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ىهداءاإل
 

مل اسجكِ سلم املعشفة للىصىل إىل جلك املشجبة العلمٍة  إال بعذ جهذ مه الحعب    

الزي وبحغً وأٌاها كاوث هً أمً رلك والسهش وأول مه حفزوً للىصىل إىل طمىحً 

اجلاوب املضًء الزي وىس يل دسبً ومسحقبلً هً أوثِ أمً الغالٍة كم هلكثِ وجعبثِ 

ومشضثِ وكنثِ على   أشذ أملكِ جقىلني يل أسٌذ أن جنجحً وجشفعً سأسً ألفحخش 

 .را حققثُ ما جشٌذٌه فأهذي لكِ هزا اجلهذ املعشيف املحىاضع  ا بكِ وها  او

 ...... أمً              

 . ومله أهلكحه السنىن فأحشق سين شبابه لنحقذ ووكىن

 ....... أبً                         

 . ومله كاوىا ساعذي على ختطً كثري مه العقبات  

 إخىجً وأخىاجً                                   .......        
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ىشكرىوامتنان
  

بسم اهلل و الحمد هلل الذي أنعم عمينا الصبر والعزيمة إلتمام ىذا الجيد 
المتواضع ... والصالة والسالم عمى نبينا محمد نبي الرحمة وعمى آلو 

 وصحبو أجمعين.                                     
ن من ِنعم اهلل أيضًا عمى عبدِه ِشكُر من أعانو عمييا, وال يسعني في ىذا  وا 
المقام إال أن أتقدم لتمك اليد البيضاء  أعني أستاذي عمي  عبد الرحيم 
صالح المشرف عمى ىذا البحث الذي جاد بعممو الغزير, ولما أجزلو عمَي 

, ياتو السديدةراجعتو القيمة وتوجيمن مالحظات عدلت من البحث و كذلك م
وآراءه الصائبة , فكان يقرأ كل ما تكتبو الباحثة , فيوجو ويصوب , ويفتح 

ب العمم والمعرفة, أسأل اهلل أن يجعمو المباحثة ما استغمق عمييا من أبو 
تحت عين رعايتو , ويرزقو ما تقر بو عينو , ويحفظو لنا معممًا وناصحًا 

 أمينًا....
إلى لجنة السمنار الذين كان ليم األثر في بعض وأتقدم بوافر الشكر والثناء 

 د سالم ىاشم حافظ / أ.م. د أحمد المالحظات عمى إنضاج الدراسة )أ.م.
 ( جوني عبد الكاظم

ومن باب الوفاء والعرفان بالجميل أتقدم بشكري الجزيل  إلى أساتذتي في 
قسم عمم النفس لما قدموه من تعاون وحرصيم الشديد عمى طالبيم في 

 قديم محاضرات تخص البحث لكي يكتسب الطالب المعرفة في ذلك...ت
 

ىالباحثةى         
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 ملخص البحث
طبٌت اٌ فٟ شخص١خ اٌضشٚس٠خ اإلِىب١ٔبد اٌّؼشف١خ أؽذٜرؼذ اٌؾىّخ االخزجبس٠خ  

ِضً اٌزؤًِ ٚاٌزخ١ّٓ )اٌّؼشف١خ  اٌّٙبسادجؼض ث رّزؼٗػٍٝ ِذٜ  اِؤشش إر رؼذغبِؼٟ، اٌ

دساع١خ ِشرفؼخ، ٌىٛٔٙب رّٕؼ اٌطٍجخ اٌمذسح  دسعبد رؾم١ك٠غزط١غ  ال دٚٔٙب لذ، ِٚٓ (ٚاٌزؾ١ًٍ

ىبف١خ ؽٛي االِزؾبْ، اٌّؼشفخ اٌ ٗاٌصؾ١ؾخ ؽزٝ ػٕذِب ال رىْٛ ٌذ٠ اإلعبثبدػٍٝ رؼشف ثؼض 

بالِزؾبٔبد ث اٌّزؼٍمخِشبػش اٌمٍك  ٚاٌغ١طشح ػٍٝاألعٛثخ،  ٚرٕظ١ُاألعئٍخ ػٍٝ فُٙ  وزٌه رغبػذٖ

اٌذساع١خ رزطٍت ألصٝ دسعبد ا١ٌمظخ ٚاالٔزجبٖ، فؤْ  بدثّب أْ اإلعبثخ ػٍٝ االِزؾبٔ، ٚاٌذساع١خ

طٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ال ٠شوضْٚ ثذسعخ  عؼًفٟ  ِٓ اٌّؾزًّ أْ ٠غبُ٘ ضؼف اٌغ١طشح االٔزجب١٘خ

لذ  ، ِّبثشىً ع١ذ األعئٍخ اٌؼ١ٍّخاالِزؾب١ٔخ، ٚرمذ٠ُ اإلعبثبد ػٍٝ  األعئٍخوبف١خ ػٍٝ ِطبٌت 

ٚ٘زا ِب دفغ اٌجبؽضخ إٌٝ . رؾم١ك إٌغبػ فٟ اٌّٛاد اٌذساع١خ ػٍٝ ٠ُٙشىً رٌه رؾذ٠ب أِبَ لذسار

 أ٘ذاف اٌجؾش اٌزٟ رزّضً ثـزؼشف:ِؾبٌٚخ اإلعبثخ ػٍٝ 

 .اٌؾىّخ االخزجبس٠خ ٌذٜ طٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب. 1

 : ِزغ١شاد ػٍٝ ٚفك٠خ ٌذٜ طٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌفشٚق ػٍٝ ِم١بط اٌؾىّخ االخزجبس. 2

 (أٔبس –روٛس ) غٕظاٌ. أ

 (اإلٔغبٟٔ –اٌؼٍّٟ ) اٌزخصص اٌذساعٟ . ة

 ( اٌذوزٛساٖ  –اٌّبعغز١ش) ٔٛع اٌذساعخ . ط

 .اٌغ١طشح االٔزجب١٘خ ٌذٜ طٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب. 3

 :ػٍٝ ٚفك ِزغ١شاداٌفشٚق ػٍٝ ِم١بط اٌغ١طشح االٔزجب١٘خ ٌذٜ طٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب . 4

 (أٔبس –روٛس ) غٕظاٌ. أ

 (اإلٔغبٟٔ –اٌؼٍّٟ ) اٌزخصص اٌذساعٟ . ة

 ( اٌذوزٛساٖ  –اٌّبعغز١ش) ٔٛع اٌذساعخ . ط

 . اٌؼاللخ االسرجبط١خ ث١ٓ اٌؾىّخ االخزجبس٠خ ٚاٌغ١طشح االٔزجب١٘خ  ٌذٜ طٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب. 5

,  اٌزٕبعجٟػ١ٕخ ػشٛائ١خ طجم١خ راد اٌزٛص٠غ  ثبخز١بسٚرؾم١مب أل٘ذاف اٌجؾش لبِذ اٌجبؽضخ         

١ٍبد اإلٔغب١ٔخ فٟ اٌىاٌؼ١ٍّخ ٚ األلغبَ فٟ ِٓ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌجب ٚطبٌجخطب( 333)اٌزٟ ثٍغذ 

ٚؽزٝ رغزط١غ اٌجبؽضخ ل١بط ِزغ١شٞ اٌجؾش فئٔٙب لبِذ ثزجٕٟ ِم١بط , اٌزبثؼخ إٌٝ عبِؼخ اٌمبدع١خ

ع١ٍّبْ ٚسداٞ )ٚاٌّؼشة إٌٝ اٌؼشث١خ ِٓ لجً ( 1995, ١ٍِّبْ ٚا٠جً ) ـاٌؾىّخ االخزجبس٠خ ٌ
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ثزجٕٟ ِم١بط وزٌه لبِذ اٌجبؽضخ  , فمشح ( 33)ٚرىْٛ اٌّم١بط ثص١غزٗ إٌٙبئ١خ ِٓ (,  2333,

فئْ ,  ٚثّب أْ اٌّم١بط ُوزت ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ , (Deery-beery,2002)لـ  اٌغ١طشح االٔزجب١٘خ

ٚرىْٛ اٌّم١بط , اٌّؾى١ّٓ االوفبءٛاعطخ ِغّٛػخ ِٓ اٌجبؽضخ لبِذ ثبعزخشاط صذق رشعّزٗ ث

ِٚٓ أعً اٌزؤوذ ِٓ ِذٜ ِالئّخ  أدارٟ اٌجؾش ٌطٍجخ اٌذساعبد , فمشح ( 18)ثص١غزٗ إٌٙبئ١خ ِٓ 

ذق اٌص)ِٓ صذق االدار١ٓ ثٛاعطخ  دأر رؤوذ, ب لبِذ ثبعزخشاط صذلّٙب ٚصجبرّٙباٌؼ١ٍب فؤٔٙ

 رُ اعزخشاط صجبد االدار١ٓ ثٛاعطخ طش٠مخ أػبدحفٟ ؽ١ٓ ( ِٚؤششاد صذق اٌجٕبء, اٌظب٘شٞ

ٚثٍغ صجبد ِم١بط اٌؾىّخ االخزجبس٠خ ثٛاعطخ أػبدح , ٚطش٠مخ اٌفب وشٚٔجبؿ, االخزجبس

أِب دسعخ صجبد . دسعخ ( 3.716)فٟ ؽ١ٓ صجبرٗ ثطش٠مخ اٌفب وشٚٔجبؿ , دسعخ( 3.912)االخزجبس

وّب ثٍغذ دسعخ , دسعخ ( 3.759)خزجبس ِم١بط اٌغ١طشح االٔزجب١٘خ  فمذ ثٍغذ ثطش٠مخ أػبدح اال

ٚثؼذ اٌزؤوذ ِٓ صذق ٚصجبد أدارٟ اٌجؾش لبِذ . دسعخ( 3.715)اٌضجبد ثطش٠مخ اٌفب وشٚٔجبؿ 

اٌجبؽضخ ثبعزخشاط ٔزبئظ اٌجؾش ثٛاعطخ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼبدالد االؽصبئ١خ اٌزٟ رّضٍذ ثبعزؼّبي 

ٓ ِغزمٍز١ٓ ِٚؼبًِ اسرجبط ث١شعْٛ ِٚؼبدٌخ أٌفب االخزجبس اٌزبئٟ ٌؼ١ٕخ ٚاؽذح ٚاالخزجبس اٌزبئٟ ٌؼ١ٕز١

ٌالرغبق اٌذاخٍٟ ٚرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ اٌضالصٟ ٚاخزجبس ش١ف١ٗ ٌٍّمبسٔبد اٌجؼذ٠خ ٚرٛصٍذ اٌذساعخ إٌٝ 

 :إٌزبئظ االر١خ

 .غ طٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌؾىّخ االخزجبس٠خ ػٕذ أداء االِزؾبٔبد اٌذساع١خ ز٠زّ.1

 :ػٍٝ ٚفك ِزغ١شادػٍٝ ِم١بط اٌؾىّخ االخزجبس٠خ را دالٌخ اؽصبئ١خ ق فش ١ٌظ ٕ٘بن .2

 (أٔبس –روٛس ) غٕظاٌ. أ

 (اإلٔغبٟٔ –اٌؼٍّٟ ) اٌزخصص اٌذساعٟ . ة

 (.اٌذوزٛساٖ  –اٌّبعغز١ش) ٔٛع اٌذساعخ . ط

 .٠ؼبٟٔ طٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ِٓ رذٟٔ اٌغ١طشح االٔزجب١٘خ.3

 :ػٍٝ ٚفك ِزغ١شادػٍٝ ِم١بط اٌغ١طشح االٔزجب١٘خرا دالٌخ اؽصبئ١خ ق فش ١ٌظ ٕ٘بن.4

 (أٔبس –روٛس )غٕظاٌ. أ

 (اإلٔغبٟٔ –اٌؼٍّٟ ) اٌزخصص اٌذساعٟ . ة

 (. اٌذوزٛساٖ  –اٌّبعغز١ش) ٔٛع اٌذساعخ . ط

ث١ٓ اٌؾىّخ االخزجبس٠خ ٚضؼف اٌغ١طشح االٔزجب١٘خ ٌذٜ ( ضؼ١فخ)ٚعٛد ػاللخ اسرجبط١خ عبٌجخ .5

 .طٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

 :ٚاعزىّبال ٌٍغٛأت اٌّزؼٍمخ ثبٌجؾش اٌؾبٌٟ فمذ أٚصذ اٌجبؽضخ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزٛص١بد ِٕٙب        
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ثؼش اٌطّؤ١ٕٔخ فٟ ٔفٛط طٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ ضٛء رٛف١ش ث١ئخ أوبد١ّ٠خ إِٔخ رزغُ . 1

اٌذساع١خ اٌضشٚس٠خ، ٚرشغ١ؼُٙ ػٍٝ ِٛاصٍخ اٌذساعخ ِٓ  ثبالعزمشاس ٚاٌضجبد ٚرٛف١ش اٌّغٍزضِبد

 .خالي اٌّىبفآد ٚاٌذسعبد اٌزؾص١ٍ١خ

ثشاِظ ٚأٔشطخ رٙزُ ثبٌمذساد اٌّؼشف١خ ٌذٜ اٌطٍجخ ِضً االٔزجبٖ ٚاٌزاوشح ٚؽً اٌّشىالد،   رٛف١ش. 2

 . ٚاال٘زّبَ ثزطج١ك ثشاِظ رؼٍُ اٌزفى١ش

 :وّب الزشؽذ اٌجبؽضخ ػذداً ِٓ اٌّمزشؽبد ِٕٙب  

 .  إعشاء دساعخ اسرجبط١خ ث١ٓ اٌؾىّخ االخزجبس٠خ ِٚٙبساد االعززوبس ٌذٜ طٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 1

إعشاء دساعخ رزٕبٚي ػاللخ اٌغ١طشح االٔزجب١٘خ ٚاٌخٛف ِٓ اٌفشً اٌذساعٟ ٌذٜ طٍجخ اٌذساعبد . 2

 . اٌؼ١ٍب
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 ذ شكش ٔايخُبٌ

 ن –ط  يهخض انشعبنت ببنهغت انؼشبٛت
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 46 (بشٔد بُج)إًَرج انًظفبة االَخمبئٛت ل  3

4 
انفشق بٍٛ انذسخبث انكهٛت نهًدًٕػت انؼهٛب ٔانذَٛب ػهٗ يمٛبط 

 انحكًت االخخببسٚت
64 

5 
يذٖ اسحفبع يؼبيالث االسحببط بٍٛ دسخت انفمشة ٔانذسخت انكهٛت 

 ػهٗ انًمٛبط
65 



 - ع  -

 

 73 انخٕصٚغ االػخذانٙ نًمٛبط انحكًت االخخببسٚت 6

7 
انفشق بٍٛ يخٕعطٙ ٔاَحشاف دسخبث انًدًٕػت انؼهٛب ٔانذَٛب 

 ػهٗ يمٛبط انغٛطشة االَخببْٛت
77 

8 
يذٖ اسحفبع دسخبث انؼاللت االسحببطٛت بٍٛ دسخت انفمشة 

 ٔانذسخت انكهٛت نًمٛبط انغٛطشة االَخببْٛت
78 

 83 انخٕصٚغ االػخذانٙ ػهٗ يمٛبط انغٛطشة االَخببْٛت 9

14 
األٔصاٌ انًئٕٚت نًٓبساث انحكًت االخخببسٚت نذٖ طهبت 

 انذساعبث انؼهٛب
88 

11 
نحكًت االخخببسٚت ٔفك يخغٛش االٔعبط انحغببٛت ػهٗ يمٛبط ا

 ٔانخخظض انذساعٙ دُظان
94 

اَخشبس دسخبث انؼاللت بٍٛ انحكًت االخخببسٚت ٔانغٛطشة  12

 االَخببْٛت نذٖ طهبت انذساعبث انؼهٛب
143 

 
 ثبج ادلالحق

 

سلى 

 انًهحك
 انؼُٕاٌ

سلى 

 انظفحت

 117 إنٗ طهبت انذساعبث انؼهٛب اعخبٛبٌ اعخطالػٙ 1

 118 حغٓٛم يًٓتكخبة  2

 119 أعًبء انغبدة انًحكًٍٛ فٙ حمٕٚى يمٛبعٙ انبحث 3

 124 آساء انًحكًٍٛ ػهٗ يمٛبط انحكًت االخخببسٚت بظٛغخّ األٔنٛت 4

 124 يمٛبط انحكًت االخخببسٚت انًٕصع ػهٗ ػُٛت انخحهٛم االحظبئٙ  5

 127 يمٛبط انحكًت االخخببسٚت بظٛغخّ انُٓبئٛت 6

 134 هٛضٚتديمٛبط انغٛطشة االَخببْٛت ببنهغت االَ 7

 131 انًمذو انٗ انًحكٍٛآساء انًحكًٍٛ ػهٗ يمٛبط انغٛطشة اإلَخببْٛت  8

 135 يمٛبط انغٛطشة االَخببْٛت انًٕصع ػهٗ ػُٛت انخحهٛم االحظبئٙ 9

 137 يمٛبط انغٛطشة االَخببْٛت ببنظٛغت انُٓبئٛت 14



 

 الفصل األول

 التعريف بالبحث
 مشكلة البحث -
 أهمية البحث -
 أهداف البحث -
 حدود البحث -
 مصطلحات البحث -
 

 

 



 ............................................ الفصل األول : التعريف بالبحث

 

2 

 مشكلة البحث :

الطلبة أثناء  تعد االختبارات التحصٌلٌة أحدى اإلجراءات األكادٌمٌة التً ٌواجهها      

دراستهم الجامعٌة، إذ تعمل هذه االختبارات على قٌاس المعلومات والخبرات والمهارات التً 

اكتسبوها من المحاضرات الجامعٌة، وتحدد مدى كفاءتهم من أجل االنتقال إلى مرحلة متقدمة 

عون من التعلٌم؛ وبالرؼم من أن الطلبة ٌتلقون وٌتعلمون نفس الخبرات، وٌواجهون وٌخض

إلى اختبارات تحصٌلٌة واحدة، فؤن علماء نفس القٌاس أشاروا إلى مجموعة من العوامل 

ٌمكن أن تتدخل فً عملٌة قٌاس الدرجات التحصٌلٌة، إذ لٌس جمٌع ما تعبره عنه هذه 

الدرجات هً حصٌلة خبراتهم ومعلوماتهم الدراسٌة، وإنما قد ٌرجع بعضها إلى ما ٌتمتعون 

عدهم على التعامل مع أسئلة االمتحان بحكمة وفطنة عندما ال توجد لدٌهم به من أمكانٌة تسا

                   المعرفة الكافٌة حول اإلجابة الصحٌحة.

" بعد أن الحظوا شكوى بعض الطلبة لمانٌوهذا ما أكدته دراسة "ثورنداٌك" وأٌبل وم 

من ضعؾ إمكانٌاتهم فً الحصول على درجات مرتفعة فً االختبارات التحصٌلٌة رؼم أنهم 

قد أعدوا لها االستعداد الجٌد بٌنما حصل طلبة آخرون على درجات مرتفعة بالرؼم من أن 

وعة األخٌرة، إلى مستوى مذاكرتهم لالمتحان كان اقل جهداً، وقد ٌعود ارتفاع درجات المجم

 (. 296، ص2013أن مستوى حكمتهم االختبارٌة كانت مرتفعة )وادي، 

لذا تظهر الحكمة االختبارٌة فً معرفة كٌفٌة التعامل مع االختبارات بشكل جٌد مثل    

تحدٌد اإلجابات الصحٌحة للمفردات ذات االختٌار من متعدد، وربط فقرات االمتحان مع 

الحل الصحٌح، واتباع التعلٌمات، وتنظٌم وقت اإلجابة على  بعض من اجل التوصل إلى

 (. 59ص 2010االمتحان ..وؼٌرها )المالكً ، 

وبهذا الصدد تشٌر نتائج الدراسات النفسٌة والتربوٌة إلى أن ضعؾ حكمة الطلبة فً  

اإلجابة على االختبارات التحصٌلٌة له نتائج سلبٌة على دافعٌة الطلبة الدراسٌة، وفهمهم 

االختبارٌة  ( أن تدنً الحكمة2001لذاتهم، ومستقبلهم الدراسً، إذ وجدت دراسة )عبادة، 

بشكل إٌجابً فً ظهور قلق االمتحان، وتدنً الثقة بالنفس، وانخفاض  هملدى الطلبة كان ٌس

الفاعلٌة الذاتٌة، كذلك ارتبطت مع ضعؾ المهارات الجٌدة فً الدراسة واالستذكار، وظهور 
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نحو المواد الدراسٌة، مما ٌترتب علٌه انخفاض المستوى التحصٌلً لدى الطلبة، اتجاه سلبً 

 (.  213، ص2001ومن ثم الشعور بعدم الرضا)عبادة، 

 & Kalechstein, Hocevar)وتوصلت دراسة كالٌشتٌن وهوسٌفار وكالٌشتٌن  

Kalechstein, 1988)  إلى أن الطلبة الذٌن ٌفتقدون إلى الحكمة االختبارٌة تكون عقولهم

مشؽولة بالخوؾ من االمتحان، وٌشعرون بالتهدٌد، ولدٌهم صورة سلبٌة حول ذاتهم، وحتى 

لو نجحوا فً االمتحان فؤنهم ٌعزون ذلك إلى الحظ والصدفة، ولٌس إلى جهودهم الذاتٌة، 

سً موقفا ضاؼطا وعصٌبا، وٌجعل من أدائهم أو وهذا ما كان ٌجعل من االمتحان الدرا

،  (Takallou, 2015,p.121)إجاباتهم الدراسٌة ؼٌر طبٌعٌة مقاٌسة بالطلبة اآلخرٌن  

( أن الضؽوطات النفسٌة الناتجة عن 2007)ماكٌنا وزمالإها،اشارت دراسة فضال عن ذلك 

ن التوتر الناجم عن ضعؾ تدنً الحكمة االختبارٌة لها أثار نفسٌة وبدنٌة على الطلبة، أل

هم فً ظهور االضطرابات السٌكوسوماتٌة االمتحان كان ٌسالقدرة فً اإلجابة على 

Psychosomatic ،مثل القولون العصبً، وارتفاع ضؽط الدم، ومشكالت حساسٌة الجلد ،

فهم ٌشعرون بالقلق، وٌعانون من ارتفاع مستوى التوتر النفسً، مما ٌضعؾ من كفاٌة 

)Doyle, -Nicholson& Hopkingن فً أداء نشاطاتهم التعلٌمٌة المتنوعة الممتحنٌ

)2014, p.179.  

) & Mahamed, Gregory وأوستن جرٌجوري ، محمد وأسفرت نتائج دراسة 

Austin,2006)  أن الطلبة الذٌن ٌسجلون درجات منخفضة على الحكمة االختبارٌة كانوا

ٌظهرون استنتاجات عقلٌة ضعٌفة على األسئلة الفكرٌة، وٌشعرون بسرعة الملل من البقاء 

فً االمتحان، وٌظهرون ارتباطات انفعالٌة متدنٌة مع المهمات الدراسٌة، ومن ثم فؤنهم 

 ) & Mahamed, Gregoryٌلون إلى تؤجٌلهاٌرفضون االمتحانات الدراسٌة، وٌم

Austin,2006,p.8) كذلك توصلت دراسة دٌفور وستٌوارت وستٌوارت ،(DeVore, 

Stewart, & Stewart, 2016)  إلى أن ضعؾ الحكمة االختبارٌة ارتبطت بدرجة

التً ٌستطٌع فً ضوئها  metacognitiveمنخفضة مع استراتٌجٌات ما وراء المعرفة 

قبة أدائهم أثناء االمتحان، إذ كانت العٌنة تعانً من تشتت فً مستوى التركٌز على الطلبة مرا
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 & ,DeVore, Stewart)االمتحان، وصعوبة فً كٌفٌة تقدٌم اإلجابة الصحٌحة

Stewart, 2016,p.2)     

أن الحكمة االختبارٌة لها عالقة الى بعض الدراسات النفسٌة وفً هذا الصدد اشارت  

 Diamond and)دراسة داٌموند و إٌفانزاشارت بالمكون المعرفً لدى الطلبة، إذ 

Evans,1972)   ًودراسة سارناك(Sarnacki,1979)  أن الحكمة االختبارٌة ٌمكن الى

اء أن تشترك مع عملٌة معالجة المعلومات، واالستٌعاب القرائً، واالنتباه البصري عند أد

، (Sarnacki,1979,p.253)و (Diamondand Evans,1972,p.146)االمتحان 

ألن فهم أسئلة االمتحان، والمطالب التً تحملها، واختٌار الطلبة لالختٌار من متعدد، قد 

تتطلب من الطلبة توجٌه عملٌاتهم االنتباهٌة والتحكم بها وفق ما ٌرؼب به األساتذة من أجابه 

وٌلدرمه دراسة موزر و الٌه صلتالب. وهذا ما تواالمتحانٌة من مطأو ما تحمله األسئلة 

(Mozer, Wildermh ,2009) وجدت أن الحكمة االختبارٌة تتضمن نوعٌن من  ذا

استراتٌجٌات التحكم المعرفً،  ٌتمثل األول بالتحكم الخارجً الذي ٌوجٌه االنتباه إلى 

المثٌرات البصرٌة مثل ورقة االمتحان، وطرٌقة كتابة األسئلة، فً حٌن ٌتمثل النوع الثانً 

المعلومات التً حفظها الطالب حول مادة بالتحكم الداخلً الذي ٌوجه االنتباه إلى المثٌرات و

 . (Mozer, Wildermh,2009,p.125) االمتحان

العالقة  ذات السٌاق، ومن منظور معرفً ستقوم الباحثة بالتعرؾ على وفً  

االرتباطٌة بٌن الحكمة االختبارٌة والسٌطرة االنتباهٌة لدى طلبة الدراسات العلٌا، والسٌما أن 

إلى أن ضعؾ السٌطرة االنتباهٌة له نتائج سلبٌة على اشارت نفسٌة الدراسات واألدبٌات ال

األداء المعرفً لدى الطلبة، ألن ضعؾ السٌطرة االنتباهٌة، ال ٌساعد الطلبة فً االنتباه إلى 

أكثر من مثٌر فً نفس الموقؾ، وٌإدي إلى سوء استٌعاب وتخزٌن المادة الدراسٌة وتذكرها، 

، المعرفٌة مما ٌجعل الطلبة ٌفشلون فً معالجة المعلومات وٌكون دلٌل على قلة الموارد

-86ص ،2013، آخرونوٌجعل مستوى ادائهم متدنٌا على االمتحانات الدراسٌة )صالح و

88 .) 
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( التً Deeberry & Reed, 1996دراسة دٌبٌري ورٌد ) اشارت الٌههذا ما و        

وجدت أن مواجهة المتعلم الذي ٌعانً من صعوبة السٌطرة المعرفٌة على المواقؾ الدراسٌة 

الضاؼطة )مثل االمتحانات(، تتوجه سٌطرته االنتباهٌة نحو المثٌرات بطرٌقة ؼٌر مرنة، 

وهذا ما ٌسبب النقص فً معالجة الموارد المتوفرة والمتاحة ضمن مكون الضبط التنفٌذي 

لذاكرة العاملة، وتحول موارد االنتباه بعٌدا عن المهمة المواجهة مما ٌإدي إلى المركزي ل

(، وهذا ما توصلت إلٌه دراسة 256،ص 2018ضعؾ األداء الدراسً العام  )زٌاد 

( التً وجدت عالقة اٌجابٌة بٌن ضعؾ Rothbart & Bates, 2006)روثبارت وبٌتس 

 & Rothbart)كادٌمً واالنجاز الدراسًالسٌطرة االنتباهٌة وتدنً مستوى األداء اال

Bates, 2006, p.122)  إذ أن أداء الواجبات والمهام الدراسٌة ٌتطلب منا التمتع ،

بمستوٌات مرتفعة من االنتباه والمرونة والتفكٌر، فنحن عندما نواجه مهمة تعلٌمٌة )شفوٌة أو 

دورا كبٌرا فً المهام التً  تحرٌرٌة( فؤنه ٌجب توظٌؾ شبكة االنتباه التنفٌذي التً تإدي 

تتطلب كبح االستجابة للمعلومات ؼٌر الضرورٌة، وتحوٌل طاقاتنا المعرفٌة نحو الخبرات 

التً لها عالقة بالمهمة المطلوبة، ومن دون ذلك فؤن الفرد سٌعانً من فقدان المرونة العقلٌة 

 (88-86، ص2013كطان وعلً،  )صالح و

مالإه" إلى أن تدنً السٌطرة االنتباهٌة ال ترتبط مع روثبارت وزوبهذا الصدد ٌشٌر " 

األداء الدراسً فحسب، وإنما تتداخل مع مشكالت وظٌفٌة متنوعة، ألن هذا النوع من التدنً 

ٌنتج عنه ضعؾ األداء المعرفً عند مواجهة مهام ضاؼطة أو مهددة )مثل ضعؾ كبح 

اجهة(،  وبما أن ضعؾ األداء السلوكٌات الروتٌنة، وإٌجاد حلول سرٌعة للمشكالت المو

المعرفً ال ٌمكن الفرد من النجاح فً أداء واجباته وأعمال الٌومٌة، وال ٌساعده فً مواجهة 

المخاطر، فؤنه ٌثٌر مشاعر الخوؾ والقلق واإلحباط، والعٌش فً حالة من الخطر أو سوء 

 (. 3-2، ص 2017التوافق )الجباري،

إذ أن األفراد الذٌن تنخفض لدٌهم  (Baddeley, 1986) دراسة بادلًاشارت  

السٌطرة اإلنتباهٌة ، ٌعجزون عن رعاٌة ذاتهم بصورة جٌدة، وٌواجهون صعوبات فً أداء 

أعمالهم بصورة مفٌدة من دون مساعدة اآلخرٌن، وٌواجهون المشكالت فً البٌئات التعلٌمٌة 
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راون وزمالإه ) ، كذلك أسفرت نتائج دراسة ب(Baddeley, 1986, p.212)أو المهنٌة 

Brown et.al, 2001 وجود عالقة بٌن مشاعر القلق واالكتئاب والمعاناة من السٌطرة )

المنخفضة، ألن الفشل المعرفً الناجم عن االنتباه عند أداء الوظائؾ الٌومٌة فً  االنتباهٌة

البٌت والمدرسة والعمل ٌسبب للفرد الشعور باإلحباط والمرارة واالكتئاب الذي قد تصل 

 .(Brown et.al, 2000, p.217)% لدى األفراد  40نسبة إلى 

بعض طلبة الدراسات العلٌا  عن أن ها، فضالبحثبمشكلة  الباحثة اإلحساسجاء ومن هنا 

ضعؾ السٌطرة فً إدارة أظهروا درجات متدنٌة على االختبارات التحصٌلٌة،  االذٌن سجلو

، إذ ٌظهر ذلك فً ضوء االندفاع عند (1)امتحاناتهم الدراسٌة، وتوجٌه انتباههم عند اإلجابة

صلة باالمتحان الدراسً، مما قراءة األسئلة أو كتابة األجوبة، وتدافع األفكار التً لٌس لها 

ٌشكل تحدٌا كبٌرا أمام مستقبلهم االكادٌمً، وزٌادة مشاعر القلق من االمتحانات الدراسٌة. 

وبصدد هذه المشكلة، ستحاول الباحثة اإلجابة عن بعض بالتساإالت الملحة منها، هل ٌتمتع 

االجابة على االختبارات طلبة الدراسات العلٌا فً جامعة القادسٌة بالحكمة االختبارٌة عند 

 التحصٌلٌة؟، وما عالقتها بالسٌطرة االنتباهٌة؟ وهل ستختلؾ درجات اإلجابة على المتؽٌرٌن 

 الدراسة؟نوع والتخصص الدراسً و جنسوفق بعض المتؽٌرات مثل العلى 
 

 أهمية البحث

الطلبة الدارسٌن فٌها بصورة  إلى كافة توجه المإسسات الجامعٌة طاقاتها واهتماماتها 

، إذ تنطلق هذه المإسسات من فلسفات تربوٌة بصورة خاصة طلبة الدراسات العلٌا عامة و

ترى أن الطالب فً المراحل العلٌا من التعلٌم وصل إلى مرتبة متقدمة من المعرفة والخبرة، 

صقل  لك فؤنوهذا ما ٌإهله إلى أن ٌكون باحثا أو عالما متمٌزا فً مجال تخصصه، لذ

 عدادهم بصورة جٌدة مسإولٌة علمٌة كبٌرة. إإمكانٌات الطلبة المعرفٌة و

ن تطوٌر قدرات الطلبة حول كٌفٌة اإلجابة على إ  عتقد عالم نفس القٌاس "كرونباخ" وٌ 

االختبارات أحدى االمكانٌات التً ٌجب االهتمام بها، وٌظهر ذلك فً ضوء ما تتركه من 

                                                           
التوصل إلى ذلك من خالل توجٌه بعض األسئلة إلى عٌنة صؽٌرة من طلبة الدراسات العلٌا فً كلٌة اآلداب تم  (1)

 . (1)ملحق/ الدراسٌة الذٌن سجلوا درجات منخفضة فً بعض االمتحانات والتربٌة فً جامعة القادسٌة
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خصٌتهم العلمٌة والنجاح فً مهماتهم الدراسٌة، فوجد "كرونباخ" أن أثار جٌدة فً إعداد ش

فً منظم ٌساعدهم على أداء الذٌن ٌمتلكون الحكمة االختبارٌة ٌنجحون فً تطوٌر أسلوب معر

المعرفٌة واالمتحانات بطرٌقة مرٌحة وفاعلة؛ وهذا األثر ٌعمم على الحٌاة الدراسٌة  امالمه

 (. 297-296،ص2013والمهنٌة، وتجعل من أدائهم مرتفعا )وادي،

لذا حظً مفهوم الحكمة االختبارٌة بعناٌة المتخصصٌن فً القٌاس والتقوٌم التربوي  

لقدرات المعرفٌة التً ٌمتلكها الطالب، فً العقود السابقة، الذي ٌبدو اثره واضحا فً ا

وٌوظفها فً مواقؾ االختبار، وٌستفاد منها فً الكشؾ عن االجابة الصحٌحة، أو صٌاؼتها 

 درجاتإال أنها تساعده فً تحقٌق أعلى بطرٌقة جٌدة حتى لو لم تكن لدٌه اإلجابة الصحٌحة، 

 (. 2، ص2018)السعدي ، التحصٌل الدراسً

أهمٌة وضرورة تمتع الطلبة  إلىالدراسات النفسٌة والتربوٌة تشٌر  وبهذا الصدد 

ن إ   (Musch &Broder,1999)موش وبوردر  بالحكمة االختبارٌة، إذ وجدت دراسة

اتسام الطلبة بالحكمة االختبارٌة ٌجعلهم ال ٌعانون من قلق االمتحان، وٌتمتعون بمدركات 

أنفسهم عند اإلجابة على أسئلة االمتحان   إٌجابٌة حول قدراتهم الدراسٌة، وٌكونون واثقٌن من

(Musch &Broder,1999, p.105) كذلك وجدت دراسة أنوجبوزي وآخرون ،

(Onwuegbuzie et al ,2001)   ن الطلبة الذٌن ٌسجلون درجات مرتفعة على مقٌاس إ

الحكمة االختبارٌة ٌكونون من ذوي التحصٌالت الدراسٌة المرتفعة، وٌمتلكون مهارات 

ة أكثر فاعلٌة مقاٌسة بالطلبة ذوي المستوٌات التحصٌلٌة المتدنٌة، كذلك وجدت الدراسة دراسٌ

أن الطلبة ذوي الحكمة االختبارٌة المرتفعة كانوا جٌدٌن فً عملٌات التذكر وتنظٌم الوقت 

، وإذا (Onwuegbuzie et al ,2001, p.238)ولدٌهم اتجاهات إٌجابٌة نحو التعلٌم  

ن تنمٌة مستواها لدى إ  ات الطلبة المعرفٌة والدراسٌة، فبارٌة تتعلق بقدركانت الحكمة االخت

الطلبة ٌحسن من درجاتهم التحصٌلٌة وزٌادة معرفتهم بقدراتهم الذاتٌة، وٌقلل من انفعال قلق 

ن االهتمام بالحكمة االختبارٌة إ  ( الذي وجد 2008إلٌه )أبو هاشم، االمتحان، وهذا ما توصل

االنفعالٌة المتعلقة باالمتحان، وٌجعلهم ٌحققون مستوٌات أدائٌة  من المشكالتلدى الطلبة ٌحد 

نهم إ  ٌجابٌة فً أداء االمتحان، لذلك فمرتفعة، وٌطور لدٌهم االتجاهات واالستعدادات اإل
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سٌكونون جٌدٌن فً التعامل مع الضؽوطات والتوترات الناتجة عن الموقؾ االختباري )أبو 

( إلى أن تطوٌر Chance, 1992"جنس" ) اشارت دراسةك (، كذل232،ص2008اشم،ه

الحكمة االختبارٌة لدى الطلبة، ال ٌحسن من عملٌاتهم فً معالجة واستٌعاب النصوص 

القرائٌة فحسب، وإنما عثر على نتائج إٌجابٌة تصاحب هذه العملٌة مثل تبنً اتجاهات إٌجابٌة 

رة على فهم المعانً وتحلٌل النصوص نحو القراءة، وزٌادة مستوى الدافعٌة، وتطور القد

نجد أن الحكمة االختبارٌة ال تتعلق بإجابة  أن ، إذ(Chance, 1992, p.232) المعقدة

الطلبة فً الدراسات العلٌا على أسئلة االمتحان فقط، وإنما تمتد نتائجها إلى كٌفٌة معالجة 

فً القراءة، وزٌادة قدراتهم المعلومات، وارتفاع مستوى الدافعٌة االكادٌمٌة، ورؼبة الطلبة 

 اللؽوٌة والعقلٌة على استٌعاب المفاهٌم المعقدة فً المحاضرات الدراسٌة.

تكون للحكمة االختبارٌة  ن من الممكن أن  إ  نتج الباحثة للنتائج السابقة تست وفقعلى  

ارتباطات إٌجابٌة مع القدرات المعرفٌة، ولكن إذا كان التمتع بالحكمة االختبارٌة له عالقة 

بقدرة الطلبة على الفهم والتذكر وتحلٌل النصوص، فهل ٌمكن أن تكون لها عالقة بقدرة 

الدراسٌة المهمة؟ الطلبة فً السٌطرة على انتباههم فً ضوء توجٌهه وتحوٌله نحو المعلومات 

السٌما أن النظرٌات التً ظهرت حول االنتباه وكٌفٌة السٌطرة علٌه، تبٌن أنه عملٌة عقلٌة 

نشطة تكمن أهمٌتها بوصفها أحدى المتطلبات الرئٌسة للعدٌد من العملٌات العقلٌة مثل 

ال ٌكون  اإلدراك والتذكر والتفكٌر والتعلم ومعالجة المعلومات، فمن دون هذه العملٌة ربما

، 2010)الزؼلول، المعرفٌة امواضحا، وقد ٌفشل فً أداء المه إدراك الفرد لما ٌدور حوله

( الذي وجد أن قدرة Sternberg, 2003العالم ستٌرنبرغ ) توصل الٌهوهذا ما  (. 95ص

الفرد فً توجٌه انتباهه نحو مثٌرات معٌنة  تساعده على التعامل مع كمٌات محدودة من 

لمنتقاة من كم هائل من المعلومات بكفاءة عالٌة، فنحن عندما نركز طاقاتنا العقلٌة المعلومات ا

على أداء مهمة ما، فإن سلوكنا الذي ٌتبع ذلك ٌصبح تحت ضبطنا ووعٌنا الكامل، ألننا نقرر 

شعورٌاً أي المثٌرات نركز علٌها وأي المثٌرات نهملها وهذا ما ٌسهل عملٌة التعلم والتذكر 

 (.57، ص2012)العتوم، والتفكٌر 
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الدراسات التً أجرٌت على السٌطرة االنتباهٌة، ومنها دراسة اشارت وبهذا الصدد  

ن الطلبة الذٌن لدٌهم سٌطرة معرفٌة واعٌة عند توجٌه االنتباه إ  ( Posner,2005بوسنر )

 وتحوٌله، ٌكونون أكثر قدرة فً معالجة هذه المثٌرات، وفهمها، وخزنها بصورة ناجحة فً

إلى أن السٌطرة  Smith, 2008)(، كذلك توصل سمٌث )Posner,2005الذاكرة )

المعرفٌة على أنظمة االنتباه تزود الفرد باإلمكانٌة على مراقبة المثٌرات البصرٌة والسمعٌة، 

والتحول اإلنتباهً بمرونة بٌن استجابات متنوعة، بهدؾ توجٌه التركٌز نحو االستجابة 

مناسبة ، السٌما أثناء أداء ا ،وكؾ المشتتات أو االستجابات ؼٌر الاألمثل والمحافظة علٌه

( و"كان Kail, 1990دراسة "كٌل") اشارت الٌه، وهذا ما Smith, 2008)جدٌدة ) اممه

( أن السٌطرة االنتباهٌة تزٌد من السعة المعرفٌة فً Kane  et.al , 2001وزمالإه" )

بر عدد من التمثٌالت المعرفٌة، واستبعاد الذاكرة العاملة من أجل معالجة وأحتواء أك

المعلومات األقل ارتباطا بالمهمة التعلٌمٌة المواجهة، وهذا ما ٌمكن المتعلم من استٌعاب 

 (12، ص2017الموقؾ التعلٌمً، واكتساب الخبرات التعلٌمٌة الضرورٌة )الجباري، 

اإلنتباهٌة   أن السٌطرة (Baddeley & Hitch)بادلً وهٌتش وفً هذا الصدد ٌرى  

تتم ضمن مركز الشعور فً الذاكرة العاملة ، بمعنى أن هذا النوع من السٌطرة ٌمنح الفرد 

الوعً واإلرادة فً التحكم بالمثٌرات المعالجة، ومن ثم ٌجعل الفرد مرنا من الناحٌة العقلٌة 

، أو فً التعامل مع المعلومات بكفاءة مرتفعة، سواء فً عملٌة ربطها مع مثٌرات سابقة

توصلت دراسة (، و9-7، ص 2017تخزٌنها، أو التوصل إلى أفكار جدٌدة )الجباري،

إلى أن أنظمة السٌطرة االنتباهٌة ال  (Posner, & Petersen,1990)بوسنر وبٌترسون 

تتعلق بالمثٌرات المكتوبة أو الشفهٌة فحسب، وإنما تظهر كفاٌتها فً عملٌتً معالجة وخزن 

سمعٌة، لهذا نجد أن المتعلمٌن ذوي السٌطرة االنتباهٌة المرتفعة المعلومات البصرٌة وال

ٌكونون أكثر قدرة فً االنتباه والحفظ إلى العروض المرئٌة والسمعٌة فً عملٌات التعلم )مثل 

بذوي  ةاالفالم الوثائقٌة، وعرض البٌانات بصٌؽة جداول ومخططات صورٌة( مقاٌس

. فضال عن (Posner, M.I,& Petersen,1990,p.25)السٌطرة االنتباهٌة المتدنٌة 

( أن المتعلمٌن ذوي Muris & Hofman , 2008مورٌس وهوفمان  )ذلك وجدت دراسة 
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السٌطرة االنتباهٌة المرتفعة ٌكونون قادرٌن على منع تداخل  االفكار االقتحامٌة  المجهدة 

، 2015 )الشمري ، للمتعلم، التً تبعث على القلق )مثل سوؾ أرسب فً االمتحان(

(، كما وجد "كاهن مان وزمالإه" أن ذوي السٌطرة االنتباهٌة المرتفعة ٌتسمون 18ص

كذلك توصلت دراسة .  (27، ص2018بالذكاء وقوة الذاكرة والمرونة المعرفٌة )الداودي، 

( إلى أن السٌطرة اإلنتباهٌة تساهم فً جعل المتعلم قادرا على تنظٌم أفكاره 2012)صفٌة، 

طرة علٌها، وقادرا على مراقبة ذاته، وهذا ما ٌمنحه االمكانٌة على التخطٌط وسلوكه والسٌ

جهة التحدٌات التً تفرضها لتعلمه وتنظٌم ذاته، وٌكون أكثر كفاءة فً حل مشكالته، وموا

أن السٌطرة االنتباهٌة قدرة مهمة ٌجب  ( إذ 24،ص2012فٌة الصعبة )صفٌة ، المعر امالمه

سات العلٌا، ألن ارتفاع مستوى هذه القدرة ٌجعلهم أكفاء معرفٌا فً ان ٌتمتع بها طلبة الدرا

فهم محاضراتهم الدراسٌة، ومحاولة أعدادها، واإلجابة عن األسئلة العلمٌة المهمة، واالبتعاد 

وفقا لما سبق ترى الباحثة أن أهمٌة البحث الحالً تظهر  عن المعلومات ؼٌر الضرورٌة. 

 فً اآلتً:

 :نظريةاوال. االهمية ال

المعرفً والدراسً لدى طلبة الدراسات  ٌنتهتم الدراسة الحالٌة فً التركٌز على الجانب .1

العلٌا، إذ ٌتعلق متؽٌري البحث بقدرة الطلبة فً توظٌؾ امكانٌاتهم المعرفٌة من أجل 

 الوصول إلى األداء المعرفً والتحصٌلً األمثل.

. ٌتعلق متؽٌري البحث بقدرة الطلبة على معالجة المعلومات الدراسٌة، وكٌفٌة تحلٌل 2

 وتفسٌر المواقؾ التعلٌمٌة، ومدى قدرتهم فً النجاح باالمتحانات الدراسٌة. 

أن متؽٌري البحث ٌساهمان فً تنظٌم الذات  ت الباحثةإن من خالل مراجعة األدبٌات وجد. 3

األكادٌمٌة  امالتخطٌط لمواقؾ التعلم واالمتحان، وتحدي المهاالكادٌمٌة، والقدرة على 

 الصعبة.

على مدى  اً . تعد الحكمة االختبارٌة قدرة دراسٌة مهمة لكل طالب جامعً، كونها مإشر4

امتالك الطالب بعض القدرات المعرفٌة )مثل التؤمل والتخمٌن والتحلٌل( التً ٌستطٌع فً 

 والواجبات الدراسٌة. ضوئها النجاح فً أداء االمتحانات
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. تعد السٌطرة االنتباهٌة احدى القوى المعرفٌة التً لها مكانة مهمة فً البناء المعرفً 5

وعملٌاته، فهً جوهر عمل الذاكرة العاملة، وعملٌة ضرورٌة فً معالجة المعلومات 

 وتخزٌنها.

 االهمية التطبيقية: -ثانيا  

. ٌعد البحث الحالً من أولى الدراسات التً قامت بربط الحكمة االختبارٌة بالسٌطرة 1

 االنتباهٌة لدى طلبة الدراسات العلٌا )حد علم الباحثة(.

على عاتقها تطوٌر المجتمع األكادٌمً، وبناء  . ٌتناول البحث الحالً عٌنة أكادٌمٌة ٌقع2

 مإسسات الدولة، وابتكار األجهزة واألدوات والقوانٌن العلمٌة الرصٌنة.

 فًالتوصٌات والمقترحات التً ٌمكن  . ٌمكن أن تقؾ نتائج البحث الحالً على بعض3

ٌة، صقل شخصٌة الطالب الجامعً فً الدراسات العلٌا، وتطوٌر قدراتهم المعرف ضإها

 وأسالٌبهم فً التفكٌر.

. سٌحاول البحث الحالً تكٌٌؾ مقٌاس الحكمة االختبارٌة والسٌطرة االنتباهٌة على طلبة 4

ن فً أجراء المزٌد من ٌداتلباحثٌن من استعمال هاتان األالدراسات العلٌا، وهذا ما ٌمكن ا

 الدراسات على هذه الشرٌحة الطالبٌة المهمة.

 كل من: بحثال اذ. ٌمكن أن ٌستفٌد من ه5

أ. وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، والمإسسات العلمٌة التابعة لها )مثل البحث 

 والتطوٌر، وجهاز األشراؾ التربوي(.

 ب. مراكز اإلرشاد النفسً والتعلٌم المستمر فً الجامعات العراقٌة.

