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   الفروق يف هستوى احلكوة االختبارية  لدى طالب املرحلة االعدادية يف 
 ضوء هتغريات النوع والصف الدراسي

 رانيا حمود توفيك أمحد
 الدكتوراه () مرحلة 

 
 هقدهة 
 لمملمتم تتتي  وهتي التتلمم  لتقتويم التربتوي الميتدان فتي والتقتويم القيتا  ادوات تستتخدم  

 بأنواعهتا  التحصتيمية االختبتارات وجميت  التتدري   اهتداف متن متدى ماحققت  عمت  الوقتوف

 عمميتة فتي اساستياً  جتءءاً  هلتك يلتد اه التالميته  لتدى هته  االهتداف تحقتق متدى لقيتا  تبنت 

ملهتا  والحكمتة  لمتلامتل المهتارات بلت  اكستاب االدوات تحتتاج هته  أن والتتلمم إال التدري 
 أدائ  االختباري. في اثرها يجد هه  المهارات يجيد ومن االختبارية تلبر عن هه  المهارات 

بأنها قدرة ملرفيتة مكتستبة لمجموعتة  Orth( 1995الحكمة االختبارية يلرفها أورث ) 
هتتتارات التتتتي يمكتتتن استتتتخدمها فتتتي موقتتتف االختبتتتار لرفتتت  درجتتتة المفحتتتو  عمتتت  متتتن الم

االختبار بصرف النظر عن ملرفتت  بمحتتوى فقترات االختبتار  كمتا عرفهتا كتل متن مميمتان 
بأنهتتتا مقتتتدرة المفحتتتو  عمتتت   Eble  &Bishop  Millman( 1995وبيشتتتوب وابيتتتل )

عمتتت  درجتتتة أعمتتت  بغتتت   االستتتتفادة متتتن خصتتتائ  االختبتتتار أو موقتتتف تناولتتت  لمحصتتتول
حامتد  النظر عن ملرفة المفحو  بتالمحتوى التهي تقيست  مفتردات االختبتار  عرفهتا محمتد

باستتتخدام  االختبتتار أستتئمة عتتن الصتتحيحة اإلجابتتة عمتت  القتتدرة بأنهتتا (0222ءهتتران )
االختبتار  كمتا  موقتف فت  الستميم واألداء والستموك   هاتت  االختبتار فت  الملمومتات المتتوافرة

بأنهتتا بنتتتاء نفستتي متلتتدد األبلتتتاد يتكتتون متتن اللمميتتتات  Nguyen( 2003ا نجتتوين ) عرفهتت
 "بأنهتا ( 022٢ ) دوديتن المتءامنتة مت  النشتاطات اللقميتة لتنتاول االختبتار  بينمتا يصتفها

 االستتغالل متن يمتمكهتا التهى الطالتب التت  تمكتن الملرفية القدرات أو المهارات من مجموعة

   فيت  ممكنتة درجتة أعمت  عمت  لمحصول وطبيلة أسئمت  وظروف  االختبار لخصائ  الفلال
 . االختبار" مادة ف  الطالب ملرفة أومستوى االختبار محتوى عن النظر بغ 

 حمود عبد السالم غنين                      أ.د/ 
أستاذ علم النفس التربوى                               

 جامعـــة حلـــوان -كليـــة التربيـــة 

 حسنني حمود حسنني الكاهل.د/ أ
 أستاذ علم النفس التربوى                               

 جامعــة حلــوان -كليــة التربيــة
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 تظهتر الحاجتة واللمميتة اللمميتة الفترد حيتاة فت  ودورهتا االختبارات استخدام اءدياد وم "

 يجب ومريحة  لهلك بطريقة فلالة االختبارات إجابة عم  الطالب تساعد مهارات إل  امتالك

كساب  لالختبارات  الطالب تهيئة  الطالتب فت  تهيئتة تتتمخ  التت  االختبارية الحكمة مهارة وا 

عطائ  تنظيم ف  كمساعدت    نفسياً   وتدريبت  االختبتار  نتوع أستئمة عن مسبقة فكرة دراست   وا 

 األستئمة عتن اإلجابة ءمن وتقسيم اإلجابة  قبل بلناية وقراءتها االختبار  تلميمات إتباع عم 

  ومتن فوائتد  لديت  القمتق حتدة تخفيتف مستتوى عمت  يلمتل وهتها ستؤال  كتل يستتحق  متا حستب
الحكمة االختبارية أيضًا ءيادة درجة الطالب فلميًا في االختبار مقارنة بءميتل لت  لديت  نفت  

