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( سعىديت نسخت) الذاكزة وراء ما ملقياس العامليت البنيت
 النىع ملتغري تبعا   فيها والفزوق

ىدفت الدراسة إلى توفير نسخة سعودية تتمتع بخصائص  _الممخص
 [ لقياس ما وراء الذاكرة1سيكومترية جيدة لمقياس تروير وريتش ]

(MMQ) [ ولتحقيق ىدف الدراسة، تم 2والمعرب من قبل أبو غزال ،]
( طالبًا من طمبة جامعة 254تطبيق المقياس عمى عينة مكونة من )

ميميا، اشارت النتائج إلى تمتع النسخة القصيم، وبعد جمع البيانات وتح
السعودية من المقياس بخصائص سيكومترية جيدة، إال ان النتائج لم 
تدعم البنية العاممية الثالثية لممقياس األصمي، فقد أظيرت نتائج 
التحميل العاممي االستكشافي والتوكيدي وجود أربعة عوامل لممقياس 

تكرر العاممين األول والثاني  كانت االفضل في تفسير البيانات، حيث
لممقياس األصمي )الرضا والقدرة(، بينما انقسم العامل الثالث من 
المقياس األصمي )االستراتيجية( إلى عاممين تمت تسميتيما 
باالستراتيجيات العممية )اإلجرائية(، واالستراتيجيات الذىنية. كما تبين 

د مقياس ما وراء وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمنوع عمى أبعا
الذاكرة، فكانت الفروق لصالح الذكور عمى بعدي الرضا والقدرة، 
ولصالح اإلناث عمى بعدي االستراتيجيات العممية )اإلجرائية( 

الذىنية. وتمت مناقشة النتائج في ضوء االدب النظري  واالستراتيجيات
 والدراسات السابقة وتم اقتراح بعض التوصيات.

 
 
 
 
 

: ما وراء الذاكرة، التحميل العاممي االستكشافي، تاحيةالكممات المف
 .الذاكرة وراء ما مقياس، التحميل العاممي التوكيدي

 
 

 المقدمة. 1
عمى قدر  (Metamemory) حاز مفيوم ما وراء الذاكرة      

كبير من االىتمام لدى المختصين في مجاالت عمم النفس 
المختمفة، ومنيا عمم النفس التربوي وعمم النفس المعرفي. وذلك 
لما ليذا المفيوم من أىمية وأثٍر كبيرين في عممية التعمم ودوامو، 
حيث ال فائدًة كبيرًة ترجى من تعمٍم ال يدوم. فنحن ال نعِمم من 

بارات وتقدير الدرجات، ولكننا نقوم بالتعميم من أجل إجراء االخت
أجل اكساب الطمبة معمومات تدوم وتستمر معيم ألطول فترة 
ممكنة، وكذلك لالستفادة من ىذا التعمم في مواقف الحياة 
المختمفة التي يواجييا الطالب، فالتعميم ىو اعداد لمفرد كي 

لتي قد يكون قادرًا عمى مواجية الصعوبات، وحل المشكالت ا
تواجيو والتغمب عمييا. ولن يحدث ذلك إال إذا كان لدى الطالب 
ذاكرًة جيدًة تمكنو من تذكر ما سبق أن تعممو لتطبيقو في 
المواقف التي تحتاج إلى اتخاذ قراٍر أو حٍل لمشكمة. فإذا كان 

التذكر ىو القدرة عمى تشفير وتخزين المعمومات في الذاكرة، 
ذا كانت الوظيفة الكبرى لمذاكرة ىي  واسترجاعيا عند الحاجة، وا 

ىو  (Metamemory) معالجة المعمومات، فإن ما وراء الذاكرة
مصطمح يقصد بو معرفة كيف تعمل الذاكرة، وأن تكون قادرًا 

 .عمى المراقبة والتنظيم الذاتي ألنشطتيا
في  (Metamemory) وقد ظير مفيوم ما وراء الذاكرة     

[ كأحد 3] قرن الماضي عمى يد فالفلأوائل السبعينات من ال
، حيث عرفو بأنو (Metacognition) مكونات ما وراء المعرفة

معرفة الفرد بقدرات ذاكرتو ووظائفيا. كما عرفيا كل من نيمسون 
[ عمى أنيا معرفة الفرد لذاكرتو، وىو يشمل معتقدات 4] ونارينز

ة، والوعي الفرد حول ذاكرتو وتعممو اعتمادًا عمى الخبرات السابق
المستمر أثناء عممية التعمم، ومعرفة استراتيجيات التذكر 

[ 1واستخداميا لتقوية ىذا التعمم. فيما عرفتيا تروير وريتس ]
عمى أنيا مدى إدراك الفرد لذاكرتو ورضاه عنيا بكل ما يحممو 

 .ىذا الرضا من انفعاالت كالثقة واالىتمام، وكذلك القمق والتوتر
[ أن مفيوم ما وراء الذاكرة ىو مكون 5ماكدوجال ]كما يرى      

عقمي مشتق من مفيوم ما وراء المعرفة، وتتضمن المعرف 
واإلدراك واالعتقادات المتعمقة بوظيفة قدرات الفرد وتطورىا حول 
ذاكرتو ونظاميا. وىي المعرفة بالجوانب الخاصة بنظام الذاكرة 

دراكو لخبراتو السابقة بعمميات ال تشفير والتخزين لمفرد، وا 
 .واالسترجاع لخبرات معرفية سابقة

وفي الحديث عن مستويات ما وراء الذاكرة، حدد نيمسون       
 :[ مستويين لما وراء الذاكرة ىما4ونيرنز ]

وىي معرفة الفرد لممعمومات التي  (Monitoring) المراقبة. 1
 .تمت معالجتيا

لالستراتيجيات التي وىو معرفة الفرد  (Control) الضبط. 2
 .تمكنو من تحسين معالجتو لممعمومات

أما عن مكونات الذاكرة، فقد حددىا كل من ىولتش     
 :[ بأربعة مكونات رئيسة ىي6وىيرتزوج وديكسون ]

المعرفة الحقيقية: وىي المعرفة المتعمقة بوظائف الذاكرة، . 1
توفر  وقابمية السموكيات واالستراتيجيات لمتطور، حيث أن عدم

 ر ـــة األكثـــي اختيار االستراتيجيــىذه المعرفة يؤدي إلى الضعف ف
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 .لذاكرة عند الفردامالءمًة لنظام 
مراقبة الذاكرة: وىي إدراك الفرد لكيفية االستخدام األمثل . 2

 .لمذاكرة، إضافة إلى الحالة الراىنة لنظام الذاكرة
الفرد بأنو يمتمك القدرة الفعالية الذاتية لمذاكرة: وىي إحساس . 3

 .عمى استخدام ذاكرتو بفعالية في المواقف المختمفة
الحالة االنفعالية: وىي االنفعاالت المرتبطة أو الناتجة عن . 4

المواقف التي يبذل فييا الفرد مجيودًا لتذكر خبرة سابقة، ومن 
 .ىذه االنفعاالت القمق واالكتئاب والتوتر

إلى أن ىناك عددًا من النماذج [ 7وأشار بشارة والعطيات ]
 :النظرية المفسرة لمكونات ما وراء الذاكرة، ومن ىذه النماذج

وىو من النماذج التي  (Siegler Model) نموذج سيجمر. 1
تنظر لما وراء الذاكرة كمكون معرفي، حيث يرى أن ما وراء 
الذاكرة يتكون من ثالثة مكونات، يتعمق المكون األول بمعرفة 

قدراتو وخصائصو ومعرفتو بالميام التي يمكنو أو ال يمكنو الفرد ب
تأديتيا، وكذلك الظروف المساعدة لمتذكر أو المعيقة لو. 
ويتضمن المكون الثاني إدراك الفرد ألىمية المتغيرات الخاصة 
بالميام التي يريد تذكرىا مثل طبيعة الميمة. أما المكون الثالث 

ستخدمة في التذكر، ووعيو فيتضمن الوعي باالستراتيجيات الم
بان ىناك استراتيجيات عامة تصمح لميام مختمفة، وأن ىناك 

 ].7] استراتيجيات خاصة تصمح لميام محددة
وىو من النماذج التي  (Parkin Model) نموذج باركن. 2

تنظر إلى ما وراء الذاكرة كمكون تحكمي، والمكون التحكمي ىو 
لمذاكرة، ومصادر التحكم والمراقبة القدرة عمى تقييم الحالة الراىنة 

الذاتية، والتقويم الذاتي، والتنظيم الذاتي. وأن ىذه المكونات ىي 
التي تتحكم في تحديد ميمة الذاكرة، وتقديم التغذية الراجعة عن 
مدى صعوبة أو سيولة الميمة، ومدى مناسبة االستراتيجية 