 أهداف البحث:

 ٌهدؾ البحث الحالً الى تعرؾ: 

 .لدى طلبة الدراسات العلٌا الحكمة االختبارٌة. 1

 :على وفق متؽٌراتة لدى طلبة الدراسات العلٌا . الفروق على مقٌاس الحكمة االختبار2ٌ

 االناث(و -)الذكور جنسأ. ال

 االنسانً(و -ب. التخصص الدراسً )العلمً
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 الدكتوراه(.و -ج. نوع الدراسة )الماجستٌر

 ٌا.. السٌطرة االنتباهٌة لدى طلبة الدراسات العل3

 : على وفق متؽٌراتٌة لدى طلبة الدراسات العلٌا . الفروق على مقٌاس السٌطرة االنتباه4

 االناث( و -)الذكور جنسأ. ال

 االنسانً( و -ب. التخصص الدراسً )العلمً

 الدكتوراه(. و -ج. نوع الدراسة )الماجستٌر

 االنتباهٌة لدى طلبة الدراسات العلٌا. الحكمة االختبارٌة والسٌطرة بٌن االرتباطٌة . العالقة 5

 حدود البحث

الدكتوراه( من الذكور واإلناث و -ٌتحدد البحث الحالً بطلبة الدراسات العلٌا )الماجستٌر      

 . 2020-2019لعام الدراسً ل ة والعلمٌة فً جامعة القادسٌةفً أقسام الكلٌات اإلنسانٌ

 تحديد المصطلحات:          

 بالبحث الحالً بالمفاهٌم اآلتٌة:ٌتحدد  

 عرفها كل من: ،  Test Wisenessاوال. الحكمة االختبارية 

 (:Gibb, 1964جيب ) -

قدرة الفرد على اإلجابة الصحٌحة للمفردات ذات االختٌار من متعدد متضمنة أدلة خارجٌة  

االختبار فٌها مادة الموضوع التً تم دون معرفة من من أجل الحصول على درجة مرتفعة 

 (.223، ص2008)أبو هاشم، 

 (:5691)ميلمان و ايبل ، -

ه أمكانٌة المفحوص على االستفادة من الخصائص وصٌػ االختبار أو موقؾ ٌتناول 

ن هذه األمكانٌة مستقلة عن معرفة المفحوص لمحتوى إ  للحصول على أعلى درجة، وبذلك ف

 (.6، ص2010حَماد،الموضوع الذي ٌفترض أن بنود االختبار تقٌسه )

 (:Hecht, 1974هيشت ) -

قدرة المفحوص فً الحصول على درجة عالٌة فً اختبار تحصٌلً نتٌجة قدرته فً  

 (.571،ص2009التعامل مع تلك االختبارات )مطلك، 
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( بوصفه 1965اعتمدت الباحثة على تعرٌؾ المنظران )مٌلمان واٌبل، التعريف النظري:  -

 قٌاس الحكمة االختبارٌة وتفسٌر نتائجها. سٌتم من خالله تعرٌؾ النظري الذيال

 التعريف االجرائي: -

الدرجة الكلٌة  التً ٌحصل علٌها طالب الدراسات العلٌا بعد أجابته على مقٌاس  

 الحكمة االختبارٌة الذي أعد لهذا الؽرض.

 عرفها كل من :، Attention Controlثانيا. السيطرة االنتباهية 

 (:Eysenck & Calvo, 1992كالفو )آيزنك و - 

قدرة الفرد فً تركٌز االنتباه على المدركات الحسٌة وتحوٌل االنتباه بمرونة بٌن  

 (.30، ص2018المهام واالفكار والسٌطرة علٌها )الداودي، 

 (:Posner &Rothbart, 1998بوزنر ورثبات ) -

وتنفٌذ االستجابة المالئمة فً نظام انتباهً معرفً واٍع ٌتمثل فً القدرة على انتقاء  

 (.24، ص2015المواقؾ المتصارعة وٌرتبط بآلٌات التنظٌم الذاتً ) الشمري،

 (:Baddeley,2000بادلي ) - 

نظام متكامل من العملٌات التنفٌذٌة ٌعمل على تنسٌق العمل بٌن الذاكرة العاملة،  

 (.30، ص2018،والذاكرة طوٌلة األمد أثناء انتقاء استجابة محددة )الداودي

 (Eysenck & Calvo, 1992)تبنت الباحثة تعرٌؾ آٌزنك وكالفو التعريف النظري:  -

بوصفه التعرٌؾ النظري لصاحب المقٌاس المتبنى فً الحالً، الذي ٌتم فً ضوئه قٌاس 

 وتفسٌر نتائج البحث.

 التعريف االجرائي: -

الدرجة الكلٌة التً ٌحصل علٌها طالب الدراسات العلٌا بعد أجابته على فقرات مقٌاس  

 السٌطرة االنتباهٌة الذي أعد لهذا الؽرض.
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 ثالثا. طلبة الدراسات العليا: 

عرفتهم وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بؤنهم أولئك الطلبة الذٌن ٌتم قبولهم فً        

الماجستٌر، وٌخضعون لبرامج الدراسات العلٌا التً تتضمن مرحلة ما بعد البكالورٌوس و

 (. 3، ص2017المقررات الدراسٌة وكتابة البحث )وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، 



ى

ىالفصلىالثاني

ىإطارىالنظري
ى

ىالقدمىاألولى:ىالحكمةىاالختباروة

ىالقدمىالثانيى:ىالدوطرةىاالنتباهوة
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 The test Wisenessالحكمة االختبارٌة  -القسم األول 

 . مقدمة تارٌخٌة :1

حظً مفهوم الحكمة االختبارٌة باهتمام المختصٌن فً القٌاس النفسً والتربوي فً       

السابقة، إذ أنها قدرة أو مجموعة من القدرات المعرفٌة ٌمتلكها المفحوص، وٌوظفها العقود 

ألن المفحوص ٌوظؾ ؛ فً اإلجابة على االختبار؛ وجاء مصطلح الحكمة فً هذا المفهوم

فطنته وحنكته فً اإلجابة على االختبار عندما ال تكون االجابة الصحٌحة متوفرة لدٌه، وهذا 

ته ال تمثل فعبل درجة أجابالتً الدرجات على االختبارات ما ٌجعله ٌنال بعض 

 ( .422، ص 4102الحقٌقٌة)سلٌمان ،

ٌَن كرونباخ 0421وٌرجع مفهوم الحكمة االختبارٌة الى عام          Cronbach عندما ب

 أن الحكمة االختبارٌة تعد سمة دابمة لدى من ٌشاركون فً االختبارات المختلفة

أن بعض المفحوصٌن الذٌن ٌملكون ما ٌسمى بالحكمة  إذ (812،ص  4104)الشمري،

االختبارٌة ٌنجحون فً تطوٌر أسلوب منظم لئلجابة على االختبار، بحٌث ٌحصلون على 

 من ذلك Thorndikeدرجة أعلى من الدرجة المقدرة لهم، وقد تأكد عالم النفس ثورنداٌك 

ومترٌة  لؤلداة ى الخصابص السٌكعندما أشار إلى أثر الحكمة االختبارٌة عل ،(0480عام )

االختبار، ومهددا محتمبلً لصدق  علىها مصدرا للتباٌن فً األداء الناتج بوصفالتحصٌلٌة 

التً ٌمتلكها  السمة (، فوجد "ثورنداٌك" أن هذه3، ص4101االختبار التحصٌلً )حَماد،

ة تؤثر على ا بطرٌقالفرد تمكنه من فهم تعلٌمات االختبار، وأسبلة االختبار، والتعامل معه

ن الحكمة االختبارٌة تشٌر إلى قدرة بعض المتعلمٌن وسعٌهم درجة االختبار، ووضح أ

للحصول على درجات أعلى فً االختبارات، اعتمادا على ما ٌوجد فً بنود االختبار من 

 (.812،ص  4104مؤشرات )الشمري،

"مٌلمان وبٌشوب  وإٌبل" ً النفسهذا المفهوم على ٌد علماء القٌاس تطور بعد ذلك       

(Millman & Bishop &Ebel,1965)   ،إذ قاموا بتحدٌده بصورة نظرٌة وإجرابٌة

وابتكروا مقٌاس خاصا به، وتوصلوا إلى أن الحكمة االختبارٌة عبارة عن امكانٌة مستقلة عن 

 االختبار تتشكل من ارتباط مجموعة من المهارات )المجاالت( ٌستخدمها المتعلم أثناء
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إلى أن الحكمة  (Harmon et al, 1996) االختبار، فً حٌن أشار هارمون وزمبلؤه

، السٌما فً  االختبارٌة أحدى العوامل الشخصٌة المهمة التً تؤثر فً درجات االختبار

 (.443،ص 4101االختبارات التحصٌلٌة ذات االختٌار من متعدد )أبو هاشم ،
 

  : مفهوم الحكمة االختبارٌة

ثل الحكمة االختبارٌة بامتبلك المستجٌب إمكانٌة معرفٌة  تتكون من عدة مهارات تتم      

ومرٌحة، إذ تعمل هذه اإلمكانٌة على زٌادة  ةلى تقدٌم االختبارات بطرٌقة فاعلتساعده ع

درجة المستجٌب بصورة فعلٌة على االختبار مقاٌسة بزمٌله الذي لدٌه نفس المستوى من 

نه ال ٌملك مثل هذه المهارات، إذ ٌظهر تأثٌر هذه اإلمكانٌة  فً المعرفة والتحصٌل، بٌد أ

ضوء الكشؾ عن االختٌارات الصحٌحة لئلجابة، وقراءة ما ٌرٌده واضع االختبار من 

ثقة المستجٌب فً أجابته، والحد من القلق المرتبط باالختبار، وترتٌب  ةإجابات، وزٌاد

 (82، ص4118اإلجابة بطرٌقة جذابة ومنظمة، واستؽبلل الوقت فً االجابة)دودٌن ،

وٌجب االنتباه إلى أن امتبلك الحكمة االختبارٌة ال تحقق النجاح من دون مذاكرة  

، إذ أنها لٌست بدٌبلً عن االستعداد الجٌد لبلختبار وامتبلك المعرفة البلزمة فً تقدٌم االختبار

والمذاكرة المتواصلة  والمستمرة ،بٌد أنها تساعد المستجٌب )الطالب( فً الحصول على 

(. 85، ص4101)المالكً، أقصى درجة تسمح بها معلوماته ومستوى معرفته بمادة االختبار

 رٌة بوصفها سمة لدى الممتحن،تبا( تظهر الحكمة االخ0480إذ وفقا لما قدمه ثورنداٌك )

هم بشكل جزبً فً  ظهور االختبلفات الفردٌة على درجات االختبار، وهً مستقلة تماما َتس

عما ٌمتلكه من معرفة حقٌقٌة على أسبلة االمتحان، بمعنى  أن الحكمة االختبارٌة مستقلة 

المحتوى التعلٌمً بشكل منطقً عن معرفة الممتحن بالموضوع، التً من المفترض أن تقٌس 

 .(Sarter & Paolone, 2011,p1)مادة االمتحان  حولالذي اكتسبه الممتحن 

وهذا ما حدده "مٌلمان وأٌبل" أٌضا حول الحكمة االختبارٌة، بوصفها امكانٌة  

Capacity  ٌستفٌد فً ضوء المستجٌب من خصابص وصٌػ االختبار أو موقؾ تناوله، من

عن  Logically Independentأجل الحصول على درجة مرتفعة، وهً مستقلة منطقٌا 

وكذلك حددها "جٌب"  ،(03،ص 4101معرفة المحتوى الذي تقٌسه بنود االختبار)حَماد ،
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Gibb ت التً تحتوٌها مفردات اختبار اختٌار بقدرة المفحوص على االستفادة من المؤشرا

دون معرفة بمحتوى االختبار )أبو من من متعدد ، فً الحصول على درجة أعلى 

 (   443، ص4112هاشم،

تقوم على التخمٌن المنبثق من التفكٌر  ٌةمٌلمان وزمبلؤه أن الحكمة االختبار وٌرى      

جابة، ومن ثم ٌستدل منها االختٌار االستداللً، إذ ٌعمل المستجٌب على قراءة خٌارات اال

ٌُعد  الصحٌح وفق المنبهات والمفاتٌح التً وضعت فً االختبار،  ومن دون هذا التفكٌر س

، وإنما مجازفة فً االختبار  ٌةختبارٌُعد حكمة االتخمٌن عشوابٌاً، وبالتالً ال 

 (11، ص4101)المالكً،

الطالب لوقت االختبار، التً هً إشارة  كذلك تظهر الحكمة االختبارٌة فً ضوء تنظٌم      

إلى فهم المستجٌب كٌفٌة االجابة على االختبار، والمساحة التً ستشؽلها االجابة على الورقة، 

ومقدار االستفاضة فً الشرح والتحلٌل على االسبلة المقالٌة، وتجنب الوقوع فً األخطاء . 

، وأداء االختبار باستقبللٌة، وبطرٌقة فضبل عن قراءة  وفهم التعلٌمات واألسبلة فهماً جٌداً 

وتدوٌن اإلجابات فً موضعها الصحٌح فً األوراق المعدة لئلجابة)المالكً  أكثر تركٌزاً ،

 (.14-10ص  ،4101،

وبهذا الصدد تشٌر الدراسات النمابٌة إلى أن الحكمة االختبارٌة تظهر بشكل واضح فً        

سنوات تقرٌبا، وتزداد كفاٌة هذه القدرة كلما  4مرحلة الطفولة المتوسطة واألخٌرة، بعمر 

تقدم األطفال بالعمر، إذ وجدت األدبٌات النفسٌة أن تبلمٌذ الصفوؾ المتقدمة )الصؾ 

ثر كفاٌة من تبلمٌذ الصفوؾ الدنٌا عند أداء االختبارات التحصٌلٌة، كذلك السادس( ٌكونون أك

 ٌكون طلبة المرحلة المتوسطة أكثر حكمة عند أداء االختبار من تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة 

(Sarnacki,1970,p.253)( أن الطلبة الذٌن ٌسجلون 0424، إذ وجد دمرجٌان )

تبارٌة ٌتمتعون بقدرة جٌدة على إدارة االمتحان، درجات مرتفعة على مقٌاس الحكمة االخ

ولدٌهم القدرة فً التحكم بقلق االمتحان، وٌظهرون مستوٌات عالٌة فً االستذكار، وإدارة 

الوقت، وتنظٌم الذات الدراسٌة، ولدٌهم اتجاهات اٌجابٌة نحو التعلم مقاٌسة بالطلبة الذٌن 

 (.13ص  ،4101سجلوا درجات منخفضة )المالكً،
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 وفقا لما سبق تستنج الباحثة أن مفهوم الحكمة االختبارٌة ٌتحدد باالتً:

تؤثر فً درجات االختبار  التًشخصٌة المعرفٌة والعوامل ال أحدى.أن الحكمة االختبارٌة  0

 .مثل قلق االختبار والثقة بالنفس والحالة الدافعٌة 

ى االمتحان، وتعمل على تقلٌل لحكمة االختبارٌة من ثقة المستجٌب عند األداء علا. تزٌد 4

 القلق االمتحانً.

االستفادة من خصابص فً ضوء  ستجٌبعلى زٌارة درجة المالحكمة االختبارٌة  تعمل.3

 الموقؾ االختباري وصٌػ مفردات االختبار.

ً ٌتكون من عملٌات ونشاطات عقلٌة منظمة ٌتم توظٌفها بناء نفسإن الحكمة االختبارٌة .2

 اري.الموقؾ االختب فً

ٌنجحون فً تطوٌر  ، وفً ضوبهاٌنستجٌبدابمة عند الم إمكانٌةالحكمة االختبارٌة . إن 8

ٌحصلون على درجة أعلى من الدرجة المقدرة  إذ ،إلجابة على االختباراسلوب منظم فً ا

 للمحتوى المعرفً الذي اختبروا فٌه.
 

هل الحكمة االختبارٌة سمة أم أمكانٌة أم قدرة
(1)

 ؟ 

إن من خبلل مراجعة األدبٌات النفسٌة المتعلقة بالحكمة االختبارٌة، تم التوصل إلى       

ثبلثة أراء نظرٌة مختلفة حول تحدٌد مفهوم الحكمة االختبارٌة؛ ظهر الرأي األول عندما 

ة سمة شخصٌة ثابتة لدى ( إلى أن الحكمة االختبار0421ٌأشار عالم النفس كرونباخ عام )

ٌنجحون فً تطوٌر أسلوب منظم لئلجابة على  ستجٌبٌنأن بعض الم ، إذ وجدالمفحوصٌن

على درجة أعلى من الدرجة المقدرة للمحتوى المعرفً الذي من خبلله  ونٌحصلواالختبار 

( على هذا الرأي، 0480ثورنداٌك عام ) وقد وافق (،04، ص4101حصلوا علٌه )حَماد، 

ثابتة لدى الممتحنٌن  general attributeإذ أشار الى أن الحكمة االختبارٌة سمة عامة 

 إلىتساهم بدرجة جزبٌة فً ظهور الفروق الفردٌة، وتظهر هذه السمة من خبلل مٌل األفراد 

                                                           
 (018، ص4114: أمكانٌة وصؾ الشخص بصفة ما نتٌجة مبلحظة سلوكه لمرات متكررة. )عبلوي، * السمة (1)

 (Saucier& Goldberg,1998, P. 495) هدؾ هً القدرة أو مقدرة تحقٌق * االمكانٌة:

 (4، ص4102امكانٌة حدوث عمل او نشاط معٌن. . )طبلل،  *القدرة:
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تخمٌن االجابات الصحٌحة ألسبلة االمتحان، وفهمهم لتعلٌمات االختبار، وتوظٌؾ هذا الفهم 

 (.(Thorndike, 1951عند االجابة 

(، وطورا الرأي الثانً فً ضوء 0418ارضة مٌلمان واٌبل عام  )لقى هذا الرأي مع      

أن الحكمة االختبارٌة لٌست نزعة فً شخصٌة ، إذ وجدوا مجموعة من البحوث التجرٌبٌة

ستفادة من ، ٌوظفها الممتحن بهدؾ االcapacityالممتحن، وإنما هً أمكانٌة معرفٌة 

ٌحصل على درجة مرتفعة وقؾ االختباري حتى أو المخصابص وأشكال االختبار 

(Alberta, 2000,P. 25لذا ف) ِن هذه االمكانٌة مستقلة منطقٌاً عما وضع ألجله االختبار إ

أو  الفقرات التً تقٌس محتواه، وٌرى مٌلمان وأٌبل أن الحكمة االختبارٌة امكانٌة عامة 

نٌة نها بتتكون من عدة مهارات مرتبطة معا، وتشكل سوٌا هذا المفهوم، فعلى الرؼم من أ

ننا ندرسها كبنٌة واحدة عبر الدرجة النهابٌة التً ٌحصل علٌها إِ عاملٌه متعددة االبعاد، إال 

 (.(Millman, Bishop & Ebel ,1965)المستجٌب 

 Oakland & Weilertالذي قدمه اوكبلند وٌبلٌرت ظهر بعد ذلك الرأي الثالث  

(، الذي ٌرى أن الحكمة 0440، ( و )روجرز وباتسون0422(  و)بٌنسون ،(1971,

تتألؾ من مهارات مستقلة ٌمكن ان ٌستعملها الممتحن فً    abilityاالختبارٌة قدرة معرفٌة 

تحسٌن درجة اختباره بؽض النظر عن محتوى االختبار، إذ تعد هذه المهارات دلٌل على 

تكون بنفس الدرجة  تمتع المستجٌبٌن بالحكمة االختبارٌة، على الرؼم من أن مستوٌاتها قد ال

االخر ٌفشل فً الوصول  همبعضأن بعضهم ٌمتلك هذه المهارات، ولدى المستجٌبٌن، إذ نجد 

 .(Rogers& Wilson, 1993,P.159) و (Amer,2003,P 3إلٌها )

وبهذا الصدد تبنت الباحثة الرأي الثانً فً تعرؾ الحكمة االختبارٌة وتفسٌرها، فً  

 ضوء مجموعة من األسباب، هً:

لكون الممتحن ٌوظؾ قدراته المعرفٌة فً  .الحكمة االختبارٌة أمكانٌة معرفٌة ٌوظفها الممتحن0

 خصابص وأشكال االختبار حتى ٌحصل على درجة عالٌة. تخمٌن اإلجابة الصحٌحة، وتقٌٌم

 هذا المفهوم. فً قٌاس وتعرؾمعا  ترتبطمن عدة مهارات  تتكون هذه اإلمكانٌة. 4

، أال أننا ندرسها كبنٌة واحدة عبر االختبارٌة تتكون من أبعاد مختلفةرؼم أن الحكمة . 3

 الدرجة النهابٌة التً ٌحصل علٌها المستجٌب.
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بعض مهارات الحكمة االختبارٌة
(1)

                                

الممتحن فً تخمٌن  اإلجابة  ٌستثمرها عدة الحكمة االختبارٌة من مهارات تتكون      

الصحٌحة على أسبلة االختبار وفقا للمعلومات المتوافرة فً االختبار ذاته، فهً مهارات 

الفاعل   التوظٌؾمن  موقؾ االمتحانً، التً تمكن الممتحنالممتحن أثناء تواجده فً ال

عن  لخصابص االختبار  وظروفه وطبٌعة أسبلته للحصول على أعلى درجة، بؽض النظر

 (. وٌتفق08،ص 4101محتوى االختبار أو مستوى معرفة الطالب فً مادة االختبار )حَماد،

مهارات متنوعة، وبالرؼم من أن هذا التصنٌؾ ال ٌبدو  تمعظم المنظرٌن والباحثٌن على س

دقٌقاً بسبب تتداخل بعض المهارات مع بعضها أو أنها تتم فً نفس الوقت، إال أن الهدؾ من 

وؼالبا ما ترتبط هذه ، لتصنٌؾ تسهٌل التعرؾ علٌها ودراستها بشكل شاملوراء هذا ا

بما قبل االختبار، وبدء اإلجابة على االختبار، وإدارته، وكٌفٌة اإلجابة على  المهارات

( وتتمثل مهارات الحكمة 12،ص 4101االختبار، وتنظٌم الموقؾ االختباري )المالكً ،

 االختبارٌة باآلتً:

 Time-using Skillام الوقت)الزمن( مهارة استخد.1

(، إذ 2، ص4102)السعدي،  أسبلة االختبار وتنظٌمها علىإدارة وقت اإلجابة بتتمثل       

ٌبدأ الممتحنٌن بتقدٌر الوقت الذي ٌمكن إتاحته لكل سؤال من أسبلة االختبار، والتخطٌط 

وفق ضرورة تخصٌص الوقت الكافً لمراجعة وفحص اإلجابات وإعادة التفكٌر  على لئلجابة

فٌها فً نهاٌة وقت االختبار، كذلك تظهر هذه المهارة فً تخصٌص مقدار كبٌر من الوقت 

لؤلسبلة التً تكون لها درجات مرتفعة، لهذا ٌعاب على بعض الممتحنٌن استؽراقهم وقت 

 4101رجات القلٌلة، وترك األسبلة المهمة  )المالكً، أطول لئلجابة على االسبلة ذات الد

ٌُظهر أصحاب الحكمة االختبارٌة مهارة انجاز اإلجابة على االختبار بقدر  (،51،ص  وبهذا 

                                                           
ٌطلق بعض الباحثٌن على مهارات الحكمة االختبارٌة، تسمٌة االستراتٌجٌات، وهناك فرق بٌن األثنٌن، حٌث  (1)

تعتبر االستراتٌجٌة خطط أو طرق عامه توضع لتحقٌق هدؾ معٌن على المدى البعٌد ، بٌنما المهارة عبارة عن 

 (66ص  ،0212)المالكً،المقدرة الجٌدة على اختٌار االستراتٌجٌة المناسبة 
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معقول من اإلتقان ، وفً زمن أقل من زمن االختبار المحدد؛ لٌستفٌد من الزمن المتبقً فً 

ٌُفترض إنهاؤه من إجابات بعد مرور زمن  ٌحدد ناً زمنٌ مراجعة إجاباته ، ووضع جدوالً  ما 

معٌن، والمراجعة الدورٌة للوقت، ومقارنته بما تم انجازه، وهذا ما ٌساعد المفحوص على 

المحافظة على سرعة مناسبة إلكمال اإلجابة على كل سؤال، واالستفادة من الزمن المتبقً 

ذا كان ذلك ٌزٌد من لقٌام بتعدٌلها إبعد إنهاء اإلجابة على االختبار فً مراجعة اإلجابات ،وا

 .(01،ص 4101)حَماد ، درجة المفحوص

 The skill of dealing with the question.مهارة التعامل مع ورقة االسئلة 0 

paper 

جابة على السؤال بمجرد رؤٌتهم كلمة أو ٌب على بعض الممتحنٌن تسرعهم فً اإلٌُع 

كلً، والتوصل إلى الفهم الجٌد لهذا السؤال، كذلك كلمتٌن من دون قراءة السؤال بشكل 

ٌتسرع بعض الطلبة فً اختٌار بدٌل ما فور قراءتهم رأس السؤال من دون النظر إلى باقً 

البدابل ،وبما أنه ٌوجد بدٌل آخر أكثر دقة من البدٌل الذي تم اختٌاره ، فإن إجابتهم بذلك 

فً  صحاب الحكمة االختبارٌة المهارةظهر اوبهذا ٌُ  (.33، ص4110تكون خاطبة )صمٌلً،

التأكد من الزمن المكتوب على الورقة، وقراءة التعلٌمات الخاصة باألسبلة المطلوبة اإلجابة 

عنها، واالسبلة االجبارٌة واالسبلة االختٌارٌة، كذلك نجدهم ٌنتبهون إلى تعلٌمات كل سؤال 

، ؟عرٌؾ أم شرح أم مقارنةمثل أجب باختصار أو بالتفصٌل، ومعرفة هل المطلوب هو ت

السهلة، ومن ثم  فضبل عن ذلك نجد أن ذوي الحكمة االختبارٌة ٌختارون االجابة على االسبلة

الى األسبلة الصعبة، وٌجٌبون على العدد المطلوب من األسبلة، من دون  ٌنتقلون بالتدرٌج

 .(852ص ، 4114 اإلجابة على األسبلة اإلضافٌة )مطلك،
 

 The skill of dealing with the answer.مهارة التعامل مع ورقة اإلجابة 6 

sheet  

تتمثل هذه المهارة بكٌفٌة إدارة ورقة االجابة على االمتحان بصورة جٌدة، وتنظٌم  

االجابة على الورقة بشكل دقٌقة ومنظم وجذاب، والتعرؾ على تعلٌمات اإلجابة، وكٌفٌة 

توزٌع األسبلة على الورقة االمتحانٌة، واالجابة بشكل متسلسل على األسبلة 
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ة تسجٌل اإلجابات فً موضعها الصحٌح على وتعد عملٌ (.58ص  ،4101)المالكً،

( أمراً ضرورٌاً، ألن نصؾ الدرجة على Answer sheetاألوراق المعدة لئلجابة )

األسبلة ٌأتً من تنظٌم الطالب إلجاباته، فضبل عن تنظٌم اإلجابة ٌشعر القابم باالختبار 

(. وبهذا 28ص ،4111، مجممًالتعب والملل أثناء التصحٌح  )ببالراحة، وعدم الشعور 

الصدد ٌتمكن أصحاب الحكمة االختبارٌة من إجابة كل سؤال جدٌد فً صفحة جدٌدة، وكتابة 

رقم  كل السؤال فً أعلى الصفحة، واإلجابة على السؤال فً حدود المطلوبة من الممتحن، 

وتجنب الشطب على الورقة االمتحانٌة بقدر المستطاع، وتخطٌط جداول المقارنة بصورة 

 (858،ص 4114ومرتبة )مطلك ،جذابة 

 -:Guessing skill. مهارة التخمٌن 4

أسبلة االختٌار  علىتقوم هذه المهارة على استعمال الممتحن للتخمٌن عند اإلجابة  

ح )السعدي، المتعدد، والصح والخطأ عندما ال تكون لدٌه المعرفة الكافٌة حول الجواب الصحٌ

ن من التخمٌن، ٌتمثل النوع األول بالتخمٌن العشوابً، فً حٌن ٌ(، وٌوجد نوع2، ص4102

ٌتمثل النوع الثانً بالتخمٌن المبنً على معلومات السابقة، وٌشٌر التخمٌن العشوابً إلى 

اختٌار اإلجابة عشوابٌاً من دون االعتبار لمحتوى البدابل ؛ وٌلجا الممتحنٌن إلى هذا 

،أو إذا كان الزمن المتاح ؼٌر كاؾ،  Motivationبة التخمٌن عندما تنخفض دافعٌتهم لئلجا

قدرة الطالب على توظٌؾ خبراته ومعلوماته بأنه معلومات البٌنما ٌعنً التخمٌن المبنً على 

، 4101المكتسبة فً التفكٌر حول االجابة الصحٌحة، وتخمٌنها وفقا لمحتوى البند )حَماد،

بالقدرة على  تخمٌن االجابة رٌة المهارة اصحاب الحكمة االختبا ٌتسم(، وبهذا الصدد 01ص

استبعاد البدابل الضعٌفة عند وتجنب المجازفة فً االختٌار من دون تفكٌر، و، الصحٌحة

 (.854، ص4114االجابة )مطلك ،

 Intent Consideration Skill.مهارة مراعاة القصد لمصمم االداة 5

راء مصمم آات ونزعات وممتحن على معرفة توجهتتمثل هذه المهارة فً قدرة ال 

وواضع االختبار، إذ تساعد هذه المهارة فً معرفة الطالب من هدؾ االختبار، والحصول 

 على أعلى درجة ممكنة فً االمتحان، وكلما استطاع الممتحن معرفة قصد مصمم االختبار
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قادرا على معرفة أؼراضه، فً حٌن أن تدنً هذه المهارة تؤدي إلى  سوء الفهم،  ٌكون فأنه

والتفسٌر، واالجابة بطرٌقة بعٌدة عما ٌرٌده القابم باالختبار، ومن ثم تدنً درجته التحصٌلٌة 

( ، وبهذا الصدد ٌتمكن أصحاب الحكمة االختبارٌة فً تفسٌر األسبلة 02ص  ،4101)حَماد،

وفق ما على إلراء مصمم االختبار، أو الهدؾ منه، واإلجابة على األسبلة  االمتحانٌة وفقاً 

ٌرٌده واضع االختبار، والحكم على داللة التفاصٌل الموجود فً السؤال بصورة دقٌقة 

 (.02ص  ،4101)حَماد،

 Review skill.مهارة المراجعة 6

إجابته، مع مراعاة  تتمثل هذه المهارة بمراجعة الطالب كل سؤال عقب االنتهاء من    

للتأكد من أن الممتحن  ةالجزء المتبقً من الوقت لئلجابة على هذا السؤال ، كذلك تتم المراجع

لم ٌترك أي جزء من السؤال من دون إجابة، والتأكد من تسجٌل كل إجابة فً موضعها 

مة، وبهذا الصحٌح فً األوراق المعدة لبلمتحان، وإزالة اإلجابات التً تم تؽٌٌرها إزالة تا

الذٌن ٌفتقدون إلى هذه المهارة تسرعهم فً تسلٌم ورقة اإلجابة  الممتحنٌنٌعاب على بعض 

فور انتهابهم من أسبلة االمتحان رؼم ما قد تبقى لدٌهم من وقت فً نهاٌة االختبار ) 

 ( فً حٌن نجد أن ذوي الحكمة االختبارٌة ٌتركون مسافة فارؼة 52، ص 4101المالكً،

بة كل سؤال، تحسبا للحذؾ واالضافة، والتأكد من أنه أجاب على جمٌع األسبلة، نهاٌة إجا

 .(858،ص4114ومراجعة أجوبته بشكل جٌد قبل تسلٌم دفتره االمتحانً )مطلك، 
 

 آلٌة استعمال مهارات الحكمة االختبارٌة فً االجابة على االختبار:

تحصٌل محتوى المادة ال ٌعد استعمال مهارات الحكمة االختبارٌة بدٌبلً عن  

وإنما عامبلً مساعداً له من أجل الحصول على أعلى درجة ممكنة فً االختبار، االختبارٌة، 

عن درجات زمٌله ذو  الممتحن وٌقل تباٌن درجته إذ من خبلل هذه القدرة تتساوى فرصة

 ,Nguyen)، الذي أستطاع تحصٌل نفس القدر من المادة العلمٌة المرتفعةالحكمة االختبارٌة 

. ورؼم ما ٌورده مٌلمان (Dodeen and Abdelmabood, 2005)و  (2003

( من أن استخدام هذه المهارات ٌساعد الممتحن فً Millman et al.,1965) بلؤهوزم

 نجوٌنأن الحصول على درجات أعلى باستقبللٌة معرفته عن محتوى االختبار، إال 
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(Nguyen, 2003)  توصل إلى أن استعمال التخمٌن القابم على التفكٌر االستداللً عند

استبعاد البدابل الخاطبة، واختٌار اإلجابة الصحٌحة من البدابل الباقٌة، أو االختٌار من بٌن 

بدابل قرٌبة فً المعنى، أو متعاكسة، ال ٌمكن أن ٌتم بشكل مستقل عن وجود معرفة جزبٌة 

حن بمحتوى االختبار لدى المفحوص، أو معرفته بالمقصد الذي أو بسٌطة سابقة لدى الممت

ٌكمن وراء منطوق السؤال، والتفاصٌل الموجودة فٌه، والمعرفة بالكلمات المحددة التً 

ٌتضمنها ، ووضع نجوٌن مخطط ٌبٌن اآللٌة التً ٌتم فً ضوبها اختٌار االجابة الصحٌحة 

 ( :0شكل )فً ضوء المعرفة السابقة لدى الممتحن، كما فً 

 

 (: نموذج نجوٌن حول آلٌة استجابة المفحوص على فقرة اختٌار من متعدد0شكل )

 (851-814،ص4104)الشمري، 

( بتعدٌل المخطط السابق، وبٌن أن آلٌة 4101ووفقا لآللٌة السابقة قام الباحث )حماد،  

إذا ما كان  ( الذي ٌبٌن4وفق شكل)على تتم اختٌار الممتحن على سؤال اختٌار من متعدد 

لدٌه فً الموقؾ  هالدى الممتحن معرفة سابقة بخصابص االختبار ومحتواه، او عدم وجود

، فإذا كانت لدٌه معرفة سابقة بمحتوى االختبار فأنه ال ٌحتاج الى استعمال مهارات االختباري

تكن الحكمة االختبارٌة، وسٌعمل على اختٌار االجابة الصحٌحة بشكل مباشر، فً حٌن أذا لم 

لدٌه معرفة سابقة بمحتوى االختبار فأنه سٌلجأ الى الحكمة االختبارٌة التً ستساعده فً اٌجاد 

أنه سٌلجأ الى التخمٌن أما أذا كان مستوى الحكمة االختبارٌة متدنٌا ف االجابة الصحٌحة،

 ( ٌبٌن ذلك:4العشوابً وشكل )
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 (: نموذج حماد حول آلٌة استجابة المفحوص على فقرة اختٌار من متعدد 4شكل )          

 (44-40ص  ،4101)حَماد،       

( 4113وٌمكن القول أن الفرق بٌن المخططٌن السابقٌن ٌظهر أن نموذج )نجوٌن، 

فة سابقة، ٌشٌر إلى أن الممتحن ٌلجأ الى استعمال الحكمة االختبارٌة حتى لو كانت لدٌه معر

( إلى أن الممتحن ال ٌلجأ إلى الحكمة االختبارٌة إال أذا لم 4101فً حٌن ٌشٌر نموذج )حماد،

  تكن لدٌه معرفة سابقة.
 

 العوامل المؤثرة فً الحكمة االختبارٌة:

( بناء على نتابج دراساته السابقة ، عدداً من Sarnacki, 1979طرح َسارنكً ) 

 مستوى الحكمة االختبارٌة التً ٌمتلكها الفرد، من هذه العوامل هً:العوامل التً تؤثر على 

آلفة الممتحن لبلختبار: تتمثل فً اكتساب الممتحن بعض الخبرات التً تتعلق بطبٌعة  (0

االختبار، ونوعٌة أسبلته، واإلجابة علٌه، مما تعمل على آلفة الممتحن لبلختبار، وتسجٌل 

( وبهذا تساعد 342،ص4103)حسٌن،  عرفته بمحتواهبعض الدرجات التً ال ترجع إلى م
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لتعامل مع موقؾ االختبار، ااآللفة على اكتساب مهارات الحكمة االختبارٌة المناسبة وكٌفٌة 

 (.43، ص4101)حماد،  باإلضافة إلى تعزٌز ثقته بنفسه فً موقؾ االختبار

إلى أن البالؽٌن الذٌن  الفترة الزمنٌة بٌن َتعُرض ألخر موقؾ اختباري، تشٌر الدراسات (4

ن مضى علٌهم فترة طوٌلة عند أداء االختبارات التحصٌلٌة، أظهروا مستوى منخفض م

 مواقؾ اختبارٌة جدٌدة.الحكمة االختبارٌة عند تعرضهم إلى 

( نوع االختبار المطبق، وجدت الدراسات أن مهارات الحكمة االختبارٌة تكون مناسبة 3

لبعض االختبارات التحصٌلٌة، السٌما ذات االختٌار المتعدد، والصح والخطأ، وذات اإلجابات 

 القصٌرة. 

(ؼموض الصٌاؼة النحوٌة واستخدام مصطلحات ؼٌر مألوفة فً صٌاؼة السؤال، إذ تعمل 2

الؽامضة على الحد من قدرة الممتحن على استعمال مهارات الحكمة االختبارٌة ،  الصٌاؼات

 وتقٌٌد مهارة استٌضاح ؼموض السؤال. 

 فأن الممتحن(جودة صٌاؼة بنود االختبار ، فإذا كانت البنود مصاؼة بطرٌقة ؼٌر جٌدة ، 8

على  وسٌحصل تطبٌق العدٌد من مهاراتهسٌتمكن من ، مرتفعةالذي ٌمتلك حكمة اختبارٌة 

عوامل أخرى  تعتبر من أنواع الخطأ العابد إلى فهً، مستوى تحصٌله الفعلًدرجة ال تعكس 

الذي ٌمتلك حكمة اختبارٌة أقل فإنه ٌحصل على  الممتحن، بٌنما ؼٌر التحصٌل الدراسً

 مهارات الحكمة االختبارٌةتكون فٌها بنود االختبار حساسة إلى  درجة أقل فً كل مرة

 .(43، ص4101 )حَماد،

 -نظرٌات الحكمة االختبارٌة:

كثٌر من الباحثٌن فً القٌاس النفسً وعلم النفس نالت الحكمة االختبارٌة اهتمام      

التربوي، نتٌجة لذلك ظهر توجهان نظرٌان أساسٌان حاوال أن ٌفسرا الحكمة االختبارٌة لدى 

القٌاس النفسً، فً حٌن ظهر التوجه الممتحنٌن، إذ اشتق التوجه النظري األول من نظرٌات 

 ن باالتً:  ٌالتوجهن ٌ، وتتمثل نظرٌات هذات قلق االمتحانالثانً من نظرٌ

 -:Thorndike,1951 نظرٌة ثورنداٌك.1



 الفصل الثاني : اإلطار النظري .............................................

 

28 

( أول من قدم مفهوم "الحكمة االختبارٌة فً دراسات القٌاس 0480ٌعد ثورندٌك )     

أن ٌؤثر على درجات االختبار. ونظر  ، إذ بٌن أن هذا المتؽٌر ٌمكن0480النفسً عام 

ثورندٌك إلى حكمة االختبار بوصفها سمة عامة ودابمة لدى الفرد، ومصدًرا فً تفاوت 

 & Flippo, Becker)درجات األفراد على االختبارات التحصٌلٌة والمعرفٌة 

Wark,2000,p.321)  

أن تفاوت درجات االفراد تظهر نتٌجة قدرتهم على فهم واتباع توجٌهات  وٌرى ثورنداٌك     

االختبار، وألفته بمادة األختبار، وفهمه لما ٌرٌد واضع االختبار من أجابة، لذا فأن تمتع 

الممتحن بقدر جٌد من الحكمة االختبارٌة تعمل على زٌادة درجته على االمتحان حتى لو لم 

األختبار، وأعطى ثورنداٌك إلى قدرة الفرد على التحرر من ٌكن لدٌه المعرفة بمحتوى 

فً الحكمة االختبارٌة، لكونهما ٌساعدان الممتحن على  ةالتوتر االنفعالً والذكاء أهمٌة كبٌر

التخمٌن الدقٌق لبلجابة الصحٌحة، واكتشاؾ األشارات الثانوٌة والتلمٌحات فً االسبلة 

االجابة، السٌما فً تلك االختبارات التً لم ٌتم بناؤها  االمتحانٌة التً تساعد فً الوصول إلى

 .(Thorndike,1951pp.568-569) بشكل جٌد
 

 :Gibb,1964 نظرٌة جٌب.0

( فً تقدٌم أول دراسة تجرٌبٌة حول الحكمة االختبارٌة، (Gibb,1964هم جٌب سأ     

( ومحاولة تطوٌر فرضٌاتها، إذ حاول (Thorndike, 1951وذلك باستخدام نظرٌة 

)تلمٌحات أو مؤشرات بصرٌة( فً أسبلة  cues"جٌب" البحث فً مشكلة اإلشارات 

االختبار، إذ تعمل هذه اإلشارات على مساعدة الممتحن فً معرفة االجابة. وعرؾ "جٌب" 

وتحدٌد  الحكمة االختبارٌة بمدى قدرة الممتحن على تحدٌد اإلشارات فً أسبلة االختبار،

اإلجابة الصحٌحة بدقة بؽض النظر عن معرفته المحتوى الفعلً للسؤال، واستنتج "جٌب" أن 

استعمال اإلشارات الثانوٌة قدمت خدمة مفٌدة للطلبة الذٌن استخدموها فً اسبلة االختٌار من 

وتوصل "جٌب" الحقا فً ضوء بناءه اختبار ٌتكون من ،  (Haynes,2011,p.17)متعددة

إلى أن الحكمة االختبارٌة تتمثل بالقدرة على اكتشاؾ سبعة أنواع من اإلشارات  سؤاالً  51

 والتلمٌحات الثانوٌة فً أسبلة االختبار، وتتضمن هذه التلمٌحات باآلتً: 



 الفصل الثاني : اإلطار النظري .............................................

 

29 

 . بدابل االجابة الصحٌحة التً ترتبط بصٌؽة السؤال بدرجة كبٌرة.0

 بمنطوق السؤال. متدنٌةر أو لها عبلقة . البدابل ؼٌر الصحٌحة التً ال عبلقة لها بشكل كب4ٌ

. تضمٌن بعض الكلمات فً منطوق السؤال مثل "الكل" و "ال شًء" و "مطلًقا" و "دابًما" 3

 ..وؼٌرها.

 . البدابل الصحٌحة التً من الواضح أنها أكثر دقة فً المعنى من ؼٌرها.2

 أطول فً صٌاؼتها من البدابل ؼٌر الصحٌحة. . البدابل الصحٌحة التً تكون8

 . اإلشارات النحوٌة ، مثل االختبلفات فً األعداد أو األفعال أو األسماء.1

 . االسبلة التً تكون اجابتها الصحٌحة فً منطوق األسبلة األخرى من االختبار5

(Gibb,1964,p.34). 

وأكتشؾ "جٌب" أن الحكمة االختبارٌة ٌمكن تطوٌرها لدى الممتحنٌن، إذ وجد أن       

األفراد كلما تدربوا على االختبارات واالمتحانات المعقدة، ارتفع مستواهم فً الحكمة 

االختبارٌة، كذلك توصل إلى أن الطلبة الذٌن ٌسجلون درجات مرتفعة على مقٌاس الحكمة 

ؾ التلمٌحات فً االسبلة، وتحقٌق درجات مرتفعة على كانوا أكثر قدرة على اكتشا

االختبارات رؼم قلة معرفتهم بمادة االختبار، فً حٌن لم ٌسجل الطلبة ذو المستوى المنخفض 

 فً الحكمة االختبارٌة سوى تلك الدرجات التً تدل على معرفتهم بالمادة االمتحانٌة 

(Gibb,1964,p.52). 
 

 :Holahan,1964&  Culler صور التعلم.نموذج كولر وهوالهان حول ق6

بدراسة  Holahan Culler &كولر وهوالهان المنظران فً علم النفس التربوي اهتم      

العبلقة بٌن القدرة العقلٌة وعادات الدراسة واالنجاز األكادٌمً لدى الطلبة ذوي القلق المرتفع 

المرتفع ٌجدون صعوبة فً أداء والمنخفض فً االمتحان، ووجدا أن الطلبة ذوي القلق 

، فً حٌن ٌظهر الطلبة ذوي القلق المنخفض اً عالٌ اً االختبارات التحصٌلٌة التً تتطلب تركٌز

فطنة وحكمة وسرعة فً االداء على االختبارات التحصٌلٌة. ووفقا لذلك ٌتمٌز اصحاب القلق 

االمتحان، وٌوظفون  المنخفض بالحكمة االختبارٌة، إذ نجدهم واثقٌن من نفسهم عند أداء

، 0442)الطواب،قدراتهم االستداللٌة بدرجة جٌدة فً التوصل إلى االجابة الصحٌحة
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، فً حٌن نجد أن اصحاب القلق المرتفع ٌعانون من سٌطرة الخوؾ علٌهم،  (024ص

والتفكٌر فً الفشل أكثر من النجاح فً االمتحان، مما ٌؤدي ذلك الى تشتٌت انتباههم، 

ادرٌن على استدعاء المعلومات بصورة صحٌحة، بسبب القصور فً وٌصبحون ؼٌر ق

أو تنظٌم المعلومات واستدعابها فً موقؾ االختبار، مما ٌؤثر  Encodingعملٌات التشفٌر 

)الؽامدي،   قدرات العقلٌة، وٌترك لدٌهم عادات دراسٌة سٌبةالذلك  على تدنً مستوى فاعلٌة 

 (.430، ص 0444

 -ؤه:.نظرٌة مٌلمان وزمال4

( صاحبة الفضل الكبٌر فً انتشار 0418تعد النظرٌة التً قدمها مٌلمان وزمبلؤه  عام )     

ثبتت هذه النظرٌة األسس واإلجراءات أمفهوم الحكمة االختبارٌة فً األدبٌات النفسٌة، إذ 

العلمٌة فً قٌاس هذا المفهوم، وتطوٌر مهاراته لدى المتعلمٌن، كذلك ٌعد التعرٌؾ والمقٌاس 

ا فً القٌاسٌة التً ٌتم االستشهاد به الذي قدمه مٌلمان وزمبلؤه من أكثر المصادر والوسابل

 .(Haynes,2011,p.22) البحوث والدراسات النفسٌة والتربوٌة

تفترض هذه النظرٌة أن الحكمة االختبارٌة امكانٌة لدى الممتحنٌن ٌوظفونها من اجل       

من خصابص وتصمٌم االختبارات التحصٌلٌة )الموضوعٌة والمقالٌة المقننة وؼٌر  االستفادة

ة من مجموعة من مهارات (، وتتكون الحكمة االختبار850ٌص ،4101المقننة( )مطلك، 

ٌستعملها الممتحنٌن عندما ٌواجهون موقفٌن اختبارٌٌن وسوٌة هذا المفهوم، ختبارٌة، تشكل ا

 مختلفٌن، إذ ٌستعملون هذه االمكانٌة عندما:

ى االختبار التعلٌمً، فٌقومون بتوظٌؾ مهاراتها فً خبرة كافٌة حول محتو م تكون لدٌهالأ.  

