
 التعرؼ

 عمى الكممة

 اسػػػػػـ الميمة
 
 

 َمَيَمة التعرؼ عمى الكممػة 0.111       
 َمَيَمة التعرؼ عمى الحدث 118.1 0.111      
 َمَيَمة االستدعػاء الحر 085.1 227.1 111.0     
 َمَيَمة االسػتػدعػاء المتسمسؿ 153.1 156.1 330.1 111.0    
 عرؼ الداللي لمفئةَمَيَمة الت 110.1 128.1 083.1 063.1 0.111   
 َمَيَمة االستدعاء الداللي لمفئة 131.1 277.1 310.1 141.1 157.1 0.111  

 َمَيَمة االستدعاء الداللي لمكممة 152.1 316.1 340.1 162.1 081.1 366.1 111.0 
 َمَيَمة إكماؿ جزء الكممة 061.1 126.1 380.1 216.1 138.1 207.1 321.1 111.0

ذه المصفوفة لمتحميؿ العاممى التوكيدى ، وكانت النتائج كما ىو موضح بالجدوؿ وقد خضعت ى     
 ( :  1رقـ ) 
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 ( نتائج التحميؿ العاممى التوكيدى لمياـ الذاكرة طويمة األمد 1جدوؿ ) 
 

 اسـ الَمَيَمة        
 

 العوامؿ الكامنة 
الػتشبع عػمى 
 العامؿ الكامف

الخطأ 
 المعياري

 
 قيمة )ت(  

  ة التعرؼ عمى الكممة َمَيمَ 
 ذاكرة األحداث   
 الشخصية    

  1.220   1.001  2.101 ** 

 ** 4.022  1.014   1.428   َمَيَمة التعرؼ عمى الحدث 

 ** 5.866  1.011   1.601   َمَيَمة االستدعاء الحر لمكممة 
 ** 3.505  1.015   1.380   َمَيَمة االستدعاء المتسمسؿ 

  لتعرؼ الداللي لمفئة  َمَيَمة ا
 
 الذاكرة الداللية      

  1.247   1.018  2.181 ** 

 ** 5.150  1.010   1.523   َمَيَمة االستدعاء الداللي لمفئة 
 ** 5.853  1.1885   1.583   َمَيَمة االستدعاء الداللي لمكممة 

 ** 4.815  1.011   1.515   َمَيَمة إكماؿ جزء الكممة 
  1.10دالة عند مستوى  **  

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع مياـ الذاكرة طويمة األمد متشبعة عمى العامميف الكامنيف ىما )     
؛ حيث تشبعت  1.10ذاكرة األحداث الشخصية ، والذاكرة الداللية ( حيث أف قيـ ) ت ( دالة عند 

اث الشخصية ، في حيف تشبعت المياـ المياـ األربعة األولي في الجدوؿ عمي عامؿ ذاكرة األحد
 األربعة األخيرة عمي عامؿ الذاكرة الداللية .    

 وقد حقؽ نموذج التحميؿ العاممى التوكيدى لمياـ الذاكرة طويمة األمد مؤشرات حسف المطابقة : 
 (P = 0,605وىى غير دالة إحصائيا ) 08عند درجة حرية تساوى  05.670 ²بمغت قيمة كا – 0
  1.848( الذي اقترب مف الواحد الصحيح وقيمتو =  GFIشر حسف المطابقة ) مؤ  – 1
  1.812( الذي اقترب مف الواحد الصحيح وقيمتو =  AGFIمؤشر حسف المطابقة المصحح )  – 2
وىى قيمة تشير ألفضؿ مطابقة ،  1.1357( بمغت قيمتو  RMRجذر متوسط مربع البواقي )  – 3

 ( وكمما أقترب مف الصفر كاف أفضؿ . 0ر بيف) صفر ػػػػػػ حيث تنحصر قيمة ىذا المؤش
 مما سبؽ يتضح أف مياـ الذاكرة طويمة األمد قد توافرت بيا شروط الصدؽ العاممى .      

 ثانيا ; الجبات 

تـ حساب ثبات مياـ الذاكرة طويمة األمد اعتمادًا عمى معادلة ألفا كرونباخ  ، وذلؾ بتطبيؽ      
( يوضح معامؿ ثبات المياـ  2( تمميذ وتمميذة ، والجدوؿ رقـ )  011نة استطالعية ) المياـ عمى عي

 بعد حذؼ كؿ َمَيَمة كما يمي : 
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( معامالت ثبات مياـ كؿ نوع مف أنواع الذاكرة طويمة األمد بطريقة ألفا كرونباخ وقيمة ألفا  2جدوؿ ) 
 ( 011مد ) ف = بعد استبعاد درجة كؿ َمَيَمة مف مياـ الذاكرة طويمة األ

 
 مياـ ذاكرة األحداث الشخصية

 
 مياـ الذاكرة الداللية

 قيمة ألفا  الػػَمَيَمة قيمة ألفا  الػػَمَيَمة
 1.655 التعرؼ الداللي لمفئة 1.661 التعرؼ عمى الكممة 
 1.621 االستدعاء الداللي لمفئة  1.635 التعرؼ عمى الحدث 

 1.613 ستدعاء الداللي لمكممة اال 1.611 االستدعاء الحر لمكممة 
 1.627 إكماؿ جزء الكممة  1.645 االستدعاء المتسمسؿ 

    
 قيمة ) ألفا ( ككؿ

  
1.661 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو بمقارنة قيمة ) ألفا ( لكؿ َمَيَمة بقيمة ) ألفا ( الكمية وِجد أنو لـ      
، مما يدؿ عمي ثبات مياـ الذاكرة طويمة األمد ) مياـ ُتحذؼ أي َمَيَمة مف مياـ الذاكرة طويمة األمد 

 ذاكرة األحداث الشخصية ، مياـ الذاكرة الداللية ( .
 نتائج البحح 

ىدؼ البحث النيائي ىو بناء مقياس الذاكرة طويمة األمد ، وتألؼ المقياس بصورتو النيائية مف      
خصية طويمة األمد ، وأربعة مياـ تقيس الذاكرة ثمانية مياـ منيا أربعة مياـ تقيس ذاكرة األحداث الش

الداللية طويمة األمد ، وتشتمؿ كؿ َمَيَمة عمي مرحمتيف ) مرحمة دراسة ، مرحمة اختبار ( ، وُيطمب مف 
( أو كتابة الكممة المناسبة في كراسة اإلجابة ،  √المفحوص االستجابة عمي كؿ َمَيَمة بوضع عالمة ) 

ذا لـ يستجيب التمميذ ُتحسب اإلجابة خطأ ، وبذلؾ ويتـ إعطاء درجة واحدة  عف كؿ إجابة صحيحة ، وا 
، وقد ثبت أف المقياس يتمتع بالصدؽ الذي تحقؽ مف  0وأقؿ درجة  04تكوف أعمي درجة لكؿ َمَيَمة 

خالؿ صدؽ المحكميف والصدؽ العاممي التوكيدي ، كما تمتع المقياس بمعامؿ ثبات جيد تحقؽ بطريقة 
باخ ، وبذلؾ تحقؽ لممقياس خصائص سيكومترية جيدة مف صدؽ وثبات تجعمو مييأ ألفا كرون

 لالستعماؿ والتطبيؽ مف ِقبؿ الباحثيف .   
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