الفرد في أن وكفاءتيا لمميمة المختارة. فالمكون التحكمي يساعد 
 ].7] يتحكم فيما يصدر عنو من سموكيات

[: وىو من النماذج التي تناولت ما 3] نموذج فالفل وويممان. 3
وراء الذاكرة عمى أنو يجمع ما بين المكونين المعرفي والتحكمي 
معًا. حيث يتضمن المكون المعرفي ثالثة متغيرات ىي: وعي 
الفرد بخصائص ذاكرتو من حيث طبيعتيا ونظميا وسعتيا 
وقدرتو عمى التذكر. ويتضمن المكون الثاني الميمة من حيث 

يا ومستوى صعوبتيا أو سيولتيا، أما المكون الثالث طبيعت
فيضم االستراتيجية المستخدمة ويقصد بيا مدى وعي الفرد 
بالكيفية التي يتم بيا تشفير وتخزين المعمومات بكفاءة. أما 

المكون التحكمي في ىذا النموذج فيتمثل في عمميات المراقبة 
عمى استجابة  السابقة التي تتمثل في حكم الفرد بدرجة الثقة

سابقة، والمراقبة الالحقة التي يقصد بيا حكم الفرد عمى استجابِة 
 ].7] الحقِة سيقوم بيا

[ إلى أن ما وراء الذاكرة من اىم مكونات 8ويشير الزيات ]     
تحسين وزيادة كفاءة وفعالية الذاكرة، ومن ثم فإن التدريب 

راتيجيات معرفية المستمر لما وراء الذاكرة يمكننا من اشتقاق است
تصل بعممياتنا المعرفية إلى االستخدام االمثل. كما أن زيادة 
وعي الطالب باألساليب والوسائل ذات العالقة بما وراء الذاكرة 
تمكنيم من اختيار استراتيجيات أكثر فعالية لتحقيق األىداف 
المنشودة، ويضيف بأن ميارات ما وراء الذاكرة تمكن الطالب 

توظيف وعييم بما يعرفون ألداء الميام المطموبة  المتميزين من
منيم وفقًا لممعايير أو المحكات المستخدمة، وبالمستوى الذي 
يكون محل رضاىم، وتكون النتيجة تمامًا كما يخططون أو 
يتوقعون، حيث أن نجاح الفرد في تعممو ال يتطمب وجود خمفية 

ن الفرد معرفية واستراتيجيات تعمم فحسب، بل يتطمب أن يكو 
قادرًا عمى استخدام بنائو وخمفيتو واستراتيجياتو المعرفية التي 

 .تمثل المعرفة الضمنية لمرصيد أو المخزون المعرفي لديو
ونظرًا ألىمية متغير ما وراء الذاكرة، فقد تم تناولو من قبل      

العديد من الباحثين في دراسات مختمفة، فقد أجرت تروير 
ت إلى بناء مقياس يتمتع بخصائص [ دراسة ىدف1وريتش ]

سيكومترية جيدة لقياس ما وراء الذاكرة، وتكون المقياس بصورتو 
( مفحوصًا كنديًا، 115( فقرة تم تطبيقيا عمى )61األولية من )

وقد أفرزت نتائج التحميل العاممي ثالثة عوامل ىي: الرضا 
كما ( فقرة، 19( فقرة، واالستراتيجية )20( فقرة، والقدرة )18)

أشارت النتائج إلى أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من صدق 
المحتوى، والصدق العاممي، وثبات اإلعادة، وصدق البناء 
التمييزي، كما أظيرت النتائج تحرر المقياس من العوامل 

 .الديموغرافية لممفحوصين
دراسة لمتحقق  [9وأجرت فورت وأدول وىول وكادور وغانا ]     

 [1]سيكومترية لمقياس تروير وريتشمن الخصائص ال
(MMQ)  عمى البيئة الفرنسية، ولتحقيق أىداف الدراسة تم

( من 294تطبيق المقياس بأبعاده الثالثة عمى عينة تكونت من )
المراىقين والكبار الفرنسيين، وبعد تحميل البيانات توصمت 
الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أىميا أن المقياس األصمي 

بعاده الثالثة لم يكن صادقًا من حيث عدد األبعاد، حيث بأ
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أظيرت نتائج التحميل العاممي االستكشافي وجود أربعة عوامل، 
تطابق اثنان منيما مع المقياس األصمي ىما بعدي الرضا عن 
الذاكرة، وأخطاء الذاكرة، في حين انقسم بعد االستراتيجية إلى 

الداخمية واالستراتيجيات  عاممين تمت تسميتيما باالستراتيجيات
 .الخارجية

[ دراسة ىدفت إلى الكشف عن 2في حين أجرى أبو غزال ]     
عالقة ما وراء الذاكرة بدافعية اإلنجاز األكاديمي، واختالف ىذه 
العالقة باختالف الجنس والتخصص األكاديمي. ولتحقيق أىداف 

ل [ المعرب من قب1الدراسة تم تطبيق مقياس تروير وريتش ]
( طالبًا وطالبة من طمبة 426الباحث عمى عينة مكونة من )

البكالوريوس في جامعة اليرموك، وقد كان من بين نتائج الدراسة 
وجود مستوى متوسط لما وراء الذاكرة. كما أظيرت نتائج التحميل 
العاممي االستكشافي نتائج تؤيد البنية العاممية لممقياس األصمي 

وامل ىي الرضا عن الذاكرة، وأخطاء والذي يتكون من ثالثة ع
الذاكرة )القدرة(، واالستراتيجية، مع وجود بعض األحكام 
الشخصية لمباحث والتي تضمنت اإلبقاء عمى بعض الفقرات 

 .ضمن أبعادىا األصمية رغم ضعف قيم تشبعاتيا
[ فقد أجرت دراسة بيدف التحقق من 10أما اشكناني ]     

المستقل  –رة والتفكير المعرفي المعتمد العالقة بين ما وراء الذاك
لدى طمبة جامعة الكويت في ضوء الجنس والمستوى الدراسي 
والتخصص، ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة باختيار 

( طالبًا 198عينة عشوائية من طمبة جامعة الكويت بمغ حجميا )
وطالبة طبق عمييم مقياس ما وراء الذاكرة من إعداد الباحثة، 
ومقياس األشكال المتضمنة الجمعي لقياس التفكير المعرفي 

المستقل عن المجال. وقد توصمت الدراسة إلى عدد  –المعتمد 
من النتائج كان من أىميا أن مستوى ما وراء الذاكرة لدى أفراد 
عينة البحث كان متوسطًا، وكذلك عدم وجود فروق دالة 

مقياس ما وراء  إحصائيا في متوسطات أداء عينة الدراسة عمى
الذاكرة الكمي وأبعاده الفرعية تبعًا لكل من الجنس، والمستوى 

 .الدراسي، والتخصص
[ إلى التحقق من 11] وىدفت دراسة ريفو وزيز وديفوس     

عمى  (MMQ) الخصائص السيكومترية لمقياس ما وراء الذاكرة
مجتمع تشيمي، ولتحقيق ىدف الدراسة تم تطبيق المقياس عمى 

 – 20( فردًا تراوحت أعمارىم ما بين )740مكونة من ) عينة
( سنة، وبعد جمع البيانات وتحميميا بينت النتائج أن المقياس 81

 رات صدق محتوى، وصدق عاممي، وقيم ثبات اتساق ــتمتع بمؤش

 .داخمي تؤيد نتائج المقياس األصمي
[ دراسة بيدف التعرف عمى مستوى 12وأجرى مصطفى ]     

الذاكرة لدى طمبة جامعة القصيم في ضوء بعض ما وراء 
المتغيرات الديموغرافية، ولتحقيق أىداف الدراسة قام بتطبيق 

( 225مقياس ما وراء الذاكرة المعرب عمى عينة تكونت من )
طالبًا وطالبة، وكان من النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود 

ة، ووجود فروق مستوى مرتفع لما وراء الذاكرة لدى عينة الدراس
دالة إحصائيًا في بعد االستراتيجيات فقط تعزى إلى النوع، حيث 

 .كانت الفروق لصالح اإلناث
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

يالحظ من مراجعة الدراسات السابقة وجود تنوع في       
أىدافيا، كما يالحظ أن ىناك اىتمامًا واضحًا في البيئات الغربية 

بنية العاممية لمقياس ما وراء الذاكرة، ويتضح ذلك بالتحقق من ال
[ التي أجريت عمى عينة كندية، 1من دراسة تروير وريتش ]

التي أجريت عمى عينة فرنسية، وريفو  [9وفورت وزمالؤىا ]
[ التي أجريت في تشيمي، أما عمى مستوى الوطن 11وزميميو ]