 التحصٌلٌة. معرفة االجابة الصحٌحة، مما ٌعمل ذلك على تجنبهم خسارة الدرجات

بتوظٌؾ  ن المعرفة فً اإلجابة على أسبلة االمتحان،  وٌقوموننٌب. تكون لدى الممتح

مهاراتها بوصفها عامبل ثانوٌا ومعززا فً تنظٌم اجاباتهم وإدارة الموقؾ االمتحانً بثقة 

اعتمادا على المعرفة علٌه مرتفعة، وهذا ما ٌمنحهم  درجات اضافٌة  أكثر مما سٌحصلون 

 (Alberta,2000,p28وضوع المراد اختباره )بالم
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( أن الحكمة االختبارٌة تعتمد على التطبٌق الناجح 0418وٌفترض )مٌلمان وزمبلؤه،      

لمهارات التفكٌر االستداللً، واستعمال مهارات  التلمٌحات عندما تتوفر المعرفة الجزبٌة 

المعرفة الجزبٌة ؼٌر كافٌة  لدى الممتحن حول الموضوع المراد قٌاسه، على الرؼم من أن

  (Alberta, 2000, p27)لمعرفة اإلجابة الصحٌحة بشكل مباشر 

أطار عمل نظري فً بناء الحكمة  0418وبهذا الصدد طور مٌلمان  وزمبلؤه فً سنة      

 ِبستمنها، وتتمثل هذه المكونات  االختبارٌة، وتوصبل إلى المكونات األساسٌة التً ٌتشكل

مهارات تساعد الممتحنٌن على حل مشكبلتهم عند ٌجدون صعوبة فً اإلجابة على االختبار، 

 وتتمثل هذه المهارات باالتً:

 :إلى. تنقسم مهارات مستقلة عن الهدفأوال: 

تتمثل خصابص الممتحن  : Time –using Skillsمهارات استخدام الوقت   .0

 بالقدرة على:

 تحقٌق قدر معقول من االتقان.بدأ العمل بأسرع وقت مع أ. 

 .االمتحانٌة ئلجاباتلضع جدوال زمنٌاً وب. 

 ج. اإلجابة عن االسبلة السهلة أوالً.

 ضع اشارة على االسبلة الصعبة التً تم تأجٌل االجابة علٌها.ود.    

 الزمن الباقً فً المراجعة. استعماله. 

تتمثل خصابص الممتحن  :  Error – avoidance Skills.مهارات تجنب الخطأ 0  

 بالقدرة على:

 تعلٌمات االختبار.االنتباه إلى أ. 

 السؤال جٌداً. قراءةب. 

 الؽموض إن وجد. اكتشاؾج. 

 تتمثل خصابص الممتحن بالقدرة على: :Guessing Skills.مهارات التخمٌن 6  

 ن اذا لم ٌتم تطبٌق معادلة تصحٌح على الدرجات.ٌخمالتأ. 

 استبعاد بعض البدابل.فً ضوء ن ٌخمالتب. 
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تتمثل خصابص  :Deductive Thinking Skills .مهارات االستدالل االستنباط4ً  

 الممتحن بالقدرة على:

 ر احد البدٌلٌن المتشابهٌن.ٌاد او اختاأ. استبع

 احد البدٌلٌن المتعاكسٌن.استبعاد أو اختٌار ب. 

 متأكداً من صحتها.كون لبدٌل الذي ٌشمل بدٌلٌن أو أكثر وٌر اٌاج. اخت

 معلومات مكتسبة من بنود اخرى. استعمالد. 

 :إلىتنقسم . . مهارات معتمدة على هدف االختبارثانٌا  

 تتمثل خصابص الممتحن بالقدرة على:. مهارات مراعاة الهدف: 1

 ر االسبلة وفقاً لهدؾ االختبار.ٌفستأ. 

 .االختبارصعوبة تقدٌر مستوى ب. 

 التفاصٌل الواردة فً السؤال.خذ فً االعتبار األج. 

تتمثل خصابص الممتحن المعلومات الخاصة باالختبار: .مهارات استخدام دلٌل االختبار أو 0

 بالقدرة على:

االسبلة أو صٌاؼة البدابل الصحٌحة عن  مصمم االختبار فً وضعتعرؾ على اسلوب الأ. 

 باقً البدابل.

أو اقصر من البدابل  صٌاؼة بدٌل أطولمثل البدٌل الصحٌح  تعرؾ كٌفٌة صٌاؼة. ب

 االخرى. 

 أكثر عمومٌة أو أكثر تحدٌداً. سواء كانالبدٌل الصحٌح  تعرؾ كٌفٌة صٌاؼة. ج

 تعرؾ كٌفٌة صٌاؼة الصواب والخطأ. .د

 البدٌل الصحٌح فً نفس مكانه فً كل العبارات. تعرؾ كٌؾ ٌتم وضع. هـ

تسلسل منطقً متوسط بٌن مجموعة مرتبة البدابل الصحٌحة فً تعرؾ كٌؾ ٌتم وضع . و

 من البدابل.

 البدٌل الصحٌح ضمن زوج من العبارات المتشابهة أو المتضادة.تعرؾ كٌؾ ٌتم وضع . ز

 مألوؾ عن باقً البدابل .العبارة البدٌل الصحٌح تعرؾ كٌؾ ٌتم وضع  .ح
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 ،4103)وادي،ٌحة اردة فً السؤال باإلجابة الصح. اجب بعد أن تحدد ارتباط التفاصٌل الوط

 (310-311ص 

وتوصل مٌلمان مع زمٌله أٌبل إلى أن الممتحنٌن الذٌن ٌظهرون مستوى مرتفع من      

الحكمة االختبارٌة ال ٌواجهون مشكلة فً االختبارات التحصٌلٌة، وال ٌشعرون بالخوؾ من 

أداء االمتحان ، وٌشعرون بالراحة والطمأنٌنة عند اً االمتحان، وٌكون ادابهم الدراسً مرتفع

فً حٌن نجد أن الممتحنٌن الذي ٌعانون من تدنً مستوى الحكمة االختبارٌة ٌرتكبون الكثٌر 

 اإلشارات إلى اٌنتبهومهارة فً إدارة الموقؾ االمتحانً، وال  وامن األخطاء، وال ٌظهر

 .(Hanize, 2019)فً معرفة االجابة الصحٌحة  موالتلمٌحات التً ٌمكن ان تساعده

( هذه النتابج، إذ 0418وقد دعمت العدٌد من الدراسات نموذج )مٌلمان وزمبلؤه،      

 & Jones et al ,1992; Onwnugbuzie &Daley,1996;Musch)توصلت 

Broder ,1999; Onwygbuzie et al ,2001; Fettinger & Jill ,2002)  إلى

اءة التحصٌلٌة فً المراحل أن الحكمة االختبارٌة ترتبط مع مهارات الدراسة الفاعلة، والكف

الدراسٌة المختلفة، وأن الطلبة الذٌن ٌسلجون درجات مرتفعة على مقٌاس الحكمة االختبارٌة 

ال ٌعانون من قلق االختبار، وٌظهرون قدرات جٌدة فً االستذكار وإدارة وقت االمتحان، 

د ستتبنى (. وبهذا الصد 403-404،ص 4112وٌتبنون أسالٌب تعلم ابداعٌة )أبو هاشم، 

 ( فً قٌاس وتفسٌر نتابج البحث.  0418الباحثة نظرٌة )مٌلمان وزمبلؤه،
                                                                          

 مناقشة النظرٌات:

إلى الحكمة  نظر ثورنداٌك  إن من خبلل مراجعة النظرٌات السابقة تجد الباحثة أن     

االختبارٌة بوصفها سمة عامة ودابمة لدى الفرد ومصدراً فً تفاوت درجات االفراد على 

ثوراٌك إلى قدرة الفرد إلى التحرر من التوتر  ختبارات التحصٌلٌة والمعرفٌة، إذ أعطىاال

االنفعالً والذكاء اهمٌة كبٌرة لكونهما ٌساعدان الممتحن على التخمٌن الدقٌق لئلجابة 

االمتحانٌة التً تساعد فً  األسبلةلصحٌحة واكتشاؾ االشارات الثانوٌة والتلمٌحات فً ا

 الوصول إلى اإلجابة.
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االشارات والتلمٌحات فً أسبلة االختبار ،إذ تعمل  فحاولت التركٌز علىجٌب  أما نظرٌة     

شارات هذه االشارات على مساعدة الممتحن فً معرفة اإلجابة، وأستنتج أن استعمال اال

 من متعدد. االختٌارالثانوٌة قدمت خدمة مفٌدة للطلبة الذٌن استخدموها فً اسبلة 

ن الحكمة االختبارٌة أمكانٌة لدى الممتحنٌن اتفترض نظرٌة مٌلمان وزمبلؤه فً حٌن       

إلى  واتوصلوٌوظفونها من اجل  االستفادة من خصابص وتصمٌم االختبارات التحصٌلٌة ، 

أن الممتحنٌن الذٌن ٌظهرون مستوى مرتفع من الحكمة االختبارٌة ال ٌواجهون مشكلة فً 

، اً االختبارات التحصٌلٌة، وال ٌشعرون بالخوؾ من االمتحان، وٌكون ادابهم الدراسً مرتفع

وٌشعرون بالراحة والطمأنٌنة عند أداء االمتحان فً حٌن نجد أن الممتحنٌن الذي ٌعانون من 

مهارة فً إدارة  ونمستوى الحكمة االختبارٌة ٌرتكبون الكثٌر من األخطاء، وال ٌظهرتدنً 

فً معرفة  ماالشارات والتلمٌحات التً ٌمكن ان تساعده ونالموقؾ االمتحانً، وال ٌعٌ

تبنت الباحثة هذه النظرٌة )مٌلمان وزمبلؤه(، بوصفها  وبهذا الصدداالجابة الصحٌحة. 

جرٌب والقٌاس، فضبل عن ذلك أن الباحثة ستعتمد على مقٌاس هذه نظرٌة شاملة وقابلة للت

 .اسات العلٌا، وتفسٌر نتابج البحثالنظرٌة فً تعرؾ الحكمة االختبارٌة لدى طلبة الدر

 

 Attentional Controlالقسم الثانً : السٌطرة االنتباهٌة 

 :االنتباه فً علم النفس  دراسة

( فً النصؾ األول من القرن التاسع عشر، وكان قبل Attentionبدأت دراسة االنتباه )     

تتضمن ربط األفكار الجدٌدة بالقدٌمة ، وقد أوضح التً ذلك جزء من عملٌة اإلدراك 

ن االنتباه عبارة عن مجموعة من العملٌات التً ( أParasuman, 1998بارسومان )

معرفٌة وٌتضمن ثبلث عملٌات هً تحدث داخل مخ المتعلم ألداء مهام حركٌة أو إدراكٌة أو 

( وإن هذه Control( والتحكم )Corientation( واالنتقاء )Vigilanceالتركٌز )

ة وتحاول منع الموجه نحو هدؾ معٌن أو مواقؾ عد العملٌات تحافظ  على استمرار السلوك

 .(18، ص 4108)الشمري، المشتتات والسٌطرة على وعً الفرد و إدراكه
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باه من أقدم مجاالت االهتمام البشري حول طبٌعة العقل، وكان الفبلسفة وٌعد االنت     

ٌنظرون إلى االنتباه على أنه  عملٌة اختٌارٌة  تنطوي على تركٌز العقل أو الشعور فً شا 

ما ، ومن ثم ظهرت مجموعة من النظرٌات الفلسفٌة ذات طبٌعٌة سٌكولوجٌة على ٌد عدد من 

 Jeanجون لوك و،  David Hioumدٌفٌد هٌوم و،  Harbertالفبلسفة مثل: هربارت 

Look ،جون ستٌوارت مٌل وJ.S.Mill ،تتشنر وKtitchner بعد ذلك جاء جٌمس ،

James  (42، ص4105الجباري، )وآخرون. 

ولى الدراسات النفسٌة حول االنتباه عبر المدرسة البنابٌة، إذ أعتبره تتشنر وظهرت أ     

(Titchnerعملٌة اختٌارٌة ) مثٌر أو حدث معٌن  ور علىتعتمد فً تركٌز الوعً أو الشع

من دون ؼٌره من المثٌرات األخرى، وأعتبر أن ادراك الخبرة ٌتؽٌر تبعاً لتؽٌر االنتباه، فإذا 

عتمد على درجة االنتباه إن إدراكه سٌتعرض الفرد إلى مثٌرٌن أو حدثٌن معاً بنفس الوقت ، ف

(، ومن ثم انتقلت دراسة االنتباه كموضوع مستقل 41، ص4100التً ٌولٌها لهما )الزؼول، 

 William James(1809)إلى المدرسة الوظٌفٌة، وتم ذلك بجهود العالم ولٌم جٌمس 

، وأفترض أن Sef _ Regulationالذي أشار إلى أن االنتباه أساس عملٌات التنظٌم الذاتً 

(، بعد ذلك اخذت دراسة االنتباه 42-45، ص4113االنتباه ٌتطلب سلوكاً إرادٌاً  )النعٌمً، 

تقل تدرٌجا عندما ظهرت المدرسة السلوكٌة فً اربعٌنات وخمسٌنات القرن العشرٌن، إذ 

ت المدرسة السلوكٌة بقٌادة بافلوؾ وسكٌنر العملٌات العقلٌة، لكونها ؼٌر قابلة لتجاه

من  شكبلً بوصفه  بافلوؾ أشار إلى االنتباهللمبلحظة والقٌاس المباشر، على الرؼم من أن 

(، ومهمته تحدٌد موقع أو مكان المثٌر، Simon, 1957: p84أشكال الفعالٌة النفسٌة )

وبهذا فأنه عبارة عن رد فعل عن كل شا جدٌد وؼٌر متوقع وؼٌر معروؾ )ٌونس، 

 (021، ص4114

وبظهور دراسات المدرسة المعرفٌة التً عارضت المبادئ األساسٌة التً قدمها     

ون، ظهرت مجموعة من النظرٌات التً اهتمت بدراسة االنتباه واالدراك والذاكرة  السلوكٌ

، التً اهتمت بالعملٌات العقلٌة التً تعمل على cognitive controlوالسٌطرة المعرفٌة 

إذ ظهرت فً نهاٌة خمسٌنٌات ، (posner, 2005: p137معالجة األفكار والسلوك )
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القرن العشرٌن نظرٌة جدٌدة أٌطلق علٌها اسم المصفاة أو الترشٌح الذهنً لبلنتباه للعالم 

(، إذ وجد أننا نستقبل فً كل لحظة كمٌة كبٌرة من المعلومات Broodbentبرودبنت )

الواردة من الحواس ، مما ٌضطرنا إلى توجٌه االنتباه إلى مثٌر واحد وإهمال المثٌرات 

 نعالج سوى تلك المعلومات التً نوجه انتباهنا نحوها، أما باقً التنبٌهات األخرى، لذا نحن ال

فٌمكن أن تبقى أو تخزن فً مستودع الذاكرة قصٌرة المدى ، حٌث ٌمكن استدعاؤها خبلل 

بضع ثوان، ومن ثم تبدأ بالتبلشً، وبهذا اعطى "برودبنت" أهمٌة كبٌرة إلى المنظومة 

( الذي ٌعمل كحاجز عند معالجة المعلومات ، Filterشح )المعرفٌة، واقترح فكرة وجود مر

حٌث ٌسمح باالنتباه لبعض المعلومات والمثٌرات الحسٌة وٌهمل بعضها األخر )عبد الحافظ، 

الدراسات حول العملٌات العقلٌة فً أواسط السبعٌنات  بعد ذلك تطورت (.43،ص 4101

ألساس العصبً والبٌولوجً اهتمت فً البحث والكشؾ عن ا فهً، اجدٌد وأخذت منحا

لعملٌات البٌولوجٌة أهمٌة كبٌرة، وما زالت نتباه واالدراك والذاكرة، وأعطت إلى الوظٌفة اال

،ص 4104هذه الدراسات العصبٌة تسٌطر على البحث العلمً إلى اآلن.  )العتوم،

51_55.) 
 

 وظائف االنتباه : 

(  فً نموذجه الجدٌد حول (Parasurman, 1998 بارسورمان حدد عالم النفس     

( وجود ثبلثة وظابؾ Attentive The Brainاالنتباه، والمنشور فً كتابه )ٌقظة الدماغ 

ربٌسة وهامة تؤدٌها العملٌات المعرفٌة لبلنتباه عند معالجة المثٌرات الحسٌة والمعلومات 

 كرة،  وتتحدد هذه الوظابؾ باآلتً:الداخلٌة فً الذا

 : Orientation or Selectionتوجه اوال: االنتقاء أو ال

مثٌرات أخرى  توجٌه الفرد طاقاته العقلٌة نحو اختٌار المثٌرات المهمة عندما تتنافس معها   

إذ ٌصبح من الضروري التوجه نحو المثٌر المطلوب، وانتقابه من بٌن هذه المثٌرات ٌمشِتتة، 

المواجهة، فً حٌن ٌتم تجاهل بقٌة  المتنافسة، من أجل معالجته، وتوظٌفه فً المهمة المعرفٌة

المثٌرات األخرى التً تكون ؼٌر مؤثرة أو مفٌدة لهذه المهمة. وتقسم المثٌرات التً توجه 
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نحوها عملٌة االنتباه إلى سمعٌة وبصرٌة ،وٌصبح مسمى االنتباه هنا االنتباه االنتقابً 

 السمعً ، أو االنتباه االنتقابً البصري.

 :  Vigilanceثانٌا : الٌقظة 

 Sustained Attentionتلك العملٌة التً ٌكون الفرد فٌها فً حالة من االنتباه المستمر    

بحٌث تصبح حالته العقلٌة  نشطة اتجاه المثٌرات الموجودة فً البٌبة، وٌقل مستوى هذا 

النشاط بعد أن ٌنتقً الفرد إحدى المثٌرات، حتى ٌستطٌع التركٌز والتوجه نحو المثٌر 

 المستهدؾ.

 :Executive Controlثالثا : التحكم التنفٌذي 

العملٌة التً تساعد الفرد فً الحفاظ على انتباهه نحو هدؾ معٌن، حتى لو انشؽل     

(. 45، ص4105بمثٌرات أخرى او توقؾ انتباهه نتٌجة ظهور متؽٌرات جدٌدة )الجباري، 

تحدٌد السلوكٌات التً تٌسر تحقٌق فٌة، ووبهذا ٌساهم التحكم التنفٌذي بإدارة العملٌات المعر

، وتمنح الفرد المرونة فً السٌطرة على المثٌرات البٌبٌة، وتنفٌذ  األهداؾ المطلوبة،

 (33ص  ،4102االستجابات المبلبمة )الداودي، 

كذلك تعد عملٌات التحكم التنفٌذي إحدى األسس الهامة التً تقوم علٌها عملٌة تجهٌز ومعالجة 

المعلومات ، إذ أنها مسؤولة عن استثارة وتوجٌه النشاطات المعرفٌة، وتوظٌفها بطرٌقة 

اقتصادٌة ومنتجة، وتتمثل هذه العملٌات بتنظٌم وضبط المعرفة بوصفها عملٌة ضبط إٌقاع 

عرفً أو التحكم فٌه ، وتوجٌه عملٌات تفكٌرنا خبلل موقؾ التعلم، وتساعدنا على سلوكنا الم

التخطٌط حول كٌفٌة معالجة مهام التعلم، وتستثٌر نشاطاتنا المعرفٌة، وتراجع فهمنا أو 

استٌعابنا لموقؾ التعلم، وتقوم حلولنا للموقؾ المشكل،  وٌطلق بارسورمان 

(Parasurmanعلى مكون التحكم الت )( )نفٌذي بـ )السٌطرة االنتباهٌةAttentional 

Control  .) ،(07-06، ص0217)الجباري 
 

 Attentional Controlالسٌطرة االنتباهٌة 

( رأٌه William Jems, 1909ظهرت السٌطرة االنتباهٌة عندما قدم ولٌم جٌمس )    

، والسٌطرة المثٌراتتٌن مهمتٌن هما انتقاء ٌالعلمً حول االنتباه، إذ ٌعتقد أنه ٌتكون من عمل
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عملٌة ، التً عرفها بأنها من أشار إلى السٌطرة االنتباهٌة االنتباهٌة ، لذا ٌعد "جٌمس" أول

، ومن ثم ترتٌب أولوٌاتها حسب األفكار والمعلومات التً تتضمن انتقاء مثٌرات معٌنة

ر ذات الصلة والمشتتة لبلنتباه تتضمنها هذه المثٌرات، فً حٌن ٌتم تجاهل المثٌرات ؼٌ

(، ورؼم ذلك لم  ٌتطرق "جٌمس" إلى السٌطرة بشكل مفصل، 414، ص4102)زٌاد، 

التً وضحت طرٌقة معالجة المعلومات فً  " Broadbent برودبنت "حتى جاءت نظرٌة 

فً ضوء االنتباه على ضوء الذاكرة قصٌرة المدى، إذ ٌرى برودبنت أن هذه الذاكرة تعمل 

مات محددة )انتقابها(، واهمال المعلومات ؼٌر المفٌدة، ومن ثم معالجة وتفسٌر واضفاء معلو

المعنى على المعلومات التً تم االنتباه إلٌها، وأرسالها الى الذاكرة طوٌلة المدى 

( عمل برودبنت، وقدم Baddeley, 1974(انتقد العالم بادلً )004ص ،4101)الكعبً،

تفسر آلٌة الذاكرة العاملة )القصٌرة المدى(، وتوصل إلى مكون  نظرٌة ثبلثٌة األبعاد التً

مهم جدا، ٌطلق علٌه )التحكم التنفٌذي(، الذي هو مركز السٌطرة على نظام الذاكرة العاملة، 

والمسؤول عن اختٌار وتشؽٌل عملٌات السٌطرة المختلفة عند أداء مهمات معرفٌة مختلفة، 

لمعلومات ومعالجتها، واختٌار المثٌرات المهمة وذلك عبر زٌادة سعة مصادر تجهٌز ا

 (44،ص 4105وتخزٌنها فً الذاكرة الطوٌلة األمد )الجباري،

ووجد "بادلً" أن السٌطرة االنتباهٌة هً الوظٌفة الجوهرٌة لمكون )التحكم التنفٌذي      

العالمان  المركزي(، وأحدى مكونات الذاكرة العاملة وأهمها. اتفق هذا التنظٌر مع ما قدمه 

( حول )نظام األشراؾ االنتباهً(، Norman & Shalice, 1986نورمان وشالٌس )

الذي ٌعمل على توجٌه االنتباه نحو الهدؾ المطلوب، والتحكم بالسلوك، وتنشٌط الوعً؛ 

وٌعتقد "نورمان وشالٌس" أن السٌطرة االنتباهٌة عبارة عن أحدى الوظابؾ التنفٌذٌة التً 

هادؾ ٌخدم التً تمكن الفرد من تركٌز جهوده المعرفٌة واإلجرابٌة بشكل  تتألؾ من القدرات

وتتمثل وظٌفة السٌطرة االنتباهٌة بضبط المثٌرات، ومراقبتها، ذات الفرد بنجاح كبٌر، 

ت المعرفٌة التً والتخطٌط لها، وتنظٌمها، إذ أنها بمثابة المدٌر المسؤول الذي ٌتحكم بالعملٌا

 (.3، ص4102)طالب، األفكاروتنظم السلوك 
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( العملٌات التً Attentional Controlوبهذا الصدد تصؾ السٌطرة االنتباهٌة )     

ٌتداخل تأثٌرها فً العدٌد من النشاطات المعرفٌة المتنوعة، مثل حل المشكبلت ، التخطٌط ، 

بدء النشاط، واتخاذ القرار... وؼٌرها، ورؼم ذلك ما زالت بعض الدراسات ترى أن 

طرة االنتباهٌة  والوظابؾ التنفٌذٌة متشابهة إلى حد كبٌر لدرجة صعوبة التمٌٌز فٌما السٌ

نظرٌة نورمان فً  وفق ما جاءعلى بٌنها، إال أننا نستطٌع أن نوضح الفرق بٌن االثنٌن 

وشالٌس، إذ وجد هذان العالمان أن الوظٌفة التنفٌذٌة التً تكون مهمتها التحكم بالعملٌات 

ألؾ من نظامٌن، ٌتمثل النظام األول إدارة السلوكٌات الروتٌنٌة الٌومٌة، فً حٌن المعرفٌة، تت

ٌتمثل النظام الثانً بالسٌطرة االنتباهٌة التً تكون مسؤولة بشكل كبٌر عن إدارة االعمال 

(. وهذا ما أكده العالم النفسً 45،ص4105ؼٌر الروتٌنٌة أو ؼٌر المألوفة )حافظ،

( الذي ٌفترض أن السٌطرة االنتباهٌة تشبه عمل مكون Gathercole, 1994جاثٌركول )

( والنظام االنتباهً االشرافً لنورمان وشالٌس Baddeleyالتحكم التنفٌذي لبادلً )

(Norman  & Shalice)  ًوظابؾ تنفٌذٌة ، وٌقسم بمثابة أنظمة ومكونات من وه

 وظٌفتٌن ربٌستٌن هما: علىنشاطها 

األنشطة المختلفة والقدرة على تنظٌم تدفق المعلومات من خبلل نظام الذاكرة  .مراقبة0

 العاملة.

.تخزٌن ومعالجة القدرات بما فً ذلك االسترجاع من الذاكرة طوٌلة المدى، وتخزٌن 4

 (31ص  ،4105ومعالجة المواد اللؽوٌة )الجباري،

أن السٌطرة Posner & Snyder, 1975 وبهذا الصدد ٌرى بوزنر وسناٌدر     

العملٌة االنتباهٌة )المستوى التلقابً، المستوى  تباهٌة حالة متوازنة بٌن مستوٌاتاالن

الشعوري(، إذ ٌتسم المستوى التلقابً بسرعة االداء بسبب وجود ما ٌشابهها فً الذاكرة، فً 

حصل  حٌن ٌتسم المستوى الشعوري ببطء األداء النسبً مقارنة بالمستوى التلقابٌة، وإذا ما

توازن بٌن هذٌن المستوٌٌن تحصل السٌطرة االنتباهٌة، وتزداد فاعلٌتها تبعاً لمدى أو قوة هذا 

 (.011، ص4108)الشمري، التوازن
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( إن نظام السٌطرة االنتباهٌة  ٌنقسم على نوعٌن، Eysenk, 2007وٌفترض آٌزنك )   

وٌتأثر بالتوقعات  أسفل( أو )النظام الموجه نحو الهدؾ( -أ.سٌطرة انتباهٌه )أعلى

توجه نحو المهمات واألنشطة فً البٌبة االعتٌادٌة، فً حٌن ٌوالمعلومات واألهداؾ ، و

، ومهمته أعلى (، أو )النظام الموجه نحو المثٌر( –ظام الثانً بنظام )أسفل ٌطلق على الن

عند الشعور بأن البٌبة الخارجٌة أصبحت مهددة، وهذه االستجابة إلى المثٌرات البارزة 

األنظمة تكون متمركزة فً الجبهة األمامٌة للقشرة المخٌة، وأن أي خلل بٌن هذٌن النظامٌن 

تحدد (. وبهذا 412، ص4102)زٌاد، ٌتسبب فً انخفاض مستوى السٌطرة االنتباهٌة

 ة:مفهوم السٌطرة االنتباهٌة فً ضوء النقاط اآلتٌ الباحثة

عملٌة عقلٌة ضرورٌة جدا فً حٌاة الفرد وهً من المفاهٌم الحدٌثة التً نالت اهتمام . 1

 متزاٌد.

خدم ذاته من االنخراط فً سلوك مستقل وهادؾ ٌ الفردالقدرات التً تمكن  نوع من. 0

 السٌطرة والمراقبة والقدرة على التخطٌط والتنظٌم الذاتً.و، والمتمثلة بالضبط بنجاح

 تنظم السلوك واألفكار. فهً ،عن العملٌات المعرفٌة العلٌا المدٌر المسؤولتعد .6
 

[ 

 -: Mechanisms of Executive Attentionآلٌات االنتباه التنفٌذٌة 

نظام متعدد األدوار، فنحن ال نتحكم بعملٌة االنتباه اتجاه  تعد السٌطرة االنتباهٌة 

المثٌرات فحسب، وإنما نقوم بمراقبتها، ونزٌد من معالجتنا لها، وأعطاء بعض المثٌرات 

االولوٌة فً عملٌة المعالجة، ونهمل مثٌرات أخرى، وبهذا فأن السٌطرة االنتباهٌة تتكون من 

رة المعلومات والبٌانات الحسٌة والداخلٌة. وتتحدد مجموعة آلٌات تعمل بشكل منسق فً إدا

  -هذه اآللٌات باآلتً:

 -:  Detection conscious.كشف الوع1ً

ن السٌطرة إِ ( Dennis et al,2007وزمبلؤه ) نٌسٌٌرى عالم النفس المعرفً د    

التنفٌذي عملٌة واعٌة، فنحن عندما نوجه انتباهنا، ونتحكم به فأننا نوظؾ أقصى  االنتباهٌة

درجات الوعً على البٌانات، ونحاول أن ننظم قدرتنا فً السٌطرة على األفكار واألفعال 

ن تفسٌر سٌطرة الوعً ٌعطٌنا فهما أفضل إِ خطاء. وبهذا الصدد ٌرى العلماء وتجنب األ
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هم فً زٌادة التأمل الذاتً )تتمثل باالنتباه إلى الحالة باه، لكونها تستللعملٌات التنفٌذٌة لبلن

الداخلٌة(، والوعً فً فهم واحتواء مدى التمثٌل العقلً للمعلومات المنتبه لها، مما ٌسهل 

تفسٌرها وكشؾ معناها، ومن ثم انتقاء المثٌرات المتصلة بالهدؾ)صالح 

 (41،ص 4103وآخرون،

 -:Inhibition.الكف 0

تعد عملٌة الكؾ التً ٌطلق علٌها بالتثبٌط، آلٌة تدخل ضمن عملٌات االنتباه     

والذاكرة والمعالجة اللؽوٌة، إذ أنها مكون أساسً فً السٌطرة االنتباهٌة تساعدنا على كؾ 

توجٌه الطاقة االنتباهٌة نحو المثٌرات ؼٌر المهمة، وانتقاء المعلومات المناسبة . وٌظهر 

كبٌر عندما نتعامل مع المعلومات المتنافسة والمتشابهة بدرجة كبٌرة، دور الكؾ بشكل 

-45، ص4114وتجنب تشتت االنتباه إلى الملهٌات، والتركٌز على المهمة الجدٌدة )َكطان،

42). 

 -:Monitoring and resolved conflict.مراقبة وحل الصراع 6

ترتبط آلٌة حل الصراع بٌن اإلشارات واالستجابات مع آلٌة كشؾ الوعً وآلٌة  

الكؾ، فنحن نتعرض كل ٌوم إلى مجموعة كبٌرة من المثٌرات المؽرٌة التً تترك فً داخلنا 

صراع كبٌر نحو اختٌارها، كذلك نواجه مواقؾ تكون فٌها المثٌرات المطلوبة عابمة وسط 

رارات ؼٌر الضرورٌة، وهذا ما ٌتطلب منا حل الصراع فً هذا كم كبٌر من المثٌرات أو الق

الموقؾ بشكل سرٌع، وانتقاء الشًء البدٌل أو االستجابة البدٌلة  فً حالة وجود أكثر من 

مراجع واحد، وبهذا سٌتمكن األفراد الذٌن ٌتمتعون بالسٌطرة االنتباهٌة من اختٌار المثٌرات 

 (.44-40، ص4103، ونالمطلوبة بكل ٌسر وراحة )صالح وآخر

وبهذا الصدد اكتشؾ علماء النفس المعرفً ثبلث شبكات عصبٌة تكون مسؤولة عن  

، وشبكات التوجٌه  Networks  Alertingاآللٌات السابقة، وتتمثل بشبكات التٌقظ 

Orienting  Networks  وشبكات السٌطرة التنفٌذٌةExecutive  Networks وتعد .

ع السلوك االنتباهً، وتتمثل بحالة الٌقظة التً ٌعٌشها اإلنسان بعد شبكة التٌقظ أبسط أنوا

استٌقاظه من النوم، وتكون شبكة التوجه مسؤولة عن انتقاء المعلومات عبر القنوات الحسٌة، 
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وتوصٌل المعلومات الحسٌة التً تم االنتباه إلٌها الى الذاكرة العاملة، فً حٌن تكون الشبكات 

 (.21، ص4103حل الصراع بٌن االستجابات )صالح وآخرون ، التنفٌذٌة مسؤولة عن 

 وظائف السٌطرة االنتباهٌة:

وفقا لآللٌات التً تتم بها السٌطرة االنتباهٌة، ٌمكن تحدٌد الوظابؾ التً تؤدٌها ضمن     

 ة، وتتمثل هذه الوظابؾ باآلتً: لجة المعلومات فً الذاكرة العاملوحدة معا

 :القدرة على التحول 

تقوم السٌطرة االنتباهٌة بوظٌفة التحول )االنتقال( بٌن المهام والمثٌرات المتعددة،        

وٌطلق على هذه الوظٌفة بتحول االنتباه" أو " االنتقال بٌن المهام" ، إذ أنها تشٌر إلى جانب 

بما ٌتفق المرونة فً السٌطرة االنتباهٌة، الذي ٌسمح للفرد بالتفكٌر ، وقٌامه بالسلوك المناسب 

  Miyake)مع خططه وأهدافه. مثال ذلك النتٌجة التً توصلت إلٌها دراسة مٌكً وآخرون 

et.al, 2000) إذ وجدت أن الفرد عندما ٌتوجب علٌه أداء مهمة جدٌدة تقوم على االنتباه ،

إلى منبهات مختلفة، فأن من الواجب علٌه منع تدخل المعلومات الناتجة عن أداء المهمات 

ة التً تشترك مع المهمة األولى بنفس طبٌعة المنبهات، وبهذا كلما كان الفرد ٌمتلك السابق

القدرة فً توجٌه انتباهه الى المثٌرات، فأنه سوؾ ٌستطٌع أداء المهمة الجدٌدة من دون 

 (. Miyake & et. al,2000, P.46) مواجهة التداخل السابق

 :التخطٌط 

أن قدرتنا على تحوٌل االنتباه وكبحه واختٌار ( Haith, 1997ٌرى العالم هاتش )     

مثٌرات معٌنة، ما هً إال عملٌة تخطٌط واعٌة،  تقوم على تنظٌم وتكامل  عملٌاتنا 

( إلى أن Willatts, 1999) والتس المعرفٌة من اجل تحقٌق اهدافنا المقصودة ، وٌشٌر

معرفٌة، تهدؾ الى  وضع استراتٌجٌاتلتخطٌط فً السٌطرة االنتباهٌة، تتم عبر عملٌة ا

وتقٌٌم اهمٌتها، ومدى حاجتنا لها،  الهدؾ، وتعاقب المثٌرات المهمة، التركٌز على

 ( 34،ص 4105وتستمر هذه العملٌة حتى تحقٌق المهمة المطلوبة بنجاح )الجباري،

 : تحدٌث ومراقبة تمثٌالت الذاكرة العاملة 
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راقبة وتتطلب وظٌفة التحدٌث  م ٌرتبط هذا المفهوم مباشرة بالقشرة ما قبل الجبهٌة ، 

التً لها عبلقة بالمهمة ، ومراجعة المعلومات الموجودة فً وترمٌز المعلومات القادمة 

، وذلك بإبدال القدٌم منها والذي ال عبلقة له بالمهمة الجدٌدة، وبالجدٌد من لعاملةالذاكرة ا

ذلك القدرة على التخطٌط  المعلومات ذات العبلقة بالمهمة المطلوب تنفٌذها ، وٌتصاحب مع

ما إلنجاز الهدؾ المرؼوب ، ولدى الفرد القدرة على تنظٌم  بالمٌل لفعل شًء التً تتمثل

 على تحقٌق أهدافه. اً مصادره المعرفٌة والسلوكٌة بطرق تجعله قادر

 : كف االستجابات غٌر المرغوبة 

المثٌرات ؼٌر ( ثبلث عملٌات تعمل على كؾ Barkley, 1999حدد باركلً )    

، وتتمثل بـ )أ( كؾ االستجابة الروتٌنٌة اً بعض، وهذه العملٌات تتصل مع بعضها المرؼوبة

المسٌطرة على حدث معٌن، )ب( إٌقاؾ االستجابات التً تعمل على تأخٌر أتخاذ القرار بشأن 

سة المهمة المعالجة، )ج( ضبط التداخل عبر منع المشتتات والملهٌات واالستجابات المتناف

 .(32-33، ص4105)ضبط التداخل( )الجباري،

 

 عالقة السٌطرة االنتباهٌة ببعض المتغٌرات:  

ترتبط السٌطرة االنتباهٌة ببعض المتؽٌرات بدرجة كبٌرة، وٌظهر هذا االرتباط فً      

وعملٌات المعالجة المعرفٌة، والقدرات  ضوء التأثٌر المتبادل بٌن السٌطرة االنتباهٌة

 المعرفٌة، وتتمثل هذه المتؽٌرات باآلتً:

 -: Cognitive Capacity.السعة المعرفٌة 1 

ذ أن تدنً توجد عبلقة ارتباطٌة مطردة بٌن السعة االدراكٌة والسٌطرة االنتباهٌة، إ     

تً ٌمكن االنتباه لها ، فً مقدار محدد من المعلومات ال  إلى ؤديمساحة السعة المعرفٌة ت

حٌن أن ازدٌاد السعة االدراكٌة ٌؤدي إلى زٌادة كمٌة االنتباه إلى المعلومات. وٌؤٌد ذلك عالم 

نموذجه حول السعة االنتباهٌة ( فً إKahnenan, 1973النفس المعرفً كاهنمان )

(attention capacityعند مواجهة المهام المختلفة، إذ وجد كاهنمان أن الس )  عة االنتباهٌة

الفرد بزٌادة سعته االنتباهٌة،  قامتساعد على توزٌع االنتباه إلى المصادر االنتباهٌة، فكلما 
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صبح قادرا على توزٌع انتباهه إلى مهمتٌن مختلفتٌن فً الوقت نفسه مثل مهمة سمعٌة فأنه ٌ

 .(38، ص 4102)الداودي، والثانٌة بصرٌة

 -: Cognitive Load.العبء المعرفً 0  

ٌحدث العبء المعرفً فً عمل الذاكرة العاملة عندما ٌجد الفرد صعوبة فً تجاهل      

المثٌرات ؼٌر المهمة عندما ٌوجه انتباهه نحو المعلومات الضرورٌة، مما ٌؤدي إلى زٌادة 

العبء المعرفً، وضٌاع الوقت والجهد، واستهبلك سعة الذاكرة العاملة فً البحث عن 

المراد االنتباه الٌها وبٌن ٌحدث تداخل معرفً بٌن المعلومات  ، وبهذاالمعلومات المهمة

المعلومات ؼٌر المهمة التً ال ٌستوجب االنتباه الٌها، وكلما ازداد العبء المعرفً لدى 

الفرد، فأنه سٌفشل فً تحقٌق تجهٌز انتباهً للمثٌر المستهدؾ )فشل تجهٌزي(، وؼالبا ما 

نتٌجة تشابه خصابص المثٌرات )من حٌث درجة الوضوح  ٌنتج فشل السٌطرة االنتباهٌة

  .(000، ص4108والكثافة(، وتداخل المعلومات الجدٌدة مع المعلومات السابقة)الشمري، 

 -:  Cognitive Failures.الفشل المعرفً 6

أن الفشل المعرفً، ٌنتج عن اخفاق الفرد فً أداء مجموعة  Broadbent بٌن برودبنت     

نواع من الفشل المعرفً ا ةوتوصل  إلى أن هناك اربعمن العملٌات المعرفٌة بكفاءة عالٌة، 

)االنتباه، واالدراك، والذاكرة،  فًتحدث فً عملٌات المعالجة المعرفٌة، تتمثل بفشل الفرد 

ؼٌر قادر على  إلى أن فشل االنتباه ٌنتج عندما ٌكون الفرد والتصرؾ(، وٌشٌر برودبنت

، أو تحدٌد المثٌر األهم بٌن المثٌرات األخرى )عبد الحافظ، ةمهمة معٌننتباه نحو االتركٌز 

 (.008، ص4101

   - Flexibility of cognitive  :. المرونة المعرفٌة 4 

دٌل والتحول بٌن المهمات والمثٌرات تتمثل المرونة المعرفٌة بقدرة الفرد على التب     

عند معالجة أحدى المهمات، وكلما كان الفرد ٌتمتع بالمرونة المعرفٌة، فأن هذا ٌسمح له 

بانتقاء المثٌرات المهمة بكل سهولة، وتوزٌع انتباهه بكفاءة مرتفعة، ومن ثم ٌستطٌع التنوع 

وجه المعرفً نحو المهمة ذات الت لقدرة علىاوبهذا تمنحنا  المرونة المعرفٌة بسلوكه ، 

الصلة، وتؽٌٌر استجاباتنا وفقا لتؽٌر مطالب المهمة، وكبح االفكار ؼٌر الجٌدة، وانتقاء 
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استجابات بدٌلة، وبما أن المرونة المعرفٌة تعطً الفرد القدرة على التنقل بٌن المهمات 

خبلل قدرته على كؾ والمثٌرات بنجاح، فأن الفرد ٌصبح قادرا فً السٌطرة على انتباهه من 

 .(31، ص4102االفعال ؼٌر المتوقعة ومراقبة وتنفٌذ االستجابات ذات الصلة )الداودي، 

 -: Mindfulness.الٌقظة الذهنٌة 5 

تشترك السٌطرة االنتباهٌة والٌقظة الذهنٌة فً تركٌزهما على حالة الوعً لكن      

تتحدد بتركٌز االنتباه نحو مثٌر معٌن وكؾ المثٌرات ؼٌر ذات الصلة  السٌطرة االنتباهٌة

بالمهمة أي أن النظام االنتباهً نظام واِع ٌتمثل بانتقاء وتنفٌذ استجابة معٌنة من بٌن عدة 

استجابات متناقضة. أما الٌقظة الذهنٌة فتشٌر إلى توسٌع مدى الوعً الشعوري من خبلل 

الستجاباتهم بصورة ٌقظة، ونفسهم مراقبة االفراد ألخبلل  االنفتاح على ما هو جدٌد من

فالٌقظة الذهنٌة متبلزمة مع االنتباه والسٌطرة علٌه فً الحاالت التً تتطلب تنظٌم الذات من 

، 4108)الشمري،  خبلل مراقبة الخطأ والتنظٌم االنفعالً المعرفً واتخاذ القرار الصحٌح

 .(005ص

 نظرٌات السٌطرة االنتباهٌة: 

 -اوال. نظرٌة الفلترة المبكرة:

، إذ 0482( عدام Donald Broasbentقدم هذه النظرٌة العالم دونالدد برودبندت )     

أن المعلومددات الحسددٌة تسددٌر فددً نظددام ٌشددابه الوصددول إلددى عنددق  "برودبنددت" ٌفتددرض كددان

والرسدابل الزجاجة، الذي ٌقصد بده تلدك النقطدة التدً ٌختدار فدً ضدوبها الشدخص المعلومدات 

التً سٌقوم بمعالجتها اعتمادا على أهمٌتهدا  فدً المهمدة المعالجدة، فحالمدا تصدل هدذه الرسدالة 

إلى عنق الزجاجدة، ٌقدوم الفدرد بتنقٌدة أو فلتدرة المعلومدات، واسدتبعاد ؼٌدر الضدروري منهدا، 

 .(002، ص4115سواء كانت هذه المعلومات سمعٌة أو بصرٌة)أندرسون، 

( عندددما Attention controlرٌددة تحدددث عملٌددة السددٌطرة االنتباهٌددة )ووفقددا لهددذه النظ    

تددخل هدذه المنبهدات إلدى إذ المنبهدات مدن المسدتقببلت الحسدٌة،  ىتستقبل الذاكرة قصٌرة المد

عنق الزجاجة من أجل تنقٌتها، وبعد ذلك ٌتم إضافة التفسٌر والتشدفٌر فدً جهداز قابلٌدة تحدٌدد 

لتركٌز علددى منبدده واحددد مددن المنبهددات، وبددذلك فددإن السددٌطرة السددعة، لكددون االنتبدداه ٌسددمح بددا
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، لمهمة وٌركدز علدى المثٌدرات المهمدةاالنتباهٌة تحدث لدى الفرد عندما ٌهمل المثٌرات ؼٌر ا

ٌز بٌن المعلومات )المثٌرات( الداخلة للمعالجة عن طرٌدق كدؾ ٌموتقوم المصفاة االنتقابٌة بالت

 (.32-35، ص4102)الداودي، المعلومات ؼٌر الهامة وبعدها ٌتم أضفاء المعنى والتفسٌر 

 

 -( :Attenuation Modelثانٌا: أنموذج التخفٌف )

إن  وٌعتقد(، Trosman model, 1960قدم هذه النظرٌة العالم تراٌسمان )     

من الممكن أن تمر بعض المثٌرات ؼٌر المنتبه لها من المصفاة عبر قنوات االستقبال، فعلى 

مهمتٌن سمعٌتٌن، ٌستمع الى أحدها فً اإلذن الٌمنى، وٌستمع  اً سبٌل المثال لو اعطٌنا فرد

ٌها فً ع ال، وطلبنا منه التركٌز على المهمة التً ٌستمالٌسرىالى المهمة الثانٌة فً األذن 

من األذن  أن هناك بعض المثٌرات ٌمكن أن تتسرب إلى الوعً األذن الٌمنى، سنجد 

إلٌها فً  ونٌوجهون طاقاتهم االنتباهٌة الى المهمة التً ٌستمع ، فرؼم أن االفرادالٌسرى

األذن الٌمنى، إال أنهم قد ٌنتبهون أثناء ذلك إلى بعض المعلومات التً ذكرت فً القناة 

(  إلى أن Treisman,1960( . وٌشٌر تراٌسمان )41،ص4101الحافظ، األخرى)عبد

عندما تكون متشابهة للمعلومة لها  االفراد ٌنتبهون إلى المعلومات فً القناة ؼٌر المنتبه

تقوم هذه النظرٌة على األسس  ( وبهذا32ص ،4102الواردة فً القناة األخرى )الداودي،

 ٌة:تاآل

(، وإنما هناك All- or-noneتعمل بطرٌقة الكل او ال شًء ).أن المصفاة االنتقابٌة ال 0

 .عبر القناة األخرى إلى حٌز الوعًاحتمال تدخل بعض المعلومات التً ال نرٌد االنتباه إلٌها 

 (3شكل )
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سنجد أن نسبة عالٌة من المعلومات فً القناة المنتبه  ٌة. عندما نقوم بتوجٌه طاقاتنا االنتباه4

ٌرها، فً حٌن هناك نسبة ضبٌلة من المعلومات فً القناة ؼٌر لها ٌتم التعرؾ علٌها وتفس

 المنتبه لها، سٌتم التعرؾ علٌها اٌضاً.