قمتتق االختبتتار  مستتتوى الملرفتتة والتحصتتيل ولكنتت  اليممتتك مثتتل هتته  المهتتارات  والحتتد متتن 
وتطوير اتجاهات ايجابية نحتو االختبتارات بشتكل عتام ونحتو المتواد الدراستية التتي تتتم فيهتا 

 (.022٢هه  االختبارات" )عودة   
 أن امتالك أبداً  يفهم ال أن يجب أن  وهو األهمية  غاية ف  أمراً  هنا نؤكد أن عمينا ولكن

 امتالك ومهاكرة   ودون استلداد دون ينج  لك  لمطالب كافياً  يكون وحد  المهارات هه  مثل

 لالختبتار  الجيتد عتن االستتلداد بتديالً  ليستت المهتارات فهته  االختبار  لتقديم الالءمة الملرفة

 الحصول ف  الطالب يساعد هه  المهارات مثل امتالك ولكن والمستمرة  والمهاكرة المتواصمة

استتلداد   ومستتوى االختبتار بمتادة ومستتوى ملرفتت  ملمومتات بهتا تستم  درجتة عمت  أقصت 
 (.0222)ءهران  

( 0222وهنتتتاك عتتتدة تصتتتنيفات لمهتتتارات الحكمتتتة االختباريتتتة منهتتتا تصتتتنيف ءهتتتران ) 
 ثتم اإلجابتة وطريقتة الوقتت وتوءيت  األستئمة  ورقتة حيتث صتنفها إلت  اربت  مهتارات )قتراءة

إلت  فئتتين همتا  ( لمهتارات الحكمتة االختباريتة 0222اإلجابتة(  وتصتنيف ردادى ) مراجلتة
عمت  ) مهتارة  وتشتمل منت  الهتدف أو االختبتار مصتمم غتر  عتن مستتقمة عناصتر : "أوال

استخدام الوقت  مهارة تجنب الخطأ  مهارة التخمين  مهارة االستدالل االستتنباطي(  ثانيتا  
) مهارة مراعتاة النيتة أو القصتد  مهتارة : من  الغر  أو االختبار مصمم عم  تلتمد عناصر

( مهتتارات 0222التتوهر ) و عميتتا خدام دليتتل ) عالمتتة ("  كمتتا يصتتنف كتتل متتن أبتتواستتت
 إدارة المحتوى  مهارات مراجلة ه  )مهارات رئيسية مجموعات الحكمة االختبارية إل  أرب 

النفستت (  كمتتا صتتنف ابتتو هاشتتم  الضتتبط االختباريتتة  مهتتارات الحكمتتة الوقتتت  مهتتارات
 لالختبتار  إدارة إلت  خمت  مهتارات هتي )االستتلداد( مهتارات الحكمتة االختباريتة 0222)

 اإلجابة  المراجلة(. ورقة م  األسئمة  التلامل ورقة م  االختبار  التلامل وقت
إل  مهارات الحكمة االختبارية التتي  Sas   & Hong( 2006وسا )وأشار كال من هونج 

(  02عينتة الدراستة متن ) تميء المتفوقين تحصيميًا في التلامل م  اسئمة االختبار وتكونت 
منخفضتي  22والرياضتيات   فت  التحصتيل مرتفلت  2٢متن )  المتوستطة طالبتًا بالمرحمتة
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( وجتتتود فتتتتروق دالتتتتة Zالتحصتتتيل فتتتتي الرياضتتتيات(  واظهتتتترت النتتتتتائج باستتتتخدام اختبتتتتار )
متن  التحصتيل منخفضت  يلتان  حيتث التحصتيل مرتفلت  لصتال  المجمتوعتين بتين إحصتائياً 
وقمتق    الدافليتة فت  ومشتكالت   لالختبتار   واالستتلداد االختبتار تنتاول مهتارات فت  ضتلف
وفتي دراستة   . التحصتيمية االختبتارات ف  باألداء المرتبطة السمبية المظاهر وبل  االختبار

( هتتتتتدفت الدراستتتتتة إلتتتتت  ملرفتتتتتة استتتتتتخدام الطتتتتتالب لتتتتتبل  2007) Famularoفتتتتتامالرو 
  استتتئمة االختيتتتار متتتن متلتتتدد  وأثتتتر  عمتتت  استتتتراتيجيات حكمتتتة االختبتتتار فتتتي اإلجابتتتة عمتتت