 -احثفي حدود عمم الب –العربي فال يوجد إال دراسة واحدة 
عممت عمى التحقق من البنية العاممية لمقياس ما وراء الذاكرة 

[ التي أجريت في األردن. وقد استفاد 2وىي دراسة أبو غزال ]
الباحث في الدراسة الحالية من النتائج التي توصمت إلييا 
الدراسات السابقة في تحديد مشكمة الدراسة وأسئمتيا كمحاولة 

الضوء عمى الخصائص السيكومترية ىادفة إلى إلقاء المزيد من 
والبنية العاممية لمقياس ما وراء الذاكرة عمى البيئة السعودية، كما 
تمت االستفادة من النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة 

 .في مناقشة نتائج الدراسة الحالية
 مشكمة الدراسة. 2

تزخر األدبيات العربية بأدوات القياس التي تستخدم في      
قياس السمات المختمفة، وعند الرجوع إلى تمك األدوات نجد أن 
كثيرًا منيا تمت ترجمتو من المغة االنجميزية أو غيرىا من المغات 
إلى المغة العربية، وعند التعمق أكثر في معظم ىذه األدوات 

تم تطبيقو عمييا من أجل والمقاييس نجد أن اإلجراء الذي 
تطويرىا لتالئم البيئة العربية ال يتجاوز في كثير من الحاالت 
عممية الترجمة واستخراج الصدق والثبات بطرق بسيطة قد ال 
تعبر في معظميا عن تمتع تمك األدوات بخصائص سيكومترية 
مقبولة، وقد ال يتم األخذ بعين االعتبار أن ىناك فروقًا 

ية وديموغرافية قد تؤدي إلى اختالف في بنية واختالفات ثقاف
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ومصداقية تمك األدوات إذا ما تم تطبيقيا عمى بيئات مختمفة، 
 .ومع ذلك يتم استخداميا وبكثرة في البيئة العربية

وينطبق ىذا األمر عمى مقياس ما وراء الذاكرة الذي أعدتو       
في [ والذي يتم استخدامو عمى نطاق واسع 1تروير وريتش ]

البيئة العربية بشكل عام، والبيئة السعودية بشكل خاص. وعند 
الرجوع إلى بعض الدراسات العربية التي استخدمت المقياس 
المذكور، لوحظ أنيا استخرجت دالالت صدق وثبات المقياس 
بطرق تقميدية بسيطة ال تتعدى الصدق الظاىري أو االتساق 

صدق التمييزي. وعند الداخمي، وفي أحسن حاالتيا قد تستخدم ال
االطالع عمى عدد من الدراسات السابقة األجنبية، وجد الباحث 
أن ىناك اىتمامًا واضحًا من قبل تمك الدراسات بدراسة البنية 
العاممية لمقياس ما وراء الذاكرة، وتقنينو عمى بيئات مختمفة، 

[ التي أجريت عمى 9ومن ىذه الدراسات دراسة فورت وزمالؤىا ]
التي أجريت في  [11الفرنسية، ودراسة ريفو وزميميو ]البيئة 

[ التي تم بناء 1تشيمي، إضافة إلى دراسة تروير وريتش ]
المقياس من خالليا والتي أجريت عمى البيئة الكندية. أما عمى 
المستوى العربي بشكل عام فمم يجد الباحث أي دراسة ىدفت 

اسة واحدة فقط ىي إلى التحقق من البنية العاممية لممقياس إال در 
[ التي أجريت في األردن، في حين أنو ال 2دراسة أبو غزال ]

توجد أي دراسة عمى مستوى المممكة العربية السعودية ىدفت 
إلى التحقق من البنية العاممية لممقياس. وقد لوحظ أن ىناك 
تباينًا واختالفًا في نتائج الدراسات فيما يتعمق بالبنية العاممية 

 لبينما توصل بعضيا إلى أنو يتكون من ثالثة عواملممقياس، ف
[، توصل بعضيا اآلخر إلى أنو يتكون من أربعة 122211]

[، وكذلك اختمف عدد فقرات المقياس التي تم االبقاء 9عوامل ]
 .عمييا من دراسة إلى أخرى

ونتيجة ىذا االختالف في نتائج الدراسات السابقة فيما      
لممقياس، انبثقت مشكمة الدراسة الحالية،  يتعمق بالبنية العاممية

والتي تيدف إلى التحقق من البنية العاممية لممقياس باستخدام 
التحميل العاممي االستكشافي والتوكيدي من أجل توفير مقياس 
لما وراء الذاكرة يتناسب مع البيئة السعودية. وتتحدد مشكمة 

 :الدراسة في اإلجابة عن االسئمة التالية
 مة الدراسةأ. أسئ

باستخدام  (MMQ) ما مكونات مقياس ما وراء الذاكرة. 1
 التحميل العاممي االستكشافي؟

  رةــذاكـــال وراء  ا ـــاس مـــات مقيـــانــة بيـــابقـــن مطــسـدى حـــا مــم. 2

(MMQ  مع نموذج مواصفات البناء الداخمي لممقياس األصمي
  التوكيدي؟باستخدام التحميل العاممي 

ىل توجد فروق دالة إحصائيًا في ما وراء الذاكرة )النسخة . 3
السعودية( وأبعاده الفرعية تعزى إلى النوع لدى طمبة جامعة 

 القصيم؟
 اىمية الدراسةب. 

تحديد البنية الداخمية لمقياس ما وراء الذاكرة )النسخة . 1
قد السعودية( ومدى مطابقتيا لألساس النظري لممقياس، مما 

 .يسيم في فيم طبيعة مفيوم ما وراء الذاكرة ومكوناتو الفرعية
مقارنة نتائج التحميل العاممي االستكشافي والتحميل العاممي . 2

التوكيدي ومحاولة االستفادة من كال الطريقتين لمخروج بمقاييس 
 .ذات بنية داخمية قوية

توفر الدراسة صورة تتمتع ببنية داخمية قوية وخصائص . 3
كومترية جيدة لمقياس ما وراء الذاكرة تناسب البيئة السعودية سي

)النسخة السعودية من مقياس تروير وريتش لقياس ما وراء 
 (.الذاكرة

بين  –إن وجدت  –الكشف عن الفروق في ما وراء الذاكرة . 4
الذكور واإلناث مما يتيح الفرص أمام األساتذة والمختصين في 

 .ممية التعميممراعاة ىذه الفروق أثناء ع
 حدود الدراسةج. 

الحد الموضوعي: اقتصرت متغيرات الدراسة عمى مؤشرات . 1
[ لقياس ما وراء 1صدق البناء العاممي لمقياس تروير وريتش]

 .الذاكرة والفروق في األداء عميو تبعًا لمتغير النوع
ىـ، الموافق 1436/1437الحد الزماني: العام الجامعي . 2

 .م2015/2016
المممكة العربية  -دود المكان: جامعة القصيم بمدينة بريدة ح. 3

 .السعودية
 حدود التعميم: يعتمد تعميم نتائج ىذه الدراسة عمى درجة. 4

 .تمثيل العينة واألدوات المستخدمة
 مصطمحات الدراسةد. 

 :اشتممت الدراسة عمى المصطمحات التالية
بأنيا مدى تعَرف  Metamemory :ما وراء الذاكرة       

رضا الفرد عن ذاكرتو، ووظيفة الذاكرة اليومية، ومدى استخدامو 
وتعرف إجرائيًا  [1لالستراتيجيات ومساعدات التذكر المختمفة ]

بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس ما وراء الذاكرة 
 .المستخدم في ىذه الدراسة
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 Exploratory Factor:التحميل العاممي االستكشافي

Analysis   ىو أحد أنواع التحميل العاممي ويقوم عمى اختزال
المجموعات الكبيرة نسبيًا من المتغيرات إلى مجموعات أخرى 
أكثر قابمية لمتحكم، واستخالص العالقات غير المحددة مسبقًا 

 ].13بين المتغيرات لبناء نظرية محددة ]
 Confirmatory Factor:التحميل العاممي التوكيدي

Analysis   ىو أحد أنواع التحميل العاممي وأكثرىا قوة الختبار
طبيعة العالقات بين الُبنى الكامنة المختمفة، والذي يقوم باختبار 
فرضياٍت ُوضعت مسبقًا حول العالقة بين كل من المتغيرات 

 ].14الُمالحظة والمتغيرات الكامنة ]
 الطريقة واإلجراءات. 3

 مجتمع الدراسة وعينتياأ. 
تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة جامعة القصيم ذكورًا      