استقبال على  األول.صنؾ ترٌسمان االنتباه االنتقابً على مستوٌٌن، إذ ٌعتمد المستوى 3

 المعلومات من القنوات الحسٌة للمعلومات كما هً، السٌما اذا كانت جدٌدة، فً حٌن ٌعتمد

المستوى الثانً على تعرؾ معانً هذه المعلومات قبل رفضها أو قبولها، فً ضوء تفسٌرها 

وفقا للمعلومات التً ٌتم استرجاعها من الذاكرة طوٌلة المدى، ووفقا لهذه العملٌة، ٌتم تجاهل 

)عبد الحافظ  المعلومة ؼٌر المهمة، وانتقاء المعلومات الضرورٌة للقٌام بالمهمة المطلوبة

 .(45، ص4101،

وبهذا تتمثل السٌطرة االنتباهٌة بانتقاء المعلومات المهمة، وتجاهل المعلومات ؼٌر  

المهمة، عندما تصلنا من القنوات الحسٌة، وٌعطً ترٌسمان إلى عملٌة الكؾ، ومنع التداخل 

المثٌرات ؼٌر  أهمٌة كبٌرة فً السٌطرة االنتباهٌة، وٌقصد بالكؾ االخماد المعرفً او قمع

من تشتٌت االنتباه للمثٌرات البٌبٌة ؼٌر المهمة، فً حٌن ٌقصد بمنع  المهمة  بهدؾ الحد

التداخل بتلك الجهود المعرفٌة التً تعمل على منع حصول التداخل بٌن المعلومات المهمة 

                                                                        (.24،ص4114وؼٌر المهمة أثناء عملٌة المعالجة )العزاوي، 

 -(:Norman and Shallice Theory, 1986ثالثا: نظرٌة نورمان وشاٌلس )

( نموذجا ٌفرق Norman and Shallice , 1986طرح العالمان نورمان وشاٌلس )    

ذي. وفقا لهذه بٌن العملٌات اآللٌة لبلنتباه، والعملٌات المسٌطر علٌها من قبل النظام التنفٌ

النظرٌة، نحن عندما نؤدي مهمة معرفٌة معٌنة، نعتمد على أنظمة رقابٌة تعالج المخططات 

Schemas  التً تتضمن افكارنا وسلوكٌاتنا وافعالنا الروتٌنٌة، وبما أن بعض االعمال

اعتدنا على تنفٌذها بشكل روتٌنً، واصبحنا ماهرٌن فً القٌام بها من دون جهد معرفً 

فأنها هذه االعمال تنطلق بصورة آلٌة بالتنسٌق مع الذاكرة طوٌلة المدى، وهذا ما  كبٌر،

ٌمكننا من تقدٌم استجاباتنا بشكل سرٌع، بٌد أننا عندما نواجه مهمات معرفٌة جدٌدة أو معقدة 

تكون فٌها مخططاتنا ؼٌر مجدٌة أو كافٌة على أدابها، نلجا إلى النظام التنفٌذي 
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"Executive system  ،المسؤول عن االنتباه اإلرادي، ومراقبة المثٌرات الجدٌدة

والتخطٌط للقٌام بالعمل األكثر مبلبمة، إذ ٌقوم هذا النظام بزٌادة الطاقة االنتباهٌة، وتحلٌل 

الوضعٌة الحالٌة، ووضع خطة عمل جدٌدة، وتنفٌذ المهمة المعرفٌة، فضبل عن ذلك أن اثناء 

بكؾ أو منع االستجابات ؼٌر المجدٌة، والمعلومات القدٌمة نظام الالقٌام بهذه العملٌة، ٌقوم 

، 4102بهدؾ زٌادة السٌطرة االنتباهٌة على المثٌرات والمهمة الجدٌدة )حدة وزهٌر، 

 (.44ص

 رابعا: نظرٌة مٌاك متعددة الوظائف:

أحدى األنظمة المهمة فً الوظٌفة التنفٌذٌة التً  ترى هذه النظرٌة أن السٌطرة االنتباهٌة    

تعمل على معالجة المعلومات فً الذاكرة العاملة، وهذا النظام ال ٌقوم بتوجٌه طاقتنا االنتباهٌة 

وفق عملٌة معرفٌة معقدة، وٌقوم بمجموعة من الوظابؾ على للمثٌرات فحسب، وإنما ٌعمل 

إلى أن السٌطرة االنتباهٌة  Miyakeوٌشٌر مٌاك  المتعددة عند معالجة المعلومات والمهمات.

 تقوم بأربعة وظابؾ مهمة، هً:

 أ. الكبح: عملٌة اٌقاؾ المعلومات والمثٌرات ؼٌر المهمة عند االنتباه الى مهمة ما.

 ب. التحوٌل: االنتقال السرٌع بٌن المثٌرات بما ٌتبلبم مع المهمة المعالجة.

معلومات الجدٌدة، واالستعانة بالذاكرة طوٌلة المدى عندما ج.التحدٌث: تركٌز االنتباه إلى ال

 تكون لدٌنا خبرات ذات صلة بالمهمة.

د. توزٌع االنتباه: زٌادة سعة الطاقة االنتباهٌة، وتوجٌه انتباهنا إلى أكثر من مثٌر واحد، 

 (.44، ص4102واالنتقال بٌن المهمات الضرورٌة)حدة وزهٌر، 

أن السٌطرة االنتباهٌة قد ال تكون بنفس الكفاٌة فً جمٌع  وتوصل مٌاك وزمبلؤه إلى    

المواقؾ، إذ أنها تتأثر بمجموعة من الظروؾ والحاالت االنفعالٌة، السٌما القلق. إذ تعمل 

االنفعاالت السلبٌة على ضعؾ انظمة الوظٌفة التنفٌذٌة، وتعطٌل وظٌفة الكؾ، والتحول بٌن 

ت على ضعؾ كفاءة المعالجة، وقدرتنا على توجٌه المثٌرات. وبهذا تعمل هذه االنفعاال

 Miyake)االنتباه إلى المثٌرات ذات الصلة بالمهمة، وتعطٌل األداء المعرفً

et.al,2000,p.50). 
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 Attention Control (ACT )خامسا. نظرٌة السٌطرة االنتباهٌة آٌزنك وكالفو)

theory:- 

 (Eysenck&Calvo,1992)نوٌل الفوقدم هذه النظرٌة العالمان مٌشٌل أٌزنك وما     

 processing، التً بدأت جذورها عندما قاما بدراسة أثر القلق على فاعلٌة المعالجة 

efficiency بطرٌقة سلبٌة  ؤثرت، ووجدا أن القلق والتوقعات السلبٌة والخوؾ من الفشل

على كفاءة األداء المعرفً، لكون األفكار المثٌرة للقلق تشتؽل مساحة كبٌرة فً المعالجة 

المعرفٌة، وتتداخل مع المثٌرات والمعلومات التً نعالجها، وتقلل من الجهود المعرفٌة، 

وقدرتنا على استعمال الموارد واالستراتٌجٌات المساعدة على معالجة المعلومات 

(Eysenck et.al,2007,p.337). 

طور "اٌزنك وكالفو" هذه النظرٌة فٌما بعد، وذلك بعد محاولتهم االستفادة من    

حول الذاكرة العاملة الثبلثٌة، إذ كان "بادلً" ٌرى أن  Baddeley,1986نموذج بادلً 

عن  الذاكرة العاملة تتضمن ثبلثة أنظمة معالجة، تتمثل بالنظام المركزي التنفٌذي المسؤول

مراقبة األداء والتخطٌط واختٌار االستراتٌجٌة، ونظام الحلقة الصوتٌة لمعالجة المثٌرات 

السمعٌة، ونظام معالجة المثٌرات البصرٌة والمكانٌة. وتوصل "اٌزنك وكالفو" ألى أن العبء 

، األكبر فً معالجة المثٌرات والمعلومات الحسٌة والداخلٌة ٌقع على النظام التنفٌذي المركزي

مهمات مختلفة،  إلى ضعؾ كفاءتنا المعرفٌة فً خمسوكلما زاد عبء هذا النظام، أدى ذلك 

تتمثل بـ: تحوٌل االنتباه بٌن المهمات المعرفٌة، وتخطٌط المهمات الثانوٌة من أجل تحقٌق 

الهدؾ، واالنتباه االنتقابً لبعض المثٌرات وتثبٌط )كؾ( المثٌرات ؼٌر ذات الصلة بالمهمة، 

جاع المعلومات من مخزن الذاكرة، وتشفٌر المعلومات من اجل تخزٌنها فً الذاكرة واستر

طوٌلة المدى، وبهذا ٌمارس النظام التنفٌذي عملٌات معرفٌة مهمة فً نظامنا 

، وبما أن السٌطرة االنتباهٌة تعد احدى الوظابؾ (Eysenck,1997,p.112)العقلً

قاموا بدراستها بشكل مفصل، وتوصبل إلى أن الربٌسة لهذا النظام، فأن "اٌزنك وكالفو" 

السٌطرة االنتباهٌة كفٌلة فً زٌادة تركٌز األفراد وانتباههم عند القٌام بمجموعة من العملٌات 
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المعرفٌة مثل الفهم، واعطاء المعنى لؤلشٌاء، وحل المشكبلت واتخاذ القرارات، وتفسٌر 

 . (Eysenck et.al,2007,p.337)المواقؾ المقلقة والمهددة 

نتٌجة لذلك قدم "اٌزنك وكالفو" نظرٌتهم حول السٌطرة االنتباهٌة، التً تفسر لنا كٌؾ  

..وؼٌرها( تتسم  مادٌةو -مهنٌةو -نوظؾ أداءنا المعرفً عندما نواجه سٌاقات بٌبٌة )دراسٌة

بالطمأنٌنة أو القلق والتهدٌد، وبهذا الصدد افترض كبل المنظرٌن أن السٌطرة االنتباهٌة 

نظامٌن انتباهٌٌن مختلفٌن، وهما أحدى مهام النظام التنفٌذي المركزي فً الذاكرة تضمن ت

 -العاملة، الذي ٌؤدي وظٌفة)التنشٌط، والتحول، والتحدٌث(، وٌتمثبلن باآلتً:

عند  goal_directedٌوجه الطاقة االنتباهٌة نحو الهدؾ النظام االنتباهً األول:   .0

 عتٌادٌة، وٌطلق علٌه )من االعلى إلى االسفل(.قٌامنا بالمهام فً الظروؾ اال

 ٌوجه الطاقة االنتباهٌة نحو المنبهات : النظام االنتباهً الثانً .4

Stimulus_driven.  عند قٌامنا بالمهام فً الظروؾ المثٌرة للقلق والشعور

بالتهدٌد، إذ ٌقوم هذا النظام فً تخصٌص االنتباه الكتشاؾ مصدر التهدٌد وتحدٌد 

 كٌفٌة االستجابة له، وٌطلق علٌه )من االسفل إلى االعلى(. 

علٌه  وٌقع النظام االنتباهً الموجه نحو الهدؾ فً المناطق األمامٌة من الدماغ وٌطلق

)النظام االنتباهً االمامً( وٌحكمه التوقعات، والمعرفة، والتوجه نحو االهداؾ الحالٌة، 

وٌسٌطر على العملٌات االنتباهٌة الطوعٌة، وٌقوم بدعم جوانب السلوك الواعً، وحل 

الصراع عند حدوث حاالت التداخل المعرفً بٌن االستجابات، فضبل عن ذلك أن لهذا النظام 

فً االحتفاظ بالمعلومات، وتمثٌلها فً الذاكرة قصٌرة المدى، التً تتطلب مستوى دورا مهما 

عاٍل من التخطٌط والتنظٌم اللتان تساعدانا على زٌادة كفاءة األداء 

 .(Eysenck,1997,p.112)المعرفً

الموجه بواسطة المنبهات فً القشرة األمامٌة البطنٌة،  فً حٌن ٌقع النظام االنتباهً  

وٌتم تنشٌطه عند الشعور بالتهدٌد، حٌث ٌعمل النظام التنفٌذي على تثبٌط النظام الموجه نحو 

الهدؾ، وٌتحول إلى النظام الموجه نحو المنبهات، والؽرض من هذا التحول تسهٌل تقٌٌم 

تً من شأنها التخفٌؾ من أثر التهدٌد ، وبالنتٌجة التهدٌد حتى ٌتم تخطٌط وتنفٌذ االعمال ال
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 &Derryberry)توجه المصادر االنتباهٌة نحو تناول الحوافز الخالٌة من التهدٌد 

Reed,2002,p.225). 

من اجل مسح  جهودهفعل النظام الموجه نحو المنبهات ٌقوم الفرد بزٌادة وعندما ٌُ   

، وٌرى "اٌزنك وكالفو" أن زٌادة سعة الطاقة البٌبة بحثاً عن المثٌرات الحسٌة المهددة 

االنتباهٌة فً هذا النظام تعمل بصورة مبرمجة ذاتٌة ،بحثا عن المثٌرات البٌبٌة  المهددة، 

وبالرؼم من ان هذه العملٌة ال شعورٌة، فأنها تتطلب من الفرد سٌطرة واعٌة، كونها تحتاج 

لبدٌلة الناجعة لحل المثٌرات المقلقة إلى الكثٌر من الجهد فً ضوء اختٌار االستجابات ا

 .),p.956) 2011, Eysenck&Derakshanوالمجهدة 

وبهذا الصدد تشٌر نتابج النظرٌة إلى أن أكثر المهددات التً تفعل النظام الثانً فً  

، تتمثل بالمخاطر البٌبٌة، والمواقؾ االجتماعٌة المهددة لصورة الذات مثل السٌطرة االنتباهٌة

التعلٌقات السلبٌة، والشعور بتدنً تقدٌر الذات، والمواقؾ االمتحانٌة، والمقاببلت المهنٌة، 

والسٌاقات البٌبٌة الخارجة عن سٌطرة الفرد، وكلما كان مستوى القلق مرتفعا لدى الفرد، ولم 

علٌه، فأنه سٌعانً من نقص فً المصادر التنفٌذٌة المركزٌة، وسٌكون أداءه  ٌستطع السٌطرة

المعرفً بطٌبا، وسٌواجه صعوبة فً عملٌات الكؾ، والتركٌز، والتحوٌل بٌن المثٌرات 

(Derryberry&  والمهمات، وصعوبة فً تنظٌم العملٌات المعرفٌة

(Reed,2002,p.225. وتوصل أٌزنك وكالفوا إلى الكثٌر من األدلة التجرٌبٌة التً تشٌر 

إلى أن عٌش الفرد فً بٌبة تتسم بالتهدٌد وعدم االستقرار لفترات طوٌلة ٌجعل النظام الموجه 

نحو المثٌرات مفعبل باستمرار، وبما أن هذا النظام ٌقع تحت تأثٌر االنفعاالت السلبٌة، فأن 

نظام السٌطرة االنتباهٌة الموجه بواسطة الهدؾ )الذي ٌمارس أثرا مهما فً وظٌفة التخطٌط 

وحل المشكبلت واتخاذ القرار( ٌبقى فً تراجع، وٌعمل بمصادر محدودة، مما ٌجعل من 

عملٌة السٌطرة االنتباهٌة ضعٌفة، وهذا ما وجده أٌزنك لدى األفراد الذٌن ٌعانون من قلق 

مرتفع، إذ كانوا ٌمتلكون مصادر انتباهٌة بنسبة اقل من األفراد من ذوي القلق المنخفض 

)الداودي، 4102، ص44-40(. 
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 أضفاء المعنى والتفسٌر.

من خبلل التمٌٌز بٌن نوعٌن تحدث السٌطرة االنتباهٌة  نأ نظرٌة نورمانبٌنما ترى  

بٌن العملٌات اآللٌة لبلنتباه، والعملٌات المسٌطر علٌها من   أساسٌن من العملٌات االنتباهٌة

العملٌات اآللٌة على دمج المعلومات اآلتٌة من الذاكرة طوٌلة وتعمل قبل النظام التنفٌذي، 

ملة، أما العملٌات المسٌطر مع المعلومات الجدٌدة التً ٌتم تجهٌزها فً الذاكرة العا المدى

على تنفٌذ)المخططات المعرفٌة( المسؤولة عن تنظٌم  ى الشراؾعلٌها، فقد تكون مهتها األخر

والسلوكٌات عند تنفٌذ االفعال الروتٌنٌة بوساطة النظام الرقابً المسؤول عن كؾ االفكار 

االستجابة بشكل آلً عن طرٌق اٌقاؾ عمل التؽذٌة العكسٌة ، ومقارنة وتوحٌد المعلومات 

معلومات اآلنٌة التً تم تجهٌزها فً الذاكرة العاملة مع ال المدىالموجودة فً الذاكرة طوٌلة 

 لؽرض تنفٌذ االفعال.

 نظرٌة مٌاك متعددة الوظابؾ ذلك ترى  مقابل 

ِ

 بأربعتقوم السٌطرة االنتباهٌة  نإ

 إلى أن توصل مٌاك، وتوزٌع االنتباهو التحدٌثو التحوٌلوالكبح  مهمةتتمثل بوظابؾ 

ال تكون بنفس الكفاٌة فً جمٌع المواقؾ إذ أنها تتأثر بمجموعة الظروؾ  السٌطرة االنتباهٌة

، إذ تعمل االنفعاالت السلبٌة على ضعؾ انظمة الوظٌفة السٌما القلق والحاالت االنفعالٌة

 التنفٌذٌة، وتعطٌل وظٌفة الكؾ، والتحول بٌن المثٌرات. 

 مختلفٌن، نظامٌن ضوء فًالسٌطرة االنتباهٌة  نظرٌة آٌزنك وكالفوفسرت  نفً حٌ 

مثٌرات، وهما والثانً خلفً مدفوع بالمحفزات أو ال ،أحدهما أمامً وٌكون مدفوع باألهداؾ

الطبٌعٌة الخالٌة من المهددات،  فً االنتباه فً حالة متزنة فً الظروؾ  اٌعمبلن سوٌة لٌكون

 عند مراجعة النظرٌات السابقة نجد أن نظرٌة برودبنت  ترى أن عملٌة السٌطرة 

االنتباهٌة تحدث عندما تستقبل الذاكرة قصٌرة المدى المنبهات من المستقببلت الحسٌة، تدخل 

هذه المنبهات إلى عنق الزجاجة من أجل تنقٌتها، وبعد ذلك ٌتم إضافة التفسٌر والتشفٌر فً 

جهاز قابلٌة تحدٌد السعة، وبذلك فإن السٌطرة االنتباهٌة تحدث لدى الفرد عندما ٌهمل 

المثٌرات ؼٌر المهمة وٌركز على المثٌرات المهمة ، وأن المصفاة االنتقابٌة تمٌز بٌن 

المعلومات )المثٌرات( الداخلة للمعالجة عن طرٌق كؾ المعلومات ؼٌر الهامة وبعدها ٌتم 

مناقشة النظريات 
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تنخفض قدرة  ومن ثمفً حالة وجود الخطر والمهددات، حٌن ٌختل التوازن بٌن النظامٌن 

أن آٌزنك  وكالفو  اتفق معمٌاك بهذا الصدد ٌمكن القول أن و الفرد على التركٌز والتحوٌل.

تبنت  ختل التوازن وتضعؾ قدرة الفرد على التركٌز والتحوٌل .الظروؾ والمهددات  التً ت

 -نظرٌة السٌطرة االنتباهٌة  آلٌزنك وكالفو لؤلسباب التالٌة: الباحثة

لنظرٌة على أنها تتكون من نظامٌن لبلنتباه ، فقد قدمت النظرٌة تفسٌرا . فقد فسروا ا0

معرفٌا سٌكولوجٌا اجتماعٌا فً الكشؾ عن السٌطرة االنتباهٌة لدى الطلبة من خبلل االحاطة 

بالجوانب كافة التً تؤثر بالسٌطرة االنتباهٌة كالخوؾ والقلق ، وؼٌرها من المثٌرات  البٌبٌة 

تً تؤثر بالطلبة ، وتؤكد هذه النظرٌة دور عملٌة السٌطرة االنتباهٌة فً المختلفة الشدة ال

 عمل الذاكرة العاملة ذات االهمٌة الكبٌرة لكافة العملٌات المعرفٌة االخرى.

. أن السٌطرة االنتباهٌة مسؤولة عن تنشٌط وتنظٌم االفكار وانتقاء وتنفٌذ االستجابة 4

التً تتطلب استبعاد المثٌرات ؼٌر المهمة وابقاء المثٌرات  لمتصارعةالمبلبمة فً المواقؾ ا

ذات الصلة بها، وتعد هذه النظرٌة من النظرٌات الرابدة فً تفسٌرها لمفهوم السٌطرة 

 .االنتباهٌة

(المبنً أساسا  Deery-beery,2002. اعتمد البحث الحالً على مقٌاس دٌرٌبٌري )3

  السٌطرة االنتباهٌة.   على وفق نظرٌة أٌزنك وكالفو صاحب نظرٌة 
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 انفظم انثبنث

 ٔإخشاءارّ انجحث يُٓدٛخ

ٚثعع٘ب رفؽ٠غ اٌج١بٔبد , ٌٕٙبئ١خا عٍٝ ع١ٕخ اٌجسثِٚٓ ثُ رطج١مٙب , اٌظعق ٚاٌثجبد

ٙػٖ ٌ ب  اقزعؽاػ ف١ّب ٠أرٟٚ .ثطؽ٠مخ ازظبئ١خ ِالئّخ ِع أ٘عاف اٌجسثِٚعبٌدزٙب 

 :اإلخؽاءاد

  :يُٓح انجحث. أال

)اٌسىّخ االضزجبؼ٠خ  ٠ٓٙزُ ثزعؽف اٌعاللخ ث١ٓ ِزغ١ؽ٠ اٌسبٌٟ ثّب أْ اٌجسث  

 اٌجبزثخ ِٕٙح اٌجسث اٌٛطفٟ وٛٔٗ أٔكت إٌّب٘ح فٟ رٕبٚي اقزعٍّذٚاٌك١طؽح االٔزجب١٘خ(،

ث١ٓ اٌّزغ١ؽ رالؾَ ظؼخخ ّعؽفخ ٌ ، Correlation Studies االؼرجبؽ١خ اٌعؼاقبد

 .(71ص ،7891اٌّزغ١ؽ٠ٓ )اٌىج١كٟ ٚاٌدٕبثٟ، 

 يدزًغ انجحث: ثبَٛب  

اٌزطظظبد  ٌٍّبخكز١ؽ ٚاٌعوزٛؼاٖ ِٓ ٠زسعظ ِدزّع اٌجسث ثطٍجخ اٌعؼاقبد اٌع١ٍب 

ِٚٓ وال اٌدٕك١ٓ ,اٌع١ٍّخ ٚاإلٔكب١ٔخ فٟ خبِعخ اٌمبظق١خ
 (944)ئغ ثٍغ ِدزّع اٌجسث  .(1)

( 964) ؽبٌجب ٚؽبٌجخ ِٓ اٌى١ٍبد اإلٔكب١ٔخ، ثٛالع (832)عٍٝ  ؽبٌجب ٚؽبٌجخ، اٌػٞ رٛؾع

وػٌه رٛؾع , ؽبٌجب ٚؽبٌجخ ِٓ ِؽزٍخ اٌعوزٛؼاٖ( 64)ّبخكز١ؽ ٚؽبٌجب ٚؽبٌجخ ِٓ ِؽزٍخ اٌ

ؽبٌجب ٚؽبٌجخ فٟ  (892) ، ثٛالعؽبٌجب ٚؽبٌجخ (869)ثٛالع ؽٍجخ اٌى١ٍبد اٌع١ٍّخ  عٍٝ

٠ٛػر ِدزّع ( 9)خعٚيٚ ،عوزٛؼاٖاٌ ؽبٌجب ٚؽبٌجخ فٟ ِؽزٍخ( 99)ّبخكز١ؽ ٚاٌ ِؽزٍخ

 :اٌجسث

                                           
 8181-8194عبَ اٌعؼاقٟ ٌٍخبِعخ اٌمبظق١خ رُ اٌسظٛي عٍٝ ئزظبئ١خ ِدزّع ؽٍجخ اٌعؼاقبد اٌع١ٍب فٟ  (1)

 ٚؼغُ غٌه، ( 8( )ٍِسك/9279ثّٛخت وزبة رك١ًٙ اٌّّٙخ اٌظبظؼ ِٓ )ِىزت ِعبْٚ اٌع١ّع اٌعٍّٟ غٚ اٌععظ 

 -اٌّبخكز١ؽ)أْ ٘ػٖ اإلزظبئ١خ ٌُ رظٕف اٌطٍجخ ٚفك ِزغ١ؽ إٌٛع، ٚئّٔب وبْ اٌزظ١ٕف ٚفك ٔٛع اٌعؼاقخ ف

 (.اإلٔكبٟٔ -اٌعٍّٟ )ٚاٌزطظض االوبظ٠ّٟ ( اٌعوزٛؼاٖ

   ٠مَٛ ٘ػا اٌفظً عٍٝ ِدّٛعخ ِٓ اإلخؽاءاد اٌزٟ رٙعف ئٌٝ رسم١ك ا٘عاف 

اٌجسث, ٚرزّثً ٘ػٖ االخؽاءاد ثزسع٠ع ِدزّع اٌجسث رسع٠عا ظل١مب، ٚاضز١بؼ ع١ٕخ عشٛائ١خ 

ِّثٍخ, ِٚٓ ثُ اضز١بؼ أظارب ثسث رزالئُ ِع اٌّدزّع, ٚززٝ ٠زُ غٌه فأٔٗ ٠دت أْ ركزٛفٟ 

٘بر١ٓ األظار١ٓ اٌطظبئض اٌك١ىِٛزؽ٠خ إٌّبقجخ ِٓ ز١ث رس١ًٍ اٌفمؽاد، ٚاقزطؽاج 
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 (1)خذٔل 
 انذساسخ َٕٔعٔفك انزخظض انؼهًٙ ػهٗ ٕٚضح اػذاد يدزًغ انجحث 

 انزخظض انكهٛبد انزخظض د
انًدًٕع  

 نهزخظظبد
 انًدًٕع انكهٙ

1.  

ٙ
بَ
س
إلَ
ا

 

 انزشثٛخ
 81 يبخسزٛش

133 
 52 دكزٕساِ

 اٜداة  .2
 51 يبخسزٛش

68 
 17 دكزٕساِ

 انمبٌَٕ  .3
 25 يبخسزٛش

25 
 - دكزٕساِ

 اٜثبس  .4
 12 يبخسزٛش

12 
 - دكزٕساِ

 يدًٕع انكهٛبد االَسبَٛخ
 169 يبخسزٛش

238 
 69 دكزٕساِ

5.  

 

 انزشثٛخ
 19 يبخسزٛش

40 
 21 دكزٕساِ

6.  
 اإلداسح

 ٔااللزظبد

 65 يبخسزٛش
74 

 9 دكزٕساِ

7.  
ػهٕو 

 انحبسٕة

 23 يبخسزٛش
23 

 - دكزٕساِ

8.  
انزشثٛخ 

 انجذَٛخ

 18 يبخسزٛش
22 

 4 دكزٕساِ

 انؼهٕو  .9
 24 يبخسزٛش

24 
 - دكزٕساِ

 انطت  .10
 12 يبخسزٛش

22 
 10 دكزٕساِ

 انضساػخ ا .11
 8 يبخسزٛش

8 
 - دكزٕساِ

12.  
انطت 

 انجٛطش٘

 16 يبخسزٛش
16 

 - دكزٕساِ

 انُٓذسخ  .13
 32 يبخسزٛش

32 
 - دكزٕساِ

 يدًٕع انكهٛبد انؼهًٛخ
 217 يبخسزٛش

261 
 44 دكزٕساِ

 انًدًٕع
 386 يبخسزٛش

499 
 113 دكزٕساِ
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 :ػُٛخ انجحث: ثبنثب

ِدزّع اٌجسث ٚرسع٠عٖ فٟ ػٛء االزظبئ١خ  ثبٌزعؽف عٍٝثعع اْ لبِذ اٌجبزثخ  

اٌى١ٍبد اٌع١ٍّخ ِٓ ت ع١ٕخ عشٛائ١خ ساٌؽق١ّخ ٌؽئبقخ خبِعخ اٌمبظق١خ، رٛخٙذ ٔسٛ ق

و١ٍبد غاد ( 4)ٚاإلٔكب١ٔخ اٌزٟ رزؼّٓ ثؽاِح اٌعؼاقبد اٌع١ٍب فٟ خبِعخ اٌمبظق١خ، ثٛالع 

, اٌطت, اٌعٍَٛ, اٌزؽث١خ اٌجع١ٔخ, عٍَٛ اٌسبقٛة, االظاؼح, اٌزؽث١خ)رطظض عٍّٟ رّثٍذ ثـ 

و١ٍبد غاد اٌزطظض االٔكبٟٔ رّثٍذ ثـ ( 9)ٚ ،(إٌٙعقخ  ,اٌطت اٌج١طؽٞ, اٌؿؼاعخ

٘ػٖ اٌى١ٍبد لبِذ اٌجبزثخ ثبضز١بؼ  ب  ٚفمعٍٝ ، (ا٢ثبؼو, اٌمبْٔٛو, ا٢ظاةو, اٌزؽث١خ)

 Stratified Random اٌطجم١خؽبٌجب ٚؽبٌجخ ثأقٍٛة اٌع١ٕخ اٌعشٛائ١خ ( 311)

Sample   ٟئغ رٛؾعذ ,  اٌعؼاقخ، ٚٔٛعٚفك ٔٛع اٌزطظض عٍٝ غاد اٌزٛؾ٠ع اٌزٕبقج

اٌزطظض اٌعٍّٟ  ِِٓؽزٍخ اٌّبخكز١ؽ  ؽبٌجب ٚؽبٌجخ فٟ( 839)٘ػٖ اٌع١ٕخ عٍٝ 

 . اٌزطظض اٌعٍّٟ ٚاإلٔكبٟٔ ِٓؽبٌجب ٚؽبٌجخ فٟ ِؽزٍخ اٌعوزٛؼاٖ ( 64)ٚ, ٚاإلٔكبٟٔ

 أغا وبْؽؽائك اٌجسث اٌعٍّٟ اٌٝ أْ ِدزّع اٌجسث اٌّطزظ١ٓ فٟ ٠ش١ؽ  ٚثٙػا اٌظعظ

عٕع  ِكزد١جب   (822)فأْ عٍٝ اٌجبزث اضز١بؼ  ِكزد١جب  ( 9111ئٌٝ  711) ٠زأٌف ِٓ

 ،)& Morgan,1970,p.607) Krejcie( 1017)ِٚكزٜٛ ظالٌخ % 47ِكزٜٛ ثمخ 

ِكزد١جب، فأْ  (500)وػٌه رش١ؽ ثعغ اٌعؼاقبد اإلزظبئ١خ ئٌٝ أْ زدُ اٌّدزّع اغا ثٍغ 

، 8193اٌىبظّٟ، )ِٓ اٌّدزّع، ٠دعً اٌع١ٕخ ِّثٍخ ئٌٝ غٌه اٌّدزّع %  71أضػ 

 (.26ص

ٚززٝ ال رمع اٌجبزثخ فٟ  اضطبء اضز١بؼ ع١ٕخ اٌجسث، فأٔٙب لبِذ ثبضز١بؼ اوثؽ ِٓ      

ع١ٕبد اٌجسث، ئغ وٍّب وبْ ععظ اٌع١ٕخ وج١ؽا  الضز١بؼ اإلزظبئٟاٌععظ اٌّمؽؼ فٟ اٌدعٚي 

ِدزّع اٌجسث، ٚ٘ػا ِب ٠إوعٖ عبٌُ اٌم١بـ  ئٌٝاٌزع١ُّ  فٟ خ١فأٔٙب رظجر أوثؽ رّث١ال ٚلبثٍ

اٌػٞ ٠ش١ؽ ئٌٝ أْ أفؼً ؽؽ٠مخ فٟ رم١ًٍ اززّبي ظٙٛؼ  (Ebel , 1972) "أ٠جً"إٌفكٟ 

 - Ebel , 1972, P. 289)٠ىْٛ فٟ ػٛء ؾ٠بظح زدُ اٌع١ٕخ  ٌٍّعب٠ٕخ اٌططأ اٌّع١بؼٞ

 :٠ٛػر غٌه (8)خعٚي ٚ . (290
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 (2)خذٔل 

 ٔفك انًشحهخ انذساسٛخ ٔانزخظض االكبدًٚٙػهٗ اػذاد ػُٛخ انجحث 

 د
انًشحهخ 

 انذساسٛخ
 انؼذد انًطهٕة انكهٛبد انزخظض

1 

ٛش
سز
خ
ًب
ان

 

ٙ
بَ
س
إلَ
ا

 

 48 انزشثٛخ

 31 اٜداة 2

 15 انمبٌَٕ 3

 7 اٜثبس 4

1 

ٙ
هً
نؼ
ا

 

 9 انزشثٛخ

 39 اإلداسح 2

3 
ػهٕو 

 انحبسٕة
14 

4 
انزشثٛخ 

 انجذَٛخ
11 

 15 انؼهٕو 5

 8 انطت 6

 5 انضساػخ 7

8 
انطت 

 انجٛطش٘
10 

 19 انُٓذسخ 9

 231 انًدًٕع

1 

اِ
ٕس
كز
نذ
ا

 

ٙ
بَ
س
إلَ
ا

 

 32 انزشثٛخ

 10 اٜداة 2

 = انمبٌَٕ 3

 = اٜثبس 4

1 

ٙ
هً
نؼ
ا

 

 13 انزشثٛخ

 5 اإلداسح 2

3 
ػهٕو 

 انحبسٕة
= 

4 
انزشثٛخ 

 انجذَٛخ
2 
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 = انؼهٕو 5

 6 انطت 6

 = انضساػخ 7

8 
انطت 

 انجٛطش٘
= 

 = انُٓذسخ 9

 69 انًدًٕع

 300 انًدًٕع انكهٙ

 

 :انجحث أدارٙ: ساثؼب

رُ ارطبغ ِدّٛعخ ِٓ اإلخؽاءاد ِٓ أخً , اٌسبٌٟ اٌجسثِٓ أخً رسم١ك أ٘عاف  

 .ٚٔٛع اٌع١ٕخ اٌّجسٛثخؽج١عخ اٌّزغ١ؽاد أْ رزكك أظارٟ اٌجسث ِع 

 يمٛبط انحكًخ االخزجبسٚخ .األٔنٗاألداح 

اٌسىّخ االضزجبؼ٠خ ٌعٜ ؽٍجخ اٌعؼاقبد اٌع١ٍب، لبِذ لجً رجٕٟ أٞ ِم١بـ فٟ رعؽف  

اٌجبزثخ ثبالؽالع عٍٝ اٌعؼاقبد اٌكبثمخ ِٚؽاخعخ األظث١بد إٌفك١خ اٌزٟ أ٘زّذ ثزعؽف 

اٌػٞ  (9:اٌٍّسك) اٌسىّخ االضزجبؼ٠خ، ٚثٙػا اٌظعظ رٛطٍذ ئٌٝ ِم١بـ اٌسىّخ االضزجبؼ٠خ

ٓ ١اٌجبزث ٌٝ اٌج١ئخ اٌعؽث١خ ِٓ لجًئ ٚاٌّعؽة(, 9447, ١ٍِّبْ ٚا٠جً ) اٌعبٌُ ٖلبَ ثجٕبء

ِدبالد  قزخ فمؽح ِٛؾعخ عٍٝ( 31) ٠زىْٛ ٘ػا اٌّم١بـ ِٓ(. 8111, ق١ٍّبْ ٚؼظاٞ)

ثّٙبؼح "اٌسىّخ االضزجبؼ٠خ اٌزٟ رزّثً ِٙبؼاد أزعٜ  ِزٕٛعخ، ٠ّٚثً وً ِدبي

ِع ٚؼلخ ِٚٙبؼح اٌزعبًِ , (فمؽاد 7)األقئٍخِٚٙبؼح اٌزعبًِ ِع ٚؼلخ  ,(فمؽاد7)اٌؿِٓ

 3)ِٚٙبؼح ِؽاعبح اٌمظع ٌّظُّ األظاح, (فمؽاد 7)ِٚٙبؼح اٌزط١ّٓ, (فمؽاد 2)اإلخبثخ

طؽ٠مخ ١ٌىؽد اعزّبظا ٌ ب  ، ٠ٚزُ االخبثخ عٕٙب ٚفم(فمؽاد 9)"ِٚٙبؼح اٌّؽاخعخ , (فمؽاد

 (.أثعا  و, ل١ٍالو, أز١بٔب  و, غبٌجب  و, ظائّب: )ٟ٘  ضّكخ ثعائًعٍٝ 

 :انًمٛبط طالحٛخ.2

غٚٞ االٌمبة اٌع١ٍّخ ِٓ رّثً ٘ػا اإلخؽاء ثبضز١بؼ ِدّٛعخ ِٓ اٌّسى١ّٓ  

اٌؽط١ٕخ فٟ اضزظبص عٍُ إٌفف ٚاٌعٍَٛ اٌزؽث٠ٛخ ٚإٌفك١خ فٟ ثعغ اٌدبِعبد اٌعؽال١خ 

ِٚٓ ثُ عؽع ِم١بـ اٌسىّخ . ِسىّب ِٚسىّخ( 98)ٚاٌجبٌغ ععظُ٘ ، (3:ٍِسك)
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ٚثٙػا اٌظعظ . (4)ٍِسك/ رظس١سٗ ع١ٍُٙ ٚثعائً ٠خ، ِٚدبالرٗ، ٚرع١ٍّبرٗ،االضزجبؼ

 .فأوثؽ فٟ اٌسىُ عٍٝ طالز١خ اٌّم١بـ%( 21)ٔكجخ ارفبق  اعزّعد اٌجبزثخ

عٍٝ  ِٛافم١ٓ أغٍجُٙ رُ اٌزٛطً ئٌٝ أْ س١ًٍ أؼاء اٌّسى١ّٓ عٍٝ اٌّم١بـ،ٚثعع ر 

 فمؽادط١بغخ ِدّٛعخ ِٓ  ئعبظحٓ ثعغ اٌّسى١ّألزؽذ وػٌه  ,فمؽاد اٌّم١بـطالز١خ 

عٍٝ اٌّم١بـ  اإلخبثخززٝ رظجر ِٕبقجخ ئٌٝ ع١ٕخ اٌجسث، وػٌه ٔبٌذ ثعائً  ,اٌّم١بـ

٠ٛػر ٔكجخ اٌّسى١ّٓ اٌّٛافم١ٓ ٚاٌؽافؼ١ٓ ٌفمؽاد (  3) ٚخعٚي  .ِٛافمخ خ١ّع اٌطجؽاء

 :ٌّم١بـا

 (3)خذٔل 

 آساء انًحكًٍٛ فٙ طالحٛخ انفمشاد يمٛبط انحكًخ االخزجبسٚخ

 فمشاد انًمٛبط انًدبل
ػذد 

 انًٕافمٍٛ

َسجخ 

 انًٕافمخ

ػذد 

 انشافضٍٛ

َسجخ 

 انشفض

 __ __ %100 12 5-4-3-2-1 انضيٍ يٓبسح

انزؼبيم يغ  يٓبسح

 ٔسلخ االسئهخ
1-2-3-4-5 12 100% __ __ 

انزؼبيم يغ  يٓبسح

 ٔسلخ اإلخبثخ

2,4,5,8 12 100% __ __ 

1,3,6,7 10 83 2 17% 

 انزخًٍٛ يٓبسح
2,3,4 12 100%   

1,5 10 83 2 17% 

 يشاػبح انمظذ يٓبسح

 (انمبئى ثباليزحبٌ)
1-2-3 12 100% __ __ 

 __ __ %100 12 4-3-2-1 انًشاخؼخ يٓبسح

 

  :انزطجٛك االسزطالػٙ األٔل .3

، ٚقٌٙٛخ فمؽاد اٌّم١بـط١بغخ ٚػٛذ رعؽف ِعٜ  ٘عف ٘ػا األخؽاء ئٌٝ 

، ئغ ٠عع ٘ػا زع١ٍّبرِٗعٜ فُٙ ؽٍجخ اٌعؼاقبد اٌع١ٍب ٌ عٓ، ٚاٌىشف ثعائٍٗعٍٝ  اإلخبثخ
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ِٚسبٌٚخ رعع٠ٍٗ ززٝ ٠ىْٛ ِٕبقجب ٌع١ٕخ  غّٛع اٌّم١بـ رعؽفاألخؽاء ِسبٌٚخ أ١ٌٚخ فٟ 

( 31)ثٍغذ ٚثٙػا اٌظعظ اضزبؼد اٌجبزثخ ع١ٕخ عشٛائ١خ ِٓ ؽٍجخ اٌعؼاقبد اٌع١ٍب . اٌجسث

ٚااللزظبظ ِٓ زٍّخ شٙبظح اٌّبخكز١ؽ ؽبٌجب ٚؽبٌجخ ِٓ و١ٍخ اٌزؽث١خ، ٚو١ٍخ اإلظاؼح 

االقزطالع١خ ؽٍت ٚلجً اٌجعء ثزٛؾ٠ع اٌّم١بـ عٍٝ اٌع١ٕخ . ٚاٌعوزٛؼاٖ فٟ خبِعخ اٌمبظق١خ

ِٓ اٌّفسٛط١ٓ، اإلشبؼح ئٌٝ اٌفمؽاد اٌغبِؼخ، ٚاٌعجبؼاد غ١ؽ اٌٛاػسخ فٟ رع١ٍّبد 

عٍٝ اٌّم١بـ، ززٝ  االقُغوؽ  اٌّم١بـ، ٚركد١ً اٌٛلذ اٌػٞ اقزغؽلٖٛ فٟ اإلخبثخ، ٚععَ

  .ئخبثبرُٙ قزىْٛ قؽ٠خ ثأْ اٌّكزد١ج١ٓ ٠طّئٓ

 ،ٚثعائٍٗ ،فمؽح( 31)اٌجبٌغخ أْ فمؽاد اٌّم١بـ رج١ٓ ٚثعع أخؽاء ٘ػا اٌزطج١ك  

رُ زكبة اٌٛلذ اٌّكزغؽق  وػٌه, ِٚفِٙٛخ ٌعٜ اٌّكزد١ج١ٓ ٚاػسخوبٔذ ٚرع١ٍّبرٗ 

  .ظلبئك (2_ 9)ِٓ  رؽاٚذ اٌػٞ, ٌإلخبثخ

  رحهٛم انفمشاد أخشاء -3

عٍٝ اضزجبؼ ظؼخبد ؽٍجخ اٌعؼاقبد اٌع١ٍب عٍٝ وً فمؽح ِٓ ٠مَٛ ٘ػا االخؽاء  

فمؽاد اٌّم١بـ، ٚغٌه ثٙعف ِعؽفخ لعؼرٙب عٍٝ ر١١ّؿ اٌفؽٚق اٌفؽظ٠خ ث١ٓ ِدّٛعز١ٓ ِٓ 

اٌطٍجخ، رزّثً ثبٌّدّٛعخ اٌع١ٍب اٌزٟ ركدً أعٍٝ اٌعؼخبد عٍٝ ِم١بـ زىّخ االضزجبؼ، فٟ 

ٚثٙػا فأْ . ً اٌثب١ٔخ ثبٌّدّٛعخ اٌع١ٔب اٌزٟ ركدً أظٔٝ اٌعؼخبد عٍٝ ٘ػا اٌّم١بـز١ٓ رزّث

ع١ٍّخ أخؽاء رس١ًٍ فمؽاد اٌّم١بـ رجمٟ عٍٝ اٌفمؽاد ا١ٌّّؿح، ٚركزجعع اٌفمؽاد غ١ؽ 

وػٌه ٠ش١ؽ عبٌُ اٌم١بـ ( 27،ص9423عجع اٌؽزّٓ،)ا١ٌّّؿح اٌزٟ رعع٘ب غ١ؽ طبظلخ

أْ ٘ػا األخؽاء عٍٝ غب٠خ وج١ؽح ِٓ األ١ّ٘خ، ٌىٕٛٔب ٔكزط١ع فٟ ػٛءٖ " ا٠جً"إٌفكٟ 

اٌزثجذ ِٓ وفب٠خ وً فمؽح ِٓ فمؽاد اٌّم١بـ إٌفك١خ، ثٛطفٙب لبظؼح عٍٝ اٌىشف عٓ 

(. Ebel 1972, p. 392) االضزالفبد اٌفؽظ٠خ ث١ٓ اٌّكزد١ج١ٓ عٍٝ اٌكّخ أٚ اٌمعؼح

خ االضزجبؼ٠خ، فإٔٔب قٕمَٛ ثبإلخؽاءاد ٚززٝ ٔكزط١ع اخؽاء رس١ًٍ فمؽاد ِم١بـ اٌسىّ

 :ا٢ر١خ

 

 :Contrasted Groupsطشفزٍٛ  أ ـ انًدًٕػزٍٛ ان

رزّثً أٚي ضطٛح فٟ ٘ػا اإلخؽاء ثكست ع١ٕخ عشٛائ١خ ِٓ ِدزّع اٌجسث، ٚألخً  

ؽبٌجب ( 300)غٌه رُ قست ع١ٕخ ِٓ ؽٍجخ اٌعؼاقبد اٌع١ٍب ثبٌطؽ٠مخ اٌعشٛائ١خ، ثٍغذ 
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، ٚثعع رطج١ك أظاح اٌجسث، و١ٍبد خبِعخ اٌمبظق١خ الكبَ اٌع١ٍب فٟ ٚؽبٌجخ ِٓ اٌعؼاقبد

١ٍُٙ، لبِذ اٌجبزثخ ثزؽر١ت ٚرظس١ر اقزدبثبد اٌطٍجخ عٍٝ اٌّمب١٠ف اٌزٟ ٚؾعذ ع

ٚأزٙبء اٌى١ٍخ اٌزٟ قدٍذ عٍٝ وً ِم١بـ ثطؽ٠مخ رٕبؾ١ٌخ، رجعأ ِٓ أعٍٝ ظؼخخ،  اٌعؼخبد

ٚززٝ ٔزّىٓ ِٓ اٌسظٛي عٍٝ ِدّٛعز١ٓ ؽؽف١ز١ٓ، رُ اضز١بؼ ثٕكجخ . ظؼخخ ثأظٔٝ

بد، ٚاٌّمب١٠ف اٌزٟ زظٍذ عٍٝ اٌزٟ زظٍذ عٍٝ أعٍٝ اٌعؼخ قزّبؼادِٓ اال (27%)

 اٌعؼخبد، ٚأؽٍك عٍٝ اٌّمب١٠ف اٌزٟ زظٍذ أعٍٝ اٌعؼخبد ثـ اٌّدّٛعخ اٌع١ٍب ٝأظٔ

ظؼخخ، فٟ ز١ٓ  (127)ئٌٝ ( 149)، اٌزٟ رؽاٚزذ ظؼخبرٙب ث١ٓ (اقزّبؼح 29ثٛالع )

 29ثٛالع ) اٌزٟ زبؾد عٍٝ أظٔٝ اٌعؼخبد ثبٌّدّٛعخ اٌع١ٔب قزّبؼادأؽٍك عٍٝ اال

ِٓ % 27ٚرعع ٔكجخ . ظؼخخ (85)ئٌٝ  (111)اٌزٟ رؽاٚزذ ظؼخبرٙب ث١ٓ ، (اقزّبؼح

أفؼً إٌكت اٌّئ٠ٛخ فٟ اضز١بؼ اٌّدّٛعبد اٌطؽف١خ، ألٔٙب ركزط١ع أْ رمعَ ٌٕب ِدّٛعز١ٓ 

٠زكّبْ ثأفؼً زدُ ٠ّىٓ أْ ٔمبؼْ ثٗ ظؼخبد اٌّكزد١ج١ٓ عٍٝ وً فمؽح ِٓ فمؽاد 

  ( .29ص ،9429ْ، ااٌؿٚثعٟ ٚآضؽ) اٌّم١بـ، ٚرمعَ ٌٕب ثٕفف اٌٛلذ ألظٝ رّب٠ؿ ِّىٓ

وً ِدّٛعخ عٍٝ ِم١بـ اٌسىّخ االضزجبؼ٠خ، رٛخٙذ اٌجبزثخ رسع٠ع ظؼخبد ٚثعع  

ٌىً فمؽح ِٓ فمؽاد اٌّم١بـ عٍٝ  ع١بؼٞٚاالٔسؽاف اٌّاٌٛقؾ اٌسكبثٟ ئٌٝ زكبة 

 ِٓ اخً اضزجبؼٌع١ٕز١ٓ ِكزمٍز١ٓ  (t. test)االضزجبؼ اٌزبئٟ  ِٚٓ ثُ رطج١ك، اٌّدّٛعز١ٓ

لٛرٙب  رعع ِإشؽا عٍٝ اٌّكزطؽخخاٌم١ّخ اٌزبئ١خ  ٌىْٛ، اٌسكبث١خ أٚقبؽّٙبق ث١ٓ ٌخ اٌفؽظال

عٕعِب رىْٛ ز١١ّؿ ِإشؽا  عٍٝ اٌاٌم١ّخ اٌزبئ١خ  ٚرعع( . 37ص ،9441ِب٠ؽؾ،) اٌز١١ّؿ٠خ

ِكزٜٛ ظالٌخ ازظبئ١خ  ٚفكعٍٝ  (1.96)اٌجبٌغخ  اٌم١ّخ اٌدع١ٌٚخِكب٠ٚخ أٚ أوجؽ ِٓ 

 اٌسىّخ االضزجبؼ٠خظؼخبد اٌمٛح اٌز١١ّؿ٠خ ٌفمؽاد ِم١بـ ( 9)٠ٚٛػر خعٚي . (0.05)

 :ثطؽ٠مخ اٌّدّٛعز١ٓ اٌّزطؽفز١ٓ 

 (4)خذٔل 

 طؽفز١ٓزثطؽ٠مخ اٌّدّٛعز١ٓ اٌّ اٌسىّخ االضزجبؼ٠خ اٌمٛح اٌز١١ّؿ٠خ ٌفمؽاد ِم١بـ

انمًٛخ  انًدًٕػخ انذَٛب انًدًٕػخ انؼهٛب سلى

انزبئٛخ 

 انًحسٕثخ

 

 انفمشح انُزٛدخ
انٕسظ 

 انحسبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

انٕسظ 

 انحسبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 5.069 1.00615 4.0123 0.66412 4.6914 1
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 ظاٌخ ئزظبئ١ب 5.544 0.98241 4.0988 0.50000 4.7778 2

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 6.652 0.94150 3.8395 0.57360 4.6543 3

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 7.714 1.19373 3.4444 0.60782 4.5926 4

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 5.027 1.22474 3.6667 0.70798 4.4568 5

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 3.546 1.01395 3.5062 0.93409 4.0494 6

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 4.863 1.30750 3.8765 0.70404 4.6790 7

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 8.293 1.29934 3.2469 0.66667 4.5926 8

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 5.416 1.39642 3.5556 0.82290 4.5309 9

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 3.240 0.69077 4.4691 0.56383 4.7901 10

 ئزظبئ١ب ظاٌخ 10.250 1.27475 2.5556 0.84327 4.2963 11

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 11.515 1.01440 2.3457 0.93541 4.1111 12

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 11.557 1.12230 1.8765 1.21450 4.0000 13

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 6.945 1.12107 3.7654 0.54800 4.7284 14

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 7.979 1.07252 3.2716 0.77460 4.4444 15

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 7.629 1.15109 3.0000 0.96193 4.2716 16

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 10.382 1.24611 2.4815 0.86994 4.2346 17

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 4.691 1.18790 3.7037 0.82233 4.4568 18

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 5.981 1.12519 3.6914 0.68808 4.5679 19

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 7.641 0.93558 3.7284 0.53171 4.6420 20

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 3.821 0.90062 3.9630 0.68920 4.4444 21

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 5.120 1.21577 3.4938 0.83666 4.3333 22

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 3.870 1.18021 2.7901 1.33229 3.5556 23

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 6.468 1.17260 2.0000 1.50370 3.3704 24

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 5.296 1.13039 3.8519 0.64358 4.6173 25

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 7.925 1.24437 3.5679 0.51310 4.7531 26

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 7.684 1.20966 3.2469 0.79232 4.4815 27
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 ظاٌخ ئزظبئ١ب 6.514 0.85707 4.1235 0.42164 4.8148 28

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 6.690 1.17076 3.6790 0.55472 4.6420 29

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 6.158 1.14719 3.6914 0.60959 4.5802 30

انذسخخ 

 انكهٛخ
133.0864 4.94267 

102.543

2 
 ظاٌخ ئزظبئ١ب 32.288 6.93190

اٌفؽق ث١ٓ اٌعؼخبد اٌى١ٍخ ٌٍّدّٛعخ اٌع١ٍب ٚاٌع١ٔب عٍٝ ِم١بـ ( 9)٠ٚج١ٓ اٌشىً  

 :اٌسىّخ االضزجبؼ٠خ

 

 ٚجٍٛ انفشق ثٍٛ انذسخبد انكهٛخ نهًدًٕػخ انؼهٛب ٔانذَٛب ػهٗ يمٛبط ( 4)شكم 

 انحكًخ االخزجبسٚخ

 (االرسبق انذاخهٙ)ػاللخ دسخخ انفمشح ثبنذسخخ انكهٛخ / ة 

٠طٍك عٍٝ ٘ػا االخؽاء ثبالركبق اٌعاضٍٟ، اٌػٞ ٠ش١ؽ اٌٝ ِعٜ أكدبَ ِسزٜٛ وً  

اٌّسزٜٛ اٌىٍٟ ٌٍّم١بـ، ٚوٍّب وبٔذ اٌفمؽح ِٕكدّخ ِع اٌّسزٜٛ اٌىٍٟ فأْ ٘ػا فمؽح ِع 

ٚفٟ ػٛء ٘ػا اٌّإشؽ  أْ اٌفمؽح رم١ف اٌّفَٙٛ ٔفكٗ اٌػٞ رم١كٗ اٌعؼخخ اٌى١ٍخ ئٌٝ"٠ش١ؽ 

ٚززٝ ركزط١ع اٌجبزثخ (, Lindauist, 1957, p. 286) "عٍٝ اٌفمؽاد اإلثمبء٠زُ 

ْ خ١ّع ، ٚرج١ٓ أ"اؼرجبؽ ث١ؽقْٛ"ِعبظٌخ اقزعٍّذ اٌجبزثخ اٌزعؽف عٍٝ عاللخ االركبق، 

ظاٌخ ئزظبئ١ب عٕع ِكزٜٛ   (0.539)إنٗ  (0.209)ٓاٌزٟ رؽاٚزذ ث١ ِعبِالد االؼرجبؽ

ِع اٌعؼخخ اٌّع١بؼ٠خ اٌسؽخخ اٌجبٌغخ  زٙب، عٕع ِمبؼٔ(298)، ٚظؼخخ زؽ٠خ (0.05)ظالٌخ 

 :٠ٛػر غٌه(  7) ، ٚخعٚي (0.138)
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 (5)خذٔل 

 انحكًخ االخزجبسٚخًمٛبط نيؼبيالد اسرجبط ثٛشسٌٕ ثٍٛ دسخخ انفمشح ٔانذسخخ انكهٛخ 

 د
دسخخ يؼبيم 

 االسرجبط
 د

دسخخ يؼبيم 

 االسرجبط

1 0.270 16 0.411 

2 0.330 17 0.463 

3 0.305 18 0.230 

4 0.400 19 0.295 

5 0.325 20 0.345 

6 0.217 21 0.233 

7 0.286 22 0.334 

8 0.411 23 0.209 

9 0.339 24 0.315 

10 0.211 25 0.323 

11 0.460 26 0.472 

12 0.539 27 0.338 

13 0.507 28 0.405 

14 0.327 29 0.410 

15 0.425 30 0.330 

ِعٜ اؼرفبع ِعبِالد االؼرجبؽ ث١ٓ ظؼخخ اٌفمؽح ٚاٌعؼخخ اٌى١ٍخ ( 7)٠ٚج١ٓ اٌشىً  

 :عٍٝ اٌّم١بـ

 

 

 

 

 

 

 

 ٚجٍٛ يذٖ اسرفبع يؼبيالد االسرجبط ثٍٛ دسخخ انفمشح ٔانذسخخ انكهٛخ ػهٗ انًمٛبط( 5)شكم 
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 (االرسبق انذاخهٙ)ػاللخ دسخخ انفمشح ثبنذسخخ انكهٛخ نهًدبل / ج 

ؿء ِٓ ال رعع اٌفمؽح اٌٛازعح خؿء ِٓ اٌّم١بـ اٌىٍٟ فسكت، ٚئّٔب ٟ٘ أ٠ؼب خ 

رٕزّٟ ئ١ٌٗ، ٚثٙػا اٌظعظ لع رؽرجؾ اٌفمؽح ثبٌعؼخخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بـ، ئال أْ  اٌّدبي اٌػٞ

ٝ ٚخٛظ ضًٍ فٟ رّث١ً اٌفمؽاد ئٌٝ اؼرجبؽٙب ثبٌّدبي ٠ىْٛ ػع١فب، ِّب ٠ش١ؽ غٌه ئٌ

ٚززٝ ٔكزط١ع اٌزعؽف عٍٝ ٘ػا إٌٛع ِٓ االركبق، فأٔٗ رُ اقزطؽاج . ِىٛٔبد اٌّم١بـ

، "اؼرجبؽ ث١ؽقْٛ"عاللخ ظؼخخ اٌفمؽح ثبٌعؼخخ اٌى١ٍخ ٌٍّدبي فٟ ػٛء اقزعّبي ِعبظٌخ 

ٚظؼخخ زؽ٠خ  ،(0.05)ظاٌخ ئزظبئ١ب عٕع ِكزٜٛ ظالٌخ  ٚرج١ٓ أْ خ١ّع ِعبِالد االؼرجبؽ

( 6)، ٚخعٚي (0.138)، عٕع ِمبؼٔزٙب ِع اٌعؼخخ اٌّع١بؼ٠خ اٌسؽخخ اٌجبٌغخ (298)

 :٠ٛػر غٌه

 ػاللخ دسخخ انفمشح ثذسخخ انًدبل انز٘ رُزًٙ إنّٛ( 6) خذٔل

يٓبسح 

 انضيٍ

يٓبسح 

انزؼبيم يغ 

ٔسلخ 

 االيزحبٌ

يٓبسح 

انزؼبيم يغ 

ٔسلخ 

 اإلخبثخ

يٓبسح 

 انزخًٍٛ

يٓبسح 

يشاػبح 

 مظذان

يٓبسح 

 انًشاخؼخ

 د
يؼبيم 

 االسرجبط
 د

يؼبيم 

 االسرجبط
 د

يؼبيم 

 االسرجبط
 د

يؼبيم 

 االسرجبط
 د

يؼبيم 

 االسرجبط
 د

يؼبيم 

 االسرجبط
1 0.349 1 0.260 1 0.311 1 0.208 1 0.523 1 0.370 

2 0.456 2 0.493 2 0.272 2 0.406 2 0.769 2 0.523 

3 0.355 3 0.515 3 0.541 3 0.474 3 0.731 3 0.617 

4 0.312 4 0.267 4 0.335 4 0.515 4 - 4 0.460 

5 0.530 5 0.477 5 0.545 5 0.424 5 - 5 - 

6 - 6 - 6 0.521 6 - 6 - 6 - 

7 - 7 - 7 0.619 7 - 7 - 7 - 

8 - 8 - 8 0.345 8 - 8 - 8 - 

 

 ( :االرسبق انذاخهٙ)هًمٛبط األخشٖ ٔانذسخخ انكهٛخ ن دالبدًبنث انًدبلػاللخ دسخخ  .د

٠زٛخهههٗ ٘هههػا االخهههؽاء ٔسهههٛ االخبثهههخ عٍهههٝ قهههإاي ِٙهههُ، ٘هههً أْ ِدهههبالد اٌّم١هههبـ  

رمههه١ف فعههههال ِههههب ٠ٙهههعف اٌّم١ههههبـ ٌّههههب ٚػهههع ِههههٓ أخٍههههٗ ، ٚ٘هههً أْ ٘ههههػٖ اٌّدههههبالد 

رهههؽرجؾ ِعهههب ثشهههىً ِزّبقهههه، ثس١هههث رّثهههً خ١ّعٙهههب اٌسىّهههخ االضزجبؼ٠هههخ  فٙهههٟ خ١ّعهههب 

" رسع٠ههع ِدههبي اٌكههٍٛن اٌّههؽاظ ل١بقههٗرمهه١ف ردههبٔف عٛاِههً اٌّم١ههبـ ٚركههبعع عٍههٝ "

(Anastasi,1976,p.155.) 

ِعبِهههً اؼرجهههبؽ ث١ؽقهههْٛ، ِٚمبؼٔهههخ  ، رهههُ اقهههزعّبياٌزسمهههك ِهههٓ غٌههههِٚهههٓ أخهههً  
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، (0.138)اٌجبٌغههههخاٌسؽخههههخ  اٌّع١بؼ٠ههههخثبٌم١ّههههخ ل١ّههههخ ِعبِههههً االؼرجههههبؽ اٌّكههههزطؽخخ 

( 2)خههههههعٚيٚ. (298)ٚظؼخههههههخ زؽ٠ههههههخ  (0.05)ِكههههههزٜٛ ظالٌههههههخ ئزظههههههبئ١خ عٕههههههع 

 .٠ٛػر غٌه

 (2)خعٚي 

ٔانذسخخ انكهٛخ  االخشٖ نًدبالدادسخخ ٔ انًدبليؼبيالد اسرجبط ثٛشسٌٕ ثٍٛ دسخخ 

 انحكًخ االخزجبسٚخنًمٛبط 

 انًدبل
يٓبسح 

 انضيٍ

يٓبسح 

انزؼبيم يغ 

ٔسلخ 

 االيزحبٌ

يٓبسح 

انزؼبيم 

يغ ٔسلخ 

 اإلخبثخ

يٓبسح 

 انزخًٍٛ

يٓبسح 

يشاػبح 

 مظذان

يٓبسح 

 انًشاخؼخ
 انذسخخ
 انكهٛخ

 0.698 0.418 0.402 0.472 0.464 0.417 1 يٓبسح انضيٍ

انزؼبيم يغ يٓبسح 

 ٔسلخ االيزحبٌ
- 1 0.463 0.422 0.473 0.352 0.689 

انزؼبيم يغ يٓبسح 

 ٔسلخ اإلخبثخ
- - 1 0.308 0.476 0.487 0.798 

 0.589 0.467 0.444 1 - - - انزخًٍٛيٓبسح 

يشاػبح يٓبسح 

 مظذان
- - - - 1 0.483 0.604 

 0.615 1 - - - - - انًشاخؼخيٓبسح 

 1 - - - - - - انكهٛخ انذسخخ

ِٛؾعخ عٍٝ فمؽح ( 30)ِىْٛ ِٓ  خاٌكبثم اإلخؽاءاداٌّم١بـ ثعع اقزعّبي  ثمٟ 

( 5)، ٚاٌؿِِٓٙبؼح فٟ  فمؽاد( 5)، ثٛالع اٌسىّخ االضزجبؼ٠خ ١بـمِ رشىًِٙبؼاد  قذ

اٌزعبًِ ِع ٚؼلخ ِٙبؼح فمؽاد فٟ ( 8)ٚ اٌزعبًِ ِع ٚؼلخ االِزسبْ،ِٙبؼح فمؽاد فٟ 

مظع ِظُّ اٌِؽاعبح ِٙبؼح فمؽاد فٟ ( 3)اٌزط١ّٓ، ِٚٙبؼح فمؽاد فٟ ( 5)اإلخبثخ، ٚ

 . اٌّؽاخعخِٙبؼح فمؽاد فٟ ( 4)االضزجبؼ، ٚ
 

 :انحكًخ االخزجبسٚخنًمٛبط ( انسٛكٕيزشٚخ ) انخظبئض انمٛبسٛخ .4

اٌطظبئض اٌزٟ رش١ؽ ئٌٝ اٌعلخ  ال ثع ألٞ ِم١بـ ٔفكٟ أْ ٠زكُ ثّدّٛعخ ِٓ 

، ٠ٚإوع عٍّبء اٌم١بـ إٌفكٟ، (974،ص9423عجع اٌؽزّٓ،)ٚاٌظالز١خ فٟ ل١بـ اٌكّخ

٠م١ف ِب أْ اٌظعق ٚاٌثجبد ِٓ أُ٘ اٌطظبئض اٌك١ىِٛزؽ٠خ اٌزٟ رش١ؽ ئٌٝ أْ اٌّم١بـ 

، ٌٙػا لبِذ اٌجبزثخ ثبقزطؽاج طعق ٚثجبد (337،ص8118عٛظح،) أعع ِٓ أخٍٗ

 :وّب فٟ ا٢رٟاٌّم١بـ، 
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 Indexes  Validity. انظذق يؤششاد أ ـ 

اٌّمبـ ثّعٜ لعؼح فمؽاد اٌّم١بـ فٟ ل١بـ ِب ٚػع ِٓ أخٍٗ، ززٝ  طعق ٠زّثً 

 .Oppenheim, 1973, p))٠كزط١ع أْ ٠سمك األغؽاع ِٓ ثٕبءٖ 

69ٚ(Stanley& Hopkins, 1972, p. 101)  ٟٚرٛخع ِدّٛعخ ِٓ األقب١ٌت ف

عٍٝ رمع٠ؽ  ركزعًّ ثعغ اٌٛقبئً ِٓ أخً اٌسظٛيئغ  ٚرمع٠ؽ٘ب، ععح طعق األظاح رعؽف

اٌسظٛي عٍٝ رمع٠ؽ و١فٟ  فٟ فٟ ز١ٓ ركزعًّ ٚقبئً أضؽٜ ،وّٟ

 ٓ فٟ رعؽف١ٓ ٠ِِّٙإشؽ خاٌجبزث ذٚثٙػا اٌظعظ اقزعٍّ( 361،ص9421فؽج،)

 :ّ٘ب ،ٌظعقا

 Face Validityـ انظذق انظبْش٘  1

عٍٝ  ٚرع١ٍّبرٗ ٚثعائٍٗ فمؽاد اٌّم١بـ عؽع ػٛءرسمك ٘ػا اٌظعق فٟ  

فٟ ِدبي عٍُ إٌفف ٚاٌعٍَٛ اٌزؽث٠ٛخ ٚإٌفك١خ، اٌػ٠ٓ ٠زظفْٛ  ِدّٛعخ ِٓ اٌّسى١ّٓ

طالز١خ ِعٜ  ثغؽع رمع٠ؽ ح ع١ٍّخ ِشٙٛظ ٌٙب فٟ اٌىفب٠خ،ضجؽثبٌمبة ع١ٍّخ ؼط١ٕخ، ٚ

 ئٌٝ آؼائُٙ خ ِطّئٕخاٌجبزثدعً ٠ اإلخؽاءا ٌّب ٚػع ِٓ أخٍٗ، ئغ أْ ٘ػ اٌّم١بـ فمؽاد

 ،8191 اٌىج١كٟ،)فأوثؽ %( 80) ارفبق ثٕكجخ اٌّٛافمخ ع١ٍٙب َثؽفغ اٌفمؽح أأوبْ قٛاء 

 (. 867ص

 :طذق انجُبء . 2

أْ طههعق اٌجٕههبء ٠ّىههٓ  إلىى  (Lindquist, 1951)رشهه١ؽ عبٌّههخ اٌم١ههبـ إٌفكههٟ 

 ،ؽههؽف١ز١ٓ ّٙههب ِمبؼٔههخ ِدّههٛعز١ٓاٌزسمههك ِٕههٗ فههٟ ػههٛء ِدّٛعههخ ِههٓ اٌّإشههؽاد،  أ٘

ٚرعؽف اٌعاللبد االؼرجبؽ١خ ث١ٓ ظؼخخ اٌفمؽح ٚاٌعؼخخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بـ، ٚاٌعاللخ االؼرجبؽ١خ 

ٚغ١ؽ٘هب، ٌهػا رسمهك ٘هػٖ اٌّإشهؽاد ِهٓ اٌظهعق فهٟ  .١ٓ ظؼخخ اٌّدبالد ٚاٌعؼخهخ اٌى١ٍهخث

  -:ػٛء

 .ز١ٓ١طؽفخ اقٍٛة اٌّدّٛعز١ٓ اٌاقزطؽاج اٌز١١ّؿ ثٛاقط. أ

 .ثبٌعؼخخ اٌى١ٍخ ٌٍعبًِ ٌٍّم١بـاؼرجبؽ ظؼخخ اٌفمؽح . ة

 .اؼرجبؽ ظؼخخ اٌفمؽح ثبٌعؼخخ اٌى١ٍخ ٌٍّدبي. ج

 ,Lindquist, 1951) .عاللخ ظؼخخ اٌعبًِ ثبٌعٛاًِ االضؽٜ ٚاٌعؼخخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بـ. ظ

p. 282) . 
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 يؤششاد انثجبد  -ة 

أٚ  عجههؽ اٌههؿِٓ اٌعلههخ ٚاالركهبق فههٟ أظاء األفهؽاظئٌهٝ  (Reliability)اٌثجههبد  ٠شه١ؽ

٠ٚطٍهك عٍهٝ . (Baron, 1981, P. 418) االركهبق فهٟ االخبثهخ عٍهٝ فمهؽاد اٌّم١هبـ

اٌهػٞ ٠زسمهك فهٟ  (External Consistancy)االركبق عجؽ اٌؿِٓ ثبالركهبق اٌطهبؼخٟ 

خبثبد عٍٝ اٌفمهؽاد، ١ِٕخ، فٟ ز١ٓ ٠طٍك عٍٝ اركبق ثبإلػٛء رطج١ك اٌّم١بـ عجؽ ِعح ؾ

اٌػٞ ٠زسمك عٕعِب رم١ف فمؽاد اٌّم١بـ  (Internal Consistency)ثبالركبق اٌعاضٍٟ 

  (Holt & Irving, 1971, P. 60)اٌّفَٙٛ اٌػٞ ٠ٙزُ ثٗ اٌّم١بـ 

  -:ثبقزطؽاج ثجبد ِم١بـ ثزٍه اٌطؽ٠مز١ٓ ٚوّب ٠أرٟ  خاٌجبزث ذٚع١ٍٗ لبِ

  Retest -(Test إػبدح االخزجبس)طشٚمخ االرسبق انخبسخٙ  -:أٔال  

ثزطج١ههك ِم١ههبـ  خاٌجبزثهه ذلبِههألخههً اٌزسمههك ِههٓ اٌثجههبد ثطؽ٠مههخ اعههبظح االضزجههبؼ،  

ِهٓ اٌعؼاقهبد اٌع١ٍهب  ؽبٌجب ٚؽبٌجخ( 50)ِٓ  عشٛائ١خ رىٛٔذعٍٝ ع١ٕخ  اٌسىّخ االضزجبؼ٠خ

ئغ رههُ زكههبة ئعههبظح االضزجههبؼ فههٟ ػههٛء رطج١ههك ، فههٟ اٌى١ٍههبد اٌزبثعههخ ئٌههٝ خبِعههخ اٌمبظقهه١خ

ِٚههٓ ثههُ رههُ ، فزههؽح اٌزطج١ههك األٚي اقههجٛع١ٓ ِههٓاٌّم١ههبـ فههٟ فزههؽر١ٓ ِطزٍفزهه١ٓ رظههً ئٌههٝ 

ثه١ٓ ظؼخهبد اٌزطج١هك األٚي  ظؼخهخ اٌعاللهخ رعؽف ثغؽعِعبًِ اؼرجبؽ ث١ؽقْٛ  اقزعّبي

 . (2) خعٚيِٚدبالرٗ وّب فٟ  ، ظٙؽ أْ ل١ّخ ِعبًِ اٌثجبد ٌٍّم١بـٚاٌثبٟٔ

 (8) خذٔل

 ثطشٚمخ اػبدح االخزجبس انحكًخ االخزجبسٚخدسخبد يؼبيم انثجبد نًمٛبط 

  دسخخ يؼبيم انثجبد ًٓبسحان

 0.832 انضيٍيٓبسح 

 0.841 انزؼبيم يغ ٔسلخ االيزحبٌيٓبسح 

 0.876 انزؼبيم يغ ٔسلخ اإلخبثخيٓبسح 

 0.875 انزخًٍٛيٓبسح 

 0.862 يشاػبح لظذيٓبسح 

 0.888 انًشاخؼخيٓبسح 

 0.912 انذسخخ انكهٛخ
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١ٌىههؽد ثّع١ههبؼ  ٚرعههع ظؼخههبد اٌثجههبد وّههب فههٟ اٌدههعٚي اعههالٖ خ١ههعح عٕههع ِمب٠كههزٙب

(Likert)  ( 0.93– 0.62)ِههههههٓ اٌههههههػٞ ٠ههههههؽٜ أْ اٌثجههههههبد ٠ىههههههْٛ خ١ههههههعا ئغا رههههههؽاٚذ

(Lazarous, 1963, P. 228) اٌثجبد  ِعبًِ االؼرجبؽئٌٝ أْ  فٟ ز١ٓ ٠ش١ؽ وؽٚٔجبش

 ( . 72ص ،9427ع١كٛٞ،)فأوثؽ  (0.70) اٌد١ع، ٘ٛ اٌػٞ ٠جٍغ

 :  (يؼبيم انفبكشَٔجبخ)االرسبق انذاخهٙ  -:ثبَٛب  

 عٍههٝ اٌّم١ههبـ أضههؽٜ حفمههؽِههٓ فمههؽح ئٌههٝ  األفههؽاظاركههبق أظاء  ثزعههؽف٘ههػا األقههٍٛة ٠ٙههزُ 

عٍههٝ ِعبظٌههخ اٌفبوؽٚٔجههبش ، ٚألخههً غٌههه رههُ رطج١ههك (24،ص9424ا٠ه ٚ٘هه١دٓ، ثٛؼٔههع)

  . (4) خعٚيِٛػر فٟ وّب  ِٚدبالرٙب اٌسىّخ االضزجبؼ٠خ، ٚثٍغ ثجبد اٌّم١بـ

 (9)خذٔل 

 انفب كشَٔجبخ ثطشٚمخ انحكًخ االخزجبسٚخدسخبد يؼبيم انثجبد نًمٛبط 

 دسخخ يؼبيم انثجبد انًدبل

 0.701 انضيٍيٓبسح 

 0.703 انزؼبيم يغ ٔسلخ االيزحبٌيٓبسح 

 0.719 انزؼبيم يغ ٔسلخ اإلخبثخيٓبسح 

 0.701 انزخًٍٛيٓبسح 

 0.816 يشاػبح لظذيٓبسح 

 0.740 انًشاخؼخيٓبسح 

 0.716 انذسخخ انكهٛخ

خ١ههعح عٕههع ِمبؼٔزٙههب ثّع١ههبؼ اٌفههب وؽٚٔجههبش أعههالٖ فههٟ اٌدههعٚي ثجههبد ظؼخههبد اٌعههع ٚر

 .ٌٍثجبد

 :ٔطف انًمٛبط ٔرظحٛحّ ٔحسبة انذسخخ انكهٛخ 

ِٛؾعخ (6)ٍِسك:فمؽح ( 30)ثظٛؼرٗ إٌٙبئ١خ ِٓ  اٌسىّخ االضزجبؼ٠خرأٌف ِم١بـ  

اٌؿِٓ، ِٙبؼح فمؽاد فٟ ( 7)، ثٛالع اٌسىّخ االضزجبؼ٠خ ِم١بـ رشىً ِٙبؼاد عٍٝ قذ

اٌزعبًِ ِع ِٙبؼح فمؽاد فٟ ( 8)اٌزعبًِ ِع ٚؼلخ االِزسبْ، ِٚٙبؼح فمؽاد فٟ ( 5)ٚ

ِؽاعبح لظع ِٙبؼح فمؽاد فٟ ( 3)اٌزط١ّٓ، ِٚٙبؼح فمؽاد فٟ ( 5)ٚؼلخ اإلخبثخ، ٚ
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٠كزد١ت فٟ ػٛئٙب اٌّفسٛص عٍٝ . اٌّؽاخعخِٙبؼح فمؽاد فٟ ( 4)ِظُّ االضزجبؼ، ٚ

  :ظائّب)٠عطٟ ِٓ ضالٌٙب ٌٍجع٠ً ( أثعا  , ل١ٍال, أز١بٔب, غبٌجب, ظائّب) ،ٌإلخبثخضّكخ ثعائً 

: ل١ٍال)ٚاٌجع٠ً ( ظؼخبد3:  أز١بٔب)ٚاٌجع٠ً ( ظؼخبد 9: غبٌجب)ٚاٌجع٠ً ( ظؼخبد7

وّب   اٌسىّخ االضزجبؼ٠خعٍٝ  اإلخبثخٌػا رزؽاٚذ ِعٜ ، (ظؼخخ 9: أثعا  )ٚاٌجع٠ً ( ظؼخخ8

  (91)فٟ خعٚي 

 يذٖ االخبثخ ػهٗ يمٛبط انحكًخ االخزجبسٚخ( 10)خذٔل                     

 انًدبل
ػذد 

 انفمشاد
 اػهٗ دسخخ

انًزٕسظ 

 انفشضٙ
 ادَٗ دسخخ

 30 90 150 30 انذسخخ انكهٛخ

 :   انحكًخ االخزجبسٚخانًؤششاد اإلحظبئٛخ نًمٛبط  -

رعههع اٌّإشههؽاد االزظههبئ١خ فههٟ االضزجههبؼاد ٚاٌّمههب١٠ف إٌفكهه١خ أزههعٜ االخههؽاءاد 

اٌؼؽٚؼ٠خ اٌزٟ ٔكزط١ع فٟ ػٛئٙب رعؽف ِعٜ أزشبؼ ظؼخبد ٚفك اٌزٛؾ٠ع االعزعاٌٟ، ئغ 

خ رٛؾ٠ع اٌّمب١٠ف عٍهٝ ٠عط١ٕب ٘ػا اإلخؽاء ِإشؽ زٛي ِعٜ رّث١ً اٌع١ٕخ ئٌٝ اٌّدزّع، ٚظل

ع١ٕخ اٌجسث، ِٚعٜ لعؼرٕب عٍٝ رعّه١ُ إٌزهبئح اٌجسهث، فؼهال عهٓ ِعؽفهخ اٌططهأ اٌّع١هبؼٞ 

اٌفؽق ث١ٓ اٌعؼخخ اٌسم١م١خ ٚاٌعؼخخ اٌّزٛلعهخ، ٚوٍّهب أطفؼهذ ٘هػٖ  ٌٍزمع٠ؽ اٌػٞ ٠ش١ؽ ئٌٝ

خ ل١ّخ اٌططأ اٌّع١بؼٞ، ٚالزؽثذ ِهٓ اٌظهفؽ، فهأْ ٘هػا ِإشهؽ عٍهٝ رطهبثك ظؼخهبد االخبثه

اٌج١ههبرٟ ٚاثٕبقهه١ٛـ، )عٍههٝ اٌّم١ههبـ ِههع اٌههعؼخبد اٌسم١م١ههخ اٌزههٟ رّثههً ضظههبئض اٌع١ٕههخ 

 (.899، ص9422

ٚثٙههػا اٌظههعظ ٠ّىههٓ اٌزٛطههً ئٌههٝ اٌّإشههؽاد االزظههبئ١خ فههٟ ػههٛء اٌزمههبؼة أٚ 

اٌزطهههبثك ثههه١ٓ ظؼخهههخ اٌٛقهههؾ اٌسكهههبثٟ ٚاٌٛقههه١ؾ ٚإٌّهههٛاي، ٚالزهههؽاة ظؼخهههخ االٔسهههؽاف 

ٚخٛظ ٔٛع ِهٓ اٌزدهبٔف ثه١ٓ له١ُ ظؼخهبد اٌزٛؾ٠هع "اٌّع١بؼٞ ِٓ اٌظفؽ، ئغ ٠ش١ؽ غٌه ئٌٝ 

 ( .962، ص 9422اٌج١برٟ ٚأثٕبق١ٛـ ، ")االعزعاٌٟ

ِههٓ أ٘ههُ  (Kurtosis)ٚاٌزفههؽؽر  (Skewness)االٌزههٛاء  فؼههال عههٓ غٌههه ٠عههع

٠ش١ؽ ئٌٝ ِعٜ لهؽة رىهؽاؼ ظؼخهبد ِعبًِ االٌزٛاء  ٌىْٛ، ضظبئض اٌزٛؾ٠عبد اٌزىؽاؼ٠خ

االخبثخ عٍٝ اٌّم١بـ لؽ٠جخ ِٓ اٌٛقؾ اٌسكبثٟ، ٚععَ ٚخٛظ ل١ّخ ِزطؽفخ رإثؽ عٍٝ شىً 

رطههبثك ِمههب١٠ف إٌؿعههخ اٌّؽوؿ٠ههخ اٌزههٟ رزّثههً ثههبٌّٕٛاي ٚاٌٛقهه١ؾ "ٚاٌزٛؾ٠ههع اٌزىههؽاؼٞ، 
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٘ههػٖ اٌمهه١ُ عههٓ ثعههغ، أظٜ غٌههه ئٌههٝ ثعههع ِٕسههٝ اٌزٛؾ٠ههع  د، فىٍّههب ثعههعٚاٌٛقههؾ اٌسكههبثٟ

فٟ ز١ٓ ٠ش١ؽ اٌزفؽؽر ئٌٝ ل١بـ لّخ ( 916ص ،8192فؽج هللا،) "اٌزىؽاؼٞ عٓ اٌزّبثً

ثعؼخخ شع٠عح، ظي غٌهه عٍهٝ  ِفؽؽسخأٚ اٌزٛؾ٠ع االعزعاٌٟ، ئغ وٍّب وبْ لّخ اٌزٛؾ٠ع ِعثجخ 

ّعبِهً ث ٚعهبظح ِهب رمهبؼْ ل١ّهخ اٌزفهؽؽر، اثزعبظ رٛؾ٠ع ظؼخبد اٌع١ٕخ عٓ اٌزٛؾ٠ع اٌطج١عٟ

ل١ّهخ اٌزفهؽؽر  د، فهاغا ؾاظظؼخخ( 0.263) اٌػٞ ٠جٍغ( اٌّثبٌٟ) إٌّسٕٝ اٌطج١عٟ اٌم١بقٟ

، فٟ ز١ٓ ئغا لً عهٓ Platykurtic  اٌزٛؾ٠ع ِكطسب   عٓ ٘ػٖ اٌم١ّخ فأْ غٌه ٠ش١ؽ ئٌٝ أْ

،  9428اٌعهبٟٔ ٚاٌغؽاثهٟ،) Leptokurtic ِهعثجب   ٘ػٖ اٌم١ّخ، اطجسذ لّخ ؼأـ اٌزٛؾ٠ع

) ٠ٚJohnson, Tietjen, andإوهههع خٛٔكهههْٛ ، ر١زدههه١ٓ ، ٚث١ىّهههبْ ( 66ص

Beckman ,1980) ؽر ٠عع ِإشؽا عٍٝ اٌزٛؾ٠ع االعزعاٌٟ أغا رؽاٚزذ ل١ّزهٗ ؽأْ اٌزف

 .)(Westfall,2014,p.193 (ٚازعحظؼخخ )ئٌٝ ( طفؽ)ث١ٓ 

 اقزعٍّذ، اٌسىّخ االضزجبؼ٠خٌّم١بـ  اٌزٛؾ٠ع االعزعاٌٟ ِإشؽادٚززٝ ٠زُ زكبة  

 Statistical Package For) "اٌسم١جههخ اإلزظههبئ١خ ٌٍعٍههَٛ االخزّبع١ههخ" خاٌجبزثهه

Social Science :SPSS) ٠ٛػر غٌه (99) ٚخعٚي : 

 (11) خذٔل

  انحكًخ االخزجبسٚخانًؤششاد اإلحظبئٛخ نًمٛبط 
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ٗ
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ٚخ
بس
زج
خ
ال
 ا
ًخ
حك
ان

 

1
1

8
.3

0
0
 

0
.7

2
0

4
7

 

1
2

0
.0

0
 

1
2
3
.0

0
 

1
2

.4
7

8
8
 

1
5

5
.7

2
 

0
.2

7
9
- 

0
.1

6
9
- 

6
4
 

1
4
9
 

8
5
 

 اٌزٛؾ٠هعِهع ِعمهُ ِإشهؽاد  رمزهؽة ل١ُ ِإشؽاد اٌزٛؾ٠هع االعزهعاٌٟٚثٙػا ٔالزع أْ      

 : ٠ج١ٓ غٌه ث١ب١ٔب  ( 6)ثزع١ُّ ٔزبئح رطج١ك ٘ػا اٌّم١بـ ٚشىً االعزعاٌٟ، ِّب ٠كّر غٌه 
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 االَزجبْٛخانسٛطشح  يمٛبط .األداح انثبَٛخ

 رٛطٍذ اٌجبزثخ ئٌٝ ِم١بـ, ثعع ِؽاخعخ ا٢ظث١بد اٌّزعٍمخ ثبٌك١طؽح االٔزجب١٘خ 

ٔمؽ٠خ أ٠ؿٔه ٚوبٌفٛ ٚفك  اٌػٞ رُ ثٕبؤٖ (Deery-beery, 2002)ظ٠ؽ٠ج١ؽٞ 

(Eysenk &Calvo ,1992) ٌٟ٠ٚزىْٛ ٘ػا  .(2:ٍِسك) اٌّزجٕبٖ فٟ اٌجسث اٌسب

فمؽاد، ( 4)ثٛالع  ,ّ٘ب رؽو١ؿ االٔزجبٖفمؽح، ِٛؾعخ عٍٝ ِدب١ٌٓ، ( 81)اٌّم١بـ ِٓ 

فمؽاد ِٓ ٘ػا اٌّم١بـ ( 4)فمؽح، ٚرّذ ط١بغخ ( 99)، ثٛالع رس٠ًٛ االٔزجبِٖٚدبي 

٠ٙزُ ثم١بـ اٌك١طؽح االٔزجب١٘خ، فٟ ز١ٓ رزٛخٗ اٌفمؽاد األضؽٜ اٌجبٌغخ  ئ٠دبثٟثبردبٖ 

٠ٚزُ رظس١ر ٘ػا اٌّم١بـ . االٔزجب١٘خ ٌعٜ اٌؽاشع٠ٓفمؽح ٔسٛ ل١بـ ػعف اٌك١طؽح ( 99)

ٟ  )خ ثعائً رزّثً ثـ ٚفك ؽؽ٠مخ ١ٌىؽد، ئغ رزُ االخبثخ عٍٝ اٌّم١بـ ٚفك ضّك رٕطجك عٍ

ٟ  غبٌجب, وث١ؽا ٟ  أز١بٔب, رٕطجك عٍ ٟ  ٔبظؼا, رٕطجك عٍ ٟ  , رٕطجك عٍ  (.ال رٕطجك عٍ

 : طذق انزشخًخ

فأٔٗ ال ثع ِٓ ا٠دبظ اإلٔد١ٍؿ٠خ، ثّب أْ اٌّم١بـ اٌػٞ زظٍذ ع١ٍٗ اٌجبزثخ ثبٌٍغخ  

طعق رؽخّزٗ، ٠ٚمظع ثظعق اٌزؽخّخ ثأٔٗ ع١ٍّخ رعؽ٠ت اٌّم١بـ ِٓ اٌٍغخ األخٕج١خ ئٌٝ 

ؿ٠خ ٚعٍُ إٌفف ِٓ اطسبة ١اٌٍغخ اٌعؽث١خ عٍٝ ٠ع ِدّٛعخ ِٓ اٌّطزظ١ٓ فٟ اٌٍغخ االٔدٍ

ٕخ، ثٙعف اٌزٛطً ئٌٝ أظق ِعٕٝ ٠ّىٓ أْ رسٍّٗ عجبؼاد اٌّم١بـ، األٌمبة اٌع١ٍّخ اٌؽط١

 ٕٚضح انزٕصٚغ االػزذانٙ نًمٛبط انحكًخ االخزجبسٚخ( 6)شكم 
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ٚثٙػا اٌظعظ  (.998،ص8199عجع اٌكزبؼ،) ٚاٌزٛطً ئٌٝ رؽخّخ طس١سخ ٚٚاػسخ

 :رؽخّخ اٌّم١بـ ثّدّٛعخ ِٓ اٌططٛاد اٌّّٙخ، ٟ٘اٌزٛطً ئٌٝ طعق ِؽد ع١ٍّخ 

 (1).ئٌٝ اٌٍغخ اٌعؽث١خ ثٙعف رؽخّزٗ اإلٔد١ٍؿ٠خعؽع اٌّم١بـ عٍٝ ضج١ؽ فٟ اٌٍغخ . 9

عؽع إٌكطخ االط١ٍخ ِٓ اٌّم١بـ ٚإٌكطخ اٌّزؽخّخ ئٌٝ اٌعؽث١خ عٍٝ ِسىُ فٟ عٍُ . 8

 (2).إٌفف، ثٙعف اٌزأوع ِٓ طسخ رؽخّخ اٌّفب١ُ٘ إٌفك١خ

 (3).رس٠ًٛ إٌكطخ اٌعؽث١خ اٌّزؽخّخ ئٌٝ اٌٍغخ اإلٔد١ٍؿ٠خ ِؽح ثب١ٔخ. 3

اٌّسٌٛخ ِٓ اٌٍغخ اٌعؽث١خ اإلٔد١ٍؿ٠خِع إٌكطخ  خاألط١ٍِطبثمخ إٌكطخ االٔد١ٍؿ٠خ . 9
(4) 

اٌّسٌٛخ  اإلٔد١ٍؿ٠خِطبثمخ ِع إٌكطخ  األط١ٍخ اإلٔد١ٍؿ٠خاٌطج١ؽ اٌؽاثع أْ إٌكطخ  ٚأفبظ

 .، ِّب ٠ّىٕٕب غٌه ِٓ االؽّئٕبْ عٍٝ طعق رؽخّخ اٌّم١بـ%47ثٕكجخ رطبثك 

 :طالحٛخ انًمٛبط

عٍٝ ِدّٛعخ ِٓ  ٚرع١ٍّبرٗ ٚثعائٍٗرُ ٘ػا االخؽاء فٟ ػٛء عؽع اٌّم١بـ  

  ،فأوثؽ%( 21)ٔكجخ ارفبق  ٚاٌسىُ عٍٝ طالز١زٙب ،( 2:ٍِسك) فٟ عٍُ إٌففاٌّسى١ّٓ 

. ٚرج١ٓ أْ خ١ّع اٌفمؽاد طبٌسخ ٌٍم١بـ، ٚرعع٠ً ثعغ اٌفمؽاد فٟ ِدبي رؽو١ؿ االٔزجبٖ

٠ٛػر ٔكجخ اٌّسى١ّٓ اٌّٛافم١ٓ ٚاٌؽافؼ١ٓ ٌفمؽاد اٌّم١بـ، فٟ ز١ٓ ٠ج١ٓ ( 98)ٚخعٚي 

 :اٌفمؽاد اٌزٟ رُ رعع٠ً ط١بغزٙب ( 93)خعٚي 

 (12)خذٔل 

 انسٛطشح االَزجبْٛخآساء انًحكًٍٛ فٙ طالحٛخ انفمشاد يمٛبط 

 فمشاد انًمٛبط انًدبل
ػذد 

 انًٕافمٍٛ

َسجخ 

 انًٕافمخ

ػذد 

 انشافضٍٛ

َسجخ 

 انشفض

 االَزجبِ رشكٛض
1,2,3,4,8,9 12 100% - - 

5,6,7 10 83 2 17% 

 رحٕٚم االَزجبِ
1,2,3,4,5,7,8,9,10 12 100% - - 

6,11 10 83 2 17% 

 

                                           
 لكُ اٌٍغخ االٔى١ٍؿ٠خ_ و١ٍخ ا٢ظاة_ خبِعخ اٌمبظق١خ: أزّع وؽ٠ُ خٛاظ اٌىؽٚٞظ ٕ٘ع . َ.أ (1)

 .لكُ عٍُ إٌفف_ و١ٍخ ا٢ظاة_ خبِعخ اٌمبظق١خ:  ظ ز١عؼ ِسّع وطبْ.َ (2)

 لكُ اٌٍغخ االٔد١ٍؿ٠خ -و١ٍخ اٌزؽث١خ -ز١ّع ِبٔع ظا٠ص  خبِعخ اٌمبظق١خ. َ (3)

 .لكُ اٌٍغخ االٔى١ٍؿ٠خ_ و١ٍخ ا٢ظاة_ اٌمبظق١خ ظ أؼ٠ح ِسّع خٛاظ اٌطفبخٟ  خبِعخ. َ.أ (4)
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 (13)خذٔل  

 لجم ٔثؼذ رؼذٚم طٛبغزٓب يٍ لجم انًحكًٍٛ انسٛطشح االَزجبْٛخ يمٛبطفمشاد 

 انفمشح ثؼذ انزؼذٚم انفمشح لجم انزؼذٚم انفمشح انًدبل

 رشكٛض االَزجبِ

== 

== 

ٌ أسكض فأَب ًٚكُُٙ أ, ػُذيب أسكض 2

ش ٛاَزجبْٙ حزٗ ػُذيب أكٌٕ غ

نًب ٚدش٘ فٙ ( غٛش ٔاػٙ)يذسن

 .انغشفخ يٍ حٕنٙ

ػُذيب أسكض اَزجبْٙ ػهٗ 

فأَٙ ال ,يٕضٕع يب 

أشؼش ثًب ٚذٔس حٕنٙ فٙ 

 .انغشفخ

فأٌ يٍ ,ػُذيب ألشأ أٔ أدسط  6

 انسٕٓنخ ٚزشزذ اَزجبْٙ إرا كبٌ

ُْبن أشخبص ٚزحذثٌٕ فٙ غشفزٙ 

 .َفسٓب

ٚزشزذ اَزجبْٙ ثسٕٓنخ 

أرا كبٌ ُْبن أشخبص 

 .ٚزحذثٌٕ ثبنمشة يُٙ

ػُذيب أحبٔل أٌ أسكض اَزجبْٙ ػهٗ  7

أخذ طؼٕثخ فٙ يُغ األفكبس , شٙء يب

 .انًشززخ الَزجبْٙ

ػُذيب أحبٔل انزشكٛض 

ػهٗ شٙء يب أخذ 

طؼٕثخ فٙ يُغ األفكبس 

 .انًشززخ الَزجبْٙ

 :.انزطجٛك االسزطالػٙ االٔل.3

ؽبٌجب ٚؽبٌجخ ِٓ و١ٍخ ( 31)ثٍغذ  رطج١ك اٌّم١بـ ثظٛؼرٗ اال١ٌٚخ عٍٝ ع١ٕخ رُ 

رُ اٌزؽث١خ، ٚو١ٍخ اإلظاؼح ٚااللزظبظ ِٓ زٍّخ شٙبظح اٌّبخكز١ؽ ٚاٌعوزٛؼاٖ فٟ خبِعخ 

ثبٌٕكجخ ئٌٝ  ٚثعائٍٗ ٚرع١ٍّبرٗ ٚاػسخأْ فمؽاد اٌّم١بـ رج١ٓ قسجٙب ثبٌطؽ٠مخ اٌعشٛائ١خ، ٚ

  .ظلبئك( 6_ 3)ٚلع وبْ اٌٛلذ اٌّكزغؽق ٌإلخبثخ ِٓ , ٘ػٖ اٌع١ٕخ
 

 : أخشاء رحهٛم انفمشاد

  :االقب١ٌت ا٢ر١خ رُ ٘ػا اإلخؽاء فٟ ػٛء اقزعّبي 

 Contrasted Groupsزٍٛ  ٛطشفأ ـ انًدًٕػزٍٛ ان

%( 27)اضز١بؼ ٔكجخ ٚ اٌى١ٍخ رٕبؾ١ٌب، رؽر١ت اٌعؼخبدفٟ ػٛء رُ ٘ػا االخؽاء 

رؽاٚزذ ِثٍذ اٌّدّٛعخ اٌع١ٍب،  (اقزّبؼح 81)ِٓ أعٍٝ ٚأظٔٝ ٘ػٖ اٌعؼخبد، ثٛالع 

ِثٍذ اٌّدّٛعخ اٌع١ٔب، ( اقزّبؼح أ٠ؼب   81)ٚظؼخخ، ( 63)اٌٝ ( 85)ظؼخبرٙب ث١ٓ 

 .ظؼخخ( 31)اٌٝ ( 54)ظؼخبرٙب ث١ٓ  رؽاٚزذ

بقزطؽاج اٌٛقؾ اٌسكبثٟ ث ٚززٝ رزٛطً اٌجبزثخ ئٌٝ ل١ّخ ر١١ّؿ وً فمؽح، لبِذ 

، عٍٝ ِم١بـ اٌك١طؽح االٔزجب١٘خ ٌىال اٌّدّٛعز١ٓ اٌع١ٍب ٚاٌع١ٔب ٚاالٔسؽاف اٌّع١بؼٞ
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اٌجبٌغخ  ِمبؼٔزٙب ثبٌم١ّخ اٌدع١ٌٚخٌع١ٕز١ٓ ِكزمٍز١ٓ، ٚ (t. test)رطج١ك االضزجبؼ اٌزبئٟ ٚ

١١ؿ٠خ ظؼخبد اٌمٛح اٌز٠ّٛػر غٌه  ( 99)خعٚي ٚ. (0.05)عٕع ِكزٜٛ ظالٌخ  (1.96)

 :ٌفمؽاد ِم١بـ اٌك١طؽح االٔزجب١٘خ ثطؽ٠مخ اٌّدّٛعز١ٓ اٌّزطؽفز١ٓ 

 (14)خذٔل 

 زٍٛٛطشفالَزجبْٛخ ثطشٚمخ انًدًٕػزٍٛ انانمٕح انزًٛٛضٚخ نفمشاد يمٛبط انسٛطشح ا

انمًٛخ  انًدًٕػخ انذَٛب انًدًٕػخ انؼهٛب سلى

انزبئٛخ 

 انًحسٕثخ

 
 انفمشح انُزٛدخ

انٕسظ 

 انحسبثٙ
 االَحشاف

 انًؼٛبس٘
انٕسظ 

 انحسبثٙ
االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 5.903 0.55389 1.2346 1.13298 2.0617 1

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 5.166 1.02077 3.3951 0.85815 4.1605 2

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 6.848 1.10568 2.0494 1.27475 3.3333 3

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 5.512 0.93541 1.7778 1.18790 2.7037 4

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 7.366 1.04187 1.8025 1.25253 3.1358 5

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 7.800 1.21348 1.9506 1.36094 3.5309 6

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 4.275 1.41530 2.5062 1.41465 3.4568 7

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 3.370 1.14760 3.6049 1.13706 4.2099 8

 ئزظبئ١بظاٌخ غ١ؽ  1.182 1.47290 3.2593 1.31445 3.5185 9

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 4.491 1.34486 1.9383 1.38388 2.9012 10

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 5.098 1.11610 1.6790 1.45116 2.7160 11

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 7.300 1.17379 1.8148 1.43899 3.3210 12

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 5.420 1.20121 2.2099 1.34578 3.2963 13

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 10.223 0.99365 1.9877 1.18087 3.7407 14

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 8.072 1.09262 2.1358 1.20185 3.5926 15

 ظاٌخ ئزظبئ١بغ١ؽ  0.813 1.18452 3.4938 1.32439 3.6543 16

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 3.183 1.50923 3.5185 1.06993 4.1728 17

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 3.471 1.14660 3.6349 1.12716 4.2390 18

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 3.834 1.27197 2.7901 1.34967 3.5802 19

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 3.689 1.17589 2.3580 1.29207 3.0741 20

خ 
خ
ذس
ان

ٛخ
كه
ان

 

 ظاٌخ ئزظبئ١ب 5.903 4.27428 48.7407 4.59287 67.7407

اٌفؽق ث١ٓ ِزٛقطٟ ٚأسؽاف ظؼخبد اٌّدّٛعخ اٌع١ٍب ٚاٌع١ٔب ( 2)٠ٚج١ٓ اٌشىً  

 :عٍٝ ِم١بـ اٌك١طؽح االٔزجب١٘خ
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انفشق ثٍٛ يزٕسطٙ ٔاَحشاف دسخبد انًدًٕػخ انؼهٛب ٔانذَٛب ػهٗ يمٛبط ( 7)شكم 

 انسٛطشح االَزجبْٛخ

 (االرسبق انذاخهٙ) ػاللخ دسخخ انفمشح ثبنذسخخ انكهٛخ نهًمٛبط/ ة 

 Pearson)اقزعًّ ِعبًِ اؼرجبؽ ث١ؽقْٛ  رُ ٘ػا االخؽاء فٟ ػٛء 

Correlation ) ظاٌخ عٕع ِمبؼٔزٙب ، ٚارؼر اْ ل١ُ ِعبِالد االؼرجبؽ ٌد١ّع اٌفمؽاد

ِٚكزٜٛ ظالٌخ  (298)، ٚظؼخخ زؽ٠خ (0.138)اٌّع١بؼ٠خ اٌسؽخخ اٌجبٌغخ ثبٌم١ّخ 

ِٓ ِدبي  (16)ٚاٌفمؽح  ,1من مجال تركيز االنتباه (9)ِب ععا اٌفمؽح  (0.05)ئزظبئ١خ 

 . ٠ٛػر غٌه( 97)، ٚخعٚي  رس٠ًٛ االٔزجبٖ

 

 

 

 

 

 

                                           
( في مجال تركيز االنتباه)عندما يدور انتباىي 5( في المقياس الكمي، الفقرة ذات تسمسل )9تحتل الفقرة ) 1

( من المقياس، الفقرة 66عمى موضوع ما، فأني ال أشعر بما يدور حولي في الغرفة(، في حين تحتل الفقرة )
في مجال تحويل االنتباه)بعد أن ينقطع أو يتشتت أنتباىي، فأني أستطيع بسيولة تحويل  (8ذات التسمسل )

 انتباىي إلى ما كنت أفعمو سابقا(.
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 (15)خذٔل 

يؼبيالد اسرجبط ثٛشسٌٕ ثٍٛ دسخخ انفمشح ٔانذسخخ انكهٛخ ػهٗ يمٛبط انسٛطشح 

 االَزجبْٛخ

 يؼبيم االسرجبط انفمشح يؼبيم االسرجبط انفمشح

1 0.417 11 0.357 

2 0.394 12 0.486 

3 0.455 13 0.374 

4 0.381 14 0.603 

5 0.488 15 0.505 

6 0.497 16 0.036 

7 0.332 17 0.256 

8 0.210 18 0.219 

9 0.069 19 0.268 

10 0.342 20 0.211 

ِعٜ اؼرفبع ظؼخبد اٌعاللخ االؼرجبؽ١خ ث١ٓ ظؼخخ اٌفمؽح ( 2)٠ٚج١ٓ اٌشىً  

 :ٚاٌعؼخخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بـ

 

يذٖ اسرفبع دسخبد انؼاللخ االسرجبطٛخ ثٍٛ دسخخ انفمشح ٔانذسخخ انكهٛخ (  8)انشكم 

 االَزجبْٛخنًمٛبط انسٛطشح 

 ( :االرسبق انذاخهٙ) ػاللخ دسخخ انفمشح ثذسخخ انًدبل نهًمٛبط/ ج 

ِعبًِ  اقزطؽخذ ظؼخبد اٌعاللخ االؼرجبؽ١خ فٟ ٘ػا االخؽاء فٟ ػٛء اقزعّبي 
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م١ّخ ثبٌ ِمبؼٔزٙب عٕع أْ ِعبِالد االؼرجبؽ ظاٌخ ئزظبئ١ب   ْٛ، ٚرج١ٓاؼرجبؽ ث١ؽق

ِٚكزٜٛ ظالٌخ ئزظبئ١خ  (298)ٚظؼخخ زؽ٠خ  ،(0.138)اٌجبٌغخ اٌدع١ٌٚخ اٌسؽخخ 

(0.05). 

 (16)خذٔل 

 ػاللخ دسخخ انفمشح ثبنذسخخ انكهٛخ نكم يدبل يٍ يمٛبط انسٛطشح االَزجبْٛخ ٔفك 

 رٕصٚؼٓب فٙ انًمٛبط

 يدبل رحٕٚم االَزجبِ د يدبل رشكٛض االَزجبِ د

6 0.351 6 0.343 

2 0.254 2 0.272 

3 0.363 3 0.365 

4 0.359 4 0.210 

5 0.207 5 0.315 

6 0.395 6 0.406 

7 0.223 7 0.278 

8 0.269 8 0.209 

9 0.270 9 0.343 

- - 61 0.272 

- - 66 0.365 

 

االخشٖ ٔانذسخخ انكهٛخ نهًمٛبط ػاللخ دسخخ انًدبل ثبنذسخخ انكهٛخ نهًدبالد / ج

 ( :االرسبق انذاخهٙ)

الي اقهههزعّبي ِعبِهههً اؼرجهههبؽ ث١ؽقهههْٛ، ٚرجههه١ٓ أْ رهههُ اٌزسمهههك ِهههٓ غٌهههه ِهههٓ ضههه 

اٌجبٌغههههخ اٌم١ّههههخ اٌدع١ٌٚههههخ اٌسؽخههههخ خ١ّههههع ِعههههبِالد االؼرجههههبؽ ظاٌههههخ ئزظههههبئ١ب  عٕههههع 

ٚاٌدههههعٚي .(0.05)ِٚكههههزٜٛ ظالٌههههخ ئزظههههبئ١خ  (298)، ٚظؼخههههخ زؽ٠ههههخ (0.138)

 .٠ٛػر غٌه( 92)

 

 

  

 

 



 ........................................ الفصل الثالث : إجراءات البحث

 

80 

 (17) خذٔل                                     

يؼبيالد االسرجبط ثٍٛ انذسخخ انكهٛخ نكم يدبل يٍ انسٛطشح االَزجبْٛخ ٔانًدبالد 

 االخشٖ ٔانذسخخ انكهٛخ نهًمٛبط َفسّ

 رشكض٘ االَزجبِ انًدبالد
رحٕٚم 

 االَزجبِ
 انذسخخ انكهٛخ

 0.868 0.474 1 رشكٛض االَزجبِ

 0.849 1 - رحٕٚم االَزجبِ

 1 - - انذسخخ انكٛخ

فمؽح ِٛؾعخ  18ٚثػٌه اطجر اٌّم١بـ ثعع اقزعّبي االخؽاءاد اٌكبثمخ ِىْٛ ِٓ  

رس٠ًٛ فمؽاد فٟ ِدبي ( 91(، ٚرؽو١ؿ االٔزجبٖفمؽد ٌّدبي ( 8)ثٛالع ِدب١ٌٓ، عٍٝ 

 .االٔزجبٖ

 :نًمٛبط انسٛطشح االَزجبْٛخ( انسٛكٕيزشٚخ ) انخظبئض انمٛبسٛخ 

 :غٌه رُ رطج١ك اٌطؽائك ا٢ر١خ ثبٌظعق ٚاٌثجبد، ٚألخً رزّثً ٘ػٖ اٌطظبئض 

 Validity. أ ـ انظذق 

 :، ٟ٘ععح ِإشؽاد ٌٍظعق خاٌجبزث ذاقزعٍّ 

 Face Validityـ انظذق انظبْش٘  1

 ٚرع١ٍّبرٗ ٚثعائٍٗ فمؽاد اٌّم١بـ عؽع اٌجبزثخث رُ ٘ػا اٌظعق عٕعِب لبِذ اٌجبزثخ 

ٚفك  ٚا٢ضػ ثأزىبُِٙ. ٚاألٌمبة اٌع١ٍّخ اٌؽط١ٕخ طجؽحبٌاٌّسى١ّٓ اٌػ٠ٓ ٠زظفْٛ ث عٍٝ

 .فأوثؽ%( 80)ٔكجخ ارفبق 

 :يؤششاد طذق انجُبء . 2

  -:ِٓ ضالي اٌّإشؽاد ا٢ر١خ رسمك ٘ػا طعق اٌجٕبء 

 .اسهٕة انًدٕػزٍٛ انًزطشفٛزٍ. أ

 .اسرجبط دسخخ انفمشح ثبنذسخخ انكهٛخ نهًمٛبط. ة

 .اسرجبط دسخخ انفمشح ثذسخخ انًدبل. ج

 .اسرجبط دسخخ انًدبل ثبنذسخبد انًدبالد االخشٖ.د

 .اسرجبط دسخخ انًدبل ثبنذسخخ انكهٛخ نهًمٛبط. دـ
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لهههبظؼح عٍهههٝ اٌز١١ّهههؿ ثههه١ٓ  أْ اٌفمهههؽح ثزعهههؽف ٘هههًاٌطؽائهههك اٌكهههبثمخ ٘هههػٖ رٙهههزُ ئغ 

ِهب ٠ٙهعف  ٠م١ف فعهالاٌّدبي  أٚ ً٘ أْ اٌفمؽح أٚ ِدّٛعز١ٓ ِطزٍفز١ٓ ثبٌعؼخخ عٍٝ اٌكّخ،

 .  (Lindquist, 1951, p. 282) اٌّم١بـ ٗئ١ٌ
 

 يؤششاد انثجبد  -ة 

  :ؽؽ٠مخ اٌك١طؽح االٔزجب١٘خ ثٛاقطخ ثبقزطؽاج ثجبد ِم١بـ خاٌجبزث ذلبِ

  Retest  -(Testإػبدح االخزجبس )االرسبق انخبسخٙ  -:أٔال  

ؽٍجههخ اٌعؼاقههبد ِكههزد١جب ِههٓ ( 71)عٍههٝ  ئغ رههُ رطج١ههك ِم١ههبـ اٌكهه١طؽح االٔزجب١٘ههخ

ثهههُ اقهههزعٍّذ ِعبِهههً اؼرجهههبؽ  .ِهههٓ اٌزطج١هههك األٚي ٠ِٛهههب( 99)ثعهههع ِهههؽٚؼ غٌهههه ، ٚاٌع١ٍهههب

 ( :92)ِٛػر فٟ خعٚي اٌثجبد ٌٍّم١بـ ِٚدبالرٗ وّب  ث١ؽقْٛ، ٚظٙؽ أْ ظؼخخ

 (18)خذٔل 

 اػبدح االخزجبس ًمٛبط انسٛطشح االَزجبْٛخ ثطشٚمخدسخبد يؼبيم انثجبد ن

 دسخخ يؼبيم انثجبد انًدبل

 1.249 رشكٛض االَزجبِ

 1.221 رحٕٚم االَزجبِ

 1.274 انذسخخ انكٛخ

ٚععد ٘ػٖ اٌعؼخبد خ١عح فٟ ػهٛء ِمب٠كهزٙب ثّع١هبؼ اٌفبوؽٚٔجهبش ٌٍثجهبد، ٚاٌجهبٌغ 

 .فأوثؽ (0.70)

 :  (يؼبيم انفبكشَٔجبخ)االرسبق انذاخهٙ  -:ثبَٛب  

ظٙهؽد ظؼخهبد اٌثجهبد ، ِٚدبالرهٗاقزعّبي ِعبظٌهخ اٌفبوؽٚٔجهبش ٌٍّم١هبـ وىهً  ثعع 

  :( 94)وّب فٟ خعٚي

 (19)خذٔل 

 انفب كشَٔجبخ ًمٛبط انسٛطشح االَزجبْٛخ ثطشٚمخدسخبد يؼبيم انثجبد ن

 دسخخ يؼبيم انثجبد انًدبل

 0.704 رشكٛض االَزجبِ

 0.712 رحٕٚم االَزجبِ

 0.715 انذسخخ انكٛخ

 كشَٔجبخ   ٔرحذد دسخبد انثجبد فٙ اندذٔل  أػالِ خٛذح ػُذ يمبسَزٓب ثًؼٛبس انفب   
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 :ٔطف انًمٛبط ٔرظحٛحّ ٔحسبة انذسخخ انكهٛخ  -3

فمؽح ِٛؾعخ عٍٝ  18رأٌف ِم١بـ اٌك١طؽح االٔزجب١٘خ ثظٛؼرٗ إٌٙبئ١خ ِٓ  

 .فمؽاد فٟ ِدبي رس٠ًٛ االٔزجبٖ( 91)د ٌّدبي رؽو١ؿ االٔزجبٖ، ٚافمؽ( 2)ثٛالع ِدب١ٌٓ، 

ٟ  )٠ٚظسر اٌّم١بـ ٚفك ؽؽ٠مخ ١ٌىؽد فٟ االخبثخ عٍٝ ثعائً  رٕطجك , وث١ؽا رٕطجك عٍ

ٟ  غبٌجب ٟ  أز١بٔب, عٍ ٟ  ٔبظؼا, رٕطجك عٍ ٟ  , رٕطجك عٍ ٚرظسر ٘ػٖ اٌجعائً ِٓ  (ال رٕطجك عٍ

اٌك١طؽح االٔزجب١٘خ، ٠ٚظجر اٌزظس١ر عىك١ب عٍٝ ظؼخخ ٌٍفمؽاد اٌزٟ رعي ( 1)اٌٝ ( 5)

، ٚثػٌه فأْ اٌّعٜ إٌمؽٞ ألعٍٝ ظؼخخ  ٌٍفمؽاد اٌزٟ ال رش١ؽ اٌٝ اٌك١طؽح االٔزجب١٘خ

ٚثّزٛقؾ ( 18)ٚاظٔٝ ظؼخخ ٟ٘ ( 90)ٟ٘  ؽبٌت اٌعؼاقبد اٌع١ٍب٠ّىٓ اْ ٠سظً ع١ٍٙب 

 (.54)فؽػٟ 
 

  : ٛخ نًمٛبط انسٛطشح االَزجبْٛخ انًؤششاد اإلحظبئ -

اقههزعّبي  فههٟ ػههٛءاٌكهه١طؽح االٔزجب١٘ههخ ٌّم١ههبـ زكههبة اٌّإشههؽاد اإلزظههبئ١خ  رههُ

 Statistical Package For Social)اٌسم١جههخ اإلزظههبئ١خ ٌٍعٍههَٛ االخزّبع١ههخ 

Science:SPSS) ٠ٛػر غٌه (81)ٚخعٚي : 

 ( 20)خذٔل 

 انسٛطشح االَزجبْٛخانًؤششاد اإلحظبئٛخ نًمٛبط 

 انمٛى انًؤششاد اإلحظبئٛخ د

 54 انٕسظ انفشضٙ 1

 51.1333 انٕسظ انحسبثٙ 2

 0.45321 نهٕسظ انخطأ انًؼٛبس٘ 3

 50.5000 انٕسٛظ 4

 49.00 انًُٕال 5

 7.84990 االَحشاف انًؼٛبس٘ 6

 61.621 انزجبٍٚ 7

 0.252 االنزٕاء 8

 0.341 انزفشطح 9
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 49.00 انًذٖ 10

 28.00 ألم دسخخ 11

 77.00 أػهٗ دسخخ 12

رمزههؽة ِههٓ ظؼخههبد ِم١ههبـ اٌكهه١طؽح االٔزجب١٘ههخ ٚرىؽاؼارٙههب ٠ّىههٓ اْ ٔالزههع أْ 

٠ٛػهر ( 4)ٚشهىً . ثزع١ُّ ٔزبئح رطج١ك ٘ػا اٌّم١بـ ٌٕب غٌه ، ِّب ٠كّراٌزٛؾ٠ع االعزعاٌٟ

 :غٌه ث١ب١ٔب  

 

 ٕٚضح انزٕصٚغ االػزذانٙ ػهٗ يمٛبط انسٛطشح االَزجبْٛخ( 9)شكم 

 

 :انزطجٛك انُٓبئٙ

ؽٍجخ اٌعؼاقبد ِٓ عشٛائ١خ ؽجم١خ اٌجسث عٍٝ ع١ٕخ  ِم١بقٟ ثزطج١ك خاٌجبزث ذلبِ 

-99-83)ٌٍفزؽح ِٓ  ِٓ ٚؽبٌجخ ؽبٌجب( 300)اٌجٍغ زدّٙب  فٟ خبِعخ اٌمبظق١خ اٌع١ٍب

، ٚثعع االٔزٙبء ِٓ اٌزطج١ك طسسذ اإلخبثبد ٚزكجذ  (8194-98-87)اٌٝ ( 8194

 . اٌعؼخبد اٌى١ٍخ ٌىً ِٕٙب ِٓ اخً اقزطؽاج ٔزبئح اٌجسث 
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 انٕسبئم اإلحظبئٛخ .خبيسب  

ثبٌسم١جخ اإلزظبئ١خ ٌٍعٍَٛ  خاٌجبزث ذاقزعبٌٔغؽع اٌزسمك ِٓ أ٘عاف اٌجسث ،  

فٟ ِعبٌدخ اٌج١بٔبد ازظبئ١ب ثبٌسبقجخ االٌىزؽ١ٔٚخ، ٚثبقزعّبي ( Spss)االخزّبع١خ 

 :اٌٛقبئً اإلزظبئ١خ ا٢ر١خ

ٌٍزعؽف عٍٝ ظالٌخ اٌفؽق ث١ٓ اٌّزٛقؾ اٌسكبثٟ : االضزجبؼ اٌزبئٟ ٌع١ٕخ ٚازعح" .9

 .اٌسىّخ االضزجبؼ٠خٚ اٌك١طؽح االٔزجب١٘خ "ٚاٌّزٛقؾ اٌفؽػٟ

جسث اٌاالضزجبؼ اٌزبئٟ ٌع١ٕز١ٓ ِكزمٍز١ٓ القزطؽاج اٌمٛح اٌز١١ّؿ٠خ ٌفمؽاد ِمب١٠ف " .8

 .ثبقٍٛة اٌّدّٛعز١ٓ اٌطؽف١ز١ٓ

 :ِعبًِ اؼرجبؽ ث١ؽقْٛ، ٌزسم١ك ا٢رٟ .3

 ."ا٠دبظ اٌعاللخ االؼرجبؽ١خ ث١ٓ ظؼخخ وً فمؽح ٚاٌعؼخخ اٌى١ٍخ ٌّم١بقٟ اٌجسث" .أ 

 ."اٌعاللخ االؼرجبؽ١خ ث١ٓ ظؼخخ وً فمؽح ٚظؼخخ اٌّدبي ٌّم١بقٟ اٌجسثا٠دبظ ". ة

ا٠دبظ اٌعاللخ االؼرجبؽ١خ ث١ٓ ظؼخخ وً ِدبي ٚاٌّدبالد االضؽٜ ٚاٌعؼخخ اٌى١ٍخ  ٌىً ". ج

 ."ِٓ ِم١بقٟ اٌجسث

 ."اقزطؽاج اٌثجبد ثطؽ٠مخ ئعبظح االضزجبؼ ٌّمب١٠ف اٌجسث."ٖ

 .اٌسىّخ االضزجبؼ٠خٚ اٌك١طؽح االٔزجب١٘خا٠دبظ اٌعاللخ االؼرجبؽ١خ ث١ٓ . ٚ

 Alpha Formula For Internal)ِعبظٌخ اٌفب ٌألركبق اٌعاضٍٟ ". 9

Consistency)" اٌسىّخ االضزجبؼ٠خٚ اٌك١طؽح االٔزجب١٘خالقزطؽاج اٌثجبد ٌّم١بـ. 

رس١ًٍ اٌزجب٠ٓ اٌثالثٟ ثٙعف رعؽف اٌفؽٚق ث١ٓ اٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ عٍٝ ِم١بـ . 7

 (.ٚٔٛع اٌعؼاقخإٌٛع، ٚاٌزطظض، )اٌسىّخ االضزجبؼ٠خ ٚاٌك١طؽح االٔزجب١٘خ ٚفك ِزغ١ؽ 

 .“Scheffe' Testاضزجبؼ ش١ف١ٗ ٌٍّمبؼٔبد اٌجعع٠خ ث١ٓ اٌّزٛقطبد اٌسكبث١خ “. 6



ى

ىالفصلىالرابع

ىعرضىالنتائجىوتفسورها
ى

 عرضىالنتائجىوتفسورهاى-

 التوصواتى-

ىالمقترحاتى-
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 لدى طلبة الدراسات العليا: الحكمة االختباريةتعرف الهدف االول: 

الدراسات العلٌا، استخرجت الباحثة لغرض تعرف الحكمة االختبارٌة لدى طلبة  

، ومن ثم تطبٌق االختبار التائً لعٌنة االنحراف المعٌاري والوسط الفرضًالوسط الحسابً و

عند مستوى داللة  واحدة، الستخراج داللة الفرق بٌن الوسط الحسابً والوسط الفرضً

 ( ٌوضح ذلك.12وجدول )، ( 299درجة حرٌة )( و0,05)

 الحكمة االختبارية( الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس 12جدول)

 المتغير

عدد 

أفراد 

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ي
ض
فر
 ال
ط
س
لو
ا

 

 القيمة التائية

ية
حر

 ال
جة
در

ة  
الل
 د
ى
تو
س
م

.
0.
4

 

 الجدولية المحسوبة

الحكمة 

 االختبارٌة
 دالة 299 1.96 39.280 90 12.47888 118.3000 300

أكبر من  (39.280)القٌمة التائٌة المحسوبة البالغة  من الجدول اعاله بؤنٌتضح  

مستوى داللة ، مما ٌعنً ذلك أن النتٌجة دالة إحصائٌا عند (1.96)القٌمة الجدولٌة البالغة 

الحكمة االختبارٌة ٌتمتعون ب طلبة الدراسات العلٌا (. وبهذا فؤن299( ودرجة حرٌة )0,05)

أن الطلبة لدٌهم نظرٌة أٌبل وملٌمان  وٌرجع ذلك وفقعند أداء االمتحانات الدراسٌة، 

األمكانٌة على استعمال التخمٌن القائم على التفكٌر االستداللً فً تقدٌر االجابة الصحٌحة، 

تحان، وتمتعهم بالقدرة على إدارة الموقف االمتحانً الذي ٌقوم على التحكم بزمن االم

والتعامل الناجح مع الورقة االمتحانٌة، واالنتباه إلى األسئلة الواردة فٌها، وتنظٌم ورقة 

اإلجابة بطرٌقة منظمة وجذابة ومرٌحة للمصحح، فضال عن كونهم قادرٌن على مراعاة ما 

ا وبهذ، ٌرٌده األساتذة من أجابه مناسبة، ومراجعة اجاباتهم والتؤكد منها قبل نهاٌة االمتحان

وامتالك  ،عند االجابة على االسئلةثقة فؤن الحكمة االختبارٌة تمنح الطلبة الشعور بالكفاءة وال

وهذا ما ٌمنحهم   مهارات دراسٌة تقوم على االستذكار والتحلٌل والمقارنة وأدارة الوقت،

 وتتفق معرفتهم بمحتوى المادة الدراسٌة.درجات اضافٌة  أكثر مما سٌحصلون اعتمادا على 
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ودراسة )الشحات  (Dodeen & Abdelmabood,2005)دراسة  هذه النتٌجة مع

التً وجدت أن عٌنات ( 1002( ودراسة )ردادي، 2721ودراسة )لٌورد ونتً، ( 1002،

 البحث من طلبة الجامعة ٌتمتعون بالحكمة االختبارٌة.

بها  عن ذلك توجهت الباحثة نحو تعرف أي مهارات الحكمة االختبارٌة ٌتسم فضالا  

طلبة الدراسات العلٌا مقاٌسة بغٌرها من المهارات، وألجل ذلك تم استخراج الوسط الحسابً 

واالنحراف المعٌاري والوسط الفرضً لكل مهارة، واختبار داللة الفرق بواسطة االختبار 

 ( ٌوضح ذلك:11التائً لعٌنة واحدة، وجدول )

الحسابية واالوساط الفرضية لمهارات الحكمة ( اختبار داللة الفرق بين االوساط 11) جدول

 االختبارية لدى طلبة الدراسات العليا

 
 المهارة

عدد 
أفراد 
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

 القيمة التائية
الوزن 
سل المئوي

سل
لت
ا

 

مستوى 
داللة 
 الجدولية المحسوبة 0.4.

مهارة 
 الزمن

 دالة 4 78.74 1.96 29.038 15 2.79545 19.6867 300

مهارة 
التعامل 
مع ورقة 
 االمتحان

 دالة 3 82.78 1.96 33.542 15 2.94168 20.6967 300

مهارة 
التعامل 
مع ورقة 
 اإلجابة

 دالة 5 75.79 1.96 21.852 24 5.00666 30.3167 300

مهارة 
 التخمٌن

 دالة 6 71.56 1.96 15.598 15 3.20919 17.8900 300

مهارة 
مراعاة 
 قصد

 دالة 1 86.60 1.96 34.284 9 2.01580 12.9900 300

مهارة 
 المراجعة

 دالة 2 83.60 1.96 31.434 12 2.60080 16.7200 300
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جمٌع مهارات الحكمة  العلٌا ٌستعملون جدول اعاله أن طلبة الدراساتٌبٌن ال 

وعً وثقة بؤن هذه المهارات مهمة جدا إذ أن الطلبة على . 0.05االختبارٌة بداللة احصائٌة 

فً الحصول على المزٌد من الدرجات التحصٌلٌة، فعلى سبٌل المثال أن توظٌف عنصر 

الزمن فً االمتحان ٌمكنهم من توظٌف طاقاتهم المعرفٌة فً االجابة على االسئلة بدءا من 

المزٌد من الوقت،  تلك االسئلة التً تحتاج إلى وقت قصٌر ومن ثم االسئلة التً تحتاج الى

وأنهم ٌعرفون أن تنظٌم اإلجابة على ورقة االجابة ٌمكن أن تجذب حسن نظر المصحح، 

وتجعله ٌشعر باالرتٌاح، وقد ٌكافئهم على هذا التنظٌم الجٌد، كذلك تمارس مهارة معرفة 

أثرا كبٌرا فً الحصول على  والتعامل مع الورقة االمتحانٌة قصد وغرض واضع االختبار

وٌظهر من عل الطالب ٌحصل على نصف الدرجة. رجة، ألن معرفة غاٌة السإال تجالد

الجدول أعاله أن مهارة مراعاة قصد مصمم االختبار احتلت المرتبة األولى بٌن المهارات، 

)سلٌمان، وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة فً حٌن احتلت مهارة التخمٌن فً المرتبة األخٌرة. 

ت على طلبة ( التً اجر1022ٌالشمري، ( ودراسة ) 1023ودراسة )وادي،( 1022

الجامعة والدراسات العلٌا، أنهم ٌستعملون مهارات الحكمة االختبارٌة فً المواقف 

( األوزان المئوٌة لمهارات الحكمة االختبارٌة لدى طلبة 20وٌبٌن الشكل ) االختبارٌة.

 الدراسات العلٌا:

 

 الحكمة االختبارية لدى طلبة الدراسات العليااألوزان المئوية لمهارات ( .2شكل )

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

مهارة  مهارة الزمن
التعامل مع 
ورقة 
 االمتحان

مهارة 
التعامل مع 
ورقة 
 اإلجابة

مهارة 
 التخمٌن

مهارة 
 مراعاة قصد

مهارة 
 المراجعة

Series1
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لدراسددات العليددا لدددى طلبددة ا الهدددف الندداني : الفددروق علددا مقيدداس الحكمددة االختباريددة

 و نوع الدراسة الدراسي والتخصص جنسوفقا لمتغير ال

على مقٌاس  طلبة الدراسات العلٌالغرض تعرف داللة الفروق بٌن متوسطات درجات   

ونةةو  ( انسةةانً-والتخصةة) )علمةةًإنةةاث( -)ذكةةورالجنسوفةةق متغٌةةر  الحكمةةة االختبارٌةةة

 three way)   الثالثةًتحلٌةل التبةاٌن  ةالباحثة تاسةتعملالةدكتوراه( و -الدراسة )الماجستٌر

ANOVA( وفق مستوى داللة )ٌوضح ذلك:13( . وجدول )0.05 ) 

 (12جدول )

 علا مقياس الحكمة االختبارية والتخصص الدراسي ونوع الدراسة  لجنسالفروق في ا

 مصدر التباين

مجموعة 

 المربعات

S-S 

درجة 

 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

القيمة 

 الفائية

F 

القيمة 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

S-g 

 0.049 7.641 1 7.641 جنس          

3.84 

 

0.05 

 

 0.006 0.898 1 0.898 تخص)

 0.801 123.840 1 123.840 الدراسة نو 

 تخص) *جنس
1020.06

7 
1 1020.067 6.600 

 0.559 86.330 1 86.330 نو  الدراسة *جنس

 0.019 2.894 1 2.894 نو  الدراسة * تخص)

نو   * تخص) *جنس

 الدراسة
200.662 1 200.662 1.298 

 154.562 292 45132.180 الخطأ

 300 4245028.00 الكلي
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 )ذكور، إناث( : جنسمتغير الل ا  وفق الفرق 0 أ

مقٌاس الحكمة ٌتضح من الجدول السابق أن الفرق بٌن الذكور واإلناث على  

ال ٌرقى الى مستوى الداللة االحصائٌة عندما نقارن القٌمة الفائٌة المحسوبة  االختبارٌة

 (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائٌة عند 3,84( مع القٌمة الجدولٌة البالغة )0.049)

الذي ال  (12.34357)( بانحراف معٌاري 117.8743إذ بلغ المتوسط الحسابً للذكور )

( بانحراف معٌاري 118.8346ٌختلف كثٌرا عن المتوسط الحسابً لإلناث البالغ )

دراسات العلٌا من كال الجنسٌن بالحكمة طلبة ال تشٌر هذه النتٌجة إلى تمتع. (12.67315)

االختبارٌة، وترجع هذه النتٌجة إلى التشابه بٌن الذكور واالناث بطرٌقتهم فً االجابة على 

أسئلة االمتحان، إذ أنهم تلقوا نفس الخبرات التعلٌمة المتعلقة باالمتحان، التً قد تشجع على 

رشادات والتدرٌبات التً تعرضوا لها اتبا  نمط معٌن من اإلجابة، فضال عن النصائح واإل

خالل مسٌرتهم الدراسٌة، مما جعلهم ٌظهرون درجات متقاربة عند االجابة على مقٌاس 

 الحكمة االختبارٌة. 

،  وتتفق هذه النتٌجة  ًَ ( اللتان 1022و دراسة )السعدي، ( 1022مع دراسة )الذٌاب

 .جنسالأشارتا إلى عدم وجود فروق احصائٌا على مقٌاس الحكمة االختبارٌة وفق متغٌر 

 إنساني(:-لتخصص الدراسي )علمي ا  ب0 الفرق وفق

على وفق متغٌر  طلبة الدراسات العلٌاٌتضح من الجدول السابق أن الفرق بٌن  

التخص) ال ٌرقى الى مستوى الداللة االحصائٌة عندما نقارن القٌمة الفائٌة المحسوبة 

نجد إذ (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائٌة 3,84( مع القٌمة الجدولٌة البالغة )0.006)

بانحراف معٌاري قدره   (118.1164)طلبة التخص) العلمً البالغ أن متوسط 

ٌختلف كثٌر عن الوسط الحسابً لطلبة الدراسات ذو التخص) اإلنسانً ال   (12.47536)

إلى أن الطلبة ذلك  ٌشٌرمما  (12.52041)بانحراف معٌاري قدره  (118.4740)البالغ 

من ذوي التخص) العلمً واإلنسانً ال ٌختلفون فٌما بٌنهم على مقٌاس الحكمة االختبارٌة، 

 صاصات العلمٌة واالنسانٌة سواءفً الخبرات بٌن االخت وترجع هذه النتٌجة إلى التشابهة

جراءات تطبٌقها، إفٌة صٌاغة األسئلة االمتحانٌة، وكٌأم  طرائق التدرٌس المتبعة أكان فً
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خبرات  الطلبة ٌكتسبون ٌجعلوالتوجٌهات التً ٌلٌقها االساتذة عند أداء االمتحان، مما 

الموقف االمتحانً، واألجابة على األسئلة متقاربة حول كٌفٌة أدارة  أكادٌمٌة وتربوٌة

 االمتحانٌة.

( فً حٌن أنها 1022( ودراسة )العبٌدي،1020حَماد،وتتسق هذه النتٌجة مع دراسة )

الدراسات الجامعة وطلبة ( التً اجرٌت على طلبة 1027الشمري،اختلفت عن دراسة )

 العلٌا.

 الدكتوراه(:-نوع الدراسة )الماجستيرل ا  0 الفرق وفقج

نو  على وفق متغٌر  طلبة الدراسات العلٌاٌتضح من الجدول السابق أن الفرق بٌن  

ال ٌرقى الى مستوى الداللة االحصائٌة عندما نقارن القٌمة الفائٌة المحسوبة  الدراسة

نجد إذ  (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائٌة 3,84( مع القٌمة الجدولٌة البالغة )0.801)

بانحراف معٌاري   (117.9528)الحسابً لطلبة الماجستٌر البالغأن المتوسط 

 عن الوسط الحسابً لطلبة الدكتوراه البالغ ال ٌختلف كثٌراا   (12.50939)قدره

وتشٌر هذه النتٌجة إلى أن طلبة ، (12.38936)بانحراف معٌاري قدره  (119.2075)

الدراسات العلٌا للماجستٌر والدكتوراه ٌتمتعون بدرجة متقاربة على مقٌاس الحكمة 

االختبارٌة، وٌمكن أن ترجع هذه النتٌجة إلى أن الطالب عندما ٌصل إلى مرحلة الدراسات 

والتحكم فٌها،  حانٌةالعلٌا  فؤنه قد أكتسب خبرة كبٌرة حول كٌفٌة أداء االختبارات االمت

ختالف المستوى التعلٌمً بٌن طلبة الماجستٌر والدكتوراه إال أن خبرة اإلجابة فبالرغم من أ

على االمتحان وتنظٌمه تطورت ووصلت إلى مستوٌات مرتفعة، مما جعلها ثابتة نسبٌا فً 

 مرحلة الدراسات العلٌا، لهذا لم نجد فروق بٌن طلبة المرحلتٌن.

( إال أنها أختلفت مع دراسة  1022الشمري، ة مع دراسة )واتسقت هذه النتٌج 

 ( التً تناولت طلبة الجامعة.1020حماد، )

 :والتخصص جنس0 تفاعل الد

الذكور واإلناث  طلبة الدراسات العلٌا منٌتضح من الجدول السابق أن الفروق بٌن  

رقى الى مستوى الداللة االحصائٌة عندما نقارن القٌمة ٌ التخصصات العلمٌة واإلنسانٌة من
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 ، (0,05( عند مستوى داللة )3,84( مع القٌمة الجدولٌة البالغة )6.600الفائٌة المحسوبة )

طلبة الدراسات العلٌا ٌعزى إلى متوسطات أن هناك فرق واحد على األقل بٌن  وهذا ٌعنً

( 12ٌر على الحكمة االختبارٌة، وجدول )ً التؤثف الدراسًوالتخص)  الجنستفاعل متغٌر 

 ٌبٌن ذلك:

 (13جدول )
 وفق تفاعل متغيرعلا المتوسطات الحسابية علا مقياس الحكمة االختبارية 

 والتخصص الدراسي الجنس 

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العٌنة

 11.50309 116.9132 الذكور من التخص) العلمً

 12.26745 120.4051 اإلنسانًالذكور من التخص) 

 12.53044 121.4524 اإلناث من التخص) العلمً

 12.09648 118.2881 اإلناث من التخص) اإلنسانً

 تحلٌةةةل التبةةةاٌن ال ٌعطٌنةةةا سةةةوى قٌمةةةة واحةةةدة، فقةةةد اسةةةتعملت طرٌقةةةة شةةةٌفٌه وبمةةةا أن

Scheffe  جةةدول و (أمٌنةةةللمقارنةةات المتعةةددة التةةً تةةدعى )باختبةةار الفةةروق الدالةةة بصةةورة

 :ٌوضح ذلك (12)

 (14جدول )
 والتخصص الجنسوفق متغير علا ختبارية الفروق بين المجموعات علا الحكمة اال

 الدراسي

 المتوسطات المستوٌات العدد
قٌمة شٌفٌه 
 المحسوبة

 pقٌمة 
 الحرجة

مستوى 
 الداللة
0,05 

2 
انسانً  –علمً ذكور 
 ذكور

116.9132 
 دالة 0.000 *3.4919

120.4051 

1 
علمً  –علمً ذكور 
 اناث

116.9132 
 دالة 0.000 *4.5392

121.4524 

3 
انسانً  –علمً ذكور 
 اناث

116.9132 
 دالة 0.018 *1.3749

118.2881 

2 
علمً  –انسانً ذكور 
 اناث

120.4051 
 غٌر دالة 0.109 1.0472

121.4524 

 دالة 0.000 *3.1642 121.4524انسانً  –علمً اناث  2
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 118.2881 اناث

6 
انسانً  –انسانً اناث 
 ذكور

120.4051 
 دالة 0.000 *2.1170

118.2881 

 

نجد من الجدول السابق أن قٌمة شٌفٌه المحسوبة للفرق بٌن المجموعات دالة عند  

ما عدا الفرق بٌن الذكور من التخص) اإلنسانً واإلناث من التخص)  0.05مستوى 

أكبر من مستوى (0.109) الحرجة لمستوى الداللة البالغة P، حٌث ٌتبٌن أن قٌمة العلمً

 : أن نجد فً حٌنمما ٌشٌر إلى عدم وجود فرق بٌن المجموعتٌن،  (0.05)الداللة 

 اختبارٌة بدرجة أكبر من الذكور العلمً. اإلنسانً ٌتمتعون بحكمهفً التخص) أ. الذكور 

ة بدرجة أكبر من الذكور فً ٌالعلمً ٌتمتعن بالحكمة االختبار ب. اإلناث من التخص)

 االختصا) العلمً.

ن بالحكمة االختبارٌة بدرجة أكبر من الذكور فً اإلناث من التخص) اإلنسانً ٌتمتعج.  إن 

 االختصا) العلمً.

العلمً ٌتمتعن بالحكمة االختبارٌة بدرجة أكبر من اإلناث فً د. إن اإلناث فً التخص) 

 التخص) اإلنسانً.

اإلنسانً ٌتمتعن بالحكمة االختبارٌة بدرجة أكبر من الذكور  فً التخص) هـ. إن اإلناث

 اإلنسانً.

 بالحكمة االختبارٌة من الذكور فً كافة االختصاصات. اوبهذا نجد أن اإلناث أكثر تمتع

 جنسلحكمة االختبارٌة وفق متغٌر ال( االوساط الحسابٌة على مقٌاس ا22)وٌبٌن الشكل 

 والتخص) الدراسً :
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 جنسوفق متغير العلا ( االوساط الحسابية علا مقياس الحكمة االختبارية 22شكل ) 

 والتخصص الدراسي :

 ونوع الدراسة: جنس0 تفاعل الهـ

الذكور واإلناث  الدراسات منطلبة ٌتضح من الجدول السابق أن الفروق بٌن  

عندما نقارن القٌمة الفائٌة  اإلحصائٌةمستوى الداللة  إلىال ترقى  للماجستٌر والدكتوراه

( ، وبذلك 0,05( عند مستوى داللة )3,84( مع القٌمة الجدولٌة البالغة )0.559المحسوبة )

فً التؤثٌر على مقٌاس الحكمة االختبارٌة كما  نو  الدراسةمع  جنسلل لم ٌظهر تفاعالا 

 موضح فً الجدول السابق.

 و0 تفاعل التخصص ونوع الدراسة:

طلبة الدراسات العلٌا فً التخص) العلمً ٌتضح من الجدول السابق أن الفروق بٌن  

ال ترقى الى مستوى الداللة االحصائٌة عندما نقارن القٌمة  واإلنسانً للماجستٌر والدكتوراه

( ، 0,05( عند مستوى داللة )3,84( مع القٌمة الجدولٌة البالغة )0.019الفائٌة المحسوبة )

مع العمر فً التؤثٌر على مقٌاس الحكمة االختبارٌة كما موضح  جنسلل ك لم ٌظهر تفاعالا وبذل

 فً الجدول السابق.

 والتخصص ونوع الدراسة: جنستفاعل ال0 ز

 جنسالطلبة الدراسات العلٌا وفق متغٌر ٌتضح من الجدول السابق أن الفروق بٌن  

ال ترقى الى مستوى الداللة االحصائٌة عندما نقارن القٌمة الفائٌة والتخص) ونو  الدراسة 

114

116

118

120

122

الذكور من 
 التخص) العلمً

الذكور من 
التخص) 
 اإلنسانً

اإلناث من 
 التخص) العلمً

اإلناث من 
التخص) 
 اإلنسانً

االوساط الحسابية وفق متغير النوع 
 والتخصص 

 الوسط الحسابً 
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( ، وبذلك 0,05( عند مستوى داللة )3,84( مع القٌمة الجدولٌة البالغة )1.298المحسوبة )

فً التؤثٌر على مقٌاس الحكمة  ونو  الدراسة والتخص) جنسلل بٌن لم ٌظهر تفاعالا 

 االختبارٌة كما موضح فً الجدول السابق.

 تعرف السيطرة االنتباهية لدى طلبة الدراسات العليا:0 النالثالهدف 

ة لغرض تعرف الحكمة االختبارٌة لدى طلبة الدراسات العلٌا، استخرجت الباحث 

الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري والوسط الفرضً، ومن ثم تطبٌق االختبار التائً لعٌنة 

عند مستوى داللة  واحدة، الستخراج داللة الفرق بٌن الوسط الحسابً والوسط الفرضً

 ( ٌوضح ذلك.16وجدول )، ( 299( ودرجة حرٌة )0,05)

 (15الجدول)

   لعينة واحدة لتعرف السيطرة االنتباهية  نتائج االختبار التائي

 عدد أفراد

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الفرضي

 درجة

 الحرية

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

القيمة 

التائية 

 الجدولية

 مستوى

 الداللة

300 51.1333 7.84990 54 299 6.325- 1,96 0,05 

أكبر من القٌمة  (6.325-)ٌشٌر الجدول اعاله إلى أن القٌمة التائٌة المحسوبة البالغة  

، وبما أن الوسط (0.05)وهً دالة أحصائٌا عند مستوى داللة ، (1.96)الجدولٌة البالغة 

الحسابً أقل من الوسط الفرضً لمجتمع البحث، فؤن هذا ٌشٌر إلى أن طلبة الدراسات العلٌا 

إلى أن وفق نظرٌة أٌزنك وكالفوا  هذه النتٌجة وترجعالسٌطرة االنتباهٌة.   فً تدنًاظهروا 

الطلبة ٌعانون من عبء كبٌر فً معالجة والمعلومات والمثٌرات الحسٌة والداخلٌة، وكلما زاد 

عبء هذا النظام، أدى ذلك إلى ضعف كفائتهم المعرفٌة فً تحوٌل االنتباه بٌن المهمات 

كف( المثٌرات غٌر ذات الصلة بالمهمة، والتخطٌط من أجل تحقٌق المعرفٌة، وتثبٌط )

األهداف المرغوبة، وبهذا فؤنهم قد ٌواجهون بعض األخطاء فً تركٌز وزٌادة انتباههم عند 

القٌام بمجموعة من العملٌات المعرفٌة مثل الفهم، واعطاء المعنى لألشٌاء، وحل المشكالت 
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. (Eysenck et.al,2007,p.337)لمقلقة والمهددة واتخاذ القرارات، وتفسٌر المواقف ا

وبما أن طلبة الدراسات العلٌا ٌعٌشون فً بٌئة دراسٌة تتسم بارتفا  القلق والتهدٌد واالرباك، 

وٌعانون من الحمل الزائد فً تفسٌر المواقف الخارجٌة، فؤن هذا ٌإدي إلى حدوث خلل فً 

من نق) فً  م سٌعانونفؤنهرفً، ومن ثم توازن العملٌات االنتباهٌة، وكثرة الفشل المع

صعوبة فً  ونالمعرفً بطٌئا، وسٌواجه التنفٌذٌة المركزٌة، وسٌكون أدائهمالمصادر 

عملٌات الكف، والتركٌز، والتحوٌل بٌن المثٌرات والمهمات، وصعوبة فً تنظٌم العملٌات 

مع دراسة  هذه النتٌجة اختلفتو (Derryberry& Reed,2002,p.225)المعرفٌة 

 التً اجرٌت على طلبة الجامعة. (1022)الجباري،

لددى طلبدة الدراسدات العليدا  : الفدروق علدا مقيداس السديطرة االنتباهيدة الرابد الهدف 

 :الدراسي ونوع الدراسة  والتخصص جنسلمتغير ال وفقا  

لغرض تعرف داللة الفروق بٌن متوسطات درجات طلبة الدراسات العلٌا على مقٌاس   

انسةانً( ونةو  و-إنةاث( والتخصة) )علمةًو-)ذكةور الجةنسالسٌطرة االنتباهٌة وفةق متغٌةر 

 three wayالةدكتوراه( اسةتعملت الباحثةة تحلٌةل التبةاٌن الثالثةً   )و -الدراسة )الماجستٌر

ANOVA( ٌوضح ذلك:12( . وجدول )0.05ة )( على وفق مستوى دالل 

 ( 16جدول )

  السيطرة االنتباهيةعلا مقياس  والتخصص الدراسة ونوع الدراسة الجنسالفروق في 

 مصدر التباين

 

مجموعة 

 المربعات

S-S 

درجة 

 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

القيمة 

 الفائية

F 

القيمة 

الجدول

 ية

مستوى 

 الداللة

S-g 

 3.085 189.374 1 189.374 جنس

3.84 

 

0.05 

 

 1.628 99.947 1 99.947 تخص)

 0.139 8.562 1 8.562 نو  الدراسة

 2.993 183.688 1 183.688 تخص) *جنس

 0.743 45.619 1 45.619 نو  الدراسة *جنس

نو   * تخص)

 الدراسة
41.187 1 41.187 0.671 
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 * تخص) *جنس

 نو  الدراسة
8.191 1 8.191 0.133 

 61.377 292 17922.200 الخطأ

 300 802810.000 الكلي

 )ذكور، إناث( :الجنسمتغير ل ا  أ0الفرق وفق

مقٌاس السٌطرة ٌتضح من الجدول السابق أن الفرق بٌن الذكور واإلناث على  

ال ٌرقى الى مستوى الداللة االحصائٌة عندما نقارن القٌمة الفائٌة المحسوبة  االنتباهٌة

إذ  (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائٌة عند 3,84( مع القٌمة الجدولٌة البالغة )3.085)

الذي ال ٌختلف  (7.83860) ( بانحراف معٌاري51.6916بلغ المتوسط الحسابً للذكور )

. (7.94618) ( بانحراف معٌاري50.3137ً لإلناث البالغ )كثٌرا عن المتوسط الحساب

إلى أن الفرق بٌن متوسطً درجات الذكور واإلناث غٌر دال وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة 

، وترجع السٌطرة االنتباهٌةٌعانون من ضعف الذكور واإلناث  كل من أنإحصائٌا ،مما ٌعنً 

هذه النتٌجة إلى تعرض الطلبة من كال الجنسٌن إلى نفس الضغوط واالعباء االكادٌمٌة فً 

، واالنقطا  الدراسٌةالدراسات العلٌا مثل عدم انتظام الدراسة والتغٌر السرٌع فً القوانٌن 

عن الدراسة بٌن فترة وأخرى، فضال عن المهددات االقتصادٌة واالجتماعٌة واألمنٌة، مما 

حول أنفسهم ومستقبلهم الدراسً، األمر الذي ٌزٌد من ٌإدي ذلك إلى ارتفا  مستوى قلق 

وضعف مما ٌنعكس على ضعف كفاٌتهم فً السٌطرة االنتباهٌة، تشتتهم المعرفً، و أرباكهم

 بصورة جٌدة.  قدرتهم على معالجة المعلومات

بٌن الذكور  اا فروق( التً لم تجد Spillers, 2010وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة)  

 & Kaneمع دراسة )واإلناث على مقٌاس السٌطرة االنتباهٌة، فً حٌن أختلفت مع 

Engle, 2003 ًدرجة أعلى كانت خمسة تجارب علمٌةاإلناث فً أن  توصلت إلى( الت 

( التً سجلت فٌها johan, etal, 2008نتائج دراسة ) ، وهذا ما توصلت إلٌهمن الذكور

على مقٌاس السٌطرة االنتباهٌة  مرتفعةاإلناث فً المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة درجات 

 .الذكور مقاٌسة
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 إنساني(:-لتخصص الدراسي )علمي ا  ب0 الفرق وفق

ٌتضح من الجدول السابق أن الفرق بٌن طلبة الدراسات العلٌا على وفق متغٌر  

الداللة االحصائٌة عندما نقارن القٌمة الفائٌة المحسوبة التخص) ال ٌرقى الى مستوى 

إذ (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائٌة 3,84( مع القٌمة الجدولٌة البالغة )1.628)

، نجد أن راسات العلٌا وفق التخص) الدراسًعندما نقارن المتوسطات الحسابٌة لطلبة الد

بانحراف معٌاري قدره   (51.5810)التخص) العلمً البالغ  اصحابمتوسط الطلبة 

ال ٌختلف كثٌر عن الوسط الحسابً لطلبة الدراسات ذو التخص) اإلنسانً  (7.97248)

طلبة  أن . تشٌر هذه النتٌجة إلى(7.83284)قدره  بانحراف معٌاري (50.6084)البالغ 

فعلى الرغم من الدراسات العلٌا من كال التخصصٌن ٌعانون من ضعف السٌطرة االنتباهٌة، 

اختالف متطلبات الحصول على الماجستٌر والدكتوراه فً التخصصات العلمٌة مقاٌسة 

 )مثل طبٌعة المواد الدراسٌة، والمختبرات العلمٌة، والتطبٌقات المٌدانٌة اإلنسانٌة باألقسام

نفس الضغوط  معاناتهم، إال أن عٌش الطلبة فً بٌئة أكادٌمٌة غٌر مستقرة، و(..وغٌرها

من الفشل،  همخوف، ووشعورهم بؤن مستقبلهم االكادٌمً غٌر واضحواالنفعاالت السلبٌة، 

األخطاء فً عملٌة التثبٌط،  لهمتعمل على ضعف أنظمة األشراف االنتباهً، وتسبب 

، إذ أن القسم الكبٌر من انتباههم ٌتحول من التركٌز والتحول فً معالجة المهمات الدراسٌة

 االنشغال بالمعوقات الدراسٌة وكٌفٌةالخبرات التعلٌمٌة إلى  واكتساب والتعلم راسةعلى الد

. وهذا ما ٌذكره أٌزنك وكالفوا فً نظرٌتهما، إذ ٌذكران أن األفكار واألحداث التوافق معها

السلبٌة تعطل عملٌات التفكٌر، لكون األفراد ٌصبحون عاجزٌن عن ابعاد هذه األفكار 

دراسة مارتن  أٌدت كذلك من بنٌتهم المعرفٌة.  ٌفترضان واألحداث المزعجة

(Marten,1983)  توصلت إلى أن الفرد كلما واجه أحداث سلبٌة وتراكماتهذه النتٌجة، إذ 

 ألنها تٌقعلمٌات االنتباه والتفكٌر والذاكرة،  فًأخطاء  انفعالٌة فؤن ذلك ٌإدي إلى حدوث

 تعطل معالجة األحداث الجدٌدةتتداخل و، والقٌام بهاأنجاز القضاٌا والمهام التً اعتاد على 

 (.611،)1022)السعدي،
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احصائٌا  داالا  اا التً وجدت فرق( 1022)الشمري،دراسة مع هذه النتٌجة اختلفت و 

 لصالح التخص) العلمً. على مقٌاس السٌطرة االنتباهٌة

 الدكتوراه(:-نوع الدراسة )الماجستيرل ا  ج0 الفرق وفق

الجدول السابق أن الفرق بٌن طلبة الدراسات العلٌا على وفق متغٌر نو  ٌتضح من  

الدراسة ال ٌرقى الى مستوى الداللة االحصائٌة عندما نقارن القٌمة الفائٌة المحسوبة 

إذ (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائٌة 3,84( مع القٌمة الجدولٌة البالغة )0.139)

لطلبة الدراسات العلٌا وفق نو  دراستهم، نجد أن المتوسط عندما نقارن المتوسطات الحسابٌة 

ال  (7.73110)بانحراف معٌاري قدره  (51.0721)الحسابً لطلبة الماجستٌر البالغ

بانحراف معٌاري قدره  (51.1140)ٌختلف كثٌرا عن الوسط الحسابً لطلبة الدكتوراه البالغ

و  دراستهم، وهذا ٌعنً أن طلبة وقات بٌن الطلبة وفق نمما لم نجد أٌة فر (8.51156)

الماجستٌر والدكتوراه ٌعانون من ضعف السٌطرة االنتباهٌة، فبالرغم من األمكانٌات المعرفٌة 

التً ٌجب ان ٌتمتع بها طلبة الدراسات العلٌا فً توجٌه االنتباه والسٌطرة على المثٌرات 

انتباههم، إال أنهم سجلوا تدنٌا واضحا على  تشوشوالمهمات المواجهة وكف المعلومات التً 

هذه القدرة، وهذا ما ٌجعلهم غٌر قادرٌن على التركٌز نحو المثٌرات والمهمات المطلوبة لمدة 

فً طوٌلة، وضعف المرونة االنتباهٌة التً تتمثل بالقدرة على توزٌع االنتباه إلى مهمتٌن 

ثٌرات المرغوبة، لذلك فؤن مستوى فاعلٌة وسرعة تشتت االنتباه عند معالجة المنفس الوقت، 

 النظام المعرفً لم ٌتؤثر بالفرق بٌن نو  الدراستٌن.

 قد تساهم فًفضال عن ذلك ترى الباحثة أن هناك مجموعة من العوامل التً  

سٌة، منها فقدان انخفاض مستوى السٌطرة االنتباهٌة عند التفاعل مع المثٌرات البٌئٌة والدرا

، وارتفا  مستوى ، وتراكم الواجباتة، وتشتت االنتباه بسبب كثٌرة المثٌراتسالدافعٌة للدرا

القلق نتٌجة عدم استقرار البٌئة الدراسٌة، فضال عن الشعور بالملل والتعب أثناء المحاضرات 

ً تحفز على أثارة الحماس الدراسٌة، الذي قد ٌرجع إلى طرائق التدرٌس التقلٌدٌة الت

التً  )Calvo, 1992) Eysenck &ه نظرٌة أٌزنك وكالفوا وهذا ما أٌدت والنشاط.

المثٌرات وطبٌعة  االنفعاالت السلبٌة السٌطرة االنتباهٌة تتؤثر بمستوى شدةنظام وجدت أن 
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المواجهة، أذ أن الطاقة االنتباهٌة ٌصٌبها الخلل عندما ٌواجه األفراد مجموعة كبٌرة من 

، ومن ثم مقلقة أو غٌر مهمة المثٌرات غامضة أو المشتتات االنتباهٌة، أو عندما تكون هذه

 (.13-11) ،1022فؤنها ال تنشط أو تستثٌر قدراتنا العقلٌة )الداودي، 

وتوصلت الى ان طلبة الجامعة التً ( 1022)جاسم، دراسة مع هذه النتٌجة اختلفت و 

 ومستوى معالجة معلومات فوق المتوسط. معتدلة ةانتباهٌ سٌطرةلدٌهم 

 والتخصص: الجنسد0 تفاعل 

ٌتضح من الجدول السابق أن الفروق بٌن طلبة الدراسات العلٌا من الذكور واإلناث  

رقى الى مستوى الداللة االحصائٌة عندما نقارن القٌمة ال تمن التخصصات العلمٌة واإلنسانٌة 

، (0,05داللة )( عند مستوى 3,84( مع القٌمة الجدولٌة البالغة )2.993الفائٌة المحسوبة )

 الجنسفً التفاعل بٌن  ٌاا إحصائ داالا  اا عدم وجود فرقإلى ٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بالتالً و

 والتخص).

( قٌاس السٌطرة االنتباهٌة لدى طلبة الجامعة 1022،الداوديدراسة ) هذه النتٌجة اختلفتو

 والتخص) .  الجنسفً السٌطرة االنتباهٌة التفاعل بٌن  اا وأظهرت النتائج وجود فروق

 ونوع الدراسة: جنس0 تفاعل الهـ

الذكور واإلناث  طلبة الدراسات منٌتضح من الجدول السابق أن الفروق بٌن  

للماجستٌر والدكتوراه ال ترقى إلى مستوى الداللة اإلحصائٌة عندما نقارن القٌمة الفائٌة 

( ، وبذلك 0,05مستوى داللة )( عند 3,84( مع القٌمة الجدولٌة البالغة )0.743المحسوبة )

كما السٌطرة االنتباهٌة مع نو  الدراسة فً التؤثٌر على مقٌاس  جنسلل لم ٌظهر تفاعالا 

  موضح فً الجدول السابق.

 و0 تفاعل التخصص ونوع الدراسة:

ٌتضح من الجدول السابق أن الفروق بٌن طلبة الدراسات العلٌا فً التخص) العلمً  

والدكتوراه ال ترقى الى مستوى الداللة االحصائٌة عندما نقارن القٌمة  واإلنسانً للماجستٌر

( ، 0,05( عند مستوى داللة )3,84( مع القٌمة الجدولٌة البالغة )0.671الفائٌة المحسوبة )
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كما  السٌطرة االنتباهٌةمع العمر فً التؤثٌر على مقٌاس  جنسلل وبذلك لم ٌظهر تفاعالا 

  موضح فً الجدول السابق.

 والتخصص ونوع الدراسة: جنس0 تفاعل الز

 النو ٌتضح من الجدول السابق أن الفروق بٌن طلبة الدراسات العلٌا وفق متغٌر  

والتخص) ونو  الدراسة ال ترقى الى مستوى الداللة االحصائٌة عندما نقارن القٌمة الفائٌة 

( ، وبذلك 0,05داللة )( عند مستوى 3,84( مع القٌمة الجدولٌة البالغة )0.133المحسوبة )

والتخص) ونو  الدراسة فً التؤثٌر على مقٌاس السٌطرة  جنسلل بٌن لم ٌظهر تفاعالا 

 كما موضح فً الجدول السابق. االنتباهٌة

الحكمة االختبارية والسيطرة بين االرتباطية : تعرف العالقة  الخامس* الهدف 

 االنتباهية لدى طلبة الدراسات العليا: 

بٌن الحكمة االختبارٌة والسٌطرة االنتباهٌة لدى االرتباطٌة ألجل التعرف على العالقة 

( ٌوضح درجة 12طلبة الدراسات العلٌا استعملت الباحثة معامل ارتباط بٌرسون، وجدول )

 (0.05)مستوى داللة عند  (1.96)العالقة االرتباطٌة عند مقارنتها بالقٌمة الجدولٌة البالغة 

 ( :298حرٌة )ودرجة 

 ( 17جدول )

الحكمة االختبارية يوضح معامل االرتباط والقيم التائية المحسوبة والجدولية لدرجات 

 والسيطرة االنتباهية 

 نوع العالقة
معامل 

 االرتباط

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

القيمة 

التائية 

 الجدولية

 ةدرج

 الحرية
 مستوى الداللة

السٌطرة  –الحكمة االختبارٌة 

 االنتباهٌة
 دالة 298 1.96 0.90 -0.052

، وعند (جدا )ضعٌفة سالبة تشٌر النتٌجة فً الجدول أعاله إلى وجود عالقة ارتباطٌة 

أقل من القٌمة  (0.90)اختبار درجة معامل االرتباط نجد أن القٌمة التائٌة المحسوبة البالغة 

عند مستوى داللة  غٌر دالة احصائٌا ، مما ٌشٌر إلى أن هذه الدرجة(1.96)الجدولٌة البالغة 
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ٌعنً أن درجة ضعف السٌطرة االنتباهٌة غٌر قادرة على التنبإ  بظهور هذا و ،(0.05)

 ال تشتركإذ  ا بطرٌقة عكسٌة،الظهور مع فً انتالزمال ٌ وأدرجة الحكمة االختبارٌة، 

دالل االجابة قدرة الطلبة على التخمٌن واست فاعلٌةفً  )الضعٌفة( السٌطرة االنتباهٌة

فً إدارة الموقف االمتحانً الذي ٌتطلب  إمكانٌتهم وإنما تعمل على الحد منالصحٌحة، 

د اختٌار وكتابة اإلجابة الصحٌحة، لذلك لم تتوصل الباحثة أقصى درجات الحذر واالنتباه عن

 إلى عالقة دالة احصائٌا بٌن المتغٌرٌن. 

ٌة مهمة، تتمثل بؤن الحكمة االختبارٌة قد فضال عن ذلك تعطٌنا هذه النتٌجة داللة نظر 

وبما أن ، على االمتحان ال تتطلب أقصى درجات الوعً للسٌطرة االنتباهٌة عند اإلجابة

 اا دلدٌهم رصٌ تفؤن هذه الخبرات شكلمتنوعة ومتكررة،  امتحانٌهالطلبة مروا بخبرات 

فضال ، وتنظٌمها، وكسب قناعة المصححاالمتحانٌة،  االجابةتقدٌم حول كٌفٌة  اا وافر اا معرفٌ

 ٌضعها مصمم فً مواجهة أي نو  من األسئلة التً اا متوافقجعل نظامهم المعرفً  عن ذلك

من قبل النظام  اا كبٌر اا معرفٌ اا بذل مجهود االمتحانٌة اإلجابةتتطلب عملٌة ال لذلك االمتحان، 

السٌطرة االنتباهٌة لدى طلبة لالنتباه، وهذا ما قد ٌعوض الضعف الذي قد ٌصٌب الرقابً 

 الدراسات العلٌا، وٌجعلهم ٌحافظون على  مستوى جٌد من الحكمة االختبارٌة.
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 االستنتاجات:

 ً:ما ٌؤتوفقا لنتائج البحث السابقة توصلت الباحثة إلى 

. إن طلبة الدراسات العلٌا ٌتمتعون بالحكمة االختبارٌة ومهاراتها، وهذا قد ٌرجع إلى 2

 فً تحقٌق الدرجات التحصٌلٌة المرتفعة. اإلمكبنيةأدراكهم  بؤهمٌة هذه 

والتخص) والدراسة، وهذا  قٌاس الحكمة االختبارٌة وفق الجنس. عدم وجود فرق على م1

ٌرجع إلى تعرض الطلبة إلى نفس الخبرات المتعلقة باالمتحانات، سواء كان ذلك فً ناحٌة 

 عند بداٌة االمتحان.  ٌتلقونهاالتعلٌمات والتوجٌهات التً  عنها، أم اإلجببةصٌاغتها، وطرٌقة 

ذا ٌرجع إلى كثرة السٌطرة االنتباهٌة، وه اا فًطلبة الدراسات العلٌا ضعفأظهروا . 3

الضغوط والتوترات البٌئٌة، التً تعمل على تشتت انتباههم وتركٌزهم، وتزٌد من مستوى 

 قلقهم.

والتخص) والدراسة، وهذا  قٌاس السٌطرة االنتباهٌة وفق الجنسعلى م اا . ال توجد فروق2

قاتهم ٌرجع إلى مواجهة جمٌع الطلبة نفس المتغٌرات والمشتتات، التً تعمل على خفض طا

 المعرفٌة المتعلقة باالنتباه.

بٌن الحكمة االختبارٌة وضعف السٌطرة االنتباهٌة، وٌعد هذا  إحصبئيب. ال توجد عالقة دالة 2

االمتحانٌة،  األسئلةعلى  اإلجببةأن الحكمة االختبارٌة تتؤثر بخبرة الطلبة فً  ا علىمإشر

والشكل اآلتً )21( ٌوضح انتشار درجات العالقة بٌن الحكمة االختبارٌة والسٌطرة 

االنتباهٌة لدى طلبة الدراسات العلٌا: 



 .................................. عرض النتائج وتفسريها ل الرابع :الفص

 

104 

عندما تكون سٌطرتهم  وأنهم ٌستطٌعون الحصول على درجات تحصٌلٌة مرتفعة حتى

 االنتباهٌة منخفضة.

 

 :التوصيات 

 لنتائج البحث الحالً توصً الباحثة باآلتً:            وفقاا    

ة فً نفوس طلبة الدراسات العلٌا فً ضوء توفٌر بٌئة أكادٌمٌة أمنة تتسم . بعث الطمؤنٌن2

م على مواصلة هوتشجٌعباالستقرار والثبات وتوفٌر المسلتزمات الدراسٌة الضرورٌة، 

 خالل المكافآت والدرجات التحصٌلٌة. الدراسة من

. توفٌر برامج وأنشطة تهتم بالقدرات المعرفٌة لدى الطلبة مثل االنتباه والذاكرة وحل 1

 واالهتمام بتطبٌق برامج تعلم التفكٌر. المشكالت، 

ً تعلم الطلبة على الحفظ الجامعات باالبتعاد عن طرائق التدرٌس الت أساتذة. التؤكٌد على 3

، واستعمال أسالٌب تدرٌس تنشط القدرات المتنوعة، وتساعدهم على كٌفٌة توجٌه األصم

 انتباههم إلى أكثر من مهمة واحدة فً الوقت نفسه. 

 ٌةاالنتباهالسٌطرة تنمٌة تعمل على التً   والبرمجٌات الحاسوبٌة االهتمام بمتابعة التقنٌات .2

 .العلٌا لدى طلبة الدراسات

. أعداد مناهج وتمارٌن تدرٌبٌة تطبق على جمٌع طلبة الجامعات العراقٌة )األولٌة والعلٌا( 2

 بهدف االرتقاء بقدراتهم ووظائفهم المعرفٌة المتنوعة.

 . تعزٌز وإدامة أمكانٌات الطلبة على كٌفٌة أدارة المواقف االمتحانٌة.6

. االستمرار بتوجٌه الطلبة حول كٌفٌة تنظٌم أجاباتهم فً الدفاتر االمتحانٌة، وإعطاء 2

 النصائح والتوجٌهات حول ما ٌخ) مراجعة اجاباتهم، وفهم منطوق األسئلة.

 

 المقترحات:

 تقترح الباحثة ما ٌؤتً : الحالً البحث إلٌه توصلاستكماال لما  

لدى طلبة الدراسات االستذكار  ومهاراتالحكمة االختبارٌة  ارتباطٌة بٌن. إجراء دراسة 2

 .العلٌا
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كادٌمة لدى طلبة ة وفاعلٌة الذات اال. إجراء دراسة ارتباطٌة بٌن الحكمة االختبار1ٌ

 الدراسات العلٌا.

والخوف من الفشل الدراسً لدى طلبة . إجراء دراسة تتناول عالقة السٌطرة االنتباهٌة 3

 الدراسات العلٌا.

واألسلوب المعرفً  السٌطرة االنتباهٌة العالقة االرتباطٌة بٌن تتناول.إجراء دراسة 2

 المرونة لدى طلبة الدراسات العلٌا. –التصلب 

المعرفً لدى  والعبءالسٌطرة االنتباهٌة بٌن  إجراء دراسة تتناول العالقة االرتباطٌة . 2

 طلبة الدراسات العلٌا.



 
 المصادر

 المصادر العربية -

 المصادر األجنبية -
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 المصادر العربٌة :

  القرآن الكرٌم. -

 ( 6891أبو النٌل ، محمود السٌد .)دار  اإلحصاء النفسً واالجتماعً والتربوي ،

 النهضة ، بٌروت.

 ( 6886أبو حطب ، فؤاد و آمال صادق : ) ًمناهج البحث وطرق التحلٌل اإلحصائً ف

 ، مكتبة األنجلو المصرٌة .القاهرة. النفسٌة والتربوٌة واالجتماعٌةالعلوم 

 (. النموذج البنائً التنبؤي لمهارات الدراسة والحكمة 8009) أبو هاشم، السٌد محمد

مجلة كلٌة التربٌة االختبارٌة والتحصٌل الدراسً لدى طالب المرحلة الثانوٌة، 

 .870-860ص، 19، العدد6المجلد ،مصر - بالمنصورة

 ( 6880اإلمام، مصطفى محمود وآخرون :)ًجامعة بغداد ، مطبعة التقوٌم النفس ،

 التعلٌم العالً.

 (8007أندرسون، جون ر.)عمان، دار الفكر6ط ،علم النفس المعرفً وتطبٌقاته ،.  

  (  6877البٌاتً ، عبد الجبار توفٌق وزكرٌا اثناسٌوس : ) ًاإلحصاء الوصف

 ، الجامعة المستنصرٌة، بغداد.ربٌة وعلم النفس واالستداللً فً الت

 القٌاس والتقوٌم فً علم النفس والتربٌة) .1989هٌجن) ثورنداٌك، روبرت والٌزٌت ،

 )ترجمة: عبد هللا زٌد الكٌالنً وعبد الرحمن عدس(، عمان: مركز الكتب األردنً. 

 ( 8007الجادري، عدنان حسٌن . )ٌدار المسٌرة ، ةاإلحصاء الوصفً فً العلوم التربو ،

 عمان.

 ( 8007الجادري، عدنان حسٌن .)دار المسٌرة ، اإلحصاء الوصفً فً العلوم التربوٌة ،

 عمان.

 (8067الجباري، شٌماء عزٌز عبدهللا .) عالقة السٌطرة االنتباهٌة باألمن النفسً لدى

 ، رسالة ماجستٌر)غٌر منشوره(، جامعةالنازحٌن وغٌر النازحٌن من طلبة الجامعة

 المستنصرٌة، كلٌة التربٌة، العراق.

 ( 8067حافظ، نٌفٌن محمد.) أثر اختالف لغة التدرٌس على تطور الوظائف التنفٌذٌة

. رسالة ماجستٌر مقدمة الى المعرفٌة والتحصٌل الدراسً لدى تالمٌذ التعلٌم االساسً

 كلٌة التربٌة فً جامعة حلوان. 
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 ( الوظٌفة التنفٌذٌة ..قائدة االوكسترا. 8069حدة، عامر ، وزهٌر، بغول .) مجلة وحدة
 . 6، العدد 8،المجلد  البحث فً تنمٌة الموارد البشرٌة

 ( 8062حسٌن، عبدالمنعم .)مركز الكتاب . القٌاس و التقوٌم فً الفن و التربٌة الفنٌة

 االكادٌمً للنشر: عمان. 

 (ً8060حَماد، دٌانا فهمً عل .) عالقة الحكمة االختبارٌة باألداء الناتج من اختبار

تحصٌلً ذي اختٌار من متعدد مبنً وفق نموذج راش لدى طالبات كلٌة التربٌة للبنات 

، أطروحة دكتوراه، جامعة أم القرى، كلٌة التربٌة، المملكة العربٌة األقسام األدبٌة

 السعودٌة.

  السٌطرة االنتباهٌة وعالقتها بالذكاء الثالثً االبعاد (. 8069مازن صالح)الداودي، فرح

 ، رسالة ماجستٌر)غٌر منشوره(، جامعة بغداد، كلٌة التربٌة، العراق.لدى طلبة الجامعة

 (تدرٌس استراتٌجٌات تقدٌم االختبارات ، اللجنة الوطنٌة القطرٌة 8002دودٌن، حمزة .)

 مارس.628،العدد لة التربٌةمجللتربٌة والثقافة والعلوم، 

 (1080الزغلول وآخرون .)ًعمان، دار الشروق للنشر والتوزٌع.علم النفس المعرف ، 

 ( 6896الزوبعً، عبد الجلٌل ،بكر، محمد الٌاس ،الكنانً، أبراهٌم :) االختبارات

 العراق. -، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصلوالمقاٌٌس النفسٌة

 ( قٌاس السٌطرة االنتباهٌة لدى طلبة الجامعة، جامعة سوهاج، 8069زٌاد، عفاف .) مجلة

 .6، الجزء 77، العدد كلٌة اآلداب

 (8069السعدي، مروة عبد العباس عصفور .) الحكمة االختبارٌة وعالقتها بفاعلٌة الذات

 ، العراق.، رسالة ماجستٌر، جامعة بابل، كلٌة التربٌةاالبداعٌة لدى طلبة الجامعة

 ( الفشل المعرفً وعالقته بالتدرٌس االبداعً لدى 8067السعدي، فاطمة ذٌاب مالود .)

،   28، العددمجلة كلٌة التربٌة األساسٌة للعلوم التربوٌة واإلنسانٌةطلبة الجامعة. 

 .          121 -188ص

 (حكمة االختبار لدى طالب جامعة تبوك فً ضوء مت8067سلٌمان، شاهر خالد .) غٌرات

 ، مجلة العلوم التربوٌة و النفسٌةالتخصص والمعدل التراكمً والمستوى الدراسً، 

 .872-872، ص 62، العدد 8المجلد 

 (8062الشمري، ثناء عبد الودود .) التداخل المعرفً والسٌطرة االنتباهٌة وعالقتهما

ة بغداد، ،أطروحة دكتوراه)غٌر منشوره(، جامع بالقلق االمتحانً لدى طلبة الجامعة

 كلٌة التربٌة، العراق.

 ( الحكمة االختبارٌة لدى طلبة الدراسات العلٌا فً 8068الشمري، صاحب أسعد وٌس .)

مجلة البحوث التربوٌة جامعة سامراء وعالقتها باالنهماك بالتعلم والتوتر النفسً. 

 .281-210، ص10، العدد61، المجلد والنفسٌة
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 ومضات فً علم (. 8062)محمد وهاشم، حٌدر وكطان، حٌدر صالح، علً عبد الرحٌم

 ،عَمان، دار الرضوان.6، طالنفس المعرفً

 الحاجات اإلرشادٌة والقلق العام لدى بعض (. 8006) صمٌلً، حسن بن إدرٌس بن عبده

، رسالة طالب الصف الثالث الثانوي بقسمً العلوم الشرعٌة والطبٌعٌة بمنطقة جازان

 التربٌة، مكة المكرمة. ماجستٌر، جامعة أم القرى، كلٌة

 (8067طالب، محمود محمد .)تطور الوظٌفة التنفٌذٌة لدى أطفال ما قبل المدرسة ،

 رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، كلٌة التربٌة)ابن رشد(، جامعة بغداد.

 العراق. ,موقع موضوع(. ما معنى القدرة، 8069) طالل، وسام 

 (قلق6889الطواب، سٌد محمد .)  االمتحان والذكاء والمستوى الدراسً وعالقتها

، جامعة مجلة العلوم االجتماعٌةبالتحصٌل األكادٌمً لطالب الجامعة من الجنسٌن، 

 .692-678ص  ،80، العدد2الكوٌت، المجلد

 ( ،6877العانً، صبري ردٌف، الغرابً، سلٌم إسماعٌل :)بغداد، أُسس اإلحصاء ،

 مطبعة كلٌة العلوم.   

 ، القاهرة، مركز الكتاب المذاكرة الصحٌحة طرٌقك إلى التفوق(. 8006أحمد) عبادة ،

 للنشر.   

 (8061عبد الحافظ، ثناء عبد الودود وبحر، امتثال خضر .) السٌطرة االنتباهٌة والذاكرة

 ، دار من المحٌط إلى الخلٌج للنشر والتوزٌع، عمان.6، طالعاملة والسرعة االدراكٌة

 ( مكتبة الفالح ، الكوٌت.   ،القٌاس النفسً 1983). عبد الرحمن ، سعد 

 ( .8066عبد الستار، مهند محمد  .) سٌكولوجٌة الشعور بالذات والعملٌات االنتباهٌة

 ، دار غٌداء للنشر: عمان. 6، طلدى االنسان

 ( 8060العبودي ، طارق محمد. )ًاطروحة  المزاج سمة وحالة تأثٌر تأمل الذات ف ،

 دكتوراه غٌر منشورة مقدمة الى كلٌة اآلداب فً جامعة بغداد.

 ( 6888عبٌدات ، ذوقان واخرون .))عمان ،  البحث العلمً )مفهومه, ادواته, اسالٌبه،

 دار الفكر للنشر والتوزٌع.

 كلٌة التربٌة ، جامعة 2، طعلم النفس المعرفً(. 8068) العتوم، عدنان ٌوسف ،

 دار المسٌرة.الٌرموك، عمان، 

 (. الكف المعرفً لدى االطفال،  8009العزاوي، رنا زهٌر ) مجلة العلوم التربوٌة

 .  35-59ص ،1، العدد 80، مجلد والنفسٌة

 وي برلتس النفسً والقٌاافً رة معاصطورات ت(.  6891ود ) محمن ٌدلح اصالم ، عال

 ، الكوٌت. ٌةرلتجاس القباابع طم
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 (8008عالوي، محمد حسن .) عمان، مركز الكتاب 7، طعلم النفس الرٌاضًمدخل،

 للنشر. 

 ( .8002عودة ، احمد .)( ، اربد ، دار 2.) طالقٌاس والتقوٌم فً العملٌة التدرٌسٌة

 األمل للنشر. 

 .االحصاء للباحث فً التربٌة والعلوم م.6899عودة ،أحمد سلمان والخلٌلً ،خلٌل ٌوسف

 ، جامعة الٌرموك، عمان.86،ط االنسانٌة

 ر للنشل الم،دار ا ٌبٌةدرلتالعملٌة افً م ٌولتقس والقٌاا(. 8008ة، احمد سلٌمان)عود

 ردن.ال، اٌع وزلتوا

 ( . 6892العٌسوي ، عبد الرحمن ، )ًبٌروت ،  دراسات فً علم النفس االجتماع ،

 لبنان ، دار المعرفة االجتماعٌة .

 ( : 6892العٌسوي ، عبد الرحمن ، ) ًبٌروت ، دراسات فً علم النفس االجتماع ،

 لبنان ، دار المعرفة االجتماعٌة .

 (6888الغامدي، عزة بنت عمر عبدهللا .) فاعلٌة العالج العقالنً االنفعالً فً خفض

، رسالة ماجستٌر،  قسم علم قلق االختبار لدى عٌنة من طالبات جامعة الملك سعود

 النفس ، جامعة الملك سعود.

 دار الٌازوري: مقدمــة فـً اإلحصـاء التربـوي(. 8067عبد الكرٌم موسى ) ،فرج هللا .

  عمان.

  ،دار الفكر العربً.       القٌاس النفسً, القاهرة، 6890فرج، صفوت ، 

 ( 6886فٌركسون، جورج. أي .)ترجمة التحلٌل اإلحصائً فً التربٌة وعلم النفس ،

 هناء محسن، دار الحكمة، بغداد.

 ًالتطبٌقات العملٌة لكتابة الرسائل واألطارٌح التربوٌة (. 8062، ظافر هاشم )الكاظم
 . دار الكتب العلمٌة: بٌروت.والنفسٌة

 ( 6897الكبٌسً، وهٌب مجٌد والجنابً، ٌونس صالح .) طرق البحث فً العلوم

 : بغداد.السلوكٌة. مطبعة التعلٌم العالً

 ( 8060الكبٌسً، وهٌب مجٌد.)ٌالعالمٌة 6، طن التنظٌر والتطبٌقالقٌاس النفسً ب ،

 . المتحدة، بٌروت، لبنان

 (8008َكطان، حٌدر محَمد .)رسالة ماجستٌر، تأثٌر ثنائٌة اللغة فً االنتباه التنفٌذي ،

 جامعة بغداد، كلٌة اآلداب فً علم النفس، العراق.

 ( رؤٌة نقدٌة.  (. نظرٌة المصفاة األنتقائٌة لـ ) برودبنت8061الكعبً، كاظم محسن )

 . 687-608، 62، العددمجلة الفلسفة
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 (8060المالكً، ذٌاب بن عاٌض .) عالقة قلق االختبار بالحكمة االختبارٌة لدى عٌنة من

، رسالة ماجستٌر، جامعة أم القرى، كلٌة طالب المرحلة الثانوٌة بمحافظة اللٌث التعلٌمٌة

 التربٌة، مكة المكرمة.

 ( 6880ماٌرز، آن .)ترجمة خلٌل إبراهٌم ألبٌاتً، جامعة بغداد، نفس التجرٌبًعلم ال ،

 بغداد.      

 (ً8001مجممً، علً بن محمد مرع .) دافعٌة االنجاز الدراسً وقلق االختبار وبعض

، رسالة ماجستٌر، جامعة أم  المتغٌرات األكادٌمٌة لدى طالب كلٌة المعلمٌن فً جازان

 القرى، كلٌة التربٌة، مكة المكرمة.

 (.قٌاس مستوى الحكمة االختبارٌة لدى الطلبة المتمٌزٌن 8008لك، فاطمة عباس)مط

والمتمٌزات وأقرانهم االعتٌادٌن من المرحلة اإلعدادٌة )دراسة مقارنة( فً مركز 

 . 86، العدد مجلة كلٌة اآلدابمحافظة نٌنوى، كلٌة التربٌة، جامعة الموصل، 

 ( قٌاس مستوى الحك8060مطلك، فاطمة عباس.) مة االختبارٌة لدى الطلبة المتمٌزٌن

، 86، العدد مجلة كلٌة اآلدابوالمتمٌزات واقرانهم االعتٌادٌٌن فً المرحلة االعدادٌة، 

 .289-211ص

 (. مهارات الحكمة االختبارٌة وعالقتها بالتحصٌل الدراسً 8062وادي، عفاف زٌاد .)

، العدد البحوث التربوٌة والنفسٌة مجلةلدى طلبة كلٌة التربٌة/ ابن الهٌثم للعلوم الصرفة. 

27 ،882-288 . 

 ( ً8067وزارة التعلٌم العالً والبحث العلم .)دائرة البحث ضوابط الدراسات العلٌا .

 : بغداد. ( والتطوٌر )قسم الدراسات العلٌا

 ًاالردن، دار وائل علم النفس الفسٌولوجً(. 8008) ٌونس، محمد محمود دٌن ،

 للطباعة والنشر. 
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  (1)ٍِذك 

 إٌٝ طٍثح اٌذراضاخ اٌؼ١ٍا اضرث١اْ اضرطالػٟ

 

 جاِؼح اٌمادض١ح                                                                                        

إٌفص                                                                              لطُ ػٍُ/ و١ٍح ا٢داب   

اٌّاجطر١ر                                                                              / اٌذراضاخ اٌؼ١ٍا   

 

:اٌّشدٍخ اٌذساع١خ                        :           اٌمغُ                          :              اٌى١ٍخ   

 

.ِبٟ٘ اٌظؼٛثبد اٌزٟ رٛاجٙٙب ػٕذ اإلجبثخ ػٍٝ االِزذبْ: ط  

 

؟ً٘ رؼبٟٔ ِٓ طؼٛثخ فٟ رٕظ١ُ اٌذفزش االِزذبٟٔ: ط  

  

؟ً٘ رؼبٟٔ ِٓ طؼٛثخ فٟ اٌغ١طشح ػٍٝ ٚلذ االِزذبْ: ط  

 

  ٔفغٗ؟١ٓ فٟ اٌٛلذ زّػٍٝ ئداسح ِٙ ً٘ رؼبٟٔ ِٓ ػؼف اٌمذسح: ط
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 (2)ٍِذك 

 وراب ذط١ًٙ ِّٙح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ( 3)ٍِذك 

 ِرذثح دطة اٌرذثح اٌؼ١ٍّح ٚاٌذرٚف اٌٙجائ١ح, أضّاء اٌطادج اٌّذى١ّٓ
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 (3)ٍِذك

 أسماء السادة المحكمين في تقويم مقياسي البحث 

 خ  اضُ اٌخث١ر ٌٚمثٗ اٌؼٍّٟ              اٌرخظض           ِىاْ اٌؼًّ       

و١ٍخ اٌزشث١خ/ جبِؼخ ثبثً  ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ   
  

دغ١ٓ سث١غ دّبدٞ                     د.أ  1 

و١ٍخ / جبِؼخ اٌمبدع١خ

        ا٢داة
  ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١خ
   

د ػٍٟ شبوش ػجذ االئّخ         .أ  2 

اٌزشث١خو١ٍخ /جبِؼخ ثبثً   ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفٟ  
   

د ػٍٟ دغ١ٓ ِظٍَٛ اٌّؼّٛسٞ         .أ  3 

و١ٍخ / جبِؼخ اٌمبدع١خ 

 ا٢داة      
 4              جٟٛٔ د أدّذ ػجذ اٌىبظُ. َ.أ ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١خ 

و١ٍخ /جبِؼخ اٌمبدع١خ 

 اٌزشث١خ      
د خبٌذ أثٛ جبعُ                      . َ.أ ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ   5 

و١ٍخ / جبِؼخ اٌمبدع١خ 

 اٌزشث١خ ٌٍجٕبد    
د ساػٟ دغٓ ػج١ذ                   . َ.أ ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ   6 

و١ٍخ / جبِؼخ اٌمبع١خ

 ا٢داة      
ص٠ٕخ ػٍٟ طبٌخ                          .أ ػٍُ إٌفظ              7 

و١ٍخ  /  جبِؼخ اٌمبدع١خ 

 اٌزشث١خ ٌٍجٕبد  
د ػٍٟ دغ١ٓ ػب٠ذ                     . َ.أ ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١خ    8 

و١ٍخ / جبِؼخ اٌمبدع١خ

 اٌزشث١خ     
 9                    طَىش جبعُد ػٍٟ . َ.أ ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ  

و١ٍخ / جبِؼخ اٌمبدع١خ

 ا٢داة      
د عالَ ٘بشُ دبفع                   . َ.أ   ػٍُ ٔفظ اٌشخظ١خ    11 

و١ٍخ اٌزشث١خ/ جبِؼخ ثبثً د طبدق وبظُ اٌشّشٞ               . َ.أ ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ     11 

و١ٍخ / جبِؼخ اٌمبدع١خ

 ا٢داة       
  اٌشخظ١خٔفظ ػٍُ 

      
 12                          َ ٔغُ ٘بدٞ دغ١ٓ.أ
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(                                                       4)ٍِذك   

 ِم١اش اٌذىّح االخرثار٠ح تظ١غرٗ اال١ٌٚح                                     

 جاِؼح اٌمادض١ح                                                                                        

ُ إٌفص                                                                             لطُ ػٍ/ و١ٍح ا٢داب   

اٌّاجطر١ر                                                                              / اٌذراضاخ اٌؼ١ٍا   

 

 اضرطالع آراء اٌّذى١ّٓ ٌظالد١ح ِم١اش اٌذىّح االخرثار٠ح

اٌّذزشَ          ..........................................................................األعزبر اٌذوزٛس   

:                                                               اٌى١ٍخ:                            اٌجبِؼخ

 :                                                                اٌزخظض:                            اٌمغُ 

اٌذىّخ االخزجبس٠خ ٚػاللزٙب ثبٌغ١طشح االٔزجب١٘خ ) رغؼٝ اٌجبدضخ ئٌٝ ئجشاء دساعخ رغزٙذف رؼشف 

١ٍِّبْ )ٌٚزذم١ك ٘زا اٌٙذف اػزّذد اٌجبدضخ ػٍٝ ِم١بط إٌّظشاْ ( , ٌذٜ ؽٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

( , 0222, ع١ٍّبْ ٚسدادٞ)اٌزٞ رُ رؼش٠جٗ ئٌٝ اٌج١ئخ اٌؼشث١خ ِٓ لجً اٌجبدضبْ ,  (5991, ٚا٠جً

  :                                        اٌذىّخ االخزجبس٠خ  ثأٔٙب  ( ١ِ,5991ٍّبْ ٚأ٠جً )٠ٚؼشف 

الخزجبس أٚ ِٛلف ٠زٕبٌٚٗ ٌٍذظٛي ػٍٝ ػٍٝ االعزفبدح ِٓ اٌخظبئض ٚط١غ ا اٌّفذٛص أِىب١ٔخ

ٚثزٌه فأْ ٘زٖ اٌمذسح ِغزمٍخ ػٓ ِؼشفخ اٌّفذٛص ٌّذزٜٛ اٌّٛػٛع اٌزٞ ٠فزشع , أػٍٝ دسجخ

 .                                                                                   أْ ثٕٛد االخزجبس رم١غٗ

١بعٙب ِٓ خالي ِجّٛػخ ٠إوذاْ ػٍٝ أْ اٌذىّخ االخزجبس٠خ ٠ّىٓ ل( 5991, ١ٍِّبْ ٚا٠جً)ٚثّب أْ 

                                                                                                 :   اد ٟ٘فمشح ِٛصػخ ػٍٝ عزخ ِٙبس( 02)فأّٔٙب لبِب ثظ١بغخ ِم١بط ٠زىْٛ ِٓ , ِٓ اٌّٙبساد 

                                                (.                   فمشاد 1)ٚرزىْٛ ِٓ ,ِٙبسح اٌضِٓ.5

 (.فمشاد 1)ٚرزىْٛ ِٓ , ِٙبسح اٌزؼبًِ ِغ ٚسلخ االعئٍخ .0 

 (. فمشاد 8)ٚرزىْٛ ِٓ ,ِٙبسح اٌزؼبًِ ِغ ٚسلخ االجبثخ .0 

 (. فمشاد 1)ٚرزىْٛ ِٓ , ِٙبسح اٌزخ١ّٓ.4 

 (. فمشاد 0)ٚرزىْٛ ِٓ , ِٙبسح ِشاػبح اٌمظذ ٌّظُّ اإلداح.1
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 (. فمشاد 4)ٚرزىْٛ ِٓ , ِٙبسح اٌّشاجؼخ.9

, خّغخ ثذائً ٌإلجبثخ "١ٍِّبْ ٚأ٠جً "ئر ٚػغ , ٚرزُ االجبثخ ػٍٝ ٘زٖ اٌفمشاد ٚفك ؽش٠مخ ١ٌىشد 

 (اثذا, ل١ٍال, اد١بٔب , غبٌجب, دائّب)ٟ٘ 

ء آسائىُ ٌزا رشجٛ اٌجبدضخ ِٕىُ ئثذا, ٚٔظشاً ٌّب ػشف ػٕىُ ِٓ خجشح ٚدسا٠خ فٟ ِجبي ثٕبء اٌّمب١٠ظ 

  :ِٚمزشدبرىُ اٌؼ١ٍّخ ثشأْ طالد١خ اٌّم١بط ِٓ ٔبد١خ

  .أغجبَ اٌفمشح ِغ رؼش٠ف اٌذىّخ االخزجبس٠خ.5

 .رٛافك اٌفمشح ِغ اٌّجبي اٌزٞ رٕزّٟ ئ١ٌٗ.0

 .أغجبَ ثذائً اإلجبثخ ِغ ِذزٜٛ اٌفمشاد. 0

درىُ لشاءح ٌزا ٠شجٝ ِٓ ع١ب, ٚا٢ْ ث١ٓ ٠ذ٠ه أعزبرٞ اٌفبػً اٌّم١بط ٚفك ِجبالرٗ ٚفمشارٗ ٚثذائٍٗ  

أْ اسرأ٠زُ أْ اٌفمشح طبٌذخ ٌم١بط ِب ٚػؼذ ( طبٌذخ )رذذ دمً   (√)  ٚٚػغ ػالِخ, وً فمشح 

أِب , ئْ ٚجذرُ أْ اٌفمشح غ١ش طبٌذخ ٌٍم١بط ( غ١ش طبٌذخ)ٚٚػغ ٔفظ اٌؼالِخ فٟ دمً , ِٓ أجٍٗ 

اٌزؼذ٠ً )ٛ أْ ٠زُ رٌه فٟ دمً اٌّالدظبد فأسج, ئرا اسرأ٠زُ ئػبدح ط١بغخ ِذزٜٛ اٌفمشح 

 (ٚاٌّمزشدبد

 .ٚثٙزا فاْ الثذ ِٓ اٌجبدضخ أْ رمذَ شىش٘ب ٚاِزٕبٔٙب عٍفبً ػٍٝ رؼبٚٔىُ  

                           

طاٌثح اٌّاجطر١ر                                                                                    

ِرٚج ػثادٞ ػث١ذ                                                                           

لطُ ػٍُ إٌفص/ و١ٍح ا٢داب / جاِؼح اٌمادض١ح                                                               
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. أسئمة االختبار وتنظيميا عمىإدارة وقت اإلجابة بتتمثل  :ِٙبسح اٌضِٓ   

 د اٌفمشح  طبٌذخ  غ١ش طبٌذخ اٌزؼذ٠ً اٌّمزشح
أرأوذ ث١ٓ فزشح ٚأخشٜ ِٓ اٌزضاِٟ ثبٌٛلذ    

 اٌّذذد
5 

 0 أخظض ٚلزبً ٌٍّشاجؼخ   

 0 أؤجً ئجبثخ اٌغإاي اٌزٞ ٠غزغشق ٚلزبً أوضش   

 4 ال أعٙت فٟ وزبثخ ئجبثبد عإاي عًٙ   

ِٕبعجبً إلجبثخ وً عإاي أخظض صِٕبً      1 
 

وقراءة  التأكد من الزمن المكتوب عمى الورقة، في الميارة: ِٙبسح اٌزؼبًِ ِغ ٚسلخ االعئٍخ 
 . سئمة المطموبة اإلجابة عنياباألالتعميمات الخاصة 

 د اٌفمشح طبٌذخ غ١ش طبٌذخ اٌزؼذ٠ً اٌّمزشح
 5 الشأ اٌزؼ١ٍّبد ثزشٚٞ ٌزذذ٠ذ اٌّطٍٛة   

وً االعئٍخ أٚالً  الشأ     0 

ؽجمبً ٌغٌٙٛزٙبأسرت األعئٍخ      0 

 4 الشأ اٌغإاي ثؼٕب٠خ ٌزذذ٠ذ اٌّطٍٛة   

أػغ خطٛؽبً رذذ اٌىٍّبد اٌٙبِخ فٟ وً    

 عإاي
1 

                                                                        

.بكيفية إدارة ورقة االجابة عمى االمتحان بصورة جيدة ٚ رزّضً: ِٙبسح اٌزؼبًِ ِغ ٚسلخ اإلجبثخ   

 د اٌفمشح طبٌذخ  غ١ش طبٌذخ اٌزؼذ٠ً اٌّمزشح
 5 أعطش ٚسلخ اإلجبثخ    

 0 أثذأ ئجبثزٟ ثبٌغإاي اٌغًٙ    

أػغ خطٛؽب رذذ اٌؼجبساد اٌٙبِخ اٌزٟ ٠جت    

 أْ ٠ٍزفذ ئ١ٌٙب اٌّظذخ
0 

االِزذبْأ٘زُ ثزذغ١ٓ خطٟ أصٕبء اٌىزبثخ فٟ      4 

 1 أوزت أٚالً اٌؼٕبطش اٌشئ١غ١خ إلجبثخ وً عإاي   

أثذأ اإلجبثخ ػٓ وً عإاي ثّمّخ رج١ٓ ِب عأوزجٗ    

 ف١ّب ثؼذ
9 

أٔظُ ئجبثزٟ ٚأٚػخ اٌؼٕبطش اٌشئ١غ١خ ثٛػغ    

 خطٛؽ رذزٙب
7 

 8 أج١ت ػٍٝ وً عإاي ِٓ ثذا٠خ طفذخ جذ٠ذح   

تجنب المجازفة في االختيار و ، تخمين االجابة الصحيحة بالقدرة عمى  ٚرزّضً: ِٙبسح اٌزخ١ّٓ 
.  استبعاد البدائل الضعيفة عند االجابةو من دون تفكير،   
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 د اٌفمشح طبٌذخ غ١ش طبٌذخ اٌزؼذ٠ً اٌّمزشح
 5 أ٘زُ ثؼشع ػٕبطش اإلجبثخ ثأعٍٛة ِٕطمٟ   

ػٓ األعئٍخ اٌزٟ ال اػشف ئجبثزٙب ِٓ  أج١ت   

 خالي ِؼٍِٛبرٟ اٌؼبِخ أٚ اٌخبطخ فٟ اٌّمشس
0 

ػٕذِب رىْٛ األعئٍخ ئججبس٠خ فإٟٔ أخّٓ    

 اإلجبثخ ػٍٝ اٌغإاي اٌزٞ ال أػشف ئجبثزٗ
0 

أوزت وً ِب ٌذٞ ِٓ ِؼٍِٛبد دزٝ ٌٛ ٌُ رىٓ    

 ِطٍٛثخ فٟ اٌغإاي
4 

ػٍٝ وً األعئٍخ دزٝ ٌٚٛ وبٔذ اخز١بس٠خ أج١ت     1 

 

تتمثل ىذه الميارة في قدرة الممتحن عمى  ( :اٌمبئُ ثبالِزذبْ)ِٙبسح ِشاػبح اٌمظذ ٌّظُّ األداح 
.معرفة توجيات ونزعات وأراء مصمم وواضع االختبار  

 د اٌفمشح طبٌذخ غ١ش طبٌذخ اٌزؼذ٠ً اٌّمزشح
اٌّّزذٓ أ٘زُ ثبٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ش٠ذ٘ب     5 

ً٘ ) اساػٟ ١ِٛي اعزبر اٌّبدح فٟ اجبثزٟ ِضً    

 ٠فؼً اإلجبثخ فٟ ٔمبؽ اَ اإلجبثخ اٌّطٌٛخ
0 

أساػٟ ارجب٘بد أعزبر اٌّبدح فٟ ئجبثزٟ ِضً    

االٌزضاَ ثىزبثخ اٌّٛجٛد ثبٌىزبة فمؾ أٚ أػبفخ )

(لشاءاد أخشٜ  

0 

 

.الطالب كل سؤال عقب االنتياء من إجابتوتتمثل ىذه الميارة بمراجعة : ِٙبسح اٌّشاجؼخ   

 د اٌفمشح طبٌذخ غ١ش طبٌذخ اٌزؼذ٠ً اٌّمزشح
أػ١ذ لشاءح اٌغإاي ِٓ ٚلذ ٢خش أصٕبء ئجبثزٟ    

ٌٗ 
5 

فٟ إٌٙب٠خ أػ١ذ لشاءح األعئٍخ ٌٍزأوذ ِٓ فّٟٙ    

 ٌٙب أٚ ػذَ رشوٟ ٌجؼغ األجضاء
0 

 0 ألَٛ ثّشاجؼخ اإلجبثخ   

ث١بٔبرٟ ػٍٝ غالف ٚسلخ اإلجبثخ لجً أساجغ    

 رغ١ٍّٙب
4 
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                                (                         5)ٍِذك 

 ِم١اش اٌذىّح االخرثار٠ح اٌّٛزع ػٍٝ ػ١ٕح اٌرذ١ًٍ االدظائٟ 

 و١ٍح ا٢داب –جاِؼح اٌمادض١ح   
 لطُ ػٍُ إٌفص         

 اٌّاجطر١ر_ اٌذراضاخ اٌؼ١ٍا    
 ػس٠سٞ اٌطاٌة..... ػس٠سذٟ اٌطاٌثح     

 ...ذذ١ح ط١ثح 

ٚرزطٍت اٌذساعخ . رشَٚ اٌجبدضخ ئجشاء دساعخ دٛي و١ف١خ ئجبثزه ػٍٝ اعئٍخ االِزذبْ  

 اعزجبثزه 

 اٌجذائً أِٚٓ صُ اخز١بس ادذ ٚ, ٌٍفمشاد اٌّؼذح ٌزٌه ثؼذ لشاءره ٌىً فمشح ِٓ فمشاد االعزجبٔخ  

ِمبثً وً ( √) ٚرٌه ثٛػغ ػالِخ, ٚاٌزٟ رّضً دسجخ أطجبلٙب ػ١ٍه, االخز١بساد اٌّزٛفشح

ػٍّبً ئْ ٘زا اإلجشاء ٘ٛ ألغشاع اٌجذش اٌؼٍّٟ . فٟ اٌذمً إٌّبعت الخز١بسنفمشح، ٚ

ٚال داع ٌزوش االعُ عٜٛ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ فٟ , ػ١ٍٗ عٜٛ اٌجبدضخ ٌٚٓ ٠طٍغ, فمؾ

 . أدٔبٖ

 اٌّؼٍِٛاخ اٌّطٍٛتح  

 :اٌمطُ/                     اٌى١ٍح .1 

 :أٔثٝ:             رور/ اٌجٕص .2 

 ِاجطر١ر                    دورٛراٖ : اٌّردٍح اٌذراض١ح .3 

 /اٌؼّر .4 

 ِثاي ذٛض١ذٟ  

 أتذاً     ل١ٍالً    أد١أاً   غاٌثاً  دائّا   اٌفمرج           خ

       ٌغٌٙٛزٙب ؽجمبأسرت األعئٍخ  1

 ِغ خاٌض اٌشىر ٚاٌرمذ٠ر ٌرؼاٚٔىُ                                                              

 اٌثادثح                                                                                        

 ِرٚج ػثادٞ ػث١ذ                                                                                    
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 أتذاً      ل١ٍال      أد١أاً             غاٌثاً      دائّا      اٌفمراخ      خ

أرأوذ ث١ٓ فزشح ٚأخشٜ ِٓ اٌزضاِٟ  1

 ثبٌٛلذ اٌّذذد
     

ٌزذذ٠ذ  ألشأ اٌزؼ١ٍّبد ثزشٚٞ 2

 اٌّطٍٛة
     

      أعطش ٚسلخ اإلجبثخ 3

      أخظض ٚلزب ٌٍّشاجؼخ 4

أؤجً ئجبثخ اٌغإاي اٌزٞ ٠غزغشق  5

 ٚلزبً أوضش
     

      ال أعٙت فٟ وزبثخ ئجبثبد عإاي عًٙ 6

      ألشأ وً االعئٍخ أٚال 7

      أسرت االعئٍخ ؽجمب ٌغٌٙٛزٙب 8

      أثذأ ئجبثزٟ ثبٌغإاي اٌغًٙ 9

      ألشأ اٌغإاي ثؼٕب٠خ ٌزذذ٠ذ اٌّطٍٛة  11

أػغ خطٛؽب رذذ اٌىٍّبد اٌٙبِخ فٟ  11

 وً عإاي
     

      أخظض صِٕبً ِٕبعجبً إلجبثخ وً عإاي 12

أػغ خطٛؽب رذذ اٌؼجبساد اٌٙبِخ  13

 اٌزٟ ٠جت أْ ٠ٍزفذ ئ١ٌٙب اٌّظذخ
     

أ٘زُ ثزذغ١ٓ خطٟ أصٕبء اٌىزبثخ فٟ  14

 االِزذبْ 
     

أوزت أٚال اٌؼٕبطش اٌشئ١غ١خ إلجبثخ  15

 وً عإاي
     

أثذأ اإلجبثخ ػٓ وً عإاي ثّمذِخ رج١ٓ  16

 ِب عأوزجٗ ف١ّب ثؼذ
     

أٔظُ ئجبثزٟ ٚأٚػخ اٌؼٕبطش  17

 اٌشئ١غ١خ ثٛػغ خطٛؽ رذزٙب
     

طفذخ أج١ت ػٍٝ وً عإاي ِٓ ثذا٠خ  18

 جذ٠ذح
     

أػ١ذ لشاءح اٌغإاي ِٓ ٚلذ ٢خش  19

 أصٕبء ئجبثزٟ ٌٗ
     

أ٘زُ ثؼشع ػٕبطش اإلجبثخ ثأعٍٛة  21

 ِٕطمٟ
     

أج١ت ػٓ األعئٍخ اٌزٟ ال اػشف  21

ئجبثزٙب ِٓ خالي ِؼٍِٛبرٟ اٌؼبِخ أٚ 

 اٌخبطخ فٟ اٌّمشس

     

ػٕذِب رىْٛ األعئٍخ ئججبس٠خ فإٟٔ  22

اإلجبثخ ػٍٝ اٌغإاي اٌزٞ ال أخّٓ  
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 أػشف ئجبثزٗ

أوزت وً ِب ٌذٞ ِٓ ِؼٍِٛبد دزٝ  23

 ٌٛ ٌُ رىٓ ِطٍٛثخ فٟ اٌغإاي 
     

أج١ت ػٍٝ وً األعئٍخ دزٝ ٌٚٛ وبٔذ  24

 اخز١بس٠خ
     

فٟ إٌٙب٠خ أػ١ذ لشاءح األعئٍخ ٌٍزأو١ذ  25

ِٓ فّٟٙ ٌٙب أٚ ػذَ رشوٟ ٌجؼغ 

 األجضاء 

     

      ثّشاجؼخ اإلجبثخألَٛ  26

أساجغ ث١بٔبرٟ ػٍٝ غالف ٚسلخ  27

 اإلجبثخ لجً رغ١ٍّٙب
     

      أ٘زُ ثبٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ش٠ذ٘ب اٌّّزذٓ 28

أساػٟ ١ِٛي أعزبر اٌّبدح فٟ اجبثزٟ  29

ً٘ ٠فؼً االجبثخ فٟ ٔمبؽ اَ )ِضً

 االجبثخ اٌّطٌٛخ

     

أساػٟ ارجب٘بد أعزبر اٌّبدح فٟ  31

االٌزضاَ ثىزبثخ اٌّٛجٛد )ئجبثزٟ ِضً 

ثبٌىزبة فمؾ أٚ أػبفخ لشاءاد 

 (أخشٜ
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(6)ٍِذك   

 إٌٙائ١حتاٌظ١غح ِم١اش اٌذىّح االخرثار٠ح 

 و١ٍح ا٢داب –جاِؼح اٌمادض١ح   
 لطُ ػٍُ إٌفص         

 اٌّاجطر١ر_ اٌذراضاخ اٌؼ١ٍا    
 ػس٠سٞ اٌطاٌة..... ػس٠سذٟ اٌطاٌثح     

 ...ذذ١ح ط١ثح 

ٚرزطٍت اٌذساعخ . رشَٚ اٌجبدضخ ئجشاء دساعخ دٛي و١ف١خ ئجبثزه ػٍٝ اعئٍخ االِزذبْ  

 اعزجبثزه 

 ِٓ صُ اخز١بس ادذ اٌجذائً أٚٚ, ٌٍفمشاد اٌّؼذح ٌزٌه ثؼذ لشاءره ٌىً فمشح ِٓ فمشاد االعزجبٔخ  

ِمبثً وً ( √) ٚرٌه ثٛػغ ػالِخ, ٚاٌزٟ رّضً دسجخ أطجبلٙب ػ١ٍه, االخز١بساد اٌّزٛفشح

ػٍّبً ئْ ٘زا اإلجشاء ٘ٛ ألغشاع اٌجذش اٌؼٍّٟ . فٟ اٌذمً إٌّبعت الخز١بسنفمشح، ٚ

ٚال داع ٌزوش االعُ عٜٛ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ فٟ , ػ١ٍٗ عٜٛ اٌجبدضخ ٌٚٓ ٠طٍغ, فمؾ

 . أدٔبٖ

 اٌّؼٍِٛاخ اٌّطٍٛتح  

 :اٌمطُ/                     اٌى١ٍح .1 

 :أٔثٝ:             رور/ اٌجٕص .2 

 ِاجطر١ر                    دورٛراٖ : اٌّردٍح اٌذراض١ح .3 

 /اٌؼّر .4 

 ِثاي ذٛض١ذٟ  

 أتذاً     ل١ٍالً    أد١أاً   غاٌثاً  دائّا   اٌفمرج           خ

       ٌغٌٙٛزٙب أسرت األعئٍخ ؽجمب 1

 ِغ خاٌض اٌشىر ٚاٌرمذ٠ر ٌرؼاٚٔىُ                                                              

 اٌثادثح                                                                                        

 ِرٚج ػثادٞ ػث١ذ                                                                                    
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 أتذاً      ل١ٍال      أد١أاً             غاٌثاً      دائّا      اٌفمراخ      خ

أرأوذ ث١ٓ فزشح ٚأخشٜ ِٓ اٌزضاِٟ  1

 ثبٌٛلذ اٌّذذد
     

ٌزذذ٠ذ  ألشأ اٌزؼ١ٍّبد ثزشٚٞ 2

 اٌّطٍٛة
     

      أعطش ٚسلخ اإلجبثخ 3

      أخظض ٚلزب ٌٍّشاجؼخ 4

أؤجً ئجبثخ اٌغإاي اٌزٞ ٠غزغشق  5

 ٚلزبً أوضش
     

      ال أعٙت فٟ وزبثخ ئجبثبد عإاي عًٙ 6

      ألشأ وً االعئٍخ أٚال 7

      أسرت االعئٍخ ؽجمب ٌغٌٙٛزٙب 8

      أثذأ ئجبثزٟ ثبٌغإاي اٌغًٙ 9

      ألشأ اٌغإاي ثؼٕب٠خ ٌزذذ٠ذ اٌّطٍٛة  11

أػغ خطٛؽب رذذ اٌىٍّبد اٌٙبِخ فٟ  11

 وً عإاي
     

      أخظض صِٕبً ِٕبعجبً إلجبثخ وً عإاي 12

أػغ خطٛؽب رذذ اٌؼجبساد اٌٙبِخ  13

 اٌزٟ ٠جت أْ ٠ٍزفذ ئ١ٌٙب اٌّظذخ
     

أ٘زُ ثزذغ١ٓ خطٟ أصٕبء اٌىزبثخ فٟ  14

 االِزذبْ 
     

أوزت أٚال اٌؼٕبطش اٌشئ١غ١خ إلجبثخ  15

 وً عإاي
     

أثذأ اإلجبثخ ػٓ وً عإاي ثّمذِخ رج١ٓ  16

 ِب عأوزجٗ ف١ّب ثؼذ
     

أٔظُ ئجبثزٟ ٚأٚػخ اٌؼٕبطش  17

 اٌشئ١غ١خ ثٛػغ خطٛؽ رذزٙب
     

طفذخ أج١ت ػٍٝ وً عإاي ِٓ ثذا٠خ  18

 جذ٠ذح
     

أػ١ذ لشاءح اٌغإاي ِٓ ٚلذ ٢خش  19

 أصٕبء ئجبثزٟ ٌٗ
     

أ٘زُ ثؼشع ػٕبطش اإلجبثخ ثأعٍٛة  21

 ِٕطمٟ
     

أج١ت ػٓ األعئٍخ اٌزٟ ال اػشف  21

ئجبثزٙب ِٓ خالي ِؼٍِٛبرٟ اٌؼبِخ أٚ 

 اٌخبطخ فٟ اٌّمشس

     

ػٕذِب رىْٛ األعئٍخ ئججبس٠خ فإٟٔ  22

اإلجبثخ ػٍٝ اٌغإاي اٌزٞ ال أخّٓ  
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 أػشف ئجبثزٗ

أوزت وً ِب ٌذٞ ِٓ ِؼٍِٛبد دزٝ  23

 ٌٛ ٌُ رىٓ ِطٍٛثخ فٟ اٌغإاي 
     

أج١ت ػٍٝ وً األعئٍخ دزٝ ٌٚٛ وبٔذ  24

 اخز١بس٠خ
     

فٟ إٌٙب٠خ أػ١ذ لشاءح األعئٍخ ٌٍزأو١ذ  25

ِٓ فّٟٙ ٌٙب أٚ ػذَ رشوٟ ٌجؼغ 

 األجضاء 

     

      ثّشاجؼخ اإلجبثخألَٛ  26

أساجغ ث١بٔبرٟ ػٍٝ غالف ٚسلخ  27

 اإلجبثخ لجً رغ١ٍّٙب
     

      أ٘زُ ثبٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ش٠ذ٘ب اٌّّزذٓ 28

أساػٟ ١ِٛي أعزبر اٌّبدح فٟ اجبثزٟ  29

ً٘ ٠فؼً االجبثخ فٟ ٔمبؽ اَ )ِضً

 االجبثخ اٌّطٌٛخ

     

أساػٟ ارجب٘بد أعزبر اٌّبدح فٟ  31

االٌزضاَ ثىزبثخ اٌّٛجٛد )ئجبثزٟ ِضً 

ثبٌىزبة فمؾ أٚ أػبفخ لشاءاد 

 (أخشٜ
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(                                                      7)ٍِذك   

تاٌٍغح االٔج١ٍس٠ح اٌط١طرج االٔرثا١٘ح ِم١اش  

                                      The Attentional Control Scale 

1 It`s very hard for me to concentrate on a difficult task when there are 

noises around. 

2 When I need to concentrate on and solve a problem , I have a trouble in 

focusing my attention. 

3 When I am working hard on something, I still get distracted by events 

around me . 

4 My concentration is good even if there is music in the room around me. 

5 When concentrating, I can focus my attention so that I become unaware 

of what `s going on in the room around me. 

6 When I am reading or studying, I am easily distracted if there are 

people talking in the same room. 

7 When trying to focus my attention on something, I have difficulty 

blocking out distracting thoughts. 

8 I have a hard time concentrating when I`m excited about something. 

9 When concentrating I ignore feelings of hunger or thirst. 

10 I can quickly switch from one task to another. 

11 It takes me a while to get really involved in a new task. 

12 It is difficult for me to coordinate my attention between the listening 

and writing required when taking notes during lectures. 

13 I can become interested in a new topic very quickly when I need to. 

14 It is easy for me to read or write while I`m  talking on the phone. 

15 I have trouble carrying on two conversations at once. 

16 I have a hard time coming up with new ideas quickly. 

17 After being interrupted or distracted, I can easily shift my attention back 

to what I was doing before. 

18 When a distracting thought comes to mind , it is easy for me to shift my 

attention away from it. 

19 It is easy for me to alternate between two different tasks. 

20 It is hard for me to break from one way of thinking about something 

and look at it from another point of view. 
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                                                    (    8)ٍِذك 

                                      اٌّذى١ّٓ إٌٝاٌّمذَ ِم١اش اٌط١طرج االٔرثا١٘ح 

 جاِؼح اٌمادض١ح                                                                                        

ػٍُ إٌفص                                                                             لطُ / و١ٍح ا٢داب   

اٌّاجطر١ر                                                                              / اٌذراضاخ اٌؼ١ٍا   

 

                         اٌغ١طشح االٔزجب١٘خ  اعزطالع آساء اٌّذى١ّٓ ٌظالد١خ ِم١بط 

اٌّذزشَ          ..........................................................................األعزبر اٌذوزٛس   

 :                                                               اٌى١ٍخ:                            اٌجبِؼخ

 :                  اٌزخظض                   :         اٌمغُ 

اٌذىّخ االخزجبس٠خ ٚػاللزٙب ثبٌغ١طشح االٔزجب١٘خ ) رغؼٝ اٌجبدضخ ئٌٝ ئجشاء دساعخ رغزٙذف رؼشف 

 – Deery) ٌٚزذم١ك ٘زا اٌٙذف اػزّذد اٌجبدضخ ػٍٝ ِم١بط د٠ش٠ج١شٞ( , ٌذٜ ؽٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

beery , 2002)  ٠ضٔه ٚوبٌفٛٚرُ ثٕبء ٘زا اٌّم١بط ٚفك ٔظش٠خ أ. رشجّزٗاٌزأوذ ِٓ طذق ثؼذ 

(Eysenk& Calvo, 1992 )  ْػشفب اٌغ١طشح االٔزجب١٘خ ثأٔٙب اٌٍزا: 

ٚرذ٠ًٛ االٔزجبٖ ثّشٚٔخ ث١ٓ اٌّّٙبد ٚاالفىبس , لذسح اٌفشد فٟ رشو١ض أزجب٘ٗ ػٍٝ اٌّذسوبد اٌذغ١خ 

 . ِٓ أجً اٌغ١طشح ػ١ٍٙب

 ٚٚفمب ٌزٌه لغُ أ٠ضٔه ٚوبٌفٛ  (Eysenk& Calvo, 1992) ّ٘ب,جب١ٌٓ اٌغ١طشح االٔزجب١٘خ ػٍٝ ِ 

, فمشح ٌم١بط اٌغ١طشح االٔزجب١٘خ  02ٚلبَ د٠ش٠ج١شٞ ثظ١بغخ . ٚرذ٠ًٛ االٔزجبٖ, رشو١ض االٔزجبٖ  :

 .فمشح ٌّجبي رذ٠ًٛ االٔزجب( 55)ٚ , فمشاد ٌّجبي رشو١ض االٔزجبٖ( 9)ثٛالغ 

ئر ٚػغ د٠ش٠ج١شٞ خّغخ ثذائً ٌإلجبثخ ٟ٘ , ٚرزُ اإلجبثخ ػٍٝ ٘زٖ اٌفمشاد ٚفك ؽش٠مخ ١ٌىشد 

َٟ وض١شاً ) َٟ غبٌجب,  رٕطجك ػٍ َٟ  أد١بٔبً  , رٕطجك ػٍ َٟ ٔبدساً , رٕطجك ػٍ َٟ , رٕطجك ػٍ  (ال رٕطجك ػٍ

خ ِٕىُ ئثذاء آسائىُ ٌزا رشجٛ اٌجبدض, ٚٔظشاً ٌّب ػشف ػٕىُ ِٓ خجشح ٚدسا٠خ فٟ ِجبي ثٕبء اٌّمب١٠ظ 

 : ِٚمزشدبرىُ اٌؼ١ٍّخ ثشأْ طالد١خ اٌّم١بط ِٓ ٔبد١خ

  .أغجبَ اٌفمشح ِغ رؼش٠ف اٌغ١طشح االٔزجب١٘خ.5
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.رٛافك اٌفمشح ِغ اٌّجبي اٌزٞ رٕزّٟ ئ١ٌٗ.0  

 .أغجبَ ثذائً اإلجبثخ ِغ ِذزٜٛ اٌفمشاد. 0

ٌزا ٠شجٝ ِٓ ع١بدرىُ لشاءح , ٗ ٚثذائٍٗ ٚا٢ْ ث١ٓ ٠ذ٠ه أعزبرٞ اٌفبػً اٌّم١بط ٚفك ِجبالرٗ ٚفمشار 

أْ اسرأ٠زُ أْ اٌفمشح طبٌذخ ٌم١بط ِب ٚػؼذ ( طبٌذخ )رذذ دمً   (√)  ٚٚػغ ػالِخ, وً فمشح 

أِب , ئْ ٚجذرُ أْ اٌفمشح غ١ش طبٌذخ ٌٍم١بط ( غ١ش طبٌذخ)ٚٚػغ ٔفظ اٌؼالِخ فٟ دمً , ِٓ أجٍٗ 

اٌزؼذ٠ً )ٛ أْ ٠زُ رٌه فٟ دمً اٌّالدظبد فأسج, ئرا اسرأ٠زُ ئػبدح ط١بغخ ِذزٜٛ اٌفمشح 

 . (ٚاٌّمزشدبد

 .ٚثٙزا فاْ الثذ ِٓ اٌجبدضخ أْ رمذَ شىش٘ب ٚاِزٕبٔٙب عٍفبً ػٍٝ رؼبٚٔىُ  

                           

طاٌثح اٌّاجطر١ر                                                                           

ِرٚج ػثادٞ ػث١ذ                                                                           

لطُ ػٍُ إٌفص/ و١ٍح ا٢داب / جاِؼح اٌمادض١ح                                                      
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 ِجاي ذرو١س االٔرثاٖ                                           
اٌفرد ػٍٝ ذٛج١ٗ دٛاضٗ ٚأرثا٘ٗ ٚذرو١س طالرٗ اٌؼم١ٍح ػٍٝ إٌّثٙاخ اٌخارج١ح أٚ  لذرج

.                                        اٌذاخ١ٍح ِٓ أجً اضرمثاٌٙا تطٌٙٛح  
غ١ش طبٌذخ   اٌزؼذ٠ً اٌّمزشح

     
طبٌذخ    

       
 د اٌفمشح                             

اٌزشو١ض ػٍٝ , اٌظؼت جذاً ثبٌٕغجخ ئٌٟ ِٓ   

دٌٟٛ ِّٙخ طؼجخ ػٕذِب رٛجذ ػٛػبء  
5 

ػٕذِب أدزبط  اٌزشو١ض ٌذً ِشىٍخ فأٟٔ    

.          أٚاجٗ ِشىٍخ فٟ رشو١ض أزجبٟ٘ 
   

0 

أرشزذ ثغٌٙٛخ ثّب , ػٕذِب أّٔٙه ثؼًّ ِب    

.٠جشٞ دٌٟٛ ِٓ أدذاس  
0 

رشو١ضٞ ج١ذ دزٝ ٌٛ وبٔذ ٕ٘بن  ٠ىْٛ   

.    ِٛع١مٝ لش٠جخ ِٓ غشفزٟ  
4 

فأٔب ٠ّىٕٕٟ أْ أسوض أزجبٟ٘ ,ػٕذِب أسوض    

( غ١ش ٚاػٟ) دزٝ ػٕذِب اوْٛ غ١ش ِذسن
.ٌّب ٠جشٞ فٟ اٌغشفخ ِٓ دٌٟٛ  

1 

فأْ ِٓ اٌغٌٙٛخ , ػٕذِب ألشأ أٚ أدسط    

٠زشزذ أزجبٟ٘ ئرا وبْ ٕ٘بن أشخبص 

.ٔفغٙب ٠زذذصْٛ فٟ غشفزٟ  

9 

ػٕذِب أدبٚي أْ أسوض أزجبٟ٘ ػٍال شٟء    

أجذ طؼٛثخ فٟ ِٕغ األفىبس اٌّشززخ , ِب

.الٔزجبٟ٘  

7 

أٚاجٗ طؼٛثخ فٟ اٌزشو١ض ػٕذِب أوْٛ    

.ِزذّغبً ٌشٟء ِب  
8 

أرجبً٘ ِشبػش اٌجٛع أٚ , ػٕذِب أسوض    

.اٌؼطش  
9 

 

 ِجاي ذذ٠ًٛ االٔرثاٖ
ِٚٓ ِّٙح إٌٝ أخرٜ تىً ضٌٙٛح ِٚرٚٔح, اٌفرد ػٍٝ ٔمً أرثا٘ٗ ٚذرو١سٖ ِٓ ِٕثٗ إٌٝ آخر لذرج  

غ١ش طبٌذخ  اٌزؼذ٠ً اٌّمزشح  

     
طبٌذخ    

         
د    اٌفمشح                          

  
ثغشػخ ِٓ ( أزجبٟ٘)٠ّىٕٕٟ أْ أدٛي    

.ِّٙخ ئٌٝ أخشٜ  
5 

االٔشغبي ثّّٙخ اعزغشق ثؼغ اٌٛلذ أصٕبء    

.جذ٠ذح  
0 

ِٓ اٌظؼت رٕغ١ك أزجبٟ٘ ث١ٓ االعزّبع    

ػٕذِب أدْٚ اٌّالدظبد أصٕبء , ٚاٌىزبثخ
0 
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.اٌّذبػشاد  

٠ّىٓ أْ أطجخ ِٙزّبً ثّٛػٛع جذ٠ذ    

.ثغشػخ وج١شح ػٕذِب أدزبط ئٌٝ رٌه  
4 

أْ ِٓ اٌغًٙ ثبٌٕغجخ ٌٟ أْ ألشأ أٚ أوزت    

.اٌّٛثب٠ًث١ّٕب أرىٍُ أ٠ؼب ػٍٝ   
1 

أٚاجٗ ِشىٍخ ئجشاء ِذبدصز١ٓ فٟ ٚلذ    

.ٚادذ  
9 

أٚاجٗ طؼٛثخ فٟ اٌذظٛي ػٍٝ أفىبس    

.جذ٠ذح ثغشػخ  
7 

فأٟٔ , ثؼذ أْ ٠ٕمطغ أٚ ٠شزذ أزجبٟ٘   

أعزط١غ ثغٌٙٛخ رذ٠ًٛ أزجبٟ٘ ئٌٝ ِب وٕذ 

.أفؼٍٗ عبثمب  

8 

فأْ ,ػٕذِب رأرٟ األفىبس اٌّشٛشخ ئٌٝ رٕٟ٘    

.اٌغٌٙٛخ طشف أزجبٟ٘ ثؼ١ذا ػٕٙبِٓ   
9 

ِٓ اٌغًٙ ثبٌٕغجخ ٌٟ أْ أرجبدي ث١ٓ ِّٙز١ٓ    

.ِخزٍفز١ٓ  
52 

َٟ اٌزٛلف ِٓ ؽش٠مخ ٚادذح     ِٓ اٌظؼت ػٍ

ٚأٔظش ئ١ٌٙب ِٓ ٚجٙخ , ٌٍزفى١ش فٟ شٟء ِب

.ٔظش أخشٜ  

55 
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 (9(ٍِذك                                                      

اٌّٛزع ػٍٝ ػ١ٕح اٌرذ١ًٍ االدظائِٟم١اش اٌط١طرج االٔرثا١٘ح   

 و١ٍح ا٢داب –جاِؼح اٌمادض١ح 

 لطُ ػٍُ إٌفص         

 اٌّاجطر١ر_ اٌذراضاخ اٌؼ١ٍا    

 ػس٠سٞ اٌطاٌة..... ػس٠سذٟ اٌطاٌثح 

 ...ذذ١ح ط١ثح 

 ٚرزطٍت اٌذساعخ اعزجبثزه . رشَٚ اٌجبدضخ ئجشاء دساعخ دٛي االٔزجبٖ ٌٍّٕجٙبد اٌّذ١طخ ثه  

 ِٓ صُ اخز١بس ادذ اٌجذائً أٚٚ, ٌٍفمشاد اٌّؼذح ٌزٌه ثؼذ لشاءره ٌىً فمشح ِٓ فمشاد االعزجبٔخ  

ِمبثً وً ( √) ٚرٌه ثٛػغ ػالِخ, ٚاٌزٟ رّضً دسجخ أطجبلٙب ػ١ٍه, االخز١بساد اٌّزٛفشح

ئْ ٘زا اإلجشاء ٘ٛ ألغشاع اٌجذش اٌؼٍّٟ  ػٍّبً . فٟ اٌذمً إٌّبعت الخز١بسنفمشح، ٚ

ٚال داع ٌزوش االعُ عٜٛ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ فٟ , ػ١ٍٗ عٜٛ اٌجبدضخ ٌٚٓ ٠طٍغ, فمؾ

 .  أدٔبٖ

 اٌّؼٍِٛاخ اٌّطٍٛتح  

 :اٌمطُ/                     اٌى١ٍح .1 

 :أٔثٝ:             رور/ اٌجٕص .2 

 ِاجطر١ر                    دورٛراٖ : اٌّردٍح اٌذراض١ح .3 

 /اٌؼّر .4 

 ِثاي ذٛض١ذٟ 

                  خ
 اٌفمراخ                               

 َٟ ذٕطثك ػٍ

 وث١را
ذٕطثك 

 َٟ ػٍ

 غاٌثا

ذٕطثك 

 َٟ ػٍ

 أد١أا

ذٕطثك 

 َٟ ػٍ

 ٔادرا

ال 

ذٕطثك 

 َٟ  ػٍ

فأٟٔ أٚاجٗ  ػٕذِب أدزبط اٌزشو١ض ٌذً ِشىٍخ 1

 ِشىٍخ فٟ رشو١ض أزجبٟ٘ 
  

 
    

 ِغ خاٌض اٌشىر ٚاٌرمذ٠ر ٌرؼاٚٔىُ                              

 اٌثادثح                                                                                            

 ػث١ذ  ِرٚج ػثادٞ                                                                                      
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 اٌفمراخ                           

ذٕطثك 

 ًٟ ػٍ

 وث١را

ذٕطثك 

 ًٟ ػٍ

 غاٌثا

ذٕطثك 

 ًٟ ػٍ

 أد١أا

ذٕطثك 

 َٟ ػٍ

 ٔادرا

ال 

ذٕطثك 

 َٟ  ػٍ

ِٓ اٌظؼة جذاً تإٌطثح إٌٟ ،اٌررو١س ػٍٝ ِّٙح طؼثح   .1

 ػٕذِا ذٛجذ ضٛضاء دٌٟٛ. خ.
     

      تطرػح ِٓ ِّٙح إٌٝ أخرٜ. ح.( أرثاٟ٘)٠ّىٕٕٟ أْ أدٛي   .2

ػٕذِا أدراج اٌررو١س ٌذً ِشىٍح فأٟٔ أٚاجٗ ِشىٍح فٟ   .3

 ذرو١س أرثاٟ٘. خ.
     

      جذ٠ذج .ح.اضرغرق تؼض اٌٛلد أثٕاء االٔشغاي تّّٙح   .4

أذشرد تطٌٙٛح تّا ٠جرٞ دٌٟٛ ِٓ ,ػٕذِا أّٔٙه تؼًّ ِا   .5

 أدذاز. خ.
     

ػٕذِا , ِٓ اٌظؼة ذٕط١ك أرثاٟ٘ ت١ٓ االضرّاع ٚاٌىراتح   .6

 أدْٚ اٌّالدظاخ أثٕاء اٌّذاضراخ. ح.
     

٠ىْٛ ذرو١سٞ  ج١ذ درٝ ٌٛ وأد ٕ٘ان ِٛض١مٝ لر٠ثح ِٓ   .7

 غرفرٟ. خ.
     

أْ أطثخ ِٙرّاً تّٛضٛع جذ٠ذ تطرػح وث١رج ػٕذِا  ٠ّىٓ  .8

 أدراج إٌٝ رٌه. ح.
     

عندما يدور انتباهي على موضوع ما, فأني ال أشعر بما   .9
 . ت.يدور حولي في الغرفة

     

أْ ِٓ اٌطًٙ تإٌطثح ٌٟ أْ ألرأ أٚ أورة ت١ّٕا أذىٍُ أ٠ضا   .11

 .حػٍٝ اٌّٛتا٠ً. 
     

أرا واْ ٕ٘ان أشخاص ٠رذذثْٛ ٠رشرد أرثاٟ٘ تطٌٙٛح    .11

 ختاٌمرب ِٕٟ.
     

      .حأٚاجٗ ِشىٍح فٟ إجراء ِذادثر١ٓ فٟ ٚلد ٚادذ.  .12

ػٕذِا أداٚي اٌررو١س ػٍٝ شٟء ِا أجذ طؼٛتح فٟ ِٕغ   .13

 .خاألفىار اٌّشررح الٔرثاٟ٘.
     

      .حأٚاجٗ طؼٛتح فٟ اٌذظٛي ػٍٝ أفىار جذ٠ذج تطرػح.  .14

      .خطؼٛتح فٟ اٌررو١س ػٕذِا أوْٛ ِرذّطاً ٌشٟء ِا. أٚاجٗ  .15

بعد أن ينقطع أو يتشتت أنتباهي, فأني أستطيع بسهولة   .16
 تحويل انتباهي إلى ما كنت أفعله سابقا.ح.

     

      أذجاً٘ ِشاػر اٌجٛع أٚ اٌؼطش.خ, ػٕذِا أروس   .17

فأْ ِٓ اٌطٌٙٛح , ػٕذِا ذأذٟ األفىار اٌّشٛشح إٌٝ رٕٟ٘   .18

 طرف أرثاٟ٘ تؼ١ذا ػٕٙا .ح.

     

      ِٓ اٌطًٙ تإٌطثح ٌٟ أْ أذثادي ت١ٓ ِّٙر١ٓ ِخرٍفر١ٓ.ح.  .19

َٟ اٌرٛلف ِٓ طر٠مح ٚادذج ٌٍرفى١ر فٟ شٟء   .21 ِٓ اٌظؼة ػٍ

 ٚأٔظر إ١ٌٙا ِٓ ٚجٙح ٔظر أخرٜ .ح., ِا 
     

 

 



 املالحق : .........................................................................

 

137 

 (10)ٍِذك 

 ِم١اش اٌط١طرج االٔرثا١٘ح تاٌظ١غح إٌٙائ١ح

 و١ٍح ا٢داب –جاِؼح اٌمادض١ح 

 لطُ ػٍُ إٌفص         

 اٌّاجطر١ر_ اٌذراضاخ اٌؼ١ٍا    

 ػس٠سٞ اٌطاٌة..... ػس٠سذٟ اٌطاٌثح 

 ...ذذ١ح ط١ثح 

 ٚرزطٍت اٌذساعخ اعزجبثزه . رشَٚ اٌجبدضخ ئجشاء دساعخ دٛي االٔزجبٖ ٌٍّٕجٙبد اٌّذ١طخ ثه  

 ِٓ صُ اخز١بس ادذ اٌجذائً أٚٚ, ٌٍفمشاد اٌّؼذح ٌزٌه ثؼذ لشاءره ٌىً فمشح ِٓ فمشاد االعزجبٔخ  

ِمبثً وً ( √) ٚرٌه ثٛػغ ػالِخ, ٚاٌزٟ رّضً دسجخ أطجبلٙب ػ١ٍه, االخز١بساد اٌّزٛفشح

ػٍّبً ئْ ٘زا اإلجشاء ٘ٛ ألغشاع اٌجذش اٌؼٍّٟ . فٟ اٌذمً إٌّبعت الخز١بسنفمشح، ٚ

ٚال داع ٌزوش االعُ عٜٛ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ فٟ , ػ١ٍٗ عٜٛ اٌجبدضخ ٌٓ ٠طٍغٚ, فمؾ

 .  أدٔبٖ

 اٌّؼٍِٛاخ اٌّطٍٛتح  

 :اٌمطُ/                     اٌى١ٍح .1 

 :أٔثٝ:             رور/ اٌجٕص .2 

 ِاجطر١ر                    دورٛراٖ : اٌّردٍح اٌذراض١ح .3 

 /اٌؼّر .4 

 ذٛض١ذٟ ِثاي 

                  خ
 اٌفمراخ                               

 َٟ ذٕطثك ػٍ

 وث١را
ذٕطثك 

 َٟ ػٍ

 غاٌثا

ذٕطثك 

 َٟ ػٍ

 أد١أا

ذٕطثك 

 َٟ ػٍ

 ٔادرا

ال 

ذٕطثك 

 َٟ  ػٍ

ػٕذِب أدزبط اٌزشو١ض ٌذً ِشىٍخ فأٟٔ أٚاجٗ  1

 ِشىٍخ فٟ رشو١ض أزجبٟ٘ 
  

 
    

 خاٌض اٌشىر ٚاٌرمذ٠ر ٌرؼاٚٔىُ  ِغ                             

 اٌثادثح                                                                                            

 ػث١ذ  ِرٚج ػثادٞ                                                                                      
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 اٌفمراخ                           

ذٕطثك 

 ًٟ ػٍ

 وث١را

ذٕطثك 

 ًٟ ػٍ

 غاٌثا

ذٕطثك 

 ًٟ ػٍ

 أد١أا

ذٕطثك 

 َٟ ػٍ

 ٔادرا

ال 

ذٕطثك 

 َٟ  ػٍ

ِٓ اٌظؼت جذاً ثبٌٕغجخ ئٌٟ ،اٌزشو١ض ػٍٝ ِّٙخ طؼجخ  1

 . د.ػٕذِب رٛجذ ػٛػبء دٌٟٛ
     

ثغشػخ ِٓ ِّٙخ ئٌٝ ( أزجبٟ٘)٠ّىٕٕٟ أْ أدٛي  2

 . ح.أخشٜ
     

ػٕذِب أدزبط اٌزشو١ض ٌذً ِشىٍخ فأٟٔ أٚاجٗ ِشىٍخ فٟ  3

 . د.رشو١ض أزجبٟ٘
     

      .ح.اعزغشق ثؼغ اٌٛلذ أصٕبء االٔشغبي ثّّٙخ جذ٠ذح  4

أرشزذ ثغٌٙٛخ ثّب ٠جشٞ دٌٟٛ ,ػٕذِب أّٔٙه ثؼًّ ِب  5

 . د.ِٓ أدذاس
     

, ِٓ اٌظؼت رٕغ١ك أزجبٟ٘ ث١ٓ االعزّبع ٚاٌىزبثخ  6
 . ح.ػٕذِب أدْٚ اٌّالدظبد أصٕبء اٌّذبػشاد

     

٠ىْٛ رشو١ضٞ  ج١ذ دزٝ ٌٛ وبٔذ ٕ٘بن ِٛع١مٝ لش٠جخ  7

 . د.ِٓ غشفزٟ
     

٠ّىٓ أْ أطجخ ِٙزّبً ثّٛػٛع جذ٠ذ ثغشػخ وج١شح  8

 . ح.ػٕذِب أدزبط ئٌٝ رٌه
     

أْ ِٓ اٌغًٙ ثبٌٕغجخ ٌٟ أْ ألشأ أٚ أوزت ث١ّٕب أرىٍُ  9

 . د.اٌّٛثب٠ًأ٠ؼب ػٍٝ 
     

ٕ٘بن أشخبص ٠زذذصْٛ  ٠زشزذ أزجبٟ٘ ثغٌٙٛخ  أرا وبْ 11

 ثبٌمشة ِٕٟ.ح.
     

      .د.أٚاجٗ ِشىٍخ فٟ ئجشاء ِذبدصز١ٓ فٟ ٚلذ ٚادذ 11

ِب أجذ طؼٛثخ فٟ ِٕغ  ػٕذِب أدبٚي اٌزشو١ض ػٍٝ شٟء 12

 .ح.األفىبس اٌّشززخ الٔزجبٟ٘
     

أٚاجٗ طؼٛثخ فٟ اٌذظٛي ػٍٝ أفىبس جذ٠ذح  13

 .د.ثغشػخ
     

اٌزشو١ض ػٕذِب أوْٛ ِزذّغبً ٌشٟء  أٚاجٗ طؼٛثخ فٟ 14

 .ح.ِب
     

      د .أرجبً٘ ِشبػش اٌجٛع أٚ اٌؼطش, ػٕذِب أسوض  15

فأْ ِٓ , ػٕذِب رأرٟ األفىبس اٌّشٛشخ ئٌٝ رٕٟ٘  16

 .ح.اٌغٌٙٛخ طشف أزجبٟ٘ ثؼ١ذا ػٕٙب 
     

ِٓ اٌغًٙ ثبٌٕغجخ ٌٟ أْ أرجبدي ث١ٓ ِّٙز١ٓ  17

 .ح.ِخزٍفز١ٓ
     

َٟ اٌز 18 ٛلف ِٓ ؽش٠مخ ٚادذح ٌٍزفى١ش فٟ ِٓ اٌظؼت ػٍ

 .ح.ٚأٔظش ئ١ٌٙب ِٓ ٚجٙخ ٔظش أخشٜ , ِب  شٟء
     

 ( يشير إلى مجال تركيز االنتباه, ويتكون من : )( فقرات.8)ت 

  ,( فقرات.11ويتكون من ))ح(: يشير إلى مجال تحويل االنتباه 



A 

 

Summary 

 Test wisness is one of the necessary cognitive capabilities in the 

personality of the university student, as it is an indicator of the extent to 

which he has some cognitive skills (such as meditation, guessing and 

analysis), and without it he may not be able to make high school grades, 

because it gives students the ability to know some correct answers even when 

they are not He has knowledge about the exam, as well as helps him 

understand questions, organize answers, and control feelings of anxiety 

related to school exams, and since answering school exams requires the most 

vigilance and attention, it is possible that the decrease in attention control 

makes graduate students not focus on a degree. Sufficient to meet the 

requirements of the examination questions, and to give answers to the 

scientific questions well, which may pose a challenge to their ability 

to achieve success in the academic subjects. This is what prompted the 

researcher to try to answer the research aims represented by: 

considered an important study ability of every university student since it is an 

indicator of the student's cognitive abilities (contemplation, guessing and 

analysis) in which students pass exams and school assignments. Moreover, it 

is found that attention control is an important ability that graduates should 

have since the increase of this ability turns them to be cognitively competent 

and able to understand their lectures, answer their important questions, and 

ignore unimportant information. Some of postgraduates, who got low marks 

in the achievement tests, they suffer from lack of control of their exams. This 

is clearly manifested in their motivation when they read the questions, answer 

questions, and the unrelated jostled ideas that are not related to the exam. 

Such situation represents a challenge for their study future and increase of 

concern. In respect to this problem, the study persistent questions are: Do 

postgraduates at the University of Al-Qadisiyah have the test wiseness when 

answering achievement tests? What is its relationship to attention control? 

Are the marks of their responses will be different based on some variables 

include (type, field of study, and type of study)? 

 



B 

 

The current study aims to identify:  

1- Postgraduates test wiseness. 

2- The differences of the postgraduates on test wiseness scale include: 

A-type (male, female) 

B-specialty (scientific, humanities) 

C-study type (M.A, PhD) 

3- Postgraduates attention control 

4- The differences of the postgraduates on attention control scale include: 

A-type (male, female) 

B-specialty (scientific, humanities) 

C-study type (M.A, PhD) 

5- The correlation between attention control and test wiseness of 

postgraduates. 

 To achieve the study aims, the researcher selects a stratified random 

sample of proportional distribution. The sample includes (300) students of 

scientific and human specialties at the colleges of the university of Al-

Qadisiyah. In order to measure the study variables, the researcher chooses the 

scale of test wiseness for (Mill man & Ebel, 1995), which is translated by 

(Salman Warday,2000) The final version of the scale consists of (30) items. 

Furthermore, the researcher adopts (Beery &Deery, 2002) scale of attention 

control. The scale is written in English language, so the researcher gets the 

translation validity by efficient arbitrators. The scale includes (18) item in its 

final version. To verify the tools appropriateness for postgraduates, the 

researcher has got the tools validity and reliability. The validity of the tools is 

confirmed through (face- validity and indicators of construction validity). 

The tools reliability is confirmed through re-testing and Cronbach Alpha. The 

reliability of test wiseness scale is (0.952) degree while its reliability by 

Cronbach Alpha is (0.759) degree. The reliability of attention control scale by 

re-testing is (0.759) and by Cronbach Alpha is (0.715). After ensuring 

validity and reliability of the study tools, the researcher gets the study 

findings through using statistical equations by using T-test for one sample 



C 

 

and two independent samples, Pearson correlation coefficient, Alpha 

equation for internal consistency, three- way analysis of variance, and 

Scheffe’s test of post Hoc comparisons. The study has reached to the 

following findings: 

1- Postgraduates have test wiseness when take exams. 

2- There are no differences on test wiseness scale according to: 

A-Type (male and female). 

B- Specialization (scientific and humanities) 

C- Type of study (M.A and PhD) 

4-There are no differences on attention control scale according to: 

A-Type (male and female). 

B- Specialization (scientific and humanities) 

C- Type of study (M.A and PhD) 

5-There are negative correlation (very weak) between test wiseness and 

the weakness of attention control of postgraduates. 

 The researcher has recommended several recommendations: 

1- Reassure tranquility for the postgraduates in light of establishing 

peaceful and stable academic environment that provides necessary 

equipment and encourages them to continue their study through 

rewards and achievement marks. 

2- Provide programmes and activities that care about cognitive abilities 

like attention, memory, problem- solving, and apply the programmes 

of thinking learning. 

 The researcher suggests the following: 

1-conduct a correlative study between test wiseness and mnemonic 

(remembering) skills for postgraduates. 

2-Conduct a study to show the relationship attention control and fear of 

failure for the postgraduates.  
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