صلوبة المفردة مقارنتة بمستتوى صتلوبة استئمة المقتال القصتير وطبقت الدراستة عمت  عينتة 
( طالتتب وطالبتتة متتن المرحمتتة المتوستتطة  وأظهتترت النتتتائج أن االستتتراتيجيات 2221متتن )

ختبتار االختيتار المستخدمة م  فقرات االختيار من متلدد والتي يلءى إليها ستهولة فقترات ا
 تجنب الخطأ (. -التخمين  -من متلدد عن اسئمة المقال هي ) حهف البدائل الخاطئة 

( هتتدفت الدراستتة إلتت  قيتتا  مستتتوى الحكمتتة االختباريتتة لتتدى 0222ودراستتة مطمتتك )
الطمبتتة المتميتتءين والمتميتتءات وأقتترانهم االعتيتتادين متتن المرحمتتة المتوستتطة   وبمغتتت اللينتتة 

( طالتتتتب 222( طالتتتتب وطالبتتتتة متميتتتتءين  و)222البتتتت  مقستتتتم  إلتتتت  )( طالتتتتب وط022)
وطالبتتة اعتيتتادين  واستتتخدمت الباحثتتة مقيتتا  مميمتتان وايبتتل المكيتتف عمتت  البيئتتة المصتتري  

(  حيث قامت الباحثة عم  تكييف  عم  البيئة اللراقيتة  وكانتت الجوانتب التتي 0222عام )
تيجية التلامتل مت  ورقتة االستئمة  استتراتيجية يقيسها االختبار ه   استراتيجية التءمن  استترا

التلامتتتل متتت  ورقتتتة اإلجابتتتة  استتتتراتيجية التخمتتتين (  وتوصتتتمت الدراستتتة أن هنتتتاك مستتتتوى 
أعمت  لمحكمتة االختباريتتة لمطتالب المتميتتءين بمقتارنتهم بتالطالب االعتيتتادين  وهنتاك فتتروق 

الفتتروق بتتين التتهكور و بتتين التتهكور و االنتتاث متتن الطتتالب المتميتتءين لصتتال  التتهكور أمتتا 
االنتتاث متتن الطتتالب االعتيتتادين لصتتال  االنتتاث  و أن هنتتاك ارتبتتاط موجتتب بتتين الحكمتتة 

 االختبارية والتفوق الدراسي. 
( هتتدفت الدراستتة إلتت  فحتت  النمتتوهج البنتتائ  التنبتتؤى 0222أمتتا دراستتة ابتتو هاشتتم )

لحكمتتة االختباريتتة عمتت  مهتتارات ا التتهى يحتتتوى عمتت  تتتأثيرات مهتتارات الدراستتة واالستتتهكار
دارة وقت االختبار  والتلامل م  ورقة األسئمة   والتلامل مت  ورقتة ) االستلداد لالختبار  وا 

اإلجابتتتة   والمراجلتتتة(   وتتتتأثيرات مهتتتارات الدراستتتة واالستتتتهكار والحكمتتتة االختباريتتتة عمتتت  
التحصتتتتتيل الدراستتتتت    وكتتتتتهلك دراستتتتتة اختتتتتتالف مهتتتتتارات الدراستتتتتة واالستتتتتتهكار والحكمتتتتتة 

الختبارية باختالف النوع والتخص  الدراس    باإلضافة إل  دراسة الفروق فت  استتخدام ا
مهارات الدراسة واالستتهكار والحكمتة االختباريتة وتحديتد المهتارات األكثتر استتخدامًا واألقتل 

( طالبتتًا وطالبتتة بالمرحمتتة الثانويتتة طبتتق  ٥1٢استتتخدامًا لتتدى عينتتة عشتتوائية مكونتتة متتن ) 
ن مهتتارات الدراستتة ) ترجمتتة الباحتتث(   واستتتبيان الحكمتتة االختباريتتة )إعتتداد عمتتيهم استتتبيا
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الباحتتث ( وبلتتد الحصتتول عمتت  درجتتاتهم التحصتتيمية وفقتتًا لمنتتتائج النهائيتتة  وأظهتترت نتتتائج 
الدراستتتتة عتتتتدم وجتتتتتود فتتتتروق دالتتتتة إحصتتتتتائيًا فتتتت  مهتتتتارات الدراستتتتتة واالستتتتتهكار والحكمتتتتتة 