ناثًا، بمختمف مستوياتيم الدراسية. ولتحقيق أغراض الدراسة قام  وا 
الباحث باختيار عينة عشوائية عنقودية من طمبة كمية التربية في 
جامعة القصيم وكانت الشعبة ىي وحدة االختيار، وتكونت 

 (.طالبة 118طالبًا، و 136: 254)العينة بشكميا النيائي من 
 أداة الدراسةب. 
لتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث باستخدام مقياس ما وراء      

[ ليالئم 2[ وعَربو أبو غزال ]1الذاكرة الذي أعدتو تروير وريتش ]
( فقرة 55البيئة العربية، ويتكون المقياس بصورتو العربية من )

ثة أبعاد ىي: الرضا عن ذات تدريج خماسي موزعة عمى ثال
( فقرة تقيس مدى رضا الفرد عن قدرة 17الذاكرة ويتكون من )

( فقرة لتقدير 19ذاكرتو، وأخطاء الذاكرة )القدرة( ويتكون من )
وظائف الذاكرة اليومية لمفرد، واستراتيجية الذاكرة: ويتكون من 

( فقرة تستخدم لتقدير مدى استخدام الفرد الستراتيجيات 19)
 .عدات التذكر المختمفةومسا
ويستجيب الفرد عمى كل فقرة من خالل تحديد درجة       

 انطباق مضمون العبارة عميو بواحدة من خمس استجابات
موافق بدرجة كبيرة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق )

( عمى التوالي، ويتم 4، 3، 2، 1، 0) بدرجة كبيرة( والدرجات
وراء الذاكرة عند التصحيح كما يمي: اعتماد مستوى ميارات ما 

( درجة 3266 – 2234فما دون( درجة ضعيفة، ) 2233)

فما فوق( درجة مرتفعة، وذلك عندما يتم  3267متوسطة، )
[. أما عند التعامل 2التعامل مع فقرات المقياس بشكل منفرد ]

مع الدرجة الكمية فيتم ضرب القيم الموضحة سابقًا بعدد فقرات 
 .حديد مستوى ما وراء الذاكرة الكميالمقياس لت

 :صدق المقياس
[ بالتحقق من صدق المحتوى لممقياس 2قام أبو غزال ]     

بعرضو عمى خمسة من المختصين في عمم النفس التربوي في 
كمية التربية في جامعة اليرموك، كما قام بتطبيق إجراءات 

الثة التحميل العاممي لجميع فقرات المقياس عمى األبعاد الث
بغرض استخراج قيم تشبع فقرات المقياس عمى األبعاد. كما قام 
 –بالتحقق من تمتع المقياس بالثبات باستخدام معادلة "كرونباخ 

(، وبعد 0279ألفا"، حيث بمغت قيمة معامل ثبات بعد "الرضا" )
(، أما عمى المقياس 0289(، وبعد "االستراتيجية" )0277"القدرة" )

(. أما في الدراسة 0287مة معامل "الثبات" )الكمي فقد بمغت قي
الحالية فقد قام الباحث بالتحقق من صدق المقياس بطريقتين 

 .ىما: صدق المحكمين، وصدق البناء
( عضوًا 11أواًل: صدق المحكمين: تم عرض المقياس عمى )

من اعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة القصيم. وذلك 
متو لتحقيق أغراض الدراسة، حيث طمب بيدف التحقق من مالء

من المحكمين إبداء آرائيم حول فقرات المقياس، وقد تم اعتماد 
%( لإلبقاء عمى الفقرة كما ىي، وتم حذف أو 80نسبة اتفاق )

%( أو أكثر من 20تعديل أو إعادة صياغة الفقرات التي أجمع )
المحكمين عمى أنيا تحتاج إلى ذلك، وبناًء عمى مالحظات 

فقرات( لغويًا، وبذلك بقي  3لمحكمين، تم تعديل صياغة )ا
 (.فقرة 55المقياس مكونًا من )

ثانيًا: الصدق البناء: بعد األخذ بمالحظات المحكمين عمى 
فقرات مقياس ما وراء الذاكرة، تم حساب صدق البناء لممقياس 

( 57وذلك من خالل تطبيقو عمى عينة استطالعية بمغ حجميا )
طمبة كمية التربية في جامعة القصيم، تم حساب طالبًا من 

معامل ارتباط "بيرسون" بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس 
مع الدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، وذلك كما ىو مبين في 

 (.1الجدول )
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 ما وراء الذاكرة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو الفقرةمعامالت ارتباط "بيرسون" بين فقرات مقياس . 1 جدول

 (0201) عند إحصائياً  دال ** (0205) عند إحصائياً  دال *
 بين" بيرسون" ارتباط معامالت قيم( 1) الجدول يوضح      
 تنتمي الذي لمبعد الكمية والدرجة الذاكرة وراء ما مقياس فقرات
: األرقام تحمل التي الفقرات تمتع عدم عمى وبناءً  الفقرة، إليو
 التي األبعاد مع إحصائية بداللة( 16،41 ،12 ،6 ،3 ،1)

 المقياس يصبح وبذلك. المقياس من حذفيا تم فقد إلييا، تنتمي
 الثالثة األبعاد عمى موزعة فقرة( 49) من مكوناً  النيائي بشكمو

 الذاكرة أخطاء وبعد فقرة، 12 الذاكرة عن الرضا بعد) لممقياس
 يالحظ كما(. فقرة 18 الذاكرة استراتيجية وبعد فقرة، 19( القدرة)

 مع الثالثة المقياس ألبعاد الكمية الدرجة ارتباط معامالت أن
 ،(0205) مستوى عند إحصائياً  دالة كانت لممقياس الكمية الدرجة

 .البناء بصدق المقياس تمتع عمى يدل مما
 المحكمين صدق إجراءات من االنتياء بعد :المقياس ثبات

 تم إحصائية، بداللة تتمتع لم التي الفقرات وحذف البناء، وصدق
 وكرونباخ النصفية، التجزئة: ىما بطريقتين المقياس ثبات حساب

 لالختبار، الداخمي التجانس ثبات درجة عمى لمتعرف ألفا –
 .الذاكرة وراء ما لمقياس الثبات قيم( 2) الجدول ويبين

  2 جدول
 الفرعية وأبعاده الكمي الذاكرة وراء ما لمقياس الداخمي التجانس ثبات عمى كمؤشر النصفية التجزئة وثبات الفا-كرونباخ ثبات معامالت قيم

 
 البعد

  نـــوع الـــــثبـات
 التجزئة النصفية ألفا– كرونباخ  عدد الفقرات

 فقرة 12 02761 02680 الرضا عن الذاكرة
 فقرة 19 02927 02901 أخطاء الذاكرة )القدرة(
 فقرة 18 02801 02774 استراتيجية الذاكرة

 فقرة 49 02910 02893 مقياس ما وراء الذاكرة
 
 
 
 

 بعد االستراتيجية بعد أخطاء الذاكرة )القدرة( بعد الرضا عن الذاكرة
 ارتباط الفقرة بالبعد رقم الفقرة ارتباط الفقرة بالبعد رقم الفقرة ارتباط الفقرة بالبعد رقم الفقرة

1 -0212 18 0261** 37 0229* 
2 0253** 19 0257** 38 0245** 
3 0208 20 0261** 39 0250** 
4 0255** 21 0252** 40 0250** 
5 0248** 22 72** 41 0223 
6 -0217 23 0266** 42 0247** 
7 0246** 24 0260** 43 0235** 
8 0261** 25 0241** 44 0254** 
9 0269** 26 0259** 45 0260** 
10 0259** 27 0253** 46 0258** 
11 -0228* 28 0263** 47 0241** 
12 -0204 29 0268** 48 0236** 
13 0236** 30 0259** 49 0246** 
14 0243** 31 0237** 50 0241** 
15 0255** 32 0263** 51 0238** 
16 0213 33 0260** 52 0251** 
17 0258** 34 0269** 53 0243** 
  35 0267** 54 0247** 
  36 0272** 55 0239** 

الدرجة الكمية لمبعد مع 
 المقياس الكمي

 
0267** 

الدرجة الكمية لمبعد مع 
 المقياس الكمي

 
0287** 

الدرجة الكمية لمبعد مع 
 المقياس الكمي

 
0275** 
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 وأبعاده الكمي الذاكرة وراء ما مقياس أن( 2) الجدول من يالحظ
 .الحالية الدراسة ألغراض كافية ثبات بدالالت تتمتع الفرعية

 الدراسة ج. منيج
 المنيج خطوات اتباع تم الدراسة، أىداف لتحقيق      

 لمثل المالءمة العممي البحث مناىج من يعتبر الذي الوصفي،
 عمى الوصفي المنيج يعتمد حيث الدراسات، من النوع ىذا

 دقيًقا وصًفا بوصفيا وييتم الواقع في توجد كما الظاىرة دراسة
[15.[ 

 

 ومناقشتيا . النتائج4
 اإلحصائية الحزمة استخدام تم الدراسة نتائج استخراج بيدف    

(SPSS) وقد االستكشافي، العاممي التحميل نتائج الستخراج 
 والتي تقريبًا،( 5:1) المتغيرات إلى المفحوصين نسبة بمغت
 تم بعدىا[. 16] العاممي التحميل إلجراء كافية نسبة تعتبر

 - كايزر – مؤشر من كل باستخدام العينة دقة مقاييس استخراج
 واختبار (Kaiser- Myer- Olkin (KMO)) أولكن - ماير

 ىو كما وذلك (Bartlett’s Test of Sphericity) بارتميت
 (.3) الجدول في موضح

 3جدول 
 العينة لدقة( Bartlett’s Test of Sphericity) بارتميت واختبار( KMO) مؤشر قيم

 .Sig درجة الحرية Chi Square اختبار بارتميت KMO Kaiser- Myer- Olkin)) قيم مؤشر
02733 60392095 1176 02000 

قد بمغت  (KMO) ( أن قيمة مؤشر3يبين الجدول )     
( وىي أعمى من القيمة الدنيا المقبولة لدقة العينة وىي 02733)
 Bartlett’s Test of) (، كما أن اختبار بارتميت025)

Sphericity)  العينة عند مستوى أظير داللًة إحصائيًة لتوزيع
(، مما يشير إلى أن عينة الدراسة مناسبة ألغراض 0201)

 ].17] التحميل العاممي
  :أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤال األول

 نص السؤال األول عمى: " ما مكونات مقياس ما وراء الذاكرة
(MMQ)  باستخدام التحميل العاممي االستكشافي؟" ولإلجابة

جراء التحميل العاممي االستكشافي ألداء أفراد عن ىذا السؤال تم إ
 :العينة عمى مقياس ما وراء الذاكرة، وذلك كما يمي

تم  (Method of Extraction) طريقة استخراج العوامل •
 Principal Component)استخدام طريقة المكونات األساسية

analysis) دون تحديد عدد العوامل، وقد أظيرت النتائج وجود ،
( فسرت 1عاماًل جذورىا الكامنة تزيد عمى )( 14)
%( من التباين قبل التدوير، كما أشارت النتائج إلى 672906)

وجود عامل واحد بقيمة جذر كامن كبير بالمقارنة ببقية العوامل 
(، كما تقاربت قيم الجذور الكامنة في العوامل 92529حيث بمغ )

يًا عمى وجود من خمسة إلى أربعة عشر وُيعد ذلك دلياًل مبدئ
 .أربعة عوامل رئيسة تفسر التباين في االستجابات عمى المقياس

تبعًا لما أشار إليو كل من تاباشنيك  (Rotation) التدوير •
[ بأن الطريقة األمثل لتحديد نوع التدوير ىي إجراء 18] وفيدل

التدوير المائل لمعدد المحدد من العوامل ثم فحص مصفوفة 
االرتباط بين العوامل، فإذا كانت االرتباطات بين العوامل تساوي 

( أو قيم قريبة منيا فإن ذلك دليل عمى أن الحل العمودي 0232)
حميل بإجراء التدوير المتعامد، أما ىو األنسب وُيعاد تبعًا لذلك الت

( بمقدار كبير دل 0232إذا تجاوزت االرتباطات بين العوامل )
ذلك عمى أن ىناك تداخاًل بين العوامل ُيقارب أو يزيد عن 

%( ويعد ىذا المقدار كافيًا لتبرير التدوير المائل، وبناًء 10)
عمى ذلك أظيرت النتائج مبررات كافية الستخدام التدوير 
المتعامد. كما بينت نتائج فحص أنواع التدوير أن مصفوفة 

كانت  (Varimax) العوامل لمتدوير المتعامد باستخدام طريقة
( قيم 4األفضل في تفسير نتائج ىذه الدراسة، ويبين الجدول )

الجذور الكامنة ونسب التباين المفسر والنسبة التراكمية لمعوامل 
 .قياس ما وراء الذاكرةاألربعة عشر قبل وبعد التدوير لم
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 4 جدول
 الجذور الكامنة ونسب التباين والنسب التراكمية لمعوامل األربعة عشر قبل وبعد التدوير لمقياس ما وراء الذاكرة

  قبل التدوير بعد التدوير
 العامل الجذر الكامن نسبة التباين التباين التراكميةنسبة  الجذر الكامن نسبة التباين نسبة التباين التراكمية

92530 92530 42670 192448 192448 92529 1 
172542 82012 32926 272382 72935 32888 2 
242696 72153 3255 342047 62664 32266 3 
302999 62303 32089 392747 52700 22793 4 
352544 42545 22227 432625 32787 12900 5 
392822 42278 22096 472155 32530 12730 6 
442052 42230 22073 502544 32390 1266 7 
482117 42065 12992 532467 22922 12432 8 
512769 32652 12790 562169 22702 12324 9 
552268 32498 12714 582665 22496 12223 10 
582599 32331 12632 612106 22442 12196 11 
612902 32303 12618 632495 22398 12171 12 
652124 32222 12579 652762 22267 12111 13 
672906 22782 12363 672906 22144 12051 14 

 وجد فقد التدوير، إجراء وقبل أنو( 4) الجدول من يتضح     
 مقداره بتباين( 92529) بمغت كامن جذر بقيمة عامل

 كما العوامل، بقية مع بالمقارنة كبيرة قيمة وىي%( 192448)
 الفقرات جميع تشبع العوامل عمى التشبعات مصفوفة أظيرت
 من جزء يفسر عام عامل وجود إلى يشير مما العامل ىذا عمى
 لوحظ كما. المقياس فقرات جميع عمى المفحوصين درجات تباين
 جذور بقيم تمتعت قد عشر أربعة إلى خمسة من العوامل أن

 بنسب( 12051 إلى 12900) بين ما تراوحت متقاربة كامنة
 قميمة تعتبر وىي( 22144 إلى 32787) بين ما مفسر تباين
 وقابميةً  وضوحاً  أكثر كانت العوامل أن نالحظ كما. نسبياً 

 تقارب النتائج أظيرت حيث المائل، التدوير إجراء بعد لمتفسير
 العوامل، ببقية مقارنة األولى األربعة لمعوامل الكامنة الجذور قيم
 تباين لتفسير رئيسة عوامل أربعة وجود إلى مبدئياً  يشير مما

. الذاكرة وراء ما مقياس عمى الدراسة عينة أفراد استجابات
 الجذر لقيم البياني التمثيل اختبار استخدام تم إضافي، وكإجراء
 دقة أكثر ُيعد والذي كاتل، اقترحو الذي( Scree Test) الكامن

 قيمة امتمك الذي العامل أن عمى ينص الذي كايزر قانون من
 ىو( EV > 1) واحد من أكبر( Eigen Value) كامن جذر
 .[19] حقيقي عامل فعمياً 

 
 .عمى مقياس ما وراء الذاكرةألداء أفراد العينة  (Scree Test) التمثيل البياني لقيم الجذر الكامن. 1شكل 
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( وجود أربعة مكونات )عوامل( رئيسة 1يتضح من الشكل )     
كانت مسؤولة عن تباين أداء أفراد عينة الدراسة عمى مقياس ما 
وراء الذاكرة. وبناء عمى ما سبق، فقد تم إعادة التحميل العاممي 

( قيم 5مل بأربعة عوامل، ويبين الجدول )بتحديد عدد العوا
الجذور الكامنة ونسب التباين المفسر لمعوامل األربعة قبل وبعد 

 .التدوير المتعامد
 5جدول 

 (Varimax)  المتعامدقيم الجذور الكامنة ونسب التباين المفسر لعوامل مقياس ما وراء الذاكرة األربعة قبل وبعد التدوير 
 
 العامل

 بعد التدوير قبل التدوير
نسبة التباين المفسر  نسبة التباين المفسر الجذر الكامن

 التراكمية
نسبة التباين المفسر  نسبة التباين المفسر الجذر الكامن

 التراكمية
1 92529 192448 192448 62480 132225 132225 
2 32888 72935 272382 52196 102605 232830 
3 32266 62664 342047 32962 82085 312915 
4 22793 52700 392747 32837 72832 392747 

( أن العوامل األربعة قد فسرت 5يظير من الجدول )        
%(، كما أن التدوير 392747مقدارًا كميًا من التباين بمغ )

أدى إلى تفسير أفضل لمعوامل المكونة  (Varimax) المتعامد
لمقياس ما وراء الذاكرة، مما يقود مبدئيًا إلى االستنتاج بأن 

مقياس ما وراء الذاكرة )النسخة السعودية( يتكون من أربعة 
مقاييس فرعية. وتبعًا لما سبق، فقد تمت إعادة التحميل بتحديد 

لفقرات عمى عدد العوامل بأربعة عوامل لمتحقق من كيفية توزيع ا
 (.6تمك العوامل، وذلك كما ىو مبين في الجدول )

 6جدول 
 تشبعات فقرات مقياس ما وراء الذاكرة عمى العوامل األربعة الناتجة

 4العامل  3العامل  2العامل  1العامل الفقرة 4العامل  3العامل  2العامل  1العامل  الفقرة
1 02557    26  02449   
2 02445    27 02314 02437   
3 02567    28  02474   
4 02662    29  02610   
5 02601    30  02628   
6 02729    31  02545   
7 02669    32   02528  
8 02616-    33   02459  
9 02346    34    02726 
10 02648    35    02567 
11 02482    36    02529 
12 02597    37    02539 
13  02489   38   02460  
14  02479   39   02567  
15 02376 02412   40    02623 
16  02522   41    02393 
17 02369 02596   42   02602  
18  02486   43   02582  
19  02726   44    02505 
20  02446   45   02403  
21  02498   46    02595 
22  02565   47   02628  
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23  02553   48   02411  
24  02657   49   02694  
25  02581        
( توزيع فقرات مقياس ما وراء الذاكرة 6يوضح الجدول )      

عمى العوامل األربعة، حيث يالحظ أن جميع فقرات العامل 
( 12 – 1عن الذاكرة( والتي تحمل األرقام من )األول )الرضا 

قد تشبعت عمى نفس العامل الذي تنتمي لو في المقياس 
 – 02346األصمي، حيث تراوحت قيم التشبع ما بين )

(، كما يالحظ أن 0230 ≥(، وىي قيم دالة إحصائيًا )02729
( قد امتمكت تشبعًا سالبًا، وعند الرجوع لمحتوى 8الفقرة رقم )

تبين أنيا فقرة موجبة في حين أن جميع فقرات العامل  الفقرة
كانت فقرات سالبة وتقيس الرضا بشكل عكسي، وىذا ما يفسر 

 .امتالك ىذه الفقرة لتشبٍع سالب
كما تبين أن جميع فقرات العامل الثاني )أخطاء الذاكرة        

( قد تشبعت عمى 31 – 13أو القدرة( والتي تحمل األرقام من )
بشكٍل داٍل إحصائيَا، حيث تراوحت قيم التشبع ما بين العامل 

(، إال أن بعض فقرات ىذا العامل قد 02726 - 02412)
تشبعت بشكل مشترك عمى ىذا العامل وكذلك عمى العامل 

(، وعند الرجوع إلى محتوى 27، 17، 15األول، مثل الفقرات )
قرات تمك الفقرات، تبين أن محتواىا ينسجم بمعناه مع محتوى الف

التي تشكل العامل الثاني )أخطاء الذاكرة( أكثر من انسجاميا 
مع محتوى فقرات العامل األول )الرضا عن الذاكرة(، وكذلك 
كانت قيم تشبعيا عمى العامل الثاني أكبر، لذلك فقد تم اإلبقاء 

 .عمييا في العامل الثاني
تي وتتفق النتيجة المتعمقة بالعاممين األول والثاني وال      

[ 1توصمت إلييا الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة تروير وريتش ]
التي أجريت عمى عينة من الناطقين بالمغة اإلنجميزية، ودراسة 

[ التي أجريت عمى عينة فرنسية، ودراسة أبو 9فورت وزمالؤىا ]
[ التي أجريت عمى عينة من طمبة الجامعة في األردن، 2غزال ]

عمى العاممين األول والثاني، في  من حيث تشبع نفس الفقرات
[، ودراسة فورت وزمالؤىا 2حين اختمفت مع دراسة أبو غزال ]

( التي امتمكت في الدراسة الحالية 8[ فيما يتعمق بالفقرة )9]
تشبعًا سالبًا، في حين أنيا امتمكت تشبعًا موجبًا في الدراستين 

 .المذكورتين
ة فقرات المقياس ( أن بقي6كما يالحظ من الجدول )        

تشبعت عمى عاممين وليس عامٍل واحٍد كما ىو الحال في 

[ األصمي والذي يتكون من ثالثة عوامل 1] مقياس تروير وريتش
ىي الرضا عن الذاكرة، وأخطاء الذاكرة، واستراتيجيات الذاكرة، 
فقد أفرزت نتائج التحميل العاممي االستكشافي المستخدم في 

ة عوامل بداًل من ثالثة، حيث بقي العاممين الدراسة الحالية أربع
األول والثاني كما ىما من دون تغيير، بينما توزعت فقرات 
العامل الثالث )االستراتيجية( إلى عاممين بداًل من عامل واحد، 

، 42، 39، 38، 33، 32فتجمعت الفقرات التي تحمل األرقام )
ن ( في عامل وتراوحت تشبعاتيا بي49، 48، 47، 45، 43
(، بينما تجمعت الفقرات التي تحمل االرقام 02694 – 02403)
( في عامل آخر 46، 44، 41، 40، 37، 36، 35، 34)

(. وتتفق ىذه 02726 – 02393وتراوحت تشبعاتيا ما بين )
[ التي توصمت إلى 9النتيجة مع نتيجة دراسة فورت وزمالؤىا ]

ث انقسام نتيجة مشابية تماما لنتيجة الدراسة الحالية من حي
فقرات عامل االستراتيجية في المقياس األصمي إلى عاممين تمت 
تسميتيما باالستراتيجيات الداخمية، واالستراتيجيات الخارجية. 
بينما اختمفت ىذه النتيجة المتعمقة بالعامل الثالث )االستراتيجية( 

[ المتين 2[، ودراسة أبو غزال ]1مع نتيجة تروير وريتش ]
 .د عامل واحد باسم االستراتيجيةتوصمتا إلى وجو 

وبالرجوع إلى فقرات العاممين الثالث والرابع التي أفرزتيا        
نتائج التحميل العاممي االستكشافي، تبين وجود محتوى ذو معنى 
واحد يجمع الفقرات التي تشكل كل عامل من العاممين، 

ث الوبتفحص ىذه الفقرات، فقد رأى الباحث أن يسمى العامل الث
( والتي تعبر عن جرائيةاإل أو باسم )االستراتيجيات العممية

إجراءات عممية يتخذىا الفرد من أجل أن تذكره بشيء ما، مثل 
استخدام منبو، أو الطمب من شخص آخر أن يذكره بشيء ما، 
أو ترديد اسم بصوت مرتفع، أو إعداد قائمة، وغيرىا، بينما 

يات الذىنية(، وىي عمميات ُسمي العامل الرابع باسم )االستراتيج
ذىنية يقوم بيا الفرد من أجل تسييل عممية التذكر وتحسين 
الذاكرة، مثل: تكوين صور ذىنية، وتنظيم المعمومات، 

 .والتصنيف، والتخيل، والربط، والتركيب، وغيرىا
ثانيًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: كان السؤال الثاني: "ما 

   (MMQ)ات مقياس ما وراء الذاكرةمدى حسن مطابقة بيان
 ات البناء الداخمي لممقياس األصمي باستخدام ــوذج مواصفــع نمـــم
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لمتحقق من مدى حسن مطابقة و  "التحميل العاممي التوكيدي؟
بيانات مقياس ما وراء الذاكرة مع نموذج مواصفات البناء 

لبيانات الداخمي لممقياس، تم إجراء التحميل العاممي التوكيدي 
واستخدام  (Amos) المقياس باستخدام البرنامج اإلحصائي

ثمانية محكات لمحكم عمى حسن مطابقة النموذج لبيانات مقياس 
ما وراء الذاكرة مع نموذج مواصفات البناء الداخمي لممقياس 
الذي يفترض وجود ثالثة عوامل لما وراء الذاكرة. وقد تم اختبار 

قياس مع نموذج مواصفات البناء مدى حسن مطابقة بيانات الم
الداخمي لممقياس ثالث مرات وذلك بافتراض وجود ثالثة عوامل 
لمقياس ما وراء الذاكرة مستقمة عن بعضيا البعض مرة، 
ومترابطة فيما بينيا مرة أخرى، ثم اختبار مدى حسن مطابقة 
بيانات المقياس مع نموذج مواصفات البناء الداخمي لممقياس 

وجود عامل عام كامن وثالثة عوامل أخرى. ويبين الذي يفترض 
 .( مؤشرات حسن المطابقة لمنماذج الثالثة االفتراضية7الجدول )

 لممقياسمؤشرات حسن المطابقة لنموذج العوامل الثالثة المستقمة والمترابطة لمقياس ما وراء الذاكرة تبعًا لمبنية األصمية . 7 جدول
 مؤشر حسن المطابقة

Goodness of Fit (GOF) Index 

 معيار تحقق المؤشر
Criteria 

 المتغيرات المستقمة
Independent factors 

 المتغيرات التابعة
Dependence factors 

 *p-value˃0.05 388121208* 399628738   مربع كاي 
⁄     ⁄    نسبة مربع كاي إلى درجات الحرية     324530 325465 
 RMSEA RMSEA ≤ 0.06 020985 021003جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي 
 IFI IFI ≥ 0.95 024851 024637مؤشر المطابقة التراكمي 
 CFI CFI ≥ 0.95 024801 024588مؤشر المطابقة المقارن 
 NFI NFI ≥ 0.95 024009 023831مؤشر المطابقة المعياري 
 AGFI AGFI ≥ 0.8 025839 025809مؤشر المطابقة المعَدل 
 GFI AGFI ≥ 0.8 026182 026145مؤشر حسن المطابقة 

 مطابقة في الثالثة العوامل نموذج فشل( 7) الجدول يبين       
 حسن مؤشرات من أي تحقق لعدم وذلك المقياس بيانات

 ما لمقياس األصمي الداخمي لمبناء المستخرجة لمبيانات المطابقة
 ثالثة) االفتراضيين لمنموذجين المقبولة لممحكات الذاكرة وراء

 النموذج كان حين في ،(مستقمة عوامل وثالثة مترابطة، عوامل
 لالختبار قابل غير( عوامل وثالثة عام عامل) الثالث االفتراضي

 .صفراً  ساوت الحرية درجات ألن وذلك
 مقياس لبيانات النموذج مطابقة حسن مدى عمى ولمتعرف      

 لممقياس الداخمي البناء مواصفات نموذج مع الذاكرة وراء ما

 نتائج أفرزتيا الذاكرة وراء لما عوامل أربعة وجود يفترض الذي
 مطابقة حسن مدى اختبار تم االستكشافي، العاممي التحميل
 لممقياس الداخمي البناء مواصفات نموذج مع المقياس بيانات
 عن مستقمة عوامل أربعة وجود بافتراض وذلك مرات ثالث

 اختبار ثم أخرى، مرة بينيا فيما ومترابطة مرة، البعض بعضيا
 البناء مواصفات نموذج مع المقياس بيانات مطابقة حسن مدى

 وأربعة كامن عام عامل وجود يفترض الذي لممقياس الداخمي
 المطابقة حسن مؤشرات( 8) الجدول ويبين. أخرى عوامل
 .االفتراضية لمنماذج

 8 جدول
 االستكشافي العاممي التحميل نتائج افرزتو لما تبعاً  الذاكرة وراء ما لمقياس والمترابطة المستقمة األربعة العوامل لنموذج المطابقة حسن مؤشرات

 مؤشر حسن المطابقة
Goodness of Fit (GOF) Index 

 معيار تحقق المؤشر
Criteria 

 العوامل مستقمة
Independent 

factors 

 العوامل مترابطة
Dependence 

factors 

 عامل عام وأربعة عوامل خاصة
4 Factors With G  

 *p-value˃0.05 382723512* 368325889* 1329999   مربع كاي 
⁄     ⁄    نسبة مربع كاي إلى درجات الحرية     223961 322860 629999 
 RMSEA RMSEA ≤ 0.06 020973 020951 021540جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي 
 IFI IFI ≥ 0.95 024954 025217 029212مؤشر المطابقة التراكمي 
 CFI CFI ≥ 0.95 024908 025167 029190مؤشر المطابقة المقارن 
 NFI NFI ≥ 0.95 024092 024314 029092مؤشر المطابقة المعياري 
 AGFI AGFI ≥ 0.8 026182 026216 028704مؤشر المطابقة المعَدل 
 GFI AGFI ≥ 0.8 026488 026537 029741مؤشر حسن المطابقة 
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( فشل نموذج العوامل األربعة في 8يبين الجدول )       
مطابقة بيانات المقياس وذلك لعدم تحقق أي من مؤشرات حسن 
المطابقة لمبيانات المستخرجة لمبناء الداخمي لمقياس ما وراء 
الذاكرة لممحكات المقبولة لمنموذجين االفتراضيين )أربعة عوامل 

ت النتائج أن النموذج مترابطة، وأربعة عوامل مستقمة(، وقد أظير 
الذي افترض وجود عامل عام كامن لما وراء الذاكرة وتتوزع 
حولة أربعة عوامل مختمفة قد امتمك أفضل مؤشرات جودة، حيث 

الذي بمغت قيمتو  (GFI) حقق معيار مؤشر حسن المطابقة
والذي  (AGFI) (، ومؤشر حسن المطابقة المعدل029741)

عمى ما سبق، تم فحص  (، وبناءً 028704بمغت قيمتو )
 التي يوفرىا البرنامج اإلحصائي (MI) مؤشرات تعديل النموذج

(Amos)  لمنموذج المكون من عامل عام كامن تتوزع حولو
أربعة عوامل فرعية وىو النموذج الذي امتمك أفضل مؤشرات 

 (.9حسن مطابقة. وذلك كما ىو مبين في الجدول )
 9 جدول

 مؤشرات حسن المطابقة لنموذج العامل العام وأربعة عوامل مقارنة بالنموذج المعدل
 مؤشر حسن المطابقة

Goodness of Fit (GOF) Index 

 معيار تحقق المؤشر
Criteria 

Modificated 

Model 

G-factor 

 *p-value˃0.05 325276 1329999   مربع كاي 
⁄     ⁄    إلى درجات الحرية  نسبة مربع كاي    325271 629999 

 RMSEA RMSEA ≤ 0.06 021 021540جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي 
 IFI IFI ≥ 0.95 029835 029212 مؤشر المطابقة التراكمي
 CFI CFI ≥ 0.95 029829 029190 مؤشر المطابقة المقارن
 NFI NFI ≥ 0.95 029771 029092 مؤشر المطابقة المعياري
 AGFI AGFI ≥ 0.8 029312 028704 مؤشر المطابقة المعَدل
 GFI AGFI ≥ 0.8 029931 029741 مؤشر حسن المطابقة

( ان جميع مؤشرات حسن المطابقة 9يبين الجدول )       
 (RMSEA) المستخدمة قد أظيرت قيم عالية ما عدا مؤشر

الذي لم يظير حسن مطابقة لمنموذج، وربما يعود ذلك إلى ما 
[ من أن النماذج التي 20] أشار إليو كيني وكانيسكان وماكوتش

 (RMSEA) تمتمك درجات حرية قميمة عادًة ما تمتمك قيم
 مرتفعة، وليذا السبب، فقد اقترحوا عدم استخراج قيمة

(RMSEA) ا قد من األساس في مثل ىذه الحالة، حيث أني
( بوضوح. وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت 02150تتجاوز )

[ التي أجريت عمى عينة من 9إليو نتيجة دراسة فورت وزمالؤىا ]
الناطقين بالمغة الفرنسية وأشارت إلى أن نتائج التحميل العاممي 
 التوكيدي لم تدعم البنية الثالثية لمقياس ما وراء الذاكرة

(MMQ) ن من عامل عام تتوزع حولو ، وأن النموذج المكو
أربعة عوامل كان األفضل في تفسير تباين استجابات عينة 
الدراسة عمى مقياس ما وراء الذاكرة. وىذا يعني أن مقياس ما 

( فقرة توزعت 49وراء الذاكرة )النسخة السعودية(، يتكون من )
فقرة(، وأخطاء 12عمى أربعة أبعاد ىي: الرضا عن الذاكرة )

فقرة(، وبعد االستراتيجيات العممية  19قدرة( )الذاكرة )ال
فقرات(، واالستراتيجيات الذىنية ويتكون من  10)اإلجرائية( )

 .( فقرات8)
 :ثالثًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

ىل توجد فروق دالة إحصائيًا في ما وراء : "كان السؤال الثالث
طمبة جامعة الذاكرة وأبعاده الفرعية تعزى إلى النوع لدى 

القصيم؟" ولإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( لعينتين 
مستقمتين ألداء أفراد عينة الدراسة عمى مقياس ما وراء الذاكرة 
)النسخة السعودية( وأبعاده الفرعية تبعًا لمتغير النوع، وذلك كما 

 (.10لجدول )ىو مبين في ا
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 11 جدول
 عينة الدراسة عمى مقياس ما وراء الذاكرة وأبعاده الفرعية )النسخة السعودية( تبعًا لمتغير النوع افراد ألداء مستقمتين لعينتيننتائج اختبار )ت( 

المتغير  المتغير التابع
 المستقل

االنحراف  المتوسط الحسابي
 المعياري

 الداللة درجة الحرية قيمة ت العدد

 **02002 252 32172 136 72883 202573 ذكور الرضا عن الذاكرة
 118 62407 172686 إناث

 **02003 252 22984 136 142753 402911 ذكور أخطاء الذاكرة )القدرة(
 118 92747 362152 إناث

 *02049 252 12979- 136 62875 242985 ذكور االستراتيجيات العممية )اإلجرائية(
 118 62100 262610 إناث

 *02022 252 22309- 136 62116 142485 ذكور االستراتيجيات الذىنية
 118 52801 162220 إناث

 02155 252 12428 136 262831 1002955 ذكور ما وراء الذاكرة الكمي
 118 192892 962669 إناث

 (0201دال إحصائيا عند ) ** (0205دال إحصائيا عند ) *
( وجود فروق دالة إحصائيًا في 10يتضح من الجدول )     

أداء عينة الدراسة عمى بعدي الرضا عن الذاكرة وأخطاء الذاكرة 
لصالح الذكور، كما يتضح وجود فروق دالة إحصائيًا عمى 

تيجيات العممية )اإلجرائية(، واالستراتيجيات الذىنية بعدي االسترا
لصالح اإلناث، في حين لم توجد فروق دالة إحصائيًا عمى 

 .مقياس ما وراء الذاكرة الكمي تعزى إلى النوع
وتتفق ىذه النتيجة جزئيًا مع ما توصمت إليو نتيجة دراسة       

[ التي أجريت عمى عينة من طمبة جامعة 12مصطفى ]
القصيم، في عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عمى مقياس ما وراء 
الذاكرة الكمي، ووجود فروق دالة إحصائيًا عمى بعد االستراتيجية 

ئج دراسة اشكناني لصالح اإلناث. وتتفق جزئيًا ايضًا مع نتا
[ التي أجريت عمى عينة من طمبة جامعة الكويت والتي 10]

اشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عمى مقياس ما وراء 
الذاكرة الكمي تعزى إلى الجنس. كما تختمف ىذه النتيجة جزئيًا 

[ التي توصمت إلى عدم وجود 10مع نتيجة دراسة اشكناني ]
مى مقياس ما وراء الذاكرة الكمي وأبعاده فروق دالة إحصائيًا ع

 .المختمفة
ويمكن لمباحث أن يعزو وجود فروق دالة إحصائيًا عمى       

بعدي الرضا عن الذاكرة وأخطاء الذاكرة )القدرة( لصالح الذكور 
إلى أن الذكور بشكل عام أقل اىتمامًا من اإلناث بالتفاصيل، 

ى الذكور قد تكون أسيل وبالتالي فإن معايير الشعور بالرضا لد
أو أقل منيا لدى اإلناث نتيجًة لتغافل الذكور أو عدم اىتماميم 
بالتفاصيل، ومن ىنا فقد يسعى الذكور إلى مستوى األداء الذي 

يشعرىم بالرضا والذي قد يكون أقل من المستوى الذي تطمبو 
اإلناث لذلك الشعور. ومن ىنا فقد ظير الذكور أكثر رضًا عن 

. ونفس التفسير الذي يتعمق باىتمام اإلناث بالتفاصيل ذاكرتيم
ينطبق عمى أخطاء الذاكرة، حيث ظير الذكور بمستوى أعمى 
من اإلناث في أخطاء الذاكرة، وبما أن أخطاء الذاكرة مرتبطة 
بدرجة الرضا عن الذاكرة، بمعنى أن الفرد كمما ارتكب أخطاء 

إلى أن ارتكاب أكثر، يقل لديو مستوى الرضا، فيذا يقودنا 
اإلناث ألخطاء حتى ولو كانت بسيطة، سينعكس عمى مستوى 
رضاىن عن ذاكرتين أكثر من انعكاس األخطاء التي يرتكبيا 
الذكور عمى مستوى رضاىم عن ذاكرتيم، ومن ىنا يمكن القول 
إن الذكور ورغم أنيم أكثر ارتكابًا ألخطاء الذاكرة، فإنيم أكثر 

ىذا إلى ارتفاع معايير الرضا لدى رضًا عن ذاكرتيم، ويعود 
اإلناث عنيا لدى الذكور. كما أن طبيعة الحياة التي يفرضيا 
المجتمع السعودي والتي تمقي عمى عاىل الذكور مسؤوليات 
أكثر من اإلناث، مما قد يشكل ضغوطًا عمييم، فيجعميم أكثر 

 .عرضة لمنسيان وارتكاب األخطاء التي تتعمق بذاكرتيم
ما يتعمق بتفوق اإلناث عمى الذكور في بعدي اما في     

االستراتيجيات العممية واالستراتيجيات الذىنية، فقد يعود ذلك إلى 
أن اإلناث قد يكَن أكثر اىتمامًا، وأكثر حرصًا من الذكور، 
وخاصة فيما يتعمق بُأمور الدراسة، ولديين شعورًا بالتنافس أكثر 

ويًا لديين المتالك من الذكور، فإن ىذا قد يكون دافعًا ق
استراتيجيات مختمفة )عممية وذىنية(، وربما يعود ذلك ايضًا إلى 
طبيعة السيطرة الدماغية اليسرى لدى اإلناث، والتي يتميز 
صاحبيا بميارات مثل التحميل المنطقي لألمور، والنظر لألمور 
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بصورة تفصيمية، واإلنجاز بطرق منظمة تحتاج إلى توفر 
بة لإلنجاز، فإن ىذا كمو قد يكون سببًا واقعيًا استراتيجيات مناس

في امتالك اإلناث الستراتيجيات فعالة تساعدىن في عممية 
التذكر، وعدم النسيان، مما ينعكس عمى اإلنجاز بطريقة منظمة 
ومرتبة أكثر من الذكور الذين من خصائص سيطرتيم الدماغية 

ئي. ليذه اليمنى أنيم يميمون إلى إنجاز األشياء بشكل عشوا
األسباب مجتمعًة، قد تكون اإلناث أكثر امتالكًا الستراتيجيات 

 .ما وراء الذاكرة من الذكور
أما فيما يتعمق بعدم وجود فروق دالة إحصائيا عمى مقياس      

ما وراء الذاكرة الكمي تعزى إلى النوع، فيمكن تفسير ذلك بناًء 
الفروق في  عمى نتيجة األبعاد األربعة لممقياس، حيث كانت

بعدي الرضا وأخطاء الذاكرة لصالح الذكور، بينما كانت الفروق 
عمى بعدي االستراتيجيات العممية واالستراتيجيات الذىنية لصالح 
اإلناث، وىذا أحدث نوعًا من التوازن بين األبعاد األربعة 
لممقياس وانعكس عمى نتيجة األداء عمى المقياس الكمي، مما 

داللة إحصائية لمفروق بين الذكور واإلناث أدى إلى عدم ظيور 
 .عمى الدرجة الكمية لممقياس
 التوصيات. 5

في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج، يوصي       
 :الباحث بما يمي

إجراء المزيد من الدراسات لمتحقق من البنية العاممية لممقياس . 1
 .عمى عينات سعودية مختمفة

لمحكم عمى عدد العوامل المستخرجة استخدام عدة معايير . 2
لممقاييس المختمفة وعدم االكتفاء باألساليب التقميدية التي ترتكز 

 .عادة عمى قيمة الجذر الكامن التي تزيد عن الواحد
االىتمام بتنمية ما وراء الذاكرة لدى الطمبة لما لو من اىمية . 3

يل كبرى في تحسين مستوى الذاكرة وبالتالي الحصول عمى تحص
 .أكاديمي اعمى
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ABSTRACT_The aim of this study was to examine the psychometric properties of a Saudi version 

of the Multifactorial Memory Questionnaire (MMQ) (Troyer & Rich, 2002). The questionnaire 

was administered to 254 Saudi University students. The results allowed us to conclude that the 

Saudi version of this scale is psychometrically sound. Indeed, the scores proved to be good 

reliable. However, the three-factor model found in the original version was not validated here. 

exploratory and confirmatory factor analysis revealed that a four-factor solution offered the most 

interpretable pattern for the factor scores. Two of the dimensions proposed by Troyer and Rich 

(2002) were replicated: ability and contentment. The third subscale was divided into two factors: 

practical (procedural) strategies and mental strategies. The results also revealed significant 

differences according to gender. The Results Were Discussed in the Light of Theoretical Literature 

and previous studies, and some Recommendations Were Suggested.  

KEY WORDS: Metamemory, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, 
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