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 :امللخص
ية وأنماط تختبار إلى التعرف على العالقة بين الحكمة االهدفت الدراسة الحالية 

( 37)من  الدراسةلدى طالبات جامعة الطائف وتكونت عينة  تختبارفكير وقلق االالت
وطبق عليهن  ،بجامعة الطائف طالبة من طالبات قسم التربية التخاصة بكلية التربية

وأهم ما توصلت  ،يةتختبار ومقياس الحكمة اال تختبارمقياس أنماط التفكير ومقياس قلق اال
ثم  ،ية تنتشر لدى الطالبات ذوات النمط الهرميتختبار ة االأن الحكمإليه نتائج الدراسة هو 
ثم  ،ينتشر لدى الطالبات ذوي أنماط الفوضوي تختباروأن قلق اال ،االحادي ثم القضائي

لدى ية تختبار والحكمة اال تختبارووجود عالقة ارتباطية بين قلق اال ،ثم التخارجي ،العالمي
نتخفاض مستوى الحكمة  ،طالبات جامعة الطائف ية لدى طالبات جامعة تختبار االوا 

أن نمط التفكير السائد لدى طالبات جامعة الطائف يأتي في المرتبة األولى و  ،الطائف
 ."القضائي "وجاء في المركز الثالث " الهرمي "وفي المركز الثاني  ،"المحافظ"

Abstract: 
The study aimed to identify the relationship between Test -  wisness 
and patterns of thought and anxiety test on female students in taif 
University ,The sample search is (73) female students from special 
education department in faculty of education , and applied them to 
patterns of thought , anxiety test and  Test -  wisness  scales, the most 
important results is Test -  wisness spread among female students with 
a hierarchical pattern, then the mono and judicial, and anxiety test is 
spreading among female students with chaotic patterns, and then the 
world, then the outer, and the presence of correlation between Test -  
wisness , anxiety test among female students in taif University , and 
there is low level in Test -  wisness the female students in taif 
university, and the prevailing thinking among female students in taif 
university pattern is ranked first "conservative", and in the second place, 
"hierarchical" and came in third place, "judiciary". 
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 :عقدعة
والطالب، من أهم أدوات القياس والتقويم الصفي في حياة المعلم ات تختبار اال تعد

النفس والقياس ، وأكد علماء الغرض منها قياس بعض مظاهر القدرة على التعلمو
وبالتالي ، تؤثر على قياس درجات التقييمل كثيرة والتقويم التربوي على وجود عوام

االتختبار وقدرات ل نوع ومن أهم هذه العوام، لطلبةال تباين نتائج تحصيتؤثر على 
 .الطالب

 ة االتختباريةـلحكموضوع اواضح فى اآلونة األتخيرة بمل تزايد االهتمام بشكوقد 
Test -  wisness ، ن الطرق القديمة القائمة ـالتعليم متطور طرق يرجع ذلك إلى و

كيف م  الطالب يـعلى التلقين والتكرار والحفظ والقدرة على االسترجاع إلى تعل
وتطويرها بما ويسعون إلى اكتشافها  ،اتـن المعلومـون عـيبحث،  وكيف يتعلمون بأنفسهم
تخاص بحاجة ل بشكالجامعات فقد أصبح الطالب عموماً وطالب ،  يتخدم مجتمعاتهم

من مسايرة ية لتسهل تعلمهم، ولتمكنهم تختبار تطبيق واتقان مهارات الحكمة االإلى 
. هـون إليـتحقيق ما يطمحمن أجل وي مجال التعليم، التي حدثت فالتطورات 

 (.5002،194النصار،)
 Testومن الظواهر األتخرى التي ترتبط باالداء في االتختبارات هى قلق االتختبار 

Anxiety أنها من اكثر الظواهر انتشارًا بين الطلبة ( 7، 5002بنيان الرشيدي، )، وأشار
تختبار باعتباره موقفًا حاسمًا ومصيريًا في بشكل واضح، فالطالب يتخاف ويقلق من اال

حياته، فعلى أساسه يتحدد مستقبله، فإذا زاد عن المعدل الطبيعي أو المتوسط فانه يؤدي 
 .إلى تدني التحصيل واكتساب تخبرات غير صحيحة

بأنه ردود االفعال المعرفية للفرد  قلق االتختبار ( 272، 5002حسانين، )ويعرف 
 .بل أو أثناء أو بعد أداء مهام التقويمفي مواقف التقويم ق

أن قلق االتختبار يعبر عن ( 552، 5002نجالء ابراهيم، حنان محمد، )ويرى 
انفعال قائم على تقدير وتقويم التهديد التخارجي ويتضمن أربعة مكونات أساسية تتمثل في 

 .االضطراب المعرفي والتوتر واالعراض الجسمية والتفكير المشوش
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لتفكير كي يكون قادرًا على وأنماط ل متعلم بحاجة إلى التزود بمهاراتوقد أصبح ال
فعال في عصر يرتبط فيه النجاح والتعامل مع االتختبارات بشكل  تخوض مجاالت التنافس

 .والتفوق والسيطرة بمدى قدرة اإلنسان على التفكير الجيد والمهارة فيه
 الفرد بها يستقبل التي الطريقةفي  pattern of thought التفكير نمط ويتمثل

 وبالطريقة هذه المعلومات، بها وينظم يرتب التي والطريقة والتخبرات، المعرفة والمعلومات
 المعرفي، متخزونه في بها ويحتفظ المعلومات، فيها هذه ويدمج ويسجل ويرمز يدرك التي

 قطامي،) أو رمزية صورية أو حسية بوسيلة إما التخاصة، التعبيرية ويسترجعها  بوسائله
5003 ،223.) 

ومن تخالل ماسبق يتضح أن هناك عالقة منطقية بين أنماط التفكير وقلق االتختبار 
والحكمة االتختبارية، وهذا ما دعى الباحثة الحالية إلى البحث عن العالقة بين هذه 

 .المتغيرات لدى طالبات جامعة الطائف
 :الدراسةعشكلة 

، وهي أحد أساليب التقييم الضروريةلطلبة افي حياة مهًما دورًا ات تختبار االتلعب 
أهمية  تختباراالويتتخذ قلق ، منها مشكلة متخيفة ومقلقلةل إال أنها قد يرتبط بها ما يجع

، ديد بتحديد مصير الطالب ومستقبله الدراسي والعمليـنظرا الرتباطه الش، تخاصة
، وأسرهم أيضا لطلبةة لكثير من اـولذلك فهو يعتبر دراسة حقيقي، ومكانته في المجتمع

االهتمام بدراسة ل اـذا المجـمما حدا بكثير من األتخصائيين في ه، وبالنسبة للمجتمعل ب
 (.92، 5000زهران،)قلق االمتحان

حالة نفسية تتصف بالتخوف أن قلق االتختبار يعد ( 423، 4992الطيب، )يرى و 
مصحوبة بتوتر ت اتختبار ء االوأثناءل والتوقع أي أنه حالة انفعالية تعتري بعض الطلبة قب

 تختبارء االالمطلوب أثناءالتركيز مع ل وانشغاالت عقلية سالبة تتداتخل وتحفز وحدة انفعا
  . تختباراالمما يؤثر سلبًا على المهام العقلية في موقف 

ية من العوامل الشتخصية المهمة التي تؤثر وبشكل ايجابي تختبار تعتبر الحكمة االو 
مهارة الحكمة واكسابه الطالب لالتختبارات  ، لذا يجب تهيئةتختبارفي درجات اال
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وإعطائه ، فى تنظيم دراسته، كمساعدته تهيئة الطالب نفسياًـي االتختبارية التى تتلتخص ف
رائتها وتدريبه على إتباع تعليمات االتختبار وق، وع أسئلة االتختبارـن نـبقة عـفكرة مس

ل، كل سؤاكل يستحقه  حسب مااالجابة عن االسئلة وتقسيم زمن ، ةـاإلجابـل ة قبـبعناي
 (.540، 5002،أبو هاشم.)ى الطالبحدة القلق لدوف مستوى ـعلى تتخفيل يعمهذا 

في أنها تتمثل  فيرى أن الحكمة االتختبارية( 5004،54في ردادي،)  Hechtأما 
كنتيجة على درجة عالية في اتختبار تحصيلي مقنن ل قدرة المفحوص في الحصو

 .تباراتمع االتخل لإلفادة من تخبرة التعام
إلى أن العديد من التالميذ يؤدون ( (Gronlund & Linn, 1990, 24ويشير 

بمستوى أقل في االتختبارات النهم يفتقرون إلى مهارات الحكمة االتختبارية، لذا يجب 
 .تدريبهم على تلك المهارات

تعداد ـللطالب دون اسالمهارة لن يكون كافيًا لتحقيق النجاح هذه ل امتالك مثولعل 
ديالً ـت بـليس، أي أن هذه المهارة تختبارلتقديم االالالزمة امتالكه للمعرفة دون اكرة، وومذ
، بل يعني أن هذه المهارة المتواصلة والمستمرةوالمذاكرة ن االستعداد الجيد لالتختبار ـع

توى معرفته ـعلى أقصى درجة تسمح بها معلومات ومسل الحصوفي الطالب تساعد 
 (.540،  5002،أبو هاشم)عداده بمادة االتختبار ومستوى است

 التي ات من تخالل الطريقةتختبار التفكير دورا كبيرا في فهم هذه اال نمط ويلعب
هذه  بها وينظم يرتب التي والطريقة والتخبرات، المعرفة والمعلومات الفرد بها يستقبل

 هاب ويحتفظ المعلومات، فيها هذه ويدمج ويسجل ويرمز يدرك التي والطريقة المعلومات،
 أو حسية بوسيلة إما التخاصة، التعبيرية ويسترجعها  بوسائله المعرفي، متخزونه في

 (.223، 5003 قطامي،) أو رمزية صورية
وقد رأت الباحثة ومن تخالل ايمانها بأهمية هذه الجوانب المتختلفة ان تدرس العالقة 

التعليمية، ومن  بينها في محاولة لزيادة فعالية دور كل منها من أجل االرتقاء بالعملية
ية ونمط تفكير وقلق تختبار أجل تطوير الطلبة من تخالل معرفة العالقة بين الحكمة اال

 .لديهم تختباراال
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 :وتتضح أمام الباحثة التساؤالت التالية
أنماط درجات مقياس ية و تختبار الحكمة االدرجات مقياس يوجد ارتباط بين هل  .4

 التفكير لدى طالبات جامعة الطائف ؟
أنماط التفكير درجات مقياس و  تختبارقلق االدرجات مقياس ارتباط بين  يوجدهل  .5

 لدى طالبات جامعة الطائف ؟
قلق درجات مقياس  ية وتختبار الحكمة االدرجات مقياس يوجد ارتباط بين هل  .7

 لدى طالبات جامعة الطائف ؟ تختباراال
 توىمس في الطائف جامعة طالبات لدرجات الفعلي المتوسط بين فروق توجد هل .1

 ؟الفرضي والمتوسط االتختبار قلق
 في الطائف جامعة طالبات لدرجات الفعلي المتوسط بين  فروق توجدهل  .2

 ؟الفرضي والمتوسط االتختبارية الحكمة مستوى
 ما ترتيب أنماط التفكير السائدة بين طالبات جامعة الطائف ؟ .2
 :الدراسةأهداف 

 :الكشف عن كل مما يلي إلىتهدف الدراسة الحالية 
أنماط درجات مقياس ية و تختبار الحكمة االدرجات مقياس ارتباط بين  وجود .4

 .لتفكير لدى طالبات جامعة الطائفا
لتفكير أنماط ادرجات مقياس و  تختبارقلق االدرجات مقياس د ارتباط بين و وج .5

 ؟لدى طالبات جامعة الطائف
قلق درجات مقياس  الحكمة االتختبارية ودرجات مقياس ارتباط بين  وجود .7

 .التختبار لدى طالبات جامعة الطائفا
 مستوى في الطائف جامعة طالبات لدرجات الفعلي المتوسط بين  فروق دو وج .1

 .الفرضي والمتوسط االتختبار قلق
 جامعة طالبات لدرجات الفعلي المتوسط بين احصائية داللة ذات فروق وجود .2

 .الفرضي والمتوسط االتختبارية الحكمة مستوى في الطائف
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 .اط التفكير السائدة بين طالبات جامعة الطائفترتيب أنم .2
 :الدراسة أهمية
 :فيما يليالدراسة الحالية  أهمية تكمن
 :األهمية النظرية ( أ
التي تناولت موضوع الحكمة تعتبر الدراسة الحالية هى إحدى الدراسات  -

البيئة السعودية بشكل تخاص، ولعل هذا يعد إثراء للبحث التربوي  فيية تختبار اال
 .هذا الميدان من ناحية أتخرى فيية، وبداية لمزيد من األبحاث من ناح

ية بأنماط التفكير تختبار يعتبر من األبحاث النادرة التي ربطت موضوع الحكمة اال -
 .في نفس الوقت تختباروقلق اال

 :األهمية النظرية ( ب
انارة الطريق أمام المسؤولين لبناء برامج لتعليم الطالب مبادئ الحكمة  -

ات التحصيلية وتقليل تختبار اال فيوالتي تسهم في تحسين أدائهم ية، تختبار اال
درجات الطالب الناتج عن أثر هذا المتغير في نقص التدريب على  فيالتباين 

 .اتتختبار اال
 .الدراسةإعداد برامج إرشادية في ضوء ما تسفر عنه نتائج  -

 :الدراسةعصالحات 
 : يةتختبار الحكمة اال .0

ى تمكن الطالب الذى يمتلكها ـة التـلقدرات المعرفيمجموعة من المهارات أو اهى 
على أعلى ل ة أسئلته للحصوـلتخصائص االتختبار وظروفه وطبيعل الفعال من االستغال

ار أو مستوى معرفة الطالب فى ـوى االتختبـبغض النظر عن محت، درجة ممكنة فيه
 (.405، 5002دودين،) .رمادة االتختبا

الدرجات التي تحصل ا ـرية إجرائياً بأنهمهارات الحكمة االتختباوتعرف الباحثة 
إدارة ، االستعداد لالتختبار: مهارة فرعية من المهارات التاليةكل عليها الطالبة في 

     .المراجعة، ومع ورقة األسئلةل التعام، مع ورقة اإلجابةل التعام، تختباراالت ـوق
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 :أنماط التفكير .7
معلومات والتخبرة والطريقة التي هي الطريقة التي يتم من تخاللها اكتساب المعرفة وال

ويبرمج فيها هذه ، يرتب وينظم بها هذه المعلومات وبالطريقة التي يسجل ويرمز
ومن ثم يستدعيها بالطريقة التي تمثل ، المعلومات ويحتفظ بها في متخزونة المعرفي

طريقته في التعبير إما بوسيلة حسية مادية أو شبه صوريه بطريقة رمزيه عن طريق 
  (229، 5000قطامي وآتخرون،)أو الكلمة أو الرقم  الحرف

 من كل نمط في الطالبة عليها تحصل التي وتعرفها الباحثة اجرائيا بأنها الدرجة
 .التفكير في مقياس أنماط التفكير أنماط
 :تختبارقلق اال .6

االنزعاج تزداد وتظهر مع اقتراب االتختبار ، وتتمثل في سمة يعرف بأنه 
فهي  ة ــاالنفعاليل، أما شــن الفــاهتمام معرفي للتخوف مهو زعاج االن حيث ،واالنفعالية
 . (Lotz  & Sparfeldt ,  2017,397) صبيــاز العــللجهل اــردود افع

على  ااجاباتهل تخالتحصل عليها الطالبة التي وتعرفه الباحثة اجرائيًا بأنه الدرجة 
 .المعد لغرض البحث تختباراالفقرات مقياس قلق 

 :نظرياالطار ال
 :يةتختبار الحكمة اال: المحور األول

فى حياة الفرد العلمية والعملية وازدياد أهميتها مع ازدياد استتخدام االتختبارات 
ر الحاجة إلى امتالك مهارات واستراتيجيات تساعد الطالب على تقديم االتختبارات ـتظه

 :يةاالتختبارالطلبة لمهارة  الحكمة فوائد امتالك ، ومن بطريقة فعالة ومريحة
لديه نفس مستوى له الذي زيادة درجة الطالب فعليا فى االتختبار مقارنة بزمي -

 .اراتـذه المهـهل لكنه ال يملك مثل المعرفة والتحصي
ونحو المواد الدراسية التى ل عام كـارات بشـتطوير اتجاهات إيجابية نحو االتختب -

 .تتم فيها هذه االتختبارات
 (.405، 5002ن،دودي. )الحد من القلق المرتبط باالتختبار -
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 :يةتختبار تعريف الحكمة اال
تتخدام ـالصحيحة عن أسئلة االتختبار باسجابة القدرة على اإلية هي تختبار الحكمة اال

.) ارـء السليم فى موقف االتختبءوالسلوك واألدا، ات المتوافرة فى االتختبار ذاتهـالمعلوم
 (.792، 5000زهران،

فحوص على اإلجابة قدرة المبأنها  (5004،2في ردادي،)  Gibbويعرفها
ل الحصول الصحيحة للمفردات ذات االتختبار من متعدد متضمنة أدلة تخارجية من أج

 .دة الموضوع التي تم االتختبار فيهاعلى درجة دون معرفة لما
 :يةتختبار مهارات الحكمة اال

التعرف ل تسهيية من أجل تختبار قام بعض العلماء بتصنيف مهارات الحكمة اال
يحقق مستويات تحصيلية لها كي الطالب شمولي، وبهدف إتقان ل عليها ودراستها بشك