 -أنثتت  (  والتخصتت  الدراستت  ) عممتت   -) هكتتر االختباريتتة ترجتت  إلتت  كتتل متتن   النتتوع 
أدبتتتت  (  وأن الطتتتتالب والطالبتتتتات أكثتتتتر استتتتتخدامًا لمهتتتتارات الحكمتتتتة االختباريتتتتة التاليتتتتة   
التلامل م  ورقة اإلجابة واألسئمة واالستلداد لالختبار عن استخدامهم لمهتارت  إدارة وقتت 

دراستتتة واالستتتتهكار والحكمتتتة االختبتتتار والمراجلتتتة  ووجتتتود تتتتأثير موجتتتب لتتتبل  مهتتتارات ال
 التحصيل الدراس  . االختبارية عم 

( هتتتدفت الدراستتتة إلتتت  ملرفتتتة أثتتتر تنميتتتة الحكمتتتة االختباريتتتة 0220ودراستتتة حستتتين ) 
لطتالب المرحمتة اإلعداديتة عمت  ثبتات وصتتدق اختبتار تحصتيمي فت  متادة اللمتوم  وتكونتتت 

بمركتتء مغاغتتة تتتم تقستتيمهم  ( طالبتتة متتن طتتالب المرحمتتة اإلعداديتتة20عينتتة الدراستتة متتن )
(  وقتد قامتت الباحثتة ببنتاء ٥2( وضابطة حجمهتا )12إل  مجموعتين  تجريبية وحجمها )

مقيتتا  لمحكمتتة االختباريتتة  واختبتتار تحصتتيمي فتت  متتادة اللمتتوم  وبرنتتامج تتتدريبي لمحكمتتة 
فتت  االختباريتتة  وأظهتترت النتتتائج ارتفتتاع قتتيم ملتتامالت الثبتتات لصتتال  المجموعتتة التجريبيتتة 

التطبيتتتق البلتتتدى ولكتتتن هتتتته  الفتتتروق غيتتتر دالتتتة إحصتتتتائًيا  وهتتتها يؤكتتتد عمتتت  أن الحكمتتتتة 
االختباريتتة ال تتتؤثر عمتت  ثبتتات أداة القيتتا   كمتتا أظهتترت النتتتائج أيًضتتا ارتفتتاع ملتتامالت 
الصتتتدق فتتت  بلتتت  األبلتتتاد لصتتتال  المجموعتتتة التجريبيتتتة بصتتتورة دالتتتة عنتتتد مستتتتوى داللتتتة 

 الحكمة االختبارية تءيد من صدق االختبار.  مما يؤكد عم  أن تنمية 2.22
( هدفت الدراسة إلت  التلترف عمت  مهتارات الحكمتة االختباريتة 022٥ودراسة وادى ) 

الييثم  لملمتوم الصترفة  واجتراء مقارنتة  والتلترف عمت  الفتروق  عند طمبة كمية التربية / ابن
التربيتة / ابتن الييتثم لملمتوم في مهارات الحكمة االختبارية بأختالف الجن  عند طمبتة كميتة 

الصرفة  وكهلك المقارنة  والتلرف عم  الفروق فتي مهتارات  الحكمتة االختباريتة بتأختالف 
األقستتتام اللمميتتتة الخمستتتة لتتتدى طمبتتتة كميتتتة التربيتتتة / ابتتتن الييتتتثم / لملمتتتوم الصتتترفة  وايجتتتاد 

الدراستتتتي  اللالقتتتتة االرتباطيتتتتة ومتتتتدى استتتتهام مهتتتتارات الحكمتتتتة االختباريتتتتة فتتتتي التحصتتتتيل 
( طالتتب وطالبتتة متتن كميتتة التربيتتة  طبتتق عمتتيهم مقيتتا  الحكمتتة 122وتكونتتت اللينتتة متتن )

االختباريتتتتة ) اعتتتتداد الباحتتتتث (  وأظهتتتترت نتتتتتائج الدراستتتتة أنتتتت  ال توجتتتتد فتتتتروق هات داللتتتتة 
احصتتتائية بتتتين متوستتتطي التتتهكور واالنتتتاث فتتتي استتتتخدام مهتتتارات الحكمتتتة االختباريتتتة  وأن 

ن الييتتثم يمتمكتتون مهتتارات الحكمتتة االختباريتتة وبشتتكال متستتاوي  وأن طمبتتة كميتتة التربيتتة ابتت
هنتتتاك فروقتتتًا دالتتتة احصتتتائيًا بتتتين طمبتتتة االقستتتام اللمميتتتة فتتتي استتتتخدامهم لمهتتتارات الحكمتتتة 

( لمهتتتارات  2.2٢االختباريتتتة  متتت   وجتتتود استتتهام موجتتتب ودال احصتتتائيًا عنتتتد مستتتتوى ) 
 ينة الطمبة.الحكمة االختبارية عم  التحصيل الدراسي لدى ع
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  البحث هشكلة
 يواجهتون أنهتم إال واالستتهكار  لمدراستة ومناستبة فلالتة لمهتارات الطتالب امتتالك مت 

 الموقتف أن حيتث Test- taking  االختبتار تنتاول عنتد والمشتكالت الصتلوبات بلت 

 ختالل متن االختباريتة الحكمتة مهتارات وتلتد الطتالب  لتدى وتتوتراً  ضتغطاً  يمثتل االختبتاري

 الوحيتدة الوستيمة هتي لالختبتار والفلتال الجاد واللمل المستمرة والمراجلة لموقت الجيدة االدارة

 فتي مرتفلتة درجتات عمت  لمحصتول بتالطالب والتدف  والتتوتر القمتق هىتها حتدة متن لمتخفيتف

 . (Chun, 2006 ) االختبار
 الحكمتة مهتارات عمت  لمتتدريب إيجتاب  تتأثير وجتود عمت  الدراستات متن اللديتد وتؤكتد

حتول االختبتارات   بالملرفتة التوع  وءيتادة التحصتيمية المستتويات تحستين فت  االختباريتة
وجلمهتم  الطتالب  لتدى باالختبتارات والستموكية  المرتبطتة االنفلاليتة المشتكالت حتدة وخفت 
اتجاهتات   وتغييتر تلتديل مرتفلتة  وخفت  قمتق االختبار وكتهلك أدائيتة مستتويات يحققتون
 ووجهتات  Experiences With Testingاالختبتار  مت  بتالخبرات يتلمتق فيمتا الطتالب
 Futureلالختبتارات  المستتقبم    واالستتخدام Views of Testingاالختبارات  حول النظر

Use of Testing  (( Beghetto , 2005. 
 درجتات عمت  الحصتول عمت  قتدرتهم عتدم متن الطتالب بلت  شتكوى لتوحظ أن وبلتد

 آخترون طتالب يحصتل بينمتا جيتداً  لهتا استتلدوا أنهتم رغتم التحصتيمية راتاالختبتا فتي مرتفلتة

 ارتفتاع يلتود وقتد   اقتل كتان لالمتحتان استتلدادهم مستتوى أن متن بتالرغم مرتفلتة درجتات

 مستتوى ان الت  لألختبتار االستتلداد مستتوى انخفتا  متن بتالرغم االخيترة المجموعتة درجتات

  (.0222أعم " )  ردادى   االختبارية حكمتهم
 لكتنهم اللتام طتوال والدراستة المتهاكرة فتي جهتدًا كبيتراً  يبتهلون لهلك نجتد بلت  الطتالب 

 هلتك فتي الستبب فقتد يرجت  الجهتد  هتها تنتاظر درجات عم  يحصموا لم االمتحان الموقف في

 متن يستتفيدوا لتم اخترى وبلبتارة االمتحتاني الموقتف متغيترات مت  التلامل كيفية يتلمموا لم انهم

 االختبارية.  الحكمة مهارة
لتها وجتتدت الباحثتتة اهميتتة دراستتة الحكمتتة االختباريتتة لتتدى طتتالب المرحمتتة االعداديتتة   

 وتتحدد مشكمة البحث في التساؤالت التالية  
 ماه  مهارات الحكمة االختبارية االكثر شيوعًا لدى طالب المرحمة االعدادية ؟ -2
إنتتتتتاث ( فتتتتتي المرحمتتتتتة  -هتتتتل تختمتتتتتف الحكمتتتتتة االختباريتتتتة بتتتتتاختالف النتتتتتوع ) هكتتتتور -0

 االعدادية؟ 
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الثالتتث  -الثتتان   -هتتل تختمتتف الحكمتتة االختباريتتة بتتاختالف الصتتف الدراستتي ) األول -٥
 ( في المرحمة االعدادية ؟.