 .في التحصيلمرتفعة 
مهارات حسب والذي صنيفها إلى ( 405، 5002دودين،) الباحثينومن هؤالء 

إدارة وقت ، ما قبل البدء باالجابة، تختبارما قبل االهى  الزمنية لتقديم االتختبارـل المراح
 .تختبارا بعد االم، تختباراالجابة على اال، تختباراال

 :هي أربع مجموعات رئيسيةفي ( 4، 5004أبو عليا و الوهر،)وصنفها 
وتتضمن مهارات  Content Review Skills:المحتوىمهارات مراجعة  .4

الطالب بأن مراجعة مادة المقررة، ويشتمل على وعي ات ءمراجعة القراء: مثل
محتوى الكتاب بين التنسيق ويقوم بذلك عن طريق ضروري،  أمر  تختباراال
كفائتها ويزيد من ، ء المحاضرةءأثناالطالب ات التى يدونها ـرر والمالحظـالمق

، ع تخطوط تحت النقاط المهمةـووض، اـبتوجيه أسئلة إلى نفسه واإلجابة عنه
يساعده فى االستعداد الذات الذي  اتختبار، و مسح للمادة الدراسية اءاتوإجر
 تختباراالأسئلة ل ذا فهو يقوم بتوليد أسئلة تماثلأكبر، ة ـا بفعاليـوأدائهات تختبار لال

اتختبارات سابقة أسئلة إلى ، وكذلك العودة ادةـمن مدى تمكنه من المللتحقق 
التذكر كالكلمة المفتاحية، المساعدة على ل االستعانة بالوسائ، وليتختبر نفسه بها
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من ل ليوالتق، بهدف زيادة القدرة على استعادة المعلومات، اتـملوالمعل تسجيو
 .تختبار، والحصول على درجات مرتفعة في االالتوتر

ارات ـوتتضمن مه :Time Management Skillsمهارات إدارة الوقت  .5
ة ـلتتخطيط لدراسته وتطوير تخطة زمنيليستطيع امواعيد االتختبارات ل تسجي

الدراسة األولية للمادة كاف في ء وقت ءألنه يعتقد أن قضا، لالستعداد لالتختبار
ويراقب مدى ، االتختبار مباشرةل للمراجعة قبل تتخصيص وقت أق فيسيساعده 

ومستوى تقدمه فى فهمها لتحديد التخطوات القادمة ، ادة االتختبارـاستيعابه لم
ل على تبنى استراتيجيات جديدة عندما تفشـل عليه اتتخاذها والعمالتي 

وتجنب الدراسة تحت ضغط للوقت، ة ـع تخطـووض، ةـاالستراتيجيات الحالي
االستعداد ء اليب لتتخفيض مستوى القلق أثناءـن األسـة مـواستتخدام مجموع، تالوق

ل جدو، ووضع ء االتختبارءأداء اـءتمرار أثنـومالحظة الوقت باس،     لالتختبار
ل ألنه يعتقد أن الوصو، تختبار، والتتخطيط للوصول مبكرا لقاعة االً لإلجابةزمني

ذلك يساعده على رة، ألن مباش تختبارء االدـءد بـعنل وـمن الوصل المبكر أفض
 .تختباراالأن يبدأ ل لحظات قب، واالسترتخاء اتختيار المقعد المناسب

ارات ــمن مهـوتتض :Test Wiseness Skillsمهارات الحكمة االتختبارية  .7
تجهيز األدوات ، ووأهمية االتختبار، وصيغ األسئلة، تحديد ما سيغطيه االتختبار

التعليمات ، وقراءة تختبارناء تقديم االأثوالجلوس فى مكان مناسب ، الالزمة لالتختبار
واستتخدام أساليب ، وإجابة األسئلة السهلة أوال حيث يزيد ذلك من ثقته بنفسه، بعناية

 .جـالنتائل مناسبة لإلجابة ليضمن تحقيق أفض
وتتضمن  :Psychological Coping Skillsمهارات الضبط النفسى  .1

القدرة على أحكام الذات ، ءتخا استتخدام أساليب االستراإليجابي، مهارات التفكير 
ل التحدث مع ر عن المشاعر واالنفعاالت من تخالـالتعبي، ارـاالتختبل د تناوـعن

من ضغوطه وليتخفف من هذا القلق ليتتخلص  تختباراالزمالئه عن مشاعر قلقه تجاه 
دهم أو ـنقل لزمالئه الذين لديهم قلق مشابه دون أن يحاو، كما أنه يصغي النفسية
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ل من تخال تختبارل االقبء اوالحرص على االسترتخ،  ديم النصيحة لهمـيمهم أو تقـتقي
للمادة بعد التمكن منها اإلضافية المراجعة على والحرص ، عدم التفكير بمترتباته

 .ويتخفض مستوى القلق لديه، هـه بنفسـن ثقتـد مـويزيأسهل،  تختبارل االيجعمما 
 ية إلى تخمسة مهاراتار تختبمهارات الحكمة اال( 540،  5002أبو هاشم،)صنف وقد 
 :هي
، المستمرةـل والمذاكرة الطالب المتواصوتعني استعداد  :االستعداد لالتختبار .4

ل كل ث تشمـة بحيـللمراجعل دوـً ووضع ج،والمراجعة على مدى فترة طويلة نسبيا
من قلق د ـار للحـعن االتختبمعلومات كافية وجمع ، المقررات والموضوعات

 .بهدف ممارسة تجربة االتختبارسابقة ة نماذج أسئلل وح،  تختباراال
ه ـزام بـعلى التحكم فى وقت االتختبار وااللتوهي القدرة  :إدارة وقت االتختبار .5

 أداءهء أثناءة ـر هامـفى أمور غيل واستتخدامه بطريقة فعالة وعدم إضاعة وقت طوي
ة ـب ودرجـيتناسل لوقت على أسئلة االتختبار بشكاويتضح ذلك فى توزيع ، لالتختبار

 .  لة وصعوبة السؤاأهمي
جيدًا، ا ـار وفهمهـتعليمات االتختب قراءةمن تخالل  :مع ورقة األسئلةل التعام .7

ع ـن جميـوتكوين فكرة عامة ع، معلومات على ورقة األسئلةكتابة أي وتجنب 
وإعادة ل السؤافي الهامة باالجابة، وتحديد الكلمات  البدء ل قببقراءتها األسئلة 

 .من المطلوبللتأكد ة من مرل أكثر ءة السؤاءقرا
وانى ـالتفكير فى اإلجابة لبعض ثمن تخالل  :مع ورقة اإلجابةل التعام .1

إجابة ممكنة واالهتمام بعرض عناصر ل وتقديم أفضل كتابتها، ا ذهنياً قبـوتجهيزه
فحة أو ـوتتخصيص صالشطب أثناء اإلجابة، وتجنب ل منطقي،   تسلسفي ة ـاإلجاب
 .لسؤال لكأكثر 

، ة اإلجابةـة ورقـار ومراجعـد فى تقويم الطالب لتجربة االتختبوتتحد :المراجعة .2
، ةـمن عدم ترك أسئلة بدون إجاب، والتأكد وتحديد نوع التخطأ إن وجد وسببه

 .تسليم الورقةل والتحقق من صحة اإلجابة ومراجعة البيانات قب
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 :مبادئ الحكمة االتختبارية
فئتين في التختبارية ا مبادئ الحكمة( Mill man et al., 1990 , 46 (صنف  
 :اهم

 :لوتشم: أو الغرض منه تختبارالعناصر المستقلة عن غرض مصمم اال :أوال
التتخطيط ) تختباراالء ءأثنال للعمل جدوبوضع  :استتخدام الوقتاستراتيجية  .4

، تتخصيص وقت العبارات التي تقاوم السرعة في اإلجابة،  تأجيل (للوقت
مع كلما أتيحت الفرصة لذلك بسرعة عمل للمراجعة بعد اتمام االجابة،   البدء بال

 .تحقيق قدر من الدقة
االنتباه باهتمام للتعليمات لتحديد طبيعة من تخالل : تجنب التخطأاستراتيجية   .5

ل، سؤال االنتباه باهتمام لتحديد طبيعة السؤااالستجابة، المطلوب وأساس 
 .جميع االجابات ، مراجعةمدرس المادة للتوضيح عند الضرورة

دائما عندما يعطى لإلجابة الصحيحة فقط  بالتتخمين: جية التتخمينستراتيا .7
ة، وبالتتخمين تخطورل دائما إذا كان تصحيح أثر التتخمين أقدرجة، والتتخمين 
ل تخطورة بشرط استبعاد البدائأكثر تصحيح أثر التتخمين كان دائما حتى لو 

 .  لالستفادةكافية التي تعطي فرصة 
التخاطئة ثم ل حذف البدائعن طريق  :االستنباطيل ستراتيجية االستبداا .1

ضمنيا ن اتختيار واحد من بديلين يدال، وعدم المتبقيةل االتختيار من بين البدائ
عدم اتختيار واحد من بديلين  ذا كان أحدهما البعض، وعلى الصواب لبعضهما 

الذي ل االتختيار على البدي، وبتحديد صوابا تضمن األتخر إجابة غير صحيحة
تخر مشابه آاالستفادة من معلومات محتوى ، وصحيحة أتخرىل على بدائل يشتم

 (.3، 5004ردادي،.)اتختبار أتخرل في بنود وبدائ
 :وتشمل: أو الغرض منه تختباراالمصمم  العناصر المعتمدة على  :ثانيا 
وإجابة األسئلة وفقا من تخالل تفسير : القصداستراتيجة مراعاة النية أو  .4

حسب المفردة ، واإلجابة التختبارو الغرض من اأ تختبارااللوجهة نظر مصمم 
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مع مستويات التعقيد أي التقارب في ، وبالتوافق ما يقصده مصمم االتختبار
 .الصحيحةل االعتبار التفاصي، وبالوضع في مستويات الصعوبة

على أي تخصائص ثابتة لمصمم  من تخالل التعرف: لستراتيجية استتخدام دليا .5
ل البدائل جع: التخاطئة مثلمال الصواب عن البدائل االتختبار والتي تميز البدي

صحيحة أو تخاطئة ل بدائ تختبار، تضمين االأو أقصرل غير الصحيحة أطو
، وبالتعرف على التشابهات األسئلةكل منتظم في ل بشكل وضع البدائ، أكثر

 (.5004،3ردادي،.)لواألصل بين البدائ
، ظريةأما في البيئة العربية فنجد أن الموجود فيها مجرد نصائح وإرشادات ن 

ة ءقراءككل البداية أقرأ ورقة األسئلة في )ات تختبار مما يكتب في بداية االويتضح  ذلك 
إلى األسئلة التي ل ثم انتق، الذي ستبدأ اإلجابة عنهل السؤاءة ء ثم أعد قرا، متأنية ودقيقة

دارة الوقت في اويجب االهتمام بتحسين ، (الخ...سهولةل األكثر وابدأ بالسؤا، تليه
 (.597  ،5000،زهران.)للمراجعةع ترك بعض الوقت االمتحان م

أنه تفرض اإلجباري ول هي أن تجيب أوال عن السؤاالسليمة الطريقة إن  
دعه عليك، فإذا استعصى أفكارك، وأن تطمئن نفسك،  أن ترتب صعب، وأن تحاول 

وعليك أن تتختار ، مؤقتا وابدأ في اإلجابة عن األسئلة التختيارية ثم عد إليه مرة  أتخرى
اتختيار على وابدأ في اإلجابة عنه وهذا يعطيك دافعا معنويا ويشجعك  ل السهل السؤا
فراغا حتى تكتب فيه تترك يجب أن ل سؤاكل وعند نهاية عنه، التالي واإلجابة ل السؤا

 (.792 ،5000زهران،.)لعند المراجعة أي معلومات أو إضافات لهذا السؤا
ء تواجده ءأن يراعيها أثنا الطالب مجموعة من المهارات التي يجب علىوهناك  

 :يتختبار االفي الموقف 
، وقراءة من الزمن المكتوب على الورقةوالتأكد  :األسئلةءة ورقة ءقرا  .4

األسئلة عنها، ومعرفة األسئلة المطلوبة واإلجابة بعد التعليمات التخاصة 
 أجب باتختصار أو: مثلتعليمات ية إلى أ، والتنبه اإلجبارية واألسئلة االتختيارية

وال التفصيل، يجب حين ال توجز شرح، المطلوب هو تعريف أم ل هل، بالتفصي
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ل أسه، وباتختيار اإلجابة عنهل جيدا قبل السؤا، وبفهم يجب اإليجازل حين تفص
الورقة أسئلة إجبارية اذا كان في عن األسئلة اإلجبارية ل، وبالبدء باالجابة سؤا

أي ، وعدم ترك ألسئلة فقطالعدد المطلوب من ا، وباالجابة عن وأتخرى اتختيارية
 .المطلوبةغير األسئلة عن ، وعدم االجابة مطلوب دون إجابةل سؤا

عدد األسئلة المطلوبة على وقت االمتحان من تخالل تقسيم : توزيع الوقت .5
الدرجات، وباعطاء السؤال ذو الدرجات األسئلة متساوية كانت بالتساوي  إذا 

، وبتحديد وقت الدرجاتفي اوية غير متسكانت األسئلة إذا األكثر وقتا أطول 
ل سهل، في سؤال إضاعة وقت طويمعين لكل سؤال وعدم تجاوزه، وتجنب 

ء انتهاءل القاعة قب، وبعدم ترك للمراجعة تختباراالتخر آبعض الوقت في وبترك 
 .  الوقت

، جديد في صفحة جديدةل سؤامن تخالل البدء باجابة كل : طريقة اإلجابة .7
عن ، وباالجابة في أعلى الصفحةل رقم السؤا ، وبكتابةتحتها تخطوبوضع 

ألفكار الرئيسية واألفكار الفرعية التي ، وبتحديد افي حدود المطلوبل السؤا
، تحت الكلمات الهامة في اإلجابةل، وبوضع تخطا السؤاء أجزاءكل تتطلبها 

الشطب في ورقة أو ، وبتجنب بطريقة عرض المعلومات في اإلجابةوباالهتمام 
 .قدر اإلمكاندفتر اإلجابة ب

ل، سؤاكل مسافة تخالية في نهاية إجابة عن طريق ترك  :مراجعة االجابة .1
أن قبل إلجابة جيدا ، وبمراجعة ااألسئلة المطلوبةكل عن وبالتأكد من االجابة 

 (.559 ،5000زهران،.)اإلجابةكراسة تسلم 
 :أنماط التفكير: المحور الثاني  

 :مفهوم أنماط التفكير
 واإلدراك كاالنتباه والمعرفية العقلية العمليات العديد منإجراء  التفكير يتضمن

 فرد والتعميم وغيرها، ولكل والمقارنة والتركيب والتحليل واالستنتاج والتذكر والتصنيف
 .في التفكير التخاص نمطه
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التختالف  تبعاً  وتتختلف ثابتة، ليست الحياة عبر التفكير المستتخدمة أنماطوهى 
 درجة ويتختلف األفراد أيضًا في حياتنا، في متختلفة أوقات يف فيها نمر التي المواقف
 عن يفضلها تفكير أنماط فرد لكل أن وبالرغم تفكير آلتخر، نمط من االنتقال في المرونة
 (Sternberg & Willams,2002, 15) ثابتة وليس متغيرة إال أنها غيرها،

 ونمطاألعمال، أنها طريقة الفرد المفضلة في التفكير عند أداء أيضا  وتعرف
الستتخدام القدرات، ويقع بين الشتخصية والقدرات  تفضيل هو إنما قدرة، ليس التفكير

 المعلومات معالجة آلية تؤثر في وهي تلك التي، (القدرات/ أساليب التفكير/ الشتخصية)
طريقة الفرد المفضلة في التفكير عند فهى لذا ، األعمال أداء عند المعرفية والتمثيالت

إنما هو تفضيل الستتخدام القدرات ويقع بين الشتخصية  ،وهو ليس قدرة ،ألعمالأداء ا
  (Sternberg ,1992 ,210)  .(القدرات –أساليب التفكير  –الشتخصية )والقدرات 

الطريقة التي ينتشل بها المعرفة والمعلومات والتخبرة والطريقة التي يرتب وهي 
ويبرمج فيها هذه المعلومات ،جل ويرمزوينظم بها هذه المعلومات وبالطريقة التي يس

ومن ثم يستدعيها بالطريقة التي تمثل طريقته في ، ويحتفظ بها في متخزونة المعرفي 
التعبير أما بوسيلة حسية مادية أو شبه صوريه بطريقة رمزيه عن طريق الحرف أو 

 (.229 ،5000،قطامي وآتخرون)الكلمة أو الرقم
 ،ومن الصعوبة بمكان التنبؤ بطرق تفكير اآلتخرين ،رلكل فرد أسلوبه التخاص في التفكيو

كما أن أسلوب التفكير يقيس تفضيالت األفراد اللغوية والمعرفية ومستويات المرونة لديهم 
 (. 5001،39،العتوم)في العمل والتعامل مع اآلتخرين

 واستقراراً  عمومية األنماط أكثر أن في استراتيجياته عن التفكير أنماط وتتختلف
 المواقف من العديد على وتنسحب معالجة المعلومات، في له مميزة كطريقة الفرد لدى

 عقلية على مشكالت تنطبق فقد عمومية، أقل االستراتيجية بينما والمشكالت العقلية،
 لتحقيق متأن   أو متتابع بشكل تحدث عقلية معينة عمليات وتتضمن غيرها، دون معينة
 (.732، 5002 المعاطي، أبو)معينة إنجاز مهمة أو ما هدف

 :أنماط التفكير
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 يفكر التي الطرائق تفسير التي حاولت المتختلفة والنماذج النظريات من العديد ظهرت
الطرائق  أو األنماط هذه وطبيعة عدد حيث من بعضاً  عن بعضها واتختلفت األفراد، بها
 أبو)رضها ، والتي يع النماذج هذه ومن تفكيرهم، في األفراد ويتبعها يفضلها التي

 :هى  (72، 5002جادو،
 أنماط من نوعين إلى األفراد تفضيالت صنف وقد: Paivio,1971بايفيو نموذج -

  التصوري ونمط التفكير اللفظي التفكير نمط :هما التفكير
 ويصنف: Harison and Bramson,1982هاريسون و برامسون  نموذج -

 التركيبي، :وهي أنماط تخمسة إلى التفكير في األفراد بها يتعامل التي األساليب
 .) والتحليلي والمثالي، والواقعي، والعملي،

 وظائف وقد صنفت: ,4920Sperryلسبيري  للدماغ كرويين النصف نموذج -
 ووظائف النصف األيمن، وظائف: نصفين حسب هذا النموذج إلى الدماغ
 .األيسر النصف

 مجازيًا إلى ماغالد قسمت التي :Herman,1987الكلي لهيرمان الدماغ نموذج -
 وظائف عن تفكير متختلفة وظائف مسؤواًل عن منها جزء كل ويعد أجزاء، أربعة

 العلوي األيمن والجزء والسفلي، األيسر العلوي، الجزء وهي األتخرى، األجزاء
 (.Adams,2003)والسفلي

 عليها الذي أطلق Sternberg,1988,1993,1997لـ ستيرنبرج،  التفكير أنماط -
 أحدث من النظرية هذه ، وتعد  Thinking Styles Theory،لذاتا حكومة اسم

 عام ا النهائيةتهصور في ظهرت حيث التفكير، ألنماط المفسرة النظريات
روبرت )م4922 عام األولى اتهصور في ظهرت قد م، وكانت4993

 نموذجاً   mental self-government ، فقد طور ستيرنبرج(5001ستيرنبرج،
 األفراد لدى العقلية التفضيالت( البروفيالت) من مجموعة من يتكون في التفكير

 النشاطات إدارة في الذاتي والتحكم بالتنظيم مستويات تتعلق عدة ضمن تقع التي
 . أولوياته وترتيب اليومية للفرد
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نمطًا  عشر ثالثة إلى التفكير أنماط  Sternbergنظرية ستيرنبرج،  وقد صنفت
 بعالقة تتصل تخمسة مجاالت في متضمنة ائص،التخص من بعدد منها كل يتصف
العاملي  التحليل تخالل من Sternbergإليها ستيرنبرج  وتوصل بالمجتمع، السلطة
 وأنها االجتماعي، تخالل التطبيع من تكتسب أن يمكن بأنها األنماط هذه وتتميز

 حياة،ال ديناميات باتختالف وتتختلف نفسها، وليس القدرات القدرات استتخدام في تفضيالت
 مكان أو وقت األفضل في تكون ال قد ولكن ما، ومكان وقت في األفضل أنها تكون كما

 العمل لنوعية مهمة وهي سيئة، او جيدة بأنها أنماط التفكير على الحكم يمكن آتخر، وال
 (.72، 5002جادو، أبو)يتم اتختياره الذي

ت تخمسة مجاالت تح اقترحها ستيرنبرج  التي عشر الثالثة التفكير أنماط وصنفت
 :اآلتي النحو على بشكل موجز عرضها سيتم

 :Formالشكل  حيث من التفكير أنماط :المجال األول 
 بالتوجه النمط هذا أصحاب يتميز Monarchic style:الملكي أو السيادي النمط .4

القضايا  مع التعامل إلى النمط هذا أصحاب و طوال الوقت، واحد هدف نحو
 قد التي طبيعة العقبات عن النظر بغض المشكالت حل ويحاولون الرئيسة،
 بموضوع عالقة لها ليس التي األفراد القضايا هؤالء ويتجاهل طريقهم، تعترض

 إلى ينتقلون وال أهدافهم، إلى للوصول عديدة ويستتخدمون وسائل اهتمامهم،
 بالتسامح والمرونة، ويتميزون الحالي، المشروع من االنتهاء قبل مشروع جديد

، 5045عواد، نوفل؛ فلاير أبو)والعلوم والتاريخ، التجارية، األعمال فضلونوي
4543.) 

 إلى النمط هذا أصحاب ويميل: Hierarchic styleالتسلسلي أو الهرمي النمط .5
 هرمي شكل على في أهدافهم يضعون األهمية والترتيب، حسب األمور تنظيم
 ومتدرجين ترتيب معين، وفق األعمال بتنفيذ ويستمتعون أهميتها وأولويتها، حسب
 بالواقعية ويتميزون جدًا، وهم منظمون القرارات، واتتخاذ للمشكالت حلولهم في

 (.72، 5002جادو، أبو)المشكالت تناولهم في والمنطقية
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أن القواعد تعتبر أصحاب هذا النمط : Anarchic styleالفوضوي  النمط .7
يل إلى رفض االنظمة واالجراءات كارثة البد من تقاديها ، فهو شتخص يم

الصارمة ويقاوم أي نظام يرى أنه يقيده ، ويفضل العمل في المهام التي ال 
تتطلب أي نظام على االطالق ، ويستمتع بالعمل في االنشطة التي تتيح المرونة 

 ( .74، 5002إلهام وقاد ، ) فيما يتعلق بماذا وأين ومتى وكيف يعمل الفرد 
 النمط هذا أصحاب ويعاني  Oligarchic style:االحتكاري او األحادي النمط .7

 يقومون عدة أمور يواجهون وعندما أولويات أهدافهم، تحديد في مشكلة من
التي  المهام من العديد يواجهون عندما وكذلك بالتساوي، وقتهم عليها بتقسيم
 إلى مهمة وينتقلون من منها، بواحدة العمل يبدأون فإنهم تنفيذها منهم يطلب
 ومتساوية، مهمة واألعمال كل المهمات أن ويرون أولوياتها، تحديد وند أتخرى
 ,Sternberg).أولوياتهم تحديد أجل من إلى التوجيه بحاجة األفراد وهؤالء

1994a, 36) 
  Function :الوظيفة حيث من التفكير أنماط:المجال الثاني

هم إلى يتميز اضحاب هذا النط بميل: Legislative styleالتشريعي  النمط .4
التجديد والتصميم والتتخطيط لحل المشكالت ، كما أنهم يفضلون االبتكار 
واالستمتاع به ويفضلون المهن التي تمكنهم من توظيف أسلوبهم التشريعي مثل 

 ( 550، 5002عاشور ، . ) كاتب ، مبتكر ، فنان ، مهندس معماري 
 بقواعد التقيد النمط هذا أصحاب ويفضل Executive style:التنفيذي النمط  .5

الموكلة  األدوار تكون أن والمهمات، ويفضلون باألعمال أثناء قيامهم في وقوانين
ارشادات التقيد ويفضلون مسبقا، لها ومتخططا محددة، إليهم  موجهة بتوجيهات و 
 المادية، األشياء في والتفكير لحل مشكالتهم، المتوافرة الطرائق واستتخدام إليهم،

 (.72، 5002جادو، أبو)للمشكالت معالجتهم في الموضوعيةبالواقعية و  يتميزون
 التي األعمال النمط هذا أصحاب ويفضل: Judicial styleالقضائي  النمط .6

 أعمال اآلتخرين، انتقاد إلى ويميلون ومقارنتها، وتصنيفها تحليل األشياء تشمل
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اصدار  النقدية، المقاالت وتحليل، وكتابة واإلجراءات، القواعد وتقييم األحكام، و 
 ,Sternberg & Williams,1997)التتخيل واالبتكار على كبيرة قدرة ولديهم

48.) 
 :Levelالمستوى  حيث من التفكير أنماط :المجال الثالث

 بالقضايا باالهتمام النمط هذا أصحاب ويمتاز Global style:العالمي النمط .4
الرئيسة  األبعاد تأكيد ويفضلون األمور، بتفاصيل االهتمام أكثر  من الرئيسة
 والمفاهيم مع القضايا التعامل ويفضلون المحددة، القضايا من أكثر لألمور،
 تجاهل والعموميات، الغامضة، مع المواقف التعامل على المقدرة ولديهم المجردة،
 (.Sternberg & Williams,1997, 48)التفاصيل

 فيها يتم التي المهمات النمط هذا أصحاب ويفضل Local style:المحلي النمط .5
 أكثر والمشكالت المحددة، القضايا مع التعامل ويفضلون التفاصيل، التركيز على

 يمكن  صغيرة أجزاء إلى ويجزئون المشكالت العامة، بالمشكالت االهتمام من
 التفاصيل النمط هذا أصحاب يهتم كما بالمشكلة الكلية، االهتمام دون حلها
من  أكثر القضايا تفاصيل ويناقشون ،المشكلة حول معلومات محددة وجمع
 ,Sternberg). العملية المواقف نحو ويتجهون للموضوع، الكلية الصورة

1994b, 47) 
 :Leaningالميل  أو النزعة حيث من التفكير أنماط :المجال الرابع

 وراء عما بالبحث النمط هذا أصحاب ويمتاز Liberal style:التحرري النمط .4
 المألوفة، والمواقف غير والمواقف الغموض إلى ويميلون ،القوانين واإلجراءات

 التغيير ويفضلون رائق جديدة، بط األشياء عمل تخاللها من يستطيعون التي
 عمل في التقليدية والطرائق األفكار المهمات، وتجديد لتحسين الروتين وكسر

 & Sternberg) المشكالت حل في جديدة واستتخدام استراتيجيات األشياء،
Williams,1997, 12.) 
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بالتمســـك  رادهـــؤالء األفــ يتصــف:  Conservation style:المحـــافظ الــنمط .5
ـــــالقوانين  ـــــونويح ، الغمـــــوضويكرهـــــون  ،ب  ،ويرفضـــــون التغييـــــر  ،المـــــألوف  ب

 (540 ، 5040 ، تخرونوآ اللوغاني. ) امويتميزون بالحرص والنظ
 :Scopeالمجال  حيث من التفكير أساليب :المجال التخامس

 إلى األسلوب هذا أصحاب ويميل: External styleالتخارجي لوباألس .4
ويساعدون  عالي، اجتماعي حس ولديهم الفريق، مع والعمل الجماعي االنبساط،

 أكثر من األصدقاء المعلومات طلب ويفضلون االجتماعية، المشكالت حل في
 & Sternberg)اآلتخرون بها التي يعمل المشروعات ويحبون الذاتية، القراءة من

Williams,1997, 56.) 
 بمفردهم، العمل النمط هذا أصحاب ويفضل Internal style:الداتخلي األسلوب .5

ويتميزون  المهمة، أو العمل نحو توجههم ويكون ذواتهم، منطوون على وهم
 في ويستتخدمون ذكاءهم واالستقاللية، الوحدة إلى يميلون الداتخلي، بالتركيز
 .اآلتخرين مع وليس األشياء

نمطًا اعتمدتها ( 47)صنف أنماط التفكير إلى  Sternberg كذا نرى أن ستيرنبرجوه
زاهدة أبو )بترجمته الذي قامت  الباحثة في بحثها من تخالل مقياس ستيرنبرج

 (.5041عيشة،
 :تختبارقلق اال: المحور الثالث

أن هذا ل، إال صاحبت اإلنسان منذ مولده األوقديمة حديثة يعتبر القلق ظاهرة 
اإلنسان يشعر بأن القلق ل جع، ذي نعيشه بما صاحبه من تغيرات وضغوطـر الـالعص

جانبا من هذا القلق يكون أن ، ومن الممكن ب حياتهـجانب من جوانكل يالزمه في 
فهو القلق الذي يعصف بمواهب اإلنسان األكبر منه أما الجانب ، تخالقا إيجابيا

ء النفس أن القلق هو ءم علماولذلك ال غرابة أن نرى إجماعا لدى معظ، وإبداعاته
هو أيضا أساس جميع ل ب، المحور والمحرك األساسي لجميع األمراض النفسية

النفس منذ التخمسينيات أهمية دراسة ء وقد أدرك علماء. اإلنجازات اإليجابية في الحياة
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بة من نتائج الدراسات النقاب على أن بعض الط، وكشفت كثير العالقة بين القلق والتعلم
من مستوى قدراتهم الفعلية في بعض المواقف التي تتسم بالضغط والتقويم ل أقينجزون 

أو  تختباراالأطلقوا على القلق في هذه المواقف تسمية قلق قد وات، تختبار كمواقف اال
ة ـباعتباره يشير إلى نوع من القلق العام الذي يظهر في مواقف معينة مرتبطاالمتحان 

عرون ـف يشـفي هذه المواقلبة حيث نجد الط، فة عامةبصم والتقويات تختبار االف ـبمواق
 (.550 ،5007 الضامن،. )وتر والضيقـطراب والتـباالض

، ويعتبر القلق من الموضوعات ذات االهمية في المجاالت النفسية والتربوية
بدراسة القلق في السنوات االتخيرة مع ازدياد الضغوط البيئية التي االهتمام وقد ازداد 

التي ولعالقة القلق بالعديد من القضايا النفسية والتربوية ، سان المعاصريتعرض لها االن
ي ــي فــالدراسل صيــاز والتحــضايا االنجــى قــوعل، سانــاالنأداء ى ـعلسلبا نعكس ـت

 (.42 ،5004،الداهري) .ةــالتربيل اــمج
هو  تختباراالان حدة القلق تزداد اذا ما ادرك الطلبة ان مصيرهم في هذا 

،  يعني الشئ الكثير بالنسبة الثبات وجودهم او تحقيق ذواتهمفشل، مما لنجاح او الا
تخوف الكثير من الطلبة من المرض المفاجئ او االحداث العائلية المباغتة اضافة إلى 

 (.435 ،5004سعادة،.)نتائجهمعلى سلبا قد تؤثر التي 
، ومن يـدراسالل صيـقلق االتختبار من اهم االنفعاالت المتصلة بالتحويعتبر 

، أما اذا ازداد و التعلمـنحالطلبة درجة مناسبة من القلق تدفع المتفق عليه أن وجود 
ل المعتد، أي أن القلق والتعلمل عائقا للتحصيفانه يصبح القلق عن تلك الدرجة ل معد

التفكك من بينما القلق الزائد يؤدي الى حالة ، واالجتهادالطلبة نحو المذاكرة يدفع 
يؤدي الى ضآلة ، أما انعدام وجود القلق فإنه اكـواالرتبالمعرفي 

 .(43 ،4999العجمي،)االنجاز
 :تختبارتعريف قلق اال

حيث تثير هذه المواقف في الفرد  تختباراالهو نوع من القلق المرتبط بمواقف 
وهي حالة انفعالية وجدانية مكدرة تعتري الفرد في ، اج واالنفعاليةـشعورًا باالنزع
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وتتسم هذه الحالة بالشعور بالتوتر ، ذاته تختباراالف ـأو موق، تختبارلالق ابـالموقف الس
 (.92 ،5000زهران،.)تختباراالوالتخوف من 

بأنه حالة يمر بها طالب نتيجة  (503 ،5002في الداهري،)   Gohnفه يعرو
االضطراب ، وكذلك المرور بموقف االتختبارء ة التخوف والتوتر أثناءـالزيادة في درج

  .ة والفسيولوجيةـة والمعرفيـي االنفعاليواحـفي الن
اج ـن االنزعـون مـدد ويتكـسمة شتخصية في موقف محبأنه سبيلبيرجر فه ويعر
بينما ل، في التخوف من الفشل ويعرف االنزعاج بأنه اهتمام معرفي يتمث، واالنفعالية

ن هذين المكونيل ويمث، الجهاز العصبي االوتونوميل ي ردود أفعاـالحالة االنفعالية ه
 (.  503 ،5002في الداهري،.)تختباراالرز عناصر قلق ـبأ( ةـاالنفعالي)و ( اجـاالنزع)

، تختباراالرات ـرد بتخبـاالستجابات النفسية والفسيولوجية التي يربطها الفوهو 
ذات ـالوعي بالـفهو عبارة عن حالة تخاصة من القلق العام الذي يتميز بالشعور العالي ب

المهام كل وفي ، تختبارلالهر غالبًا في اإلنجاز المنتخفض ع اإلحساس باليأس الذي يظـم
 (.554 ،5007الضامن،.)بصفة عامةواألكاديمية المعرفية 

 :تختباراالتصنيفات قلق 
، ذو التأثير االيجابي المساعدل، المعتد تختباروهو قلقل اال :الميسر تختبارقلق اال .4

، المرتفعل ار والتحصيب للدراسة واالستذكـدفع الطالـوالذي يعتبر قلقًا دافعيًا ي
 .تختباراال أداءوييسر ات تختبار لالاالستعداد على وينشطه ويحفزه 

، ذو التأثير السلبي المعوق، وهو قلق االمتحان المرتفع :المعسر تختباراالقلق  .5
ويستثير استجابات ، وف واالنزعاج والرهبةـزداد التخـحيث تتوتر األعصاب وي

ه حين يستعد ـويربك، والفهمالتذكر على قدرة الطالب يعيق مما ، غير مناسبة
الزائد أو )المعسر  تختباراالوهكذا فإن قلق ، تختبارء االويعسر أداء، تختبارلال

 (.92 ،5000زهران،.)ويجب تخفضه وترشيده، قلق غير ضروري( المرتفع
 :تختباراالمكونات قلق  
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 يتضمن مكونين أساسيين تختباراالأن قلق ل إلى يشير المهتمين في هذا المجا
 :هما

ل، الفرد بالتفكير في تبعات الفشل حيث ينشغ، النزعاجاأو : المكون المعرفي .4
 .سمة القلقل وهذا يمث، دان المكانة والتقديرـفقـل مث

ن ـع مـوتر والهلـحيث يشعر الفرد بالضيق والت، أو االنفعالية :المكون االنفعالي .5
 .لة القلقحال وهذا يمث، مصاحبات فسيولوجيةإلى وباإلضافة ات، تختبار اال
 (.512  ،5005 رضوان،)

 : االتختبارل قلق عوام
 .تختباراالالتخوف والرهبة من  .4
 .تختبارلالالضغط النفسي  .5
 .التخوف من االتختبارات الشفوية �المفاجئة  .7
 .تختبارلالالصراع النفسي المصاحب  .1
 (.13 ،5000زهران،.)لالتختباروالجسمية المصاحبة االضطرابات النفسية  .2

 :بارتختاالأعراض ومظاهر قلق 
 :تختباراالتعرضه لقلق ء رد أثناءـمن األعراض التي تنتاب الف

ء ءوأثنال قبيالوسواسية وتسلط بعض األفكار ، التوتر واألرق وفقدان الشهية -
 .تختباراالليالي 

في النتائج بالتفكير ء تختبارء االوأثنال قبل واالنشغاات تختبار االالتفكير في كثرة  -
 .المترتبة

ف الحلق والشفتين وسرعة التنفس وتصبب مع جفاالقلب تسارع تخفقان  -
 .وألم البطن، العرق

 ،5007،الضامن).تختباراالء تأدية ءوأثنال الشعور بالضيق النفسي الشديد قب -
554.) 

 .تختبارل االوالتوتر قب تختباراالالتخوف والرهبة من  -
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 .كاالنتباه والتركيز والتفكيراضطراب العمليات العقلية  -
 .بالنفسقرار واألرق ونقص الثقة االرتباك والتوتر ونقص االست -
ء المعلومات أثناء أداء واستدعاءعلى التركيز تشتت االنتباه وضعف القدرة  -

 . تختباراال
بأن عقله صفحة وبالتالي يشعر  ،الطالببه الرعب االنفعالي الذي يشعر  -

 .تختباراالورقة أسئلة على الع ـبمجرد اإلطنسي ما ذاكر وأنه ، ءءبيضا
ونقص إمكانية المعالجة ات، تختبار االعن المناسبة غير األفكار السلبية  -

 (.400 ،5000زهران،.)المعرفية للمعلومات
 :تختبارقلق االظهور أعراض على المساعدة ل العوام�

من غيرها ألنها أكثر  تختباراالهذه الشتخصية عرضة لقلق و :الشتخصية القلقة -
 .القلقل سمة تحم

وبعدم التهيؤ ، الجيدر االستذكابعدم  :تختبارلالعدم استعداد الطالب  -
 .وبعدم تهيئة الظروف والبيئة المنزلية.النفسي

 .وما يترتب عليها من نتائج :تختباراالاألفكار والتصورات التخاطئة عن  -
على الرهبة بأساليب تبعث ربطها و :ءاتها ونظمهااءوإجرات تختبار االطريقة  -

 .والتخوف
ساليب التنشئة وفق أوذلك  :األسرةل من قبات تختبار االتعزيز التخوف من  -

 .مما يؤدي إلى تخوف الطالب من النتائج السيئة، التقليدية التي تستتخدم العقاب
باإلضافة إلى ضغط ، منهمللحساسين وتخاصة  :للطلبةأهمية التفوق الدراسي   -

 .األسرة الزائد على الطالب لتحقيقه ذلك
مها واستتخدا :اتتختبار االمن الطلبة بعض المعلمين من تخوف في أنفس يبثه ما  -

 .للعقاب في بعض األحيانكوسيلة 
فاإلنسان إذا شعر أنه موضع تقييم واتختبار فإن مستوى  :التقييم ذاتهامواقف  -

 .سيرتفع لديهالقلق  
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تقليدا  تختباراالقد يكتسب سلوك قلق فالطالب : التعلم االجتماعي من اآلتخرين -
 ،5002الداهري،.)تخاصة المؤثرين منهمالطلبة لنموذج القلقين من ومحاكاة 

503.) 
 :تختباراالأسباب قلق 

 .نقص المعرفة بالموضوعات الدراسية -
 .نقص الرغبة في النجاح والتفوق -
أو ، تختبارل االوجود مشكالت في تعلم المعلومات أو تنظيمها أو مراجعتها قب -

 .ذاته تختباراالاستدعائها في موقف 
 .الفشلوتكرار مرات ، في حياة الطالبل الفشبتخبرة  تختباراالارتباط  -
 .تختباراالوقصور في مهارات اتخذ كما يجب،  تختبارلالقصور في االستعداد  -
 .بالنفسونقص الثقة ، الذاتل التمركز حو -
 .اتتختبار االوالمعلمين والوالدين نحو ى الطلبة االتجاهات السالبة لد -
 .عليهايتوقف ل والشعور بان المستقبات تختبار االصعوبة  -
طموح ال يتناسب مع ى مستولتحقيق ، وتخاصة األسرية، الضغوط البيئية -

 .الطالبقدرات 
 .الفشليتعرض الطالب للتهديد أو يواجه ث حي، الضغوط المباشرة -
 .الزمالءالوالدين والمعلمين والمنافسة مع ء محاولة إرضاء -
التقييم االجتماعي ل منفرة مثبمثيرات يقترن حين  تختباراالقلق اكتساب  -

 .والمصاحبات الفسيولوجية غير السارة، السالب
 (.99 ،5000زهران،.)ونقص السيطرةل العجز المتعلم وتوقع الفش -

 :تختباراالات العملية التعليمية اإلرشادية لتخفض قلق ءاإلجراء
فهم الذات واآلتخرين حيث أن  :ل المشكالتالفهم وحعلى تطوير قدرة الفرد  -

، الذات الجسميةالحوادث، وفهم معرفة الفرد بالعالقات السببية بين ء، وواألشياء
، مع المشكالتل والتعام، المشكالتل اتتخاذ القرارات وحعلى لتدرب او
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مواجهة على التدرب ، وللمشكلة الواحدةل طرح البدائعلى كيفية التدرب و
، مضاد للقلقل فض، وهو أالقلقممتازة من يقدم وقاية المشاكل، كل هذا 

 .الهروبمن ل فالمواجهة أفض
 إن(: الذاتتأكيد أسلوب )ذات الشعور باألمن والثقة بالعلى الفرد مساعدة  -

تقوية الثقة بالذات ل تدريجي، وتقديم المثيرات التي تؤدي للقلق والتخوف بشك
، يؤدي إلى تخفض قلق تخبرات النجاحل نحو تدريجي من تخالعلى 

 (.570 ،5000زهران،.)تختباراال
ما ، وهذا ال يمكن أن يحدثا معًاء إن القلق واالسترتخاء :على االسترتخاءالتدرب  -

ء ءإرتخاعلى التنفس بعمق لى التدرب ع، ويعمل (لالمتنافر البدي)بمبدأ  يسمى
ء االسترتخاءعلى للتدرب كثيرة هناك أساليب باالسترتخاء، والعضالت والشعور 

يمكن أن يسبق الجسم، ومجموعة من مجموعات العضالت في ل لك
من و  ء،باالسترتخاالفرد وم ـك يقـد ذلـوبع، موقفًا مثيرًا للقلقء بتتخيل االسترتخاء

 .ء االسترتخاءالمفيد إعداد قائمة بالمواقف المثيرة للقلق المراد تتخيلها في أثنا
عن استتخدام التعليقات بأن يشجع األفراد بالتوقف  :الذاتالحديث االيجابي مع  -

عبارات ايجابية في الحديث أنفسهم، وباستتخدام السلبية للقلق عندما يتحدثون مع 
 (.520 ،5005 رضوان،).مع الذات

باالمكان محو : الفرضية التاليةإلى وهذه التقنية تستند   :الحساسيةل تقلي  -
إحداث ل من تخال( لتخوف أو القلقكا)استجابة انفعالية غير مرغوب فيها 

، فاالستجابات المتناقضة ال يمكن أن تحدث في آن واحد، ادة لهاـاستجابة مض
أن يشعر بالتخوف  فالفرد ال   يستطيع، (لالكف المتباد)ـ وهذا ما يطلق عليه ب

تجابات ـذه االسـيكبح هء إذ أن االسترتخاء، ء تامءأو القلق وهو في حالة استرتخا
 :أساسيةتخطوات ثالث على هذه التقنية ل االنفعالية وتشتم



 م7104يناير ( 74)ـــــــــــــ العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 630 - 
 

المسترشد المواقف التي تبعث ل حيث يتتخي :ى المسترشدإعداد هرم القلق لد . أ
ل ب المواقف بالتسلسـترتي تمـوي، امـالتء القلق لديه وهو في حالة االسترتخاءعلى 

 .بأشدها إثارةء ا بأقلها إثارة وانتهاءءبد
 .عليهوتدريب المسترشد  ء:االسترتخاء . ب
المسترشد باالستجابة البديلة للقلق ى القلق لدعلى إقران المثيرات التي تبعث  . ت

بأقلها إثارة ء المواقف تدريجيًا بدل أي أن المسترشد يتتخي (:ءأي االسترتخا)
 ءءإثارة وهو في حالة االسترتخاها ء بأكثر وانتهاء

ل المنزلية قبل مراجعة المقرر واألعمامن تخالل : الدراسة تقديم المساعدة في .4
،  تختبارلالمهارات الدراسة الفاعلة ومهارات االستعداد بأيام، وتطوير  تختباراال
الجوانب على انتباه الطلبة تركز تقديم أدلة للدراسة و

 (.552 ،5007الضامن،.)المفتاحية
إن تعبير الشتخص عن  (:التفريغ االنفعالي)االنفعاالت تشجيع التعبير عن  .5

رواية القصص ، واألدوار والسيكودرامال اللعب وتمثيل انفعاالته من تخال
 .المشاعر وتحدث عملية تفريغ انفعاليطريقة فعالة للتعبير عن تعتبر 

تماد الطلبة المسئولية واالعل تحميعن طريق  :السيئةتحسين عادات الدراسة  .7
تشجيع الطلبة ، وإدارة وقت التعلم وتنظيمهعلى تدريب الطلبة على النفس، و

االتختبار والتقويم على تشجيع الطلبة واالستكشاف، ووالبحث ل التساؤعلى 
 (.559  ،5007،الضامن).المستمرينالذاتي 

من المذاكرة إتباع أساليب فعالة عند من تخالل : تختباراالمهارات على التدريب  .1
 .والنجاح والتفوقل مناسب من التحصيى مستول على  حصوالل أج

 :تختبارية وقلق االتختبار العالقة بيت الحكمة اال
أن حيث ، االتختبارل بعض الصعوبات والمشكالت عند تناويواجه الطلبة 

ل ة من تخالـوتعد مهارات الحكمة االتختباريالطلبة، ضغطاً وتوتراً لدى ات تمثل تختبار اال
هو ار ـالتختبل مع ااـالجاد والفعل والتعام، والمراجعة المستمرة، اإلدارة الجيدة للوقت
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ى ـعلل للحصوبالطلبة والدفع ، الوحيد للتتخفيف من حدة هذا القلق والتوترل السبي
 (.Chan,2006,89.)ارـى االتختبـدرجات مرتفعة ف

 
 :سابقةالدراسات البحوث وال

 :يةتختبار تتعلق بالحكمة االالتي دراسات البحوث وال: أوال  
الحكمة  والتي هدفت إلى قياس مهارات( Jodie et al,2000)في دراسة 

وطالبة بالمرحلتين طالبا ( 4931)االيجابية والسلبية، وتكونت العينة من  االتختبارية
، واستتخدم الباحث ارات التحصيلية المعياريةـأدائهم لالتختب أثناءاالبتدائية والمتوسطة 

ى ـعلللجنس إحصائياً ل جود تأثير دان الدراسة و، وتبين ماستبيان الحكمة االتختبارية
وبالنسبة للمهارات السلبية وجد ، ة اإليجابية لصالح الطالبـة االتختباريـارات الحكمـمه
الدراسية ل نس والمرحلة الدراسية لصالح الطالب فى المراحـن الجـمـل أثير لكـت

بين المرحلة الدراسية  لالمرحلة الدراسية والتفاعل من تأثير لك، بينما لم يوجد األعلى
وجدت فروق دالة إحصائياً بين المجموعات ، كما ن المهاراتـوالجنس على النوعين م

، القراءة الجيدة)فى مهارات الحكمة االتختبارية لصالح المرتفعين فى المهارات اإليجابية 
بينما ، (وإدارة الوقت، معالجة المعلومات، ارـتعداد لالتختبـاالس، تلتخيص المعلومات

 .فى المهارات السلبيةل دت فروق  لصالح منتخفضى التحصيوج
ة ـفعاليدراسة هدفت إلى التحقق من ( Ritter & Maestas,2001)وأجرى 

ين ـوتحساألكاديمية التغلب على الصعوبات ية في تختبار االالحكمة لمهارات امج ـبرن
توزيعم بالتساوي  ، تمطةـة المتوسـً بالمرحلطالبا( 22)األداء، وتكونت العينة منتوى ـمس

طالب ء أظهرت النتائج تحسن مستوى أداءعلى مجموعتين تجريبية وضابطة، و
وجود فروق بين متوسطات ، وتبين المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة

 .القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعديين ـدرجات القياس
ة ـطلبوعي درجة راسة هدفت إلى التحقق من بد( 7110،أبو عليا والوهر)وقام 

ات تختبار لالداد ـارات اإلعـة بمهـالمتعلق( المعرفية وراءما )ة الهاشمية بالمعرفة  ـالجامع
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ا ـم، واستتخدم الباحث مقياس المعرفة طالباً وطالبة(  731)وتقديمها، وتكونت العينة من 
اشمية يمتلكون وعياً متوسطاً أظهرت النتائج أن طلبة الجامعة اله، وء المعرفيةءورا
، كما ا   وراء المعرفة المتعلقة بمهارات اإلعداد لال متحانات وتقديمهاـارف مـبمع
الدراسي ترجع إلى المستوى الوعي روق ذات داللة إحصائية فى درجة ـدت فـوج

 .لصالح طلبة السنة الثالثةل التراكمي والمعد
عالقة بين مهارات الحكمة دراسة هدفت إلى تحديد ال( Hong,2006)وأجرى 

بالمرحلة طالبا ( 52)ية وبين التحصيل األكاديمي، وتكونت العينة من تختبار اال
طالبا، ولمنتخفضي التحصيل ( 42)، قسموا لمرتفعي التحصيل في الرياضيات المتوسطة

ة إحصائياً بين ـجود فروق دالووأظهرت النتائج طالبا، ( 44)في الرياضيات 
من ل يعانون منتخفضى التحصيتبين أن حيث ل، مرتفعى التحصيالمجموعتين لصالح 

ومشكالت فى ، تختبارله، ومن قلق االاالتختبار واالستعداد ل ضعف فى مهارات تناو
 .   ء فى االتختبارات التحصيليةءوبعض المظاهر السلبية المرتبطة باألدا، الدافعية

لتنبؤى الذى بدراسة هدفت إلى فحص النموذج البنائى ا (7113أبو هاشم،)وقام 
إدارة الوقت، التركيز والذاكرة، معينات )يحتوى على تأثيرات مهارات الدراسة واالستذكار 

، تنظيم ومعالجة المعلومات، الدافعية تختبارالدراسة، تدوين المالحظات، استراتيجيات اال
 يةر تختباعلى مهارات الحكمة اال( واالتجاه، القراءة وانتقاء األفكار الرئيسية، والكتابة

، التعامل مع ورقة األسئلة، التعامل مع ورقة تختبار، إدارة وقت االتختباراالستعداد لال))
ية على تختبار ، وتأثيرات مهارات الدراسة واالستذكار والحكمة اال(اإلجابة، والمراجعة

يـة تختبار التحصيل الدراسي، وكذلك دراسة اتختالف مهارات الدراسة واالستذكار والحكمة اال
استتخدام مهارات  فيالنوع والتتخصص الدراسي،  باإلضافة إلى دراسة الفروق باتختالف 

ية، وتحديد المهارات األكثر استتخدامًا واألقل تختبار الدراسة واالستذكار والحكمة اال
طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية، واستتخدم الباحث ( 712)استتخدامًا، وتكونت العينة من 
ية، وبعد الحصول على درجاتهم تختبار يان الحكمة االمقياس مهارات الدراسة، واستب

مهارات الدراسة  فيالتحصيلية وفقًا للنتائج النهائية، وتبين عدم وجود فروق دالة إحصائيًا 
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والتتخصص الدراسي  ،(ذكر، أنثى)ية ترجع إلى النوع تختبار واالستذكار والحكمة اال
لمهارات الدراسة واالستذكار  ، وأن الطالب والطالبات أكثر استتخداماً (علمي، أدبي)

التركيز والذاكرة، تنظيم ومعالجة المعلومات، معينات الدراسة، تدوين المالحظات، : التالية
عن المهارات األربع األتخرى، وأكثر استتخدامًا لمهارات الحكمة  تختباراستراتيجيات اال

عن استتخدامهم  تختبارلالالتعامل مع ورقة اإلجابة واألسئلة واالستعداد : ية التاليةتختبار اال
كما ثبت وجود تأثير موجب دال إحصائيًا لبعض  ،والمراجعة تختبارلمهارتى إدارة وقت اال

ية، ووجود تأثير موجب لبعض تختبار مهارات الدراسة واالستذكار على مهارات الحكمة اال
 .ية على التحصيل الدراسيتختبار مهارات الدراسة واالستذكار والحكمة اال

 تختباردراسة هدفت إلى بيان أثر تعلم حكمة اال( 7113أبو فودة،)حث وأجرى البا
على افتراض أحادية البعد، والتقديرات المتختلفة لنظرية استجابة الفقرة، وتكونت العينة من 

طالب من الذكور، قسموا إلى مجموعتين متساويتين تجريبية وضابطة، واستتخدم ( 5100)
، وأظهرت تختبارتدريبي في تعلم مهارة حكمة االتحصيلي وطبق برنامج  اتختبارالباحث 

ترفع من درجة تحقق افتراض أحادية البعد لبيانات  تختبارالنتائج أن تعلم مهارة حكمة اال
محكم البناء أم متخالف لقواعد الصياغة، وأن تعلم مهارة  تختباراالحتبار سواء أكان اال

 .الت الثباتيؤدي إلى اعطاء تقديرات إلى أعلى لمعام تختبارحكمة اال
فقد هدفت إلى التعرف على عالقة الحكمة ( 7100ديانا حماد،)أما دراسة للباحثة 

تحصيلي ذي اتختيار متعدد مبني وفق نموذج راش،  اتختبارية باألداء الناتج من تختبار اال
طالبة في كلية التربية األقسام األدبية، واستتخدم الباحث ( 544)وتكونت العينة من 
الحتبارية واألداء التحصيلي، وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة بين مقياسي الحكمة ا
ية ودرجة التحصيل الدراسي، فروق بين متوسطات الدرجة الكلية تختبار درجات الحكمة اال

ية ومحاورها األربعة تعزى إلى مستوى التحصيل الدراسي، ولم توجد وأن تختبار للحكمة اال
 .بناء األداة التحصيلية وليس بالتحصيل الدراسيالحكمة االتختباية ترتبط بأسلوب وجودة 

بدراسة هدفت من تخاللها التعرف على أثر ( 7101عزة حسين،)وقامت الباحثة 
ات التحصيلية في مادة العلوم، وتكونت تختبار على ثبات وصدق اال تختبارتنمية حكمة اال



 م7104يناير ( 74)ـــــــــــــ العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 633 - 
 

( 12)يبية طالبة من طلبة المرحة االعدادية، قسموا لمجموعتين تجر ( 25)العينة من 
 اتختبارية، و تختبار طالبة، واستتخدمت الباحثة مقياس للحكمة اال( 72)طالبة، وضابطة 

تحصيلي في العلوم، وأظهرت النتائج ارتفاع قيم معامالت الثبات لصالح المجموعة 
التجريبية في التطبيق البعدي لكن هذه الفروق غير دالة احصائيًا، مما أكد  أن الحكمة 

ؤثر على ثبات أداة القياس، كما تبين ارتفاع معامالت الصدق في بعض ية ال تتختبار اال
ية تختبار األبعاد لصالح المجموعة التجريبية بصورة دالة، مما يؤكد أن تنمية الحكمة اال

 .تختبارتزيد من صدق اال
 :تتعلق بأنماط التفكيرالتيي دراسات البحوث وال: ثانيا  

 الشائعة التفكير أساليب استقصاء إلى( 7114الزعبي؛ الشريدة،)هدفت دراسة 
 من بكل وعالقتها المواقف، متختلف في طالل بن جامعة الحسين طلبة يستتخدمها التي

 وطالبة طالباً ( 410)من  الدراسة عينة وتكونت الدراسي، والمستوى الجنس والتتخصص
 بين وعاً شي التفكير انماط اكثر الدراسة أن واإلنسانية، أظهرت نتائج العلمية الكليات من

 التركيبي والبراجماتي، ثم المثالي فالتفكير التحليلي فالتفكير الواقعي هو التفكير الطلبة
 وبين الذكور، بين التفكير أنماط في دالة إحصائيا اتختالفات وجود عدم النتائج وأظهرت

 .الدراسة متختلف المستويات في الطلبة وبين واإلنسانية، العلمية طلبة التتخصصات
هدفت إلى الكشف عن مدى مساهمة أساليب بدراسة (  5009لحموري ، ا)وقام 

في األفكار  Sternberg ستيرنبرجالتفكير حسب نظرية السلطة الذاتية العقلية 
 ،الالعقالنية لدى طلبة جامعة اليرموك، ومدى اتختالف هذه المساهمة باتختالف الجنس

،  لبكالوريوس في جامعة اليرموكطالبًا وطالبة من طلبة ا 722وتكونت عينة الدراسة من 
تعزى للجنس في أساليب التفكير  وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية

أن هناك بعض و  المستتخدمة لدى عينة الدراسة، وفي مستوى انتشار األفكار الالعقالنية
 بشكل  أكبر من غيرها إلى تبني نظام معتقدات ال أساليب التفكير التي تؤدي بالفرد

عقالنية، كأساليب التفكير المحلي والفوضوي، وأتخرى تؤدي بالفرد إلى تبني نظام 
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وأن القدرة التنبؤية ألساليب . معتقدات أكثر عقالنية، كأسلوبي التفكير الهرمي، واألقلية
 .التفكير تتختلف باتختالف الجنس

 التفكير إلى التعرف على العالقة بين أساليب( Zhang ,2002)وهدفت دراسة 
 طبق بالجامعة، وطالبة طالباً  (545)العينة من  األكاديمي، وتكونت واألداء التعلم وأنماط
 والتفكير، ودرجات التعلم ألنماط تورانس وقائمة لستيرنبرج، أساليب التفكير قائمة عليهم

 عن لستيرنبرج التفكير أساليب عوامل قائمة تمايز النتائج أظهرت ,األكاديمي، التحصيل
 التحصيل بين دالة سالبة عالقة ووجود ،Torranceالتفكير لتورانس  أنماط مةقائ عوامل

 مع دالة العالقة موجبة كانت بينما ،(المتحرر العالمي،)التفكير  األكاديمي وأساليب
 .المحافظ التفكير أسلوب

يمان شريف ، )واستهدفت دراسة  إلى التعرف إلى أساليب ( 5044تخضير وا 
، والكشـف عـن الفروق في أساليب التفكير جامعة الموصلطلبـة التفكير السائدة لـدى 

والجـنس ( إنسـاني –علمـي )التتخصـص الدراسي : السائدة بين طلبة الجامعة تبعا لمتغيـري
، وتكونت عينة ، تـم اتختيـار عينـة عشـوائية مـن طلبـة جامعـة الموصـل (إنـاث –ذكـور )

وبلغت ( اإلنسـاني-العلمـي )ومـن االتختصاصـين ( نـاثاإل-الـذكور )كـال الجنسـين الدراسة 
طالبـًا وطالبـة، ولغـرض تحقيـق أهـداف البحـث تـم اعتمـاد القائمـة المعـدة مـن قبـل ( 427)
أن ، واهم ماتوصلت إليه نتائج الدراسة هو  لقياس أساليب التفكير ( 4993  ستيرنبرج)

يليه أسلوب التفكير ( الهرمي)كان أسلوب التفكير أكثر األساليب شيوعا لدى أفراد العينة 
أما أدنى األساليب شيوعا لدى أفراد العينة فقد كان ( األقلي)ثم أسلوب التفكير ( التخارجي)

،  (الداتخلي)يليه أسلوب التفكير( المحافظ)يليه أسلوب التفكير( العالمي)أسلوب التفكير
ص الدراسي وهذه األساليب هي أن هناك أربعة أساليب دالة تبعا لمتغير التتخصو 
وجميعها كانت لصالح أفراد عينة التتخصص ( التنفيذي، الهرمي، الملكي والفوضوي)

أن هناك فروقا دالة في أسلوبين من أساليب التفكير األكثر شيوعا تبعا لمتغير ، و  العلمي
 .وكالهما لمصلحة الذكور( التنفيذي والتخارجي)الجنس وهما أسلوبا التفكير 
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إلى التعرف على أساليب التفكير فى ضوء ( 5042أبو هاشم ، )دراسة  هدف
وتكونت ،  لدى عينتين مصرية وسعودية من طالب الجامعة Sternbergنظرية ستيرنبرج

طالبًا ( 120)طالبًا وطالبة من المصريين، ( 133)طالبًا وطالبة منهم ( 953)العينة من 
أن  أظهرت النتائجو  ،ليب التفكير لستيرنبرج وطالبة من السعوديين، طبق عليهم قائمة أسا

أساليب التفكير في ضوء نظرية ستيرنبرج تنتظم حول عاملين لدى طالب الجامعة 
المصريين والسعوديين، ووجود أساليب تفكــير في ضوء نظرية ستيرنبرج مفضلة لدى 

ي، والملكي، الهرمي، واألقل: طـــالب الجامعــة المصريين والسعوديين وهي على الترتيب
والتشريعي، والتنفيذي، والحكمي، والمحلي، والمتحرر، والتخارجي، ووجود تأثير دال 

الجنسية، والجنس، والتتخصص والتفاعل بينهم على بعض أساليب : إحصائيًا لكل من
 .في ضوء نظرية ستيرنبرج لدى طالب الجامعة  التفكير

 :رتختباتتعلق بقلق االالتي دراسات البحوث وال: ثالثا
هدفت إلى معرفة طبيعة العالقة بين قلق بدراسة  (7111،الكريديس)قام 

التربية كلية االتختبار والدافعية لإلنجاز والمستوى االجتماعي واالقتصادي لدى طالبات 
قسمي العلوم من طالبة ( 530)المرحلة االبتدائية، وتكونت العينة من إلعداد معلمات 
آن الكريم والدراسات اإلسالمية وقسم القر( التتخصص العلمي)والرياضيات 

مقياس قلق االتختبار ومقياس الدافعية لإلنجاز ، واستتخدم الباحث (التتخصص األدبي)
وجود عالقة إلى وقد توصلت الدراسة ، واستمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي

، ذات داللة إحصائية بين قلق االتختبار والدافعية لإلنجاز لدى طالبات التتخصص العلمي
جد عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق االتختبار والدافعية لإلنجاز لدى بينما لم تو

فروق دالة إحصائيًا في قلق االتختبار لدى ، وكذلك لم توجد طالبات التتخصص األدبي
التربية إلعداد معلمات المرحلة االبتدائية منتخفضي الدافعية ومرتفعي كلية طالبات 
التربية كلية ة لإلنجاز لدى طالبات الدافعيومن قلق االتختبار كل في درجات ، والدافعية

إلعداد معلمات المرحلة االبتدائية منتخفضي المستوى االجتماعي واالقتصادي ومرتفعي 
فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية ، فيما وجدت المستوى االجتماعي واالقتصادي
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لإلنجاز لدى طالبات التتخصص العلمي وطالبات التتخصص األدبي لصالح طالبات 
فروق ذات داللة إحصائية في قلق االتختبار لدى طالبات ، ووجدت يالتتخصص العلم

التربية إلعداد معلمات المرحلة كلية التتخصص العلمي وطالبات التتخصص األدبي في 
 .االبتدائية

ثر بعض للتعرف على أهدفت  دراسة  (7110سعادة،)وأجرى الباحث 
طلبة الثانوية العامة ى ان لدـقلق االمتحعلى مستوى المتغيرات النفسية والديموغرافية 

قلق ى وتم إعداد استبانة لقياس مستو، ء عدد من المتغيراتءفلسطين في ضول في شما
) ن ـة مـوتكونت عينة الدراس، االنتفاضةل الطلبة من امتحان الثانوية العامة تخال

ق  ـمرتفع لقلى وجود مستو، وتبين وطالبة من طلبة الثانوية العامةطالبا (  4200
ى وجود فروق في متوسطات درجات قلق االمتحان تعز، والطلبة  االمتحان عند
ولحجم العائلة ، نس لصالح اإلناث ولمتغير التتخصص العلمي لصالح العلميـلمتغير الج

ى ولمستو، وللترتيب الوالدي لصالح االبن األصغر، م الكبيرـة ذات الحجـالح العائلـلص
 .يـاألساسى توـالح المسـتعليم األب لص
لمهارات النسبي هام ـى اإلسـرف علـهدفت التعبدراسة  (7114حسين،)وقام 
المرحلة ء األكاديمي لطلبة وقلق االتختبار واالتجاه نحوه فى التنبؤ باألداءاإلستذكار 

طالبا وطالبة، واستتخدم الباحث (  27)ل، وتكونت العينة من االبتدائية متفاوتى التحصي
ومقياس قلق ، تختبارنحو االاه ـاس االتجـمقي، واستبانه مهارات االستذكار والدراسة

تالف ـدم اتخـائج عـرت النتـأظهالدراسي، وقد فى نهاية العام الطلبة  هوالءنتائج واالتختبار 
ل يـالمرحلة االبتدائية باتختالف مستوى التحصطلبة يستتخدمها االستذكار التي مهارات 
كاديمي، األء ءواألدااالستذكار وجود ارتباط موجب بين بعض مهارات تبين والدراسي، 

األكاديمي للطلبة  ء ءوالدراسة فى التنبؤ باألدااالستذكار واتختالف نسب إسهام مهارات 
 . ل الدراسيلتحصيمتفاوتي ا

التعرف على أثر تفاعل مفهوم الذات ( 5040شعلة ، ) دراسة استهدفت 
األكاديمي مع وجهة الضبط على كل من قلق االتختبار واإلنجاز األكاديمي لدى طالب 



 م7104يناير ( 74)ـــــــــــــ العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 633 - 
 

طالبا من طالب كلية ( 400)جامعة أم القرى وتكونت العينة من بلمعلمين كلية ا
وجود عالقة ارتباط دالة وسالبة بين  أم القرى وأسفرت نتائج الدراسة هو جامعة بالمعلمين 

جهة الضبط الداتخلية وقلق االتختبار و ، وأيضا بين  مفهوم الذات األكاديمي وقلق االتختبار
وم الذات األكاديمي مع وجهة الضبط في قلق االتختبار لدى وجود تأثير لتفاعل مفه، و 

 .أفراد العينة
إلى الكشف عن تباين مكونات ما وراء الذاكرة ( 5047عاشور، )دراسة هدفت 

والكفاءة الذاتية للذاكرة والتحصيل األكاديمي بتباين مستوى قلق االتختبار والنمط الثقافي 
طالبا بينهم ( 143)كونت عينة الدراسة من ، وتوالتفاعل بينهما لدى طالب الجامعة 

ستبيان الكفاءة الذاتية للذاكرةو الذاكرة متعدد العوامل ( 519) ، مقياس قلق االتختبار و  ا 
الرضا عن ) تتباين بعض مكونات ما وراء الذاكرة يه هو توصلت الدراسة إلوأهم ما 
ومستوى قلق  xالثقافةنمط )بتباين التفاعل بين( الدرجة الكلية - القدرة  - الذاكرة 
ومستوى قلق  xنمط الثقافة ) فروق دالة إحصائيا للتفاعل بينوعدم وجود ، (االتختبار
فروق دالة إحصائيا وعدم وجود  ، (قوة - مستوى )في الكفاءة الذاتية للذاكرة ( االتختبار

د ، وعدم وجو  في التحصيل األكاديمي( مستوى قلق االتختبار xنمط الثقافة) للتفاعل بين
الكفاءة الذاتية ( قوة - مستوى ) xما وراء الذاكرة )  فروق دالة إحصائيا للتفاعل بين

 .في قلق االتختبار ( للذاكرة
القلق من االتختبار لدى إلى استقصاء ( 5047أحمد والحالوجي ،)هدفت دراسة 

 وتكونت عينة الدراسة منليزية كلغة أجنبية، جطلبة الجامعة المتتخصصين في اللغة اإلن
، وأهم ما توصلت إليه نتائج ( طالبة 70طالب ،  70)طالب وطالبة بالجامعة ( 20)

ناثًا من المتتخصصين في اللغة اإلنالدراسة هو  ليزية كلغة جأن طلبة الجامعة ذكورًا وا 
يتخص توقيت القلق، تعاني فيما  أجنبية يعانون القلق من االتختبار بمستويات مماثلة 

مرحلتي ما قبل وأثناء  من القلق مقارنة بالطالب في الطالبات من مستويات أعلى
 .االتختبار

 :تةقيب عام على الدراسات السابقة 
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 :بالنسبة لالهداف 
الحكمة  مهاراتمستوى إلى قياس ( Jodie et al,2000)دراسة هدفت 

إلى التحقق من ( Ritter&Maestas,2001) ، ودراسة االيجابية والسلبية االتختبارية
األكاديمية التغلب على الصعوبات االتختبارية في الحكمة لمهارات امج ـة برنـفعالي
درجة إلى التحقق من ( 5004، أبو عليا والوهر)، ودراسة  األداءتوى ـين مسـوتحس
، ودراسة  لالتختبارات وتقديمهاداد ـارات اإلعـة بمهـة بالمعرفة  المتعلقـة الجامعـطلبوعي 

(Hong,2006 )مهارات الحكمة االتختبارية وبين التحصيل  إلى تحديد العالقة بين
إلى فحص النموذج البنائى التنبؤى الذى يحتوى ( 5002، أبو هاشم)، ودراسة  األكاديمي

أبو )ة ، ودراسة على تأثيرات مهارات الدراسة واالستذكار على مهارات الحكمة االتختباري
دية البعد، والتقديرات إلى بيان أثر تعلم حكمة االتختبار على افتراض أحا( 5002فودة،

إلى التعرف على عالقة ( 5040ديانا حماد،)دراسة ، و المتختلفة لنظرية استجابة الفقرة
الحكمة االتختبارية باألداء الناتج من اتختبار تحصيلي ذي اتختيار متعدد مبني وفق نموذج 

التعرف على أثر تنمية حكمة االتختبار على إلى ( 5040عزة حسين،)، ودراسة  راش
 .ت وصدق االتختبارات التحصيلية في مادة العلومثبا

 التي الشائعة التفكير أساليب إلى استقصاء( 5003الزعبي؛ الشريدة،)دراسة و 
 الجنس والتتخصص من بكل وعالقتها المواقف متختلف جامعة فيال طلبة يستتخدمها
ب إلى الكشف عن مدى مساهمة أسالي( 5009الحموري ، )، ودراسة   الدراسي والمستوى

إلى التعرف على العالقة بين ( Zhang,2002)التفكير في األفكار الالعقالنية ، ودراسة 
يمان شريف )، واستهدفت دراسة  األكاديمي واألداء التعلم وأنماط التفكير أساليب تخضير وا 

إلى ( 5042أبو هاشم ، )أساليب التفكير السائدة ، ودراسة  علىالتعرف ( 5044، 
 .لتفكير لدى عينتين مصرية وسعودية من طالب الجامعةالتعرف على أساليب ا
إلى معرفة طبيعة العالقة بين قلق االتختبار ( 5000،الكريديس)وهدفت دراسة 

إلى ( 5004سعادة،)، ودراسة والدافعية لإلنجاز والمستوى االجتماعي واالقتصادي 
 ،ان ـحقلق االمتعلى مستوى ثر بعض المتغيرات النفسية والديموغرافية لتعرف على أا
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وقلق اإلستذكار لمهارات النسبي هام ـى اإلسـرف علـالتعإلى ( 5003حسين،)ودراسة 
المرحلة االبتدائية متفاوتى األكاديمي لطلبة  باالداءاالتختبار واالتجاه نحوه فى التنبؤ 

إلى التعرف على أثر تفاعل مفهوم الذات ( 5040شعلة ، )، ودراسة   لالتحصي
لى كل من قلق االتختبار واإلنجاز األكاديمي ، ودراسة األكاديمي مع وجهة الضبط ع

إلى الكشف عن تباين مكونات ما وراء الذاكرة والكفاءة الذاتية للذاكرة ( 5047عاشور، )
والتحصيل األكاديمي بتباين مستوى قلق االتختبار والنمط الثقافي والتفاعل بينهما لدى 

إلى استقصاء القلق من االتختبار ( 5047أحمد والحالوجي ،)طالب الجامعة ، ودراسة 
 .لدى طلبة الجامعة المتتخصصين في اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

 .واستفادت الباحثة الحالية من ذلك في تحديد أهداف الدراسة الحالية 
 :بالنسبة للعينة 

( 5040شعلة ، )اتختلفت الدراسات فمنها من تناول المرحلة الجامعية مثل دراسة 
، والمرحلة (  5042أبو هاشم ، )، ( 5047أحمد والحالوجي ،)، ( 5047عاشور، )، 

 .(5003حسين،)والمرحلة االبتدائية مثل دراسة  ( 5004سعادة،)الثانوية مثل دراسة  
كما في دراسة ( 5100)وأما ما يتعلق بحجم العينة ، فقد تراوحت العينة بين 

 .(Hong,2006)كما في دراسة ( 52)، ( 5002أبو فودة،)
وأستفادت الباحثة الحالية من ذلك في تحديد حجم العينة الحالية والمرحلة التي 

 .تنتمي إليها 
 :بالنسبة للنتائج 
فروق دالة إحصائياً بين إلى وجود  (Jodie et al,2000)دراسة توصلت 

فى مهارات الحكمة االتختبارية لصالح المرتفعين فى المهارات  المرتفعين والمنتخفضين
،  فى المهارات السلبيةل بينما وجدت فروق  لصالح منتخفضى التحصي ،اإليجابية 
االتختبارية الحكمة لمهارات امج ـة برنـفعاليإلى ( Ritter & Maestas,2001)ودراسة 

أبو عليا ) ، وتوصل األداءتوى ـين مسـوتحساألكاديمية التغلب على الصعوبات في 
ارات ـة بمهـة بالمعرفة المتعلقـعة الجامـطلب لدى وعيأن هناك إلى ( 5004،والوهر
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عالقة بين الحكمة االتختبارية إلى وجود ( Hong,2006) ، وتوصل لالتختبارات داد ـاإلع
جود تأثير موجب دال إلى و  (5002أبو هاشم،)، وتوصل  وبين التحصيل األكاديمي

ب لبعض مهارات الدراسة واالستذكار على مهارات الحكمة االتختبارية، ووجود تأثير موج
، وتوصل  لبعض مهارات الدراسة واالستذكار والحكمة االتختبارية على التحصيل الدراسي

أن تعلم مهارة حكمة االتختبار يؤدي إلى اعطاء تقديرات إلى أعلى إلى  (5002أبو فودة،)
عدم وجود عالقة بين درجات الحكمة  (5040ديانا حماد،)، وتوصلت  لمعامالت الثبات

أثر إلى أن هناك  (5040عزة حسين،)، وتوصلت  صيل الدراسياالتختبارية ودرجة التح
 . تنمية حكمة االتختبار على ثبات وصدق االتختبارات التحصيلية في مادة العلومل

 بين التفكير أنماط فيوجود اتختالف  عدمإلى  (5003الزعبي؛ الشريدة،)وتوصل 
لى وجود فروق إ(  5009الحموري ، )، وتوصل  واإلنسانية العلمية طلبة التتخصصات

تعزى للجنس في أساليب التفكير ، وفي مستوى انتشار األفكار الالعقالنية وأن هناك 
بعض أساليب التفكير التي تؤدي بالفرد بشكل  أكبر من غيرها إلى تبني نظام معتقدات ال 

األكاديمي  التحصيل بين دالة سالبة عالقة إلى (Zhang ,2002)عقالنية ، وتوصل 
 التفكير أسلوب مع دالة العالقة موجبة كانت بينما ،(المتحرر العالمي،)كير التف وأساليب
يمان شريف ، )، وتوصل  المحافظ هو أن أكثر األساليب شيوعا إلى ( 5044تخضير وا 

أما ( األقلي)ثم أسلوب التفكير ( التخارجي)يليه أسلوب التفكير ( الهرمي)أسلوب التفكير 
يليه أسلوب ( العالمي)لعينة فقد كان أسلوب التفكيرأدنى األساليب شيوعا لدى أفراد ا

إلى وجود ( 5042أبو هاشم ، )، وتوصل  (الداتخلي)يليه أسلوب التفكير( المحافظ)التفكير
: أساليب تفكــير مفضلة لدى طـــالب الجامعــة المصريين والسعوديين وهي على الترتيب

والحكمي، والمحلي، والمتحرر، الهرمي، واألقلي، والملكي، والتشريعي، والتنفيذي، 
 .والتخارجي 

وجود عالقة بين قلق االتختبار والدافعية إلى  (5000،الكريديس)وتوصل 
بينما لم توجد عالقة بين قلق االتختبار ، لإلنجاز لدى طالبات التتخصص العلمي

 (5004سعادة،)، وتوصلت دراسة  والدافعية لإلنجاز لدى طالبات التتخصص األدبي
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وجود فروق في متوسطات ، وق  االمتحان عند  الطلبةـقلمرتفع لى وجود مستو
نس لصالح اإلناث ولمتغير التتخصص العلمي ـلمتغير الجى درجات قلق االمتحان تعز

وللترتيب الوالدي ، م الكبيرـة ذات الحجـالح العائلـولحجم العائلة لص، لصالح العلمي
، وتوصل  يـاألساسى توـالح المسـتعليم األب لصى ولمستو، لصالح االبن األصغر

المرحلة طلبة يستتخدمها االستذكار التي تالف مهارات ـدم اتخـعإلى  (5003حسين،)
أثر إلى  (5040شعلة ، )، وتوصل  ل الدراسييـاالبتدائية باتختالف مستوى التحص

تفاعل مفهوم الذات األكاديمي مع وجهة الضبط على كل من قلق االتختبار واإلنجاز ل
 فروق دالة إحصائيا للتفاعل بينإلى عدم وجود  (5047عاشور، )، وتوصل  األكاديمي

، وتوصل في قلق االتختبار ( الكفاءة الذاتية للذاكرة( قوة - مستوى ) xما وراء الذاكرة ) 
ناثًا من المتتخصصين في اللغة إلى  (5047أحمد والحالوجي ،) أن طلبة الجامعة ذكورًا وا 

يتخص توقيت فيما  ار بمستويات مماثلة ليزية كلغة أجنبية يعانون القلق من االتختبجاإلن
مرحلتي ما قبل  القلق، تعاني الطالبات من مستويات أعلى من القلق مقارنة بالطالب في

 .وأثناء االتختبار
واستفادت الباحثة الحالية من ذلك في صياغة فرضيات الدراسة الحالية وفي 

 .وتفسير نتائج الدراسة
 :الدراسةفرضيات 

ية و أنماط التفكير لدى طالبات تختبار ائيا بين الحكمة االتوجد عالقة دالة إحص -
 .جامعة الطائف

وأنماط التفكير لدى طالبات جامعة  تختبارتوجد عالقة دالة إحصائيا بين قلق اال -
 .الطائف

لدى طالبات  تختبارية وقلق االتختبار توجد عالقة دالة إحصائيا بين الحكمة اال -
 .جامعة الطائف

 جامعة طالبات لدرجات الفعلي المتوسط بين احصائية داللة ذات فروق توجدال  -
 (21)الفرضي والمتوسط االتختبار قلق مستوى في الطائف
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 جامعة طالبات لدرجات الفعلي المتوسط بين احصائية داللة ذات فروق توجد ال -
 ( 32)الفرضي والمتوسط االتختبارية الحكمة مستوى في الطائف

 ."البات جامعة الطائفال يتختلف ترتيب أنماط التفكير بين ط -
 :للدراسةاالطار املنهجي 

 :الدراسةعنهج : أوالا 
إحداث ل طريقة في البحث تتناواستتخدمت الباحثة المنهج الوصفي وهو 

الباحث في ل ودة متاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدتخـات موجـواهر وممارسـوظ
وقد ساعد هذا المنهج في  ا،معها فيصفها ويحللهل مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاع

ية وتحديد عالقتها بأنماط التفكير وبقلق تختبار على وصف الحكمة اال هذه الدراسة
 .تختباراال

 :الدراسةحدود : ثانياا 
اقتصرت الدراسة على طالب وطالبات المستوى الرابع من طالبات  :الحدود البشرية .4

 .قسم التربية التخاصة بكلية التربية بجامعة الطائف
 .هـ4172/4173العام الدراسي  :ود الزمانيةالحد  .5
 .مدينة الطائف بالسعودية :الحدود المكانية .7

 :الدراسةعينة : ثالثا
طالبة من طالبات المستوى الرابع بقسم التربية ( 37)اشتملت عينة البحث على       

 .جامعة الطائف، تم اتختيارهم بطريقة عشوائيةبالتخاصة بكلية التربية 
 :الدراسة أدوات: رابةاا 
 (إعداد الباحثة) ية ختبارعقياس عهارات احلكمة اال( 0)

 :اهلدف عن املقياس
هو تحديد مستوى مهارات إدارة الوقت والتعامل مع ورقتي االسئلة واالجابة  

 .والمراجعة لدى طالبات جامعة الطائف
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 :بناء املقياس
 :و التاليمر المقياس بعدة تخطوات حتى وصل إلى صورته النهائية على النح

 .يةتختبار االطالع على المفاهيم النظرية المرتبطة بالحكمة اال -
االطالع على بعض المقاييس العربية واالجنبية واألطر النظرية التي تناولت  -

 عزة حسين) ،(5040،ديانا حماد )ية مثل مقياس مقياس تختبار الحكمة اال
،5045). 

 :وص  املقياس
عبارة في صورة تقريرية تصف ( 20)ن يتكون المقياس في صورته النهائية م

ويقيس المقياس تخمسة  ،يةتختبار سلوكيات الطالبات تخالل األداء في مهارات الحكمة اال
، مع ورقة األسئلةل التعام، إدارة وقت االتختبار، االستعداد لالتختبار: مهارات هي

 –نًا أحيا)وأمام كل عبارة يوجد ثالثة اتختيارات  ،المراجعة، مع ورقة اإلجابةل التعام
وزمن  ،وعلى الطالبة قراءة كل عبارة واتختيار إحدى االتختيارات الثالثة( أبداً  –دائمًا 

 .دقيقة تقريباً ( 12)حوالي  تختباراال
 :تقدير الدرجات

= درجة واحدة  ،غالباً = درجتين  ،دائماً = ثالث درجات )تحصل الطالبة على 
( 420)النهاية العظمى هى حيث  ،عن كل سؤال من األسئلة( أبداً = أحيانًا، صفر 

 .درجة
 : اخلصافص السيكوعرتية للمقياس

 :الصدق
قامت الباحثة في الدراسة الحالية باستتخدام صدق المحكمين، : صدق المحكمين -

حيث عرضت المقياس على تسعة محكمين من أساتذة علم النفس التربوي، وطلب من 
والجدول التالي رقم  ،ئها للمقياسكل منهم إبداء الرأي حول مدى وضوح كل عبارة وانتما

 .يوضح النسب المئوية التفاق السادة المحكمين على كل عبارة من عبارات المقياس( 4)
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 اتفاق السادة المحكمين على عبارات المقياس( 0)جدول 

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 فاقاالت

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

4 2282% 44 2282% 54 2282% 74 2282% 14 2282% 
5 400% 45 2282% 55 400% 75 2282% 15 2282% 
7 3383% 47 400% 57 400% 77 400% 17 400% 
1 2282% 41 3383% 51 400% 71 2282% 11 400% 
2 400% 42 2282% 52 3383% 72 400% 12 2282% 
2 400% 42 400% 52 400% 72 400% 12 3383% 
3 3383% 43 400% 53 400% 73 2282% 13 2282% 
2 2282% 42 3383% 52 3383% 72 2282% 12 400% 
9 400% 49 400% 59 400% 79 400% 19 400% 
40 400% 50 400% 70 2282% 10 3383% 20 2282% 

وعدم  ،عباراتوكانت أهم تعليقات السادة المحكمين هى إعادة صياغة بعض ال
وصياغة بعض العبارات التي تتعلق  ،استتخدام عبارات النفي تخالل صياغة العبارات

عادة عرضها عليهم بعد تختباراال قاعةبالثقة بالنفس قبل دتخول  ، وتم إجراء التعديالت وا 
 .ووافق جميع المحكمين على الصورة النهائية ،التعديل

من تخالل حساب تم حساب صدق المقياس باستتخدام صدق المحك  -
في مقياس الحكمة ( 72= ن)معامل االرتباط بين درجات العينة االستطالعية 

إعداد عبد الوهاب ، )ومقياس الحكمة االتختبارية ( إعداد الباحثة)االتختبارية 
وهى قيمة مرتفعة ودالة إحصائيًا ، مما يشير إلى ( 08217)، ووجد أنه ( 5003

 .من الصدق في قياس الحكمة االتختباريةتمتع المقياس الحالي بدرجة عالية 
 :ثبات املقياس
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العينة بفاصل زمني أسبوعين على  تختبارتم حساب ثبات المقياس بطريقة إعادة اال
، وهى قيمة جيدة (08221)وبلغت قيمة معامل الثبات  ،طالبة( 72=ن )  االستطالعية

 .يهاالنتائج التى يمكن التوصل ال فيمما يدعو إلى الثقة  ،ومقبولة
 (إعداد الباحثة)  ختبارعقياس قلق اال( 7)

هو تحديد مستوى التخوف والتوتر وبعض االعراض المصاحبة  :الهدف من المقياس
 .ات المقدمة لطالبات جامعة الطائفتختبار لالداء في اال
 :بناء املقياس

 :مر المقياس بعدة تخطوات حتى وصل إلى صورته النهائية على النحو التالي
 .يةتختبار ى المفاهيم النظرية المرتبطة بالحكمة االاالطالع عل -
االطالع على بعض المقاييس العربية واالجنبية واألطر النظرية التي تناولت قلق  -

، نعيمة ومنصور ) ،( 772، 5040،السنباطي وآتخرون )مثل مقياس  تختباراال
5041 ،799). 
 :وص  املقياس

رة في صورة تقريرية تصف عبا( 75)يتكون المقياس في صورته النهائية من 
قليلة جدا )وأمام كل عبارة يوجد ثالثة اتختيارات  تختبار،سلوكيات الطالبات تخالل قلق اال

وعلى الطالبة قراءة كل عبارة واتختيار إحدى ( كبيرة جدا -كبيرة  –متوسطة  -قليلة –
 .دقيقة تقريباً ( 70)حوالي  تختباروزمن اال ،االتختيارات الثالثة
 :تقدير الدرجات

 ،متوسطة= قليلة، درجتين = درجة واحدة  ،قليلة جدا= صفر )تحصل الطالبة على 
حيث  ،عن كل سؤال من األسئلة( كبيرة جداً = أربع درجات  ،كبيرة= ثالث درجات 

 .درجة( 452)النهاية العظمى هى 
 : اخلصافص السيكوعرتية للمقياس

  :الصدق
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لى تسعة محكمين من أساتذة صدق المحكمين، حيث عرض المقياس عتم استتخدام 
علم النفس التربوي، وطلب من كل منهم إبداء الرأي حول مدى وضوح كل عبارة وانتمائها 

يوضح النسب المئوية التفاق السادة المحكمين على ( 5)والجدول التالي رقم  ،للمقياس
 .كل عبارة من عبارات المقياس

 تختبارس قلق االاتفاق السادة المحكمين على عبارات مقيا( 7)جدول 
رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

4 400% 2 2282% 42 400% 55 400% 59 400% 

5 2282% 9 400% 42 400% 57 2282% 70 400% 

7 400% 40 400% 43 400% 51 400% 74 400% 

1 400% 44 400% 42 2282% 52 400% 75 400% 

2 2282% 45 2282% 49 3383% 52 400%   

2 3383% 47 2282% 50 2282% 53 2282%   

3 400% 41 3383% 54 400% 52 2282%   

وكانت أهم تعليقات السادة المحكمين هى االهتمام بالعبارات التي تدل على توتر 
صياغة عبارات تفيد عن أثر  ،عادة صياغة بعض العباراتوا   تختبار،الطالبة قبل اال

عادة عرضها عليهم بعد  تختبار،التخبرات السابقة في قلق اال وتم إجراء التعديالت وا 
 .ووافق جميع المحكمين على الصورة النهائية ،التعديل
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تم حساب صدق المقياس باستتخدام صدق المحك من تخالل حساب معامل  -
في مقياس قلق االتختبار ( 72= ن)ينة االستطالعية االرتباط بين درجات الع

( 5045إعداد العبيدي ، )ومقياس قلق االتختبار لطالب الجامعة ( إعداد الباحثة)
وهى قيمة مرتفعة ودالة إحصائيًا ، مما يشير إلى تمتع ( 08374)، ووجد أنه 

 .المقياس الحالي بدرجة عالية من الصدق في قياس ظاهرة قلق االتختبار
 
  :ات املقياسثب

العينة بفاصل زمني أسبوعين على  تختبارتم حساب ثبات المقياس بطريقة إعادة اال
، وهى قيمة جيدة (08222)وبلغت قيمة معامل الثبات  ،طالبة( 72=ن )  االستطالعية

 .النتائج التى يمكن التوصل اليها فيمما يدعو إلى الثقة  ،ومقبولة
  (Sternbergنربج ستري)لـ  أمناط التفكري عقياس( 3)

 (5041تعريب زاهدة أبو عيشه ، )
يهدف من استتخدام هذا المقياس إلى تحديد أنماط التفكير لدى عينة من طالبات 

 جامعة الطائف 
 :وص  املقياس

( 33)يقيس المقياس ثالثة عشر أسلوبا  من أساليب التفكير، ويتكون من 
فكير، وهى من نوع التقرير مفردة بمعدل تخمس مفردات لكل أسلوب من أساليب الت

الذاتي، وتعتمد على سؤال المفحوص عن طريقة تفكيره التي يستتخدمها تخالل أداء 
  .األشياء داتخل المدرسة أو الجامعة

ال تنطبق (تحصل الطالبة على درجات مقابل كل اتختيار من االتختيارات  :تقدير الدرجات
تنطبق بدرجة  ،ال أعرف ،غيرةال تنطبق بدرجة ص ،تنطبق بدرجة كبيرة إطالقا ، ال

 ،7 ،5، 4) ويحصل الطالبة على درجات  ،تنطبق تماماً  ،تنطبق بدرجة كبيرة ،صغيرة
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ويالحظ أنه ال توجد درجة  ،على التوالي عند اتختيار االجابة المناسبة له( 3 ،2 ،2 ،1
 .كلية للمقياس

  :صدق املقياس
من تخالل عرضه على  بحساب صدق االتختبار( 5041زاهدة أبو عيشة، )قامت 

من اساتذة علم النفس التربوي ، وكانت نسبة اتفاق المحكمين  تترواح بين ( 45)
، كما استتخدمت االتساق الداتخلي ووجدت أن جميع قيم معامالت %( 400 -% 2787)

 ( . 08004)االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى 
وذلك من  ،ق المحكمينباستتخدام صد المقياستم حساب صدق في الدراسة الحالية  -

وأتفق المحكمون على  ،تخالل عرضه على تسعة من أساتذة علم النفس التربوي
 .صالحية األداة لقياس أنماط التفكير لدى طالبات جامعة الطائف

 :ثبات املقياس
عادة ( 5040زاهدة أبو عيشة ،)قامت  بحساب ثبات المقياس بطريقتى الفا كرونباخ وا 

يع قيم معامالت الثبات مرتفعة ، وتشير إلى الثقة في ثبات التطبيق ، ووجدت أن جم
 .المقياس 

تم حساب ثبات المقياس بطريقة إعادة االتختبار بفاصل زمني وفي الدراسة الحالية 
، (08201)طالبة، وبلغت قيمة معامل الثبات ( 72=ن ) ثالثة أسابيع على عينة التقنين 

 .ثقة في النتائج التى يمكن التوصل اليهاوهى قيمة جيدة ومقبولة، مما يدعو إلى ال
 :االتساق الداخلي

تم حساب صدق االتساق الداتخلي للمقياس باستتخدام معامالت االرتباط بين درجة  -
 :والجدوا التالي يوضح ذلك ،كل عبارة ودرجة البعد
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 معامالت االرتباط بين درجات عبارات المقياس ودرجة كل بعد(  6) جدول 
 ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة ر العبارة البعد

 0822 19 0834 75 0819 41 0822 40 0812 2 التشريعي
 0821 79 0891 74 0831 45 0821 44 0822 2 التنفيذي
 0811 23 0832 24 0821 15 0879 57 0821 50 الحكمي
 0822 24 0823 12 0812 72 0824 42 0822 3 العالمي
 0827 25 0825 11 0813 51 0825 2 0821 4 المحلي
 0823 22 0822 21 0829 22 0822 27 0872 12 المتحرر
 0822 72 0821 52 0824 52 0821 55 0892 47 المحافظ
 0833 22 0831 77 0829 52 0823 49 0825 1 الهرمي
 0821 20 0829 21 0822 20 0825 17 0822 5 الملكي
 0822 29 0812 25 0812 70 0872 59 0821 53 االقلي
 0892 13 0822 10 0812 72 0832 54 0822 42 الفوضوي
 0822 27 0822 22 0832 73 0822 42 0839 9 الداتخلي
 0822 12 0821 14 0823 71 0822 43 0829 7 التخارجي
 :الدراسةنتافج 

 :نتافج الفرض األول
لحكمة ادرجات مقياس توجد عالقة دالة إحصائيا بين : " علي أنه الفرض األول ينص

 ."أنماط التفكير لدى طالبات جامعة الطائف  درجات مقياسية وتختبار اال

للكشف عن مدي " بيرسون معامل ارتباط " م استتخدام وللتحقق من صحة هذا الفرض ت
ية ودرجات تختبار وجود عالقة بين درجات طالبات جامعة الطائف في مقياس الحكمة اال

 .التالي كما هو موضح في الجدول ،أنماط التفكير 
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 درجات طالبات جامعة الطائف معامالت االرتباط بين(  7) جدول 
 درجاتهن في مقياس أنماط التفكيرتختبارية و في مقياس الحكمة اال

 الداللة الحكمة االتختبارية أنماط التفكير

من حيث 
 الشكل

 غير دالة 08072- الملكي
 دالة 0872 الهرمي

 غير دالة 08072 - الفوضوي
 دالة 0842 حادياال

من حيث 
 الوظيفة

 غير دالة 08420 التشريعي
 غير دالة 08022 - التنفيذي
 دالة 08729 القضائي

من حيث 
 المستوى

 غير دالة 08049 - العالمي
 غير دالة 08005 المحلي

من حيث 
 النزعة

 غير دالة 08049 التحرري
 غير دالة 08422 - المحافظ

من حيث 
 المجال

 غير دالة 08022 - التخارجي
 غير دالة 08054 الداتخلي

عن وجود يعرض نتائج معامل ارتباط بيرسون  يتضح من الجدول السابق والذي 
ية ودرجاتهن في تختبار بين درجات طالبات جامعة الطائف على مقياس الحكمة اال عالقة

 .(0804)مقياس أنماط التفكير عند مستوي 
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ية وكل من أنماط التفكير المتمثلة في تختبار الحكمة االوترجع الباحثة وجود ارتباط بين 
إلى ان هناك توافق بين هذه االنماط وما يؤدي إلى  ،(القضائي  –االحادي  –الهرمي )

من  تختبارية وتدفع الطالبة على اإلجابة الصحيحة للمفردات ذات االتختبار الحكمة اال
ن معرفة لمادة الموضوع متعدد متضمنة أدلة تخارجية من أجل الحصول على درجة دو 

 :حيث سعت الطالبات في النمط ،فيها تختبارالتي تم اال

إلى تنظيم األمور حسب األهمية والترتيب، يضعن أهدافهن في على شكل  :الهرمي
هرمي حسب أهميتها وأولويتها، ويستمتعون بتنفيذ األعمال وفق ترتيب معين،ويتدرجن في 

التميز بالواقعية والمنطقية في تناولهم منظمون جدا حلولهم للمشكالت واتتخاذ القرارات، و 
 .(2، 5004، ردادي  )وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه  ،،المشكالت

وكذلك عندما يواجهن العديد من المهام  ،إلى تقسيم وقتهن على المهام بالتساوي :االحادي
قلون من مهمة إلى أتخرى يطلب منهن تنفيذها فإنهم يبدؤون بالعمل بواحدة منها، وينت التي

وتتفق هذه  ،دون تحديد أولوياتها، ويرون أن كل المهمات واألعمال مهمة ومتساوية
 . Sternberg  (1994,24)النتيجة مع ما أشار إليه 

إلى تفضيل األعمال التي تشمل على تحليل األشياء وتصنيفها ومقارنتها،  :القضائي
يم القواعد واإلجراءات، وتحليل، إصدار األحكام، ويميلن إلى انتقاد أعمال اآلتخرين، وتقي

وتتفق هذه النتيجة مع  ،وكتابة المقاالت النقدية، ولديهم قدرة كبيرة على التتخيل واالبتكار
 .(Sternberg,1997,24) .ما توصل إليه

 :نتافج الفرض الثاني
قلق  درجات مقياستوجد عالقة دالة إحصائيا بين : " علي أنه الفرض الثاني و ينص

 ."أنماط التفكير لدى طالبات جامعة الطائف درجات مقياس  و تختباراال

للكشف عن مدي " بيرسون معامل ارتباط " م استتخدام وللتحقق من صحة هذا الفرض ت
ودرجات أنماط  تختباروجود عالقة بين درجات طالبات جامعة الطائف في مقياس قلق اال

 .كما هو موضح في الجدول التالي ،التفكير 
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 معامالت االرتباط بين متوسطات درجات طالبات جامعة الطائف(  3) جدول 
 ومتوسطات درجاتهن في مقياس أنماط التفكير تختبارفي مقياس قلق اال

 الداللة قلق االتختبار أنماط التفكير

من حيث 
 الشكل

 غير دالة 08009 الملكي

 غير دالة 0845 الهرمي

 دالة 08999 الفوضوي

 غير دالة 0801 االحادي

من حيث 
 الوظيفة

 غير دالة 08010- التشريعي

 غير دالة 08545- التنفيذي

 غير دالة 08097 القضائي

من حيث 
 المستوى

 دالة 08310 العالمي

 غير دالة 08072 المحلي

من حيث 
 النزعة

 غير دالة 08049 التحرري

 غير دالة 08019- المحافظ

من حيث 
 المجال

 دالة 08220 التخارجي

 غير دالة 08030 الداتخلي

وجود  عنبيرسون يعرض نتائج معامل ارتباط  يتضح من الجدول السابق والذي 
ودرجاتهن في  تختبارعالقة بين درجات طالبات جامعة الطائف على مقياس قلق اال

 .(0804)بعض أنماط التفكير عند مستوي 
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ن أنماط التفكير المتمثلة في وكل م تختباروترجع الباحثة وجود ارتباط بين قلق اال
حيث ظهرت على الطالبات الالتي تتميز بهذه  ،(التخارجي  –العالمي  –الفوضوي )

وكذلك بعض األعراض المرضية التي  ،اتتختبار األنماط بظهور قلق وتوتر عند دتخول اال
 :حيث النمط تختبار،يتختفي أثرها بمجرد تخروج الطالبة من اال

ات ذوات هذا النمط بتفضيل التعامل مع القضايا التي حيث تميزت الطالب :الفوضوي
يصعب على اآلتخرين حلها، ويمكنهن االنتقال من مهمة إلى أتخرى بسهولة ألن جميع 
المهمات ذات أهمية متساوية بالنسبة لهم، ويرى هؤالء أن حل مشكلة واحدة يقود إلى حل 

عدد ممكن من المهمات  مشكالت أتخرى مساوية في أهميتها، ويحاول هؤالء إنجاز اكبر
وتتفق هذه النتيجة  ،مما يجعلهن متوترات ولديهن قلق أثناء أداء المهام ،في الوقت نفسه

 ( .74، 5002إلهام وقاد ، )مع ما توصل إليه 

حيث كانت تتميز الطالبات ذوات هذا النمط باالهتمام بالقضايا الرئيسة أكثر  :العالمي
جعل الكثير من المعلومات المقررة في الكتب المقررة  مما ،من االهتمام بتفاصيل األمور

ولديهن المقدرة على التعامل مع المواقف الغامضة، والعموميات،  ،ال ينتبهون إليها
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل  ،وذلك أيضا يزيد من قلق الطالبات ،وتجاهل التفاصيل

 (Sternberg, 1997, 47).اليه 

بات ذوات هذا النمط إلى االنبساط، والعمل الجماعي مع حيث رغبة الطال :التخارجي
 تختباربصورة مفردة يحقق قلق اال تختبارجعل اال ،الفريـق، ولديهم حس اجتماعي عالي

كما أنهن يفضلن  طلب المعلومات من األصدقاء أكثر من القراءة الذاتية، وعلى  ،لديهن
رة ال يستطعن استيعابها بسهولة ذلك فان الكثير من المعلومات المدونة في الكتب المقر 

 ،لديهن تختبارلعدم توافر الفرص للمذاكرة مع زميالتها بشكل دائم مما يسبب قلق اال
 (Sternberg, 1997, 48) وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه 

 :نتافج الفرض الثالث
كمة الح درجات مقياس توجد عالقة دالة إحصائيا بين" : علي أنه الفرض الثالث وينص

 ."لدى طالبات جامعة الطائف  تختبارقلق االدرجات مقياس  ية وتختبار اال
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للكشف عن " معامل ارتباط الرتب لبيرسون " وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استتخدام 
ية تختبار مدي وجود عالقة بين درجات طالبات جامعة الطائف في مقياس الحكمة اال

وهى قيمة دالة عند مستوى  ،(08101)ه ووجد أن تختبار،ودرجاتهن في مقياس قلق اال
(0804 ) 

 تختبارحيث أن قلق اال ،يةتختبار والحكمة اال تختباروُترجع الباحثة وجود العالقة بين قلق اال
وحتى إن تم  ،ات بصورة جيدةتختبار يتسبب في عرقلة الطالبات عن االستعداد لال
أدائهن أقل تخالل  مما أظهر تختبار،االستعداد فإنه يعرقلهن عن التركيز تخالل اال

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه  ،يةتختبار ات ويعوقهن عن الحكمة االتختبار اال
 .(5040، المالكي )

 :نتافج الفرض الرابع
المتوسط ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين " أنه ينص الفرض الرابع على

المتوسط و  تختبارطالبات جامعة الطائف في مستوى قلق االالفعلي لدرجات 
  ."(37)الفرضي

للمجموعة الواحدة بعد ( ت) اتختباروللتحقق من صحة هذا الفرض تم استتخدام 
والذي يتحدد بنصف  ،لدى طالبات جامعة الطائف تختبارتحديد متوسط فرضي لقلق اال

 :وجاءت النتائج كما بالجدول التالي ،الدرجة

لي والفرضي على مقياس قلق وداللتها للفروق بين المتوسط الفع( ت)قيم (  2) جدول 
  تختباراال

الدرجة  المقياس
 الكلية

المتوسط 
 الفرضي

المتوسط 
 الفعلي

االنحراف 
 المعياري

قيم 
(ت)  

مستوى 
 الداللة

 دالة 3802 41821 32891 21 452 قلق االتختبار
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في اتجاه  تختبارجاءت دالة في قلق اال( ت)أن قيمة  السابقيتضح من الجدول 
لدى طالبات جامعة الطائف أعلى  تختبارمما يعني أن مستوى قلق االالمتوسط الفعلي؛ 

 .من المتوسط

لدى طالبات جامعة الطائف نظرًا  تختباروترجع الباحثة إرتفاع مستوى قلق اال
وللضغوط النفسية التي تقع علي عاتق الطالبة سواء أكانت ضغوًطا أسرية متمثلة في 

تقدير، أم ضغوطا مدرسية متمثلـة فـي  رغبة األسرة في تفوقها وحصولهم علي أعلي
والحرص علي عدم الفشل، وارتفاع  ،المنافسة بين الطالبة للحصول على معدالت مرتفعة

وتتفق هذه  ،مستوي طموح الطالبات في االلتحاق ببرامج الدراسات العليا بعد التتخرج
 .(790، 4991، الطيب )النتيجة مع ما أشار إليه 

 :نتافج الفرض اخلاعس
المتوسط ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين "نص الفرض التخامس على أنه ي

والمتوسط ية تختبار طالبات جامعة الطائف في مستوى الحكمة االالفعلي لدرجات 
 ." (43)الفرضي

للمجموعة الواحدة بعد ( ت) اتختباروللتحقق من صحة هذا الفرض تم استتخدام 
والذي يتحدد  ،دى طالبات جامعة الطائفية لتختبار تحديد متوسط فرضي للحكمة اال

 :وجاءت النتائج كما بالجدول التالي ،بنصف الدرجة

 وداللتها للفروق بين المتوسط الفعلي( ت)قيم  ( 4) جدول 
 يةتختبار والفرضي على مقياس الحكمة اال

الدرجة  المقياس
 الكلية

المتوسط 
 الفرضي

المتوسط 
 الفعلي

االنحراف 
 المعياري

قيم 
 (ت)

 مستوى
 الداللة

الحكمة 
 االتختبارية

420 32 32833 42872 0817
4 

غير 
 دالة
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دالة في غير جاءت ( 08174)والتي تساوي  (ت)أن قيمة (  3) يتضح من الجدول 
ية لدى طالبات جامعة الطائف تختبار ية مما يعني أن مستوى الحكمة االتختبار الحكمة اال

 .المتوسط تساوي

الى ية لدى طالبات جامعة الطائف تختبار ة االمستوى الحكم نزوعوترجع الباحثة 
نظرًا الفتقارهن إلى بعض المهارات الالزمة لتوافر الحكمة المتوسط وعد ارتفاعها 

حيث يميل أغلبهن إلى مذاكرة ملتخصات  تختبارية والمتمثلة في االستعداد لالتختبار اال
ادارة الوقت تخالل  وعدم الرجوع إلى المرجع األصلي ومهارة تختبارليلة اال فيالمقررات 

والمتمثلة في اتختيار االسئلة السهلة والبدء بها وترك الصعبة الى نهاية الوقت  تختباراال
بشكل جيد مثل إهمال قراءة التعليمات  تختباروعدم  التعامل مع ورقة اال ،للتفكير فيها

الطالبات ولعل ذلك يظهر أداء  ،وأتخيرًا المراجعة لالجابات بعد االنتهاء من الحل ،وفهمها
 ,Xue- chun , 2006)أنه أقل مما يطمحن إليه وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه 

88 ) 

 :نتافج الفرض السادس
ال يتختلف ترتيب أنماط التفكير بين طالبات جامعة "ينص الفرض السادس على أنه 

 ."الطائف

على ترتيب وللتحقق من صحة هذا الفرض استتخدمت الباحثة الدرجة المعيارية للتعرف 
 :وجاءت النتائج كما بالجدول التالي ،أنماط التفكير لدى طالبات جامعة الطائف
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 الدرجة المعيارية لترتيب أنماط التفكير لدى طالبات جامعة الطائف ( 3)دولج
 الرتبة الدرجة أنماط التفكير

من حيث 
 الشكل

 1 4839 الملكي

 5 4822 الهرمي

 3 4823 الفوضوي

 44 4814 االحادي

من حيث 
 الوظيفة

 45 4852 التشريعي

 9 4821 التنفيذي

 7 4822 القضائي

من حيث 
 المستوى

 2 4822 العالمي

 40 4811 المحلي

من حيث 
 النزعة

 2 4822 التحرري

 4 5831 المحافظ

من حيث 
 المجال

 4 4823 التخارجي

 47 0817- الداتخلي

ر السائد لدى طالبات جامعة الطائف يأتي يتضح من الجدول السابق أن نمط التفكي
وفي  ،"النمط المحافظ" في المرتبة األولى التمسك بالقواعد والقوانين وهو ما يعرف 

المركز الثاني وضع األهداف في صورة هرمية علي حسب أهميتها وأولويتها وهو ما 
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رين وأعمالهم وجاء في المركز الثالث رغبتهن في الحكم علي اآلتخ" النمط الهرمي "يعرف 
وهو ما يعرف بالنمط  ،واإلرشاد والتوجيه ،وتقييم البرامج ،والتتخيل واالبتكار وكتابة النقد

وربما يرجع ذلك إلى حرص طالبات جامعة الطائف على االلتزام والتمسك " القضائي 
والذي تعتقد  ،بالقوانين وكراهية األمور الغامضة ورفضهن للتغيير والحرص والنظام

أنه نما عند طالبات الجامعة بناًء على رغبة أولياء األمور والحرص على االلتزام  الباحثة
مما  ،ارتقاء بناتهن في التعليم فيبالقواعد والنظم وأمور الشريعة اإلسالمية ورغبة منهم 
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار  ،تسبب في إنتقال هذه االنماط من التفكير على الطالبات

 . (732،  5002،اطي أبو المع)إليه 
 :توصيات الدراسة

بتحديد أنماط التفكير للطالب والطالبات عند التحاقهم بالجامعة ، وتصنيفهم  االهتمام -4
على التكيف مع  قادرين، ليصبحوا والتدريس لهم بطرق تتناسب مع تلك االنماط 

 .الجامعيةمتطلبات حياتهم 
 .بين الطالبات تختباراالالحرص على مراعاة الفروق الفردية في قلق  -5
مما يحسن من ، ات تختبار إعداد دورات تدريبية للطالبات عن كيفية االجابة عن اال -7

 .ية لديهنتختبار الحكمة اال
 :حبوث عقرتحة

 تختبارقلق اال تحسين الحكمة االتختبارية في تتخفيففعالية برنامج تدريبي قائم على  -4
 .لدى طالبات جامعة الطائف

ية في االتجاه نحو التعلم تختبار مج تدريبي قائم على تحسين الحكمة االفعالية برنا -5
 .والدافعية لالنجاز األكاديمي

 ،دراسة النماط التفكير لدى طالبات الكليات العلمية واالنسانية بجامعة الطائف -7
 .وقلق االتختبار لديهن وعالقتها باالتجاه نحو التعلم

لدى طالبات تحسين الحكمة االتختبارية روني في فعالية استتخدام البوتفوليو االلكت -1
 .جامعة الطائف
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 قافمة املراجع
 :المراجع العربية: أوال

أسـاليب التفكير المميزة لألنماط المتختلفة .(5002)جالل يوسف ، أبو المعاطي 
 .112 - 732، ( 19)42، المجلة المصرية للدراسات النفسيةللشتخصية، 

نظرية الذكاء الناجح، الذكاء التحليلي واالبداعي  .(5002)أبو جادو، محمود محمد، 
  .ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع :عمان. والعملي

  الهاشمية الجامعة طلبة وعى درجة .(5004) محمود، و الوهر  محمد ،عليا أبو
 وعالقة وتقديمها لالمتحانات اإلعداد بمهارات المتعلقة المعرفية وراء ما بالمعرفة

 الجامعة إليها، ينتمون التي والكلية التراكمي ومعدلهم الدراسي همبمستوا ذلك
 .41 - 4،  (4)52 التربوية، العلوم دراسات مجلة األردنية،

النموذج البنائى التنبؤى لمهارات الدراسة والحكمة .(5002)أبو هاشم ، السيد محمد 
، لية التربيةمجلة كية والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية، تختبار اال

 . 530 – 540، (22)، العدد (4)جامعة المنصورة،  المجلد 
 دراسة : ستيرنبرج نظرية ضوء فى التفكير أساليب( . 5042)أبو هاشم ، السيد محمد 

 وعلم التربية رسالة. الجامعة طالب من وسعودية مصرية عينتين بين مقارنة
 .405– 12،33،  النفس

أستقصاء القلق من االتختبار (. 5047)، أنسام علي أحمد ، حسين علي والحالوجي 
مجلة ابحاث كلية التربية . لدى طلبة الجامعة المتتخصصين في اللغة االنجليزية 

 . 392-332، ( 7)45،  االساسية
النموذج البنائي للعالقة بين توجهات الهدف  .(5002)محمد حسانين محمد  ،حسانين

سية واالداء االكاديمي لدى عينة من طالب المعرفي والضغوط النف تختباروقلق اال
 .231 – 274 ،(4)72 ،مجلة كلية التربية ببنها .كلية التربية ببنها

 تختباراال وقلق االستذكار لمهارات النسبى اإلسهام .(5003)سعيد  محمد حسين،  حسين
 متفاوتى االبتدائية المرحلة لتالميذ األكاديمى باألداء التنبؤ في نحوه واالتجاه
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 – 521، ( 21)43، المجلد  ،النفسية للدراسات المجلة المصرية التحصيل،
777 . 

 لدى الالعقالنية واالفكار التفكير أساليب بين العالقة( . 5009)الحموري ، فراس محمد 
 . 29 -72، ( 7)40،  والنفسية التربوية العلوم مجلة.  اليرموك جامعة طلبة

 طلبة لدى التفكير أساليب( . 5044) ريف تخضير ، ثابت محمد و إيمان ، محمد ش
 . 420 -422، ( 5)40،  مجلة أبحاث كلية التربية األساسية. الموصل جامعة

 لدى االجتماعية والمسؤولية االمتحان قلق  .(5004)حسن احمد  صالح، الداهري 
 ومللعل العراقية المجلة.  التعليمية العينا منطقة مدارس في الثانوية طالبات المرحلة

 .70-44، ( 5)4، االجتماع وعلم والنفسية التربوية
  .وائل دار  :عمان .النفسية الصحة مبادئ .(5002)حسن احمد  صالح، الداهري 
 القطرية الوطنية اللجنة ات،تختبار اال تقديم استراتيجيات تدريس .(5002)حمزة ،  دودين

 .443 - 405،  425،  التربية مجلة والعلوم، والثقافة للتربية
 اتختبارية باالداء الناتج من تختبار عالقة الحكمة اال .(5040)فهمي على حماد ، ديانا 

من متعدد مبني وفق نموذج راش لدى طالبات كلية التربية  اتختبارتحصيلي ذي 
 ،كلية التربية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،للبنات االقسام االدبية بجامعة ام القرى

 .جامعة أم القرى
 وتتخصصه الطالب بنوع وعالقتها يةتختبار اال الحكمة .(5004) حسن ينز ،  يرداد

 .71 - 4،   79 ،بالزقازيق التربية كلية مجلة الدراسي، وتحصيله
 .المسيرة دار  :عمان .النفسية الصحة .(5005)جميل  سامر، رضوان 

 وبعض لإلنجاز بالدافعية وعالقته تختباراال قلق .(5000)الكريديس  سالم ،  ريم
 .بالرياض االبتدائية المرحلة معلمات إلعداد التربية كلية طالبات لدى لمتغيراتا

 .جامعة الملك سعود التربية، كلية ،ماجستير غير منشورة رسالة
أنماط التفكير وعالقتها بالسلوك العداوني لدى ( . 5041)زاهدة ، جميل أبو عيشة 

 ، 79،  رشاد النفسيمجلة اال .  السنة التحضيرية في جامعة الطائف طالبات
557- 527. 
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 لدى طلبة الشائعة التفكير أساليب .(5003)محمد ،  الشريدةو ؛  عبد اهلل طالل، الزعبي 
 .الدراسي والتتخصص والمستوى الجنس من بكل وتأثرها طالل بن الحسين جامعة
 – 407، ( 5)  2،  دمشق ،وعلم النفس للتربية العربية الجامعات اتحاد مجلة
452 . 

. االرشاد النفسي المصغر للتعامل مع المشكالت الدراسية.(5000)محمد حامد ، هران ز 
 .عالم الكتب: القاهرة

 مستوى على والديموغرافية النفسية المتغيرات بعض أثر .(5004) احمد  جودتسعادة ، 
 البحوث مركز مجلة . فلسطين شمال في العامة الثانوية طلبة لدى االمتحان قلق

 . 505 – 434،  ( 47)52، التربوية
عبد السميع العقباوي ، أحالم و عمر اسماعيل  ،وعلي في، السيد مصطالسنباطي
ومستوى الثقة بالنفس لدى  تختباردافع اإلنجاز وعالقته بمستوى قلق اال .(5040)

،  مجلة كلية التربية بالزقازيق. دراسات تربوية ونفسية .طالب المرحلة الثانوية
33  ،772-725. 

 وجهة مع االكاديمي الذات مفهوم تفاعل أثر( . 5040)عبدالسميع محمد الجميل شعلة،
 التدريب طالب لدى االكاديمي االنجاز و االتختبار قلق من كل على الضبط
 مجلة كلية التربية بجامعة عين شمس. القرى أم جامعةب المعلمين بكلية الميداني

 ،71(7 ) ،797- 173 . 
 مكتبة  :الكويت .األولي طبعةال النفسي، اإلرشاد .(5007)الحميد  عبد منذر، الضامن 

 .الفالح
مكتبة المعرفة  :القاهرة .مبادئ الصحة النفسية(. 4991)محمد عبد الظاهر  ،الطيب

  .الجامعية
أساليب التفكير وعالقتها باساليب اتتخاذ القرار ( . 5002)عاشور ، أحمد حسن 

،  نهامجلة كلية التربية بجامعة ب. االكاديمي لدى عينة من طالب الجامعة 
42(31 ) ،550 – 529. 

http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
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 للذاكرة الذاتية الكفاءة و الذاكرة وراء ما مكونات تباين( . 5047)عاشور ، أحمد حسن 
 طالب لدى الثقافة نمط و االتختبار قلق مستوى بتباين األكاديمي والتحصيل
 .131 -142، ( 5)422مجلة كلية التربية بجامعة االزهر ، . الجامعة

 وعالقته غزة بمحافظة السكر مرضي لدي القلق .(5005)ان سعيد رضو  الكريم عبد
اإلسالمية  الجامعة التربية، كلية ،ماجستير غير منشورة رسالة المتغيرات، ببعض
 .بغزة

ثر برنامج تدريبي لمهارة حكمة االتختبار على أ( . 5003)عبد الوهاب ، محمد محمود 
. طلبة كلية التربية بالمنيامستوى األداء التحصيلي وقلق االتختبار لدى عينة من 

 .، كلية التربية ، جامعة المنيا رسالة ماجستير غير منشورة 
قلق االتختبار وعالقته بالمكانة االجتماعية (. 5045)العبيدي ، مظهر عبد الكريم سليم 
 .721 – 772،  12مجلة الفتح ، . والنفسية لدى طالب الجامعة 

دار  :عمان. النظرية والتطبيق: فس المعرفيعلم الن(. 5001) ، يوسف عدنانالعتوم 
 .المسيرة للنشر والتوزيع

 لدى الدراسي والتحصيل تختباراال قلق بين العالقة معرفة .(4999)ملحم ، العجمي 
 رسالة .لديهن القلق ودرجة االدبية لألقسام باإلحساء للبنات التربية كلية طالبات

 .مانجامعة ع ،كلية التربية ،ماجستير غير منشورة
ية لطالب المرحلة تختبار أثر تنمية الحكمة اال .(5040)أحمد محمد حسين، عزة 

رسالة ماجستير  .تحصيلي في مادة العلوم اتختباراالعدادية على ثبات وصدق 
 .جامعة بنى سويف ،كلية التربية ،غير منشورة

 نشرالمسيرة لل دار  :عمان .االطفال لجميع التفكير تعليم .(5003)يوسف ، قطامي 
 .والتوزيع

 .تصميم التدريس .(5000)قطامي ، ماجد و نايفة ، يوسف و أبو جابر ، قطامي 
 .دار الفكر :عمان
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( . 5040) محمد ، عباس ؛ عبدالعزيز ناصر ، المغربي ؛ عيسى أحمد ، اللوغاني
 التربية كلية لطالب التفكير أساليب بروفيالت كمحددات المتخية السيطرة أنماط

 .525 - 507 ص ص ، األساسية التربية كلية مجلة.  الكويت لةبدو  األساسية
ية لدى عينة من تختبار بالحكمة اال تختبارعالقة قلق اال .(5040)ذياب عايض  ،المالكى 

  ،رسالة ماجستير غير منشورة. طالب المرحلة الثانوية بمحافظة الليث التعليمية
 .جامعة أم القرى ،كلية التربية

الكتاب  اتختبارأثر استتخدام  .(5002)محمود محمد ، راهيم وحنان عبد اهلل اب ،نجالء
المفتوح ذي المستويات المعرفية العليا على تحصيل مادة االحياء وتنمية مهارات 

مجلة كلية  .لدى طالبات المرحلة الثانوية تختبارالتفكير الناقد وتخفض معدل قلق اال
 .522 – 557 ،(23)42 ،التربية ببنها

 ودورها العربية الجامعات في األكاديمية المراكز .(5002) العزيز عبد حصال، النصار 
 استشراق مؤتمر إلى مقدمة عمل ورقة ،الدراسية الطالب مهارات تنمية في

 إبريل 54 الشيخ،  شرم التقني، والتعليم العام العالي والتعليم التعليم مستقبل
5002. 

. بالدافـعيـة لإلنـجـاز تختباره قلق االعالقتـ.(5041)بن زاهي  ،غزال و منصور ،نعيمة
 .103 -799 ،(42)العدد  ،العلوم االنسانية واالجتماعيةمجلة 

 نظرية في ضوء الشائعة التفكير أساليب .(5045)عواد  ابو محمد ؛ فلاير ، نوفل 
 النجاح جامعة مجلة الجامعات االردنية، طلبة لدى العقلية الذاتية الحكومة
 .4523 - 4543، ( 2)52 ،(النسانيةا العلوم) لألبحاث

بكل من مفهوم الذات  تختبارعالقة قلق اال(. 5002)باني دغشن الرشيدي  ،نيان
 ،رسالة ماجستير غير منشورة .والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية

 .جامعة الملك سعود ،كلية التربية
ب التعلم وتوجيهات الهدف لدى أساليب التفكير وعالقتها بأسالي( . 5002) ، وقاد الهام

،  رسالة دكتوراه غير منشورة. طالبات المرحلة الجامعية بمدينة مكة المكرمة 
 .كلية التربية ، جامعة أم القرى 
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