 أهوية البحث 
 تتحدد أهمية البحث الحالي فيما يمي  

والتهي يلتبتر متن المتغيترات  االختباريتة الحكمتة لمتغيتر تناولت  متن أهميت  البحث يستمد -2
 المهام الدراسية.  األكثر اسهامًا انجاء

 الملممين يساعد االعدادية قد المرحمة طالب لدى االختبارية الحكمة مهارات ملرفة إن -0

 تحستن إلت  وبالتتال  تتؤدى المهتارات هته  تحستين عمت  تلمتل تلميميتة بيئتات خمتق عمت 

 لديهم.  التحصيمية المستويات
 بوجت  عتام التربويتة اللمميتة عمت  القتائمين لتدى اهتمامتاً  البحتث هتها نتتائج تجتد قتد -٥

 بحيتث تحتث التتدري  وطترق المنتاهج بتطتوير بقيتامهم وهلتك   ختا  بوجت  والملممتين

 إلت  والتت  تتؤدى فاعميتة األكثتر االختباريتة الحكمتة مهتارات استتخدام عمت  الطتالب

 االعدادية.  المرحمة ف  وبخاصة االختبارات نحو إيجابية اتجاهات

  البحث أهداف
 يهدف البحث الحالي إل  تحقيق مايمي  

 التلرف عم  مستوى الحكمة االختبارية لدى طالب المرحمة االعدادية. -2
التلتتتترف عمتتتت  مهتتتتارات الحكمتتتتة االختباريتتتتة األكثتتتتر استتتتتخدام لتتتتدى طتتتتالب المرحمتتتتة  -0

 .االعدادية
التلتترف عمتت  متتدى االختتتالف فتتي مستتتوى الحكمتتة االختباريتتة لتتدى طتتالب المرحمتتة  -٥

 اناث (.  -االعدادية بالنوع ) هكور
التلتترف عمتت  متتدى االختتتالف فتتي مستتتوى الحكمتتة االختباريتتة لتتدى طتتالب المرحمتتة  -1

 الصف الثالث (. -الصف الثاني -االعدادية بالصف الدراسي ) الصف االول
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 ث حدود البح
 حدود الموضوع:

يتحتتدد البحتتث الحتتالي بتتالتحقق متتن قيتتا  مستتتويات الحكمتتة االختباريتتة لتتدى طتتالب 
 المرحمة االعدادية.
 حدود العينة:

يتحتتتتدد البحتتتتث الحتتتتال  بلينتتتتة متتتتن طتتتتالب المرحمتتتتة االعداديتتتتة بمدرستتتتة الصتتتتمب     
 االعدادية بنات ومدرسة الصمب االعدادية بنين بادارة التبين التلميمية بمحافظة القاهرة .

 حدود الزمن:
وتتحتتتتتدد الفتتتتتترة الءمنيتتتتتة لتطبيتتتتتق أداة البحتتتتتتث عمتتتتت  اللينتتتتتة فتتتتتي اللتتتتتام الدراستتتتتت     
0222/0222. 

 االدوات:حدود 
)  Bonfekبونفتتتتك وتتحتتتدد أداة البحتتتث بمقيتتتتا  الحكمتتتة االختباريتتتة المتتتتترجم لتتت     
 ( والهي تم تطوير  من قبل الباحثة. 0220

 فروض البحث 
توجتتتد فتتتروق هات داللتتتة احصتتتائية بتتتين متوستتتط الحكمتتتة االختباريتتتة وبتتتين المتوستتتط  -2

 الفرضي لمحكمة االختبارية لدى طالب المرحمة االعدادية.
توجتتتد فتتتروق هات داللتتتة احصتتتائية بتتتين متوستتتطات مهتتتارات الحكمتتتة االختباريتتتة لتتتدى  -0

 طالب المرحمة االعدادية.
توجد فروق هات داللة احصائية بين متوسطات درجتات طتالب مجمتوعتين ) التهكور  -٥

 واالناث ( عم  مقيا  الحكمة االختبارية تلءى إل  متغير النوع.
ئية بتين متوستطات درجتات طتالب المجموعتات التثالث توجد فروق هات داللتة احصتا -1

الصتتف الثالتتث ( عمتتت  مقيتتا  الحكمتتة االختباريتتتة  -الصتتف الثتتتان   -)الصتتف االول 
 تلءى إل  متغير الصف الدراسي. 

طات درجتتتات طتتتالب المجموعتتتات الستتتت ال توجتتتد فتتتروق دالتتتة احصتتتائية بتتتين متوستتت -٢
 -انتتتاث صتتتف أول  -هكتتتور صتتتف ثالتتتث  -هكتتتور صتتتف ثتتتاني  -هكتتتور صتتتف أول )

انتتاث صتتتف ثالتتتث ( عمتت  مقيتتتا  الحكمتتتة االختباريتتة تلتتتءى إلتتت   -انتتاث صتتتف ثتتتاني 
 التفاعل بين )النوع والصف الدراسي (.
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 جراءات البحث إ
 أواًل: عينة البحث 

 انقسمت عينة البحث إل  ما يمي    
 حستاب)  عينة التحقق من الخصائ  الستيكومترية لممقتايي  المستتخدمة فتي البحتث -2

( طالب و طالبة من طتالب المرحمتة ٥02وتكونت هه  اللينة من ) الصدق و الثبات( 
 االعدادية. 

   عينة البحث األساسية -0
( طالتتتب و طالبتتتة متتتن طتتتالب المرحمتتتة  335تكونتتتت عينتتتة البحتتتث األساستتتية متتتن ) 

 مقسمين عم  النحو التالي   0222/0222االعدادية خالل اللام الدراس  
 ( 1جدول رقم ) 

 توزيع عينة البحث االساسية من طالب المرحمة االعدادية
 مجموع بنات بنين 

 110 59 51 الصف األول
 128 61 67 الصف الثاني
 97 49 48 الصف الثالث

 335  االجمالى

 ومن محكات اختيار العينة ما يمي: 
 أن يكون الطالب من الصف االول والصف الثان  والصف الثالث االعدادي.  -2
 أن تتضمن اللينة كال من الجنسين الهكورو اإلناث.  -0

 ثانياُ: مقياس الحكمة االختبارية
 الهدف من هذا المقياس: 

يهتتتتدف هتتتتها المقيتتتتا  إلتتتت  قيتتتتا  مستتتتتوى الحكمتتتتة االختباريتتتتة لتتتتدى طتتتتالب المرحمتتتتة 
 االعدادية  ويتكون هها المقيا  من اربل  مهارات وه  كالتالي  

مهتارة )التفكيتر  -مهارة )التخمين(   -مهارة) تجنب الخطأ(   -مهارة) تنظيم الوقت( 
   Bonfekاالستتتتتتدالل (. قامتتتتتت الباحثتتتتتة بترجمتتتتتة مقيتتتتتا  الحكمتتتتتة االختباريتتتتتة لتتتتت  بونفتتتتتك 

( والتتهي يتضتتمن نفتت  األربتت  مهتتارات الستتابقة  ثتتم قامتتت باضتتافة مفتتردات جديتتدة 0220)
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ثتم قامتت الباحثتة بلتر  المقيتتا  لممقيتا  بهتدف تتطتوير  ليكتون مالئمتًا لمبيئتتة المصترية  
المطتتور عمتت  الستتادة المحكمتتين متتن أستتاتهة عمتتم التتنف  التربتتوي  وأستتاتهة الصتتحة النفستتية 

 بكمية التربية جاملة حموان.
 التعريف اإلجرائي لمحكمة االختبارية:

الحكمة االختبارية هي مجموعة من المهارات التي تساعد الطالب في الحصول عمت  
االختبتتار متتن ختتالل االستتتغالل األمثتتل ) الفلتتال ( لخصتتائ  االختبتتار  درجتتة مرتفلتتة فتتي

 بصرف النظر عن ملرفت  بمحتوى االختبار .
 الخصائص السيكومترية لمقياس ) الحكمة االختبارية (.

 أواًل: صدق المقياس:
يلتبتتر الصتتدق واحتتدًا متتن أهتتم الخصتتائ  الستتيكومترية لممقتتايي  النفستتية حيتتث أن  

الصدق يحدد صتالحية المقيتا  فتي قيتا  متا وضت  لقياست   ولحستاب صتدق المقيتا  تتم 
 استخدام األنواع التالية  لمصدق.

 صدق المحكمين:   -أ
  المفتردات قامت الباحثة بكتابة مفردات المقيا  فتي صتورت  األوليتة  وتتم عتر  هته

عمتتت  مجموعتتتة متتتن المحكمتتتين متتتن أستتتاتهة عمتتتم التتتنف  التربتتتوي  وأستتتاتهة الصتتتحة النفستتتية 
بكمية التربيتة جاملتة حمتوانت لتحديتد متدى ارتبتاط الفقترات بالهتدف متن المقيتا    والتلترف 
عمت  متدى مناستتبة المفتردات لقيتتا  مهتارات الحكمتة االختباريتتة وهتي مهتتارة) تنظتيم الوقتتت 

بتتداء  -التخمتتين  -أتجنتتب الخطتت  - التفكيتتر االستتتدالل (  ومناستتبتها ألفتتراد عينتتة البحتتث وا 
أى مالحظتتات حتتول مفتتردات المقيتتا  بالتلتتديل أو بالحتتهف أو انتمتتاء المفتتردة لبلتتد آختتر  

( مفردة   واسفرت نتتائج المحكمتين ٥2حيث تم صياغة المقيا  في صورت  األولية من ) 
 ولم يتم حهف أي منها.  ( مفردة كما ه ٥2عم  االبقاء عم  )

 صدق التحميل العاممي.  -ب
  Bonfekوتتحتتتتتتدد أداة البحتتتتتتث بمقيتتتتتتا  الحكمتتتتتتة االختباريتتتتتتة المتتتتتتترجم لتتتتتت  بونفتتتتتتك 

( والتتهي تتتم تطتتوير  متتن قبتتل الباحثتتة  لتتهلك ستتيتم عتتر  مفتتردات مقيتتا  الحكمتتة 0220)
ختباريتة الحتتالي االختباريتة المتترجم ثتم تطبيتق التحميتل اللتتامم  لمفتردات مقيتا  الحكمتة اال

 الهي تم تطوير  لملرف  مدى التطابق بين المفردات بالمقياسين لتأكد من صدق االختبار
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 Bonfek  (2012 )بونفك لى مقياس الحكمة االختبارية المترجم  -
( مفتتردات تمثتتل مهتتارة تنظتتيم الوقتتت  ٢( مفتترد  مقستتمة إلتت  ) 22وهتتو يتكتتون متتن )

( ٢( مفتتتتردات تمثتتتتل مهتتتتارة التخمتتتتين  و)1( مفتتتتردات تمثتتتتل مهتتتتارة تجنتتتتب الخطتتتتأ  و)1و)
 مفردات تمثل مهارة التفكير االستداللي  كما يمي  

 (  2جدول )
 بمهاراته االربع Bonfek  (2012)مقياس الحكمة االختبارية المترجم لى بونفك 

 المفردات المهارة م
 
 
1 

 
 

تنظيم 
وقت 
 االختبار

 اتأكد بين فترة وأخرى من التءامي بوقت االمتحان. -
 ُأجيب عن األسئمة السهمة أواًل ثم أنتقل لألسئمة الصلبة. -
 ُأخص  وقًتا ف  نهاية االختبار لمراجلة إجابات . -
 كل سؤال.اخص  ءمنًا مناسبًا لإلجابة  -
 أجيب عن أسئمة االختبار بأسرع ما يمكن م  مراعاة الدقة ف  اإلجابة. -

 
 
2 

 
 

تجنب 
 الوقوع في

 الخطأ

 قبل أن أبدأ اإلجابة  أقرأ تلميمات االختبار جيًدا لتحديد المطموب بدقة. -
 أقرأ السؤال عدة مراتت ألتجنب الوقوع ف  الخطأ أثناء اإلجابة عن . -
أستفسر من المدر  عن أى غمو  ف  أسئمة االختبار إها كان مسموًحا  -

 ل  بهلك.
 أقرأ جمي  البدائل جيًدا قبل اختيار اإلجابة. -

 
 
3 

 
 

 التخمين

 ال ألجأ لمتخمين  إال بلد فشل كل المحاوالت ف  اإلجابة عن السؤال. -
 الخيارات.ُأخّمن  إها كانت هناك إجابة أعرفها من بين  -
 ألجأ لمتخمين  إها أوشك الوقت عم  اإلنتهاء. -
 إها كنت غير متأكد من إجابت   فإن  أختار أول إجابة تحضر ف  ههن . -

 
 
4 

 
 

 التفكير
 االستداللي

 استبلد الخيارات الخاطئة أواًل  ثم أختار أحد الخيارات المتبقية. -
 فربما تحوي إحداها إجابة األخرى.ُأراج  األسئمة متشابهة المحتوىت  -
ف  حال عدم التأكد من صحة اإلجابة  أختار أحد البدائل الت  تكون  -

 متشابهة.
 أستبلد الخيارات المتضادة ف  الملن . -
 إها كنت ال أعرف اإلجابة اختار البديل األكثر تحديدًا في ملنا . -
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   :االختبارية المطورالتحميل العاممى لمقياس الحكمة  -
طريقتة قامت الباحثة بالتحقق من الصدق بطريقة التحميل اللامم  واستخدمت الباحثتة 

  لحستتتتاب الصتتتتدق اللتتتتاممي   والتتتتتي Principle Component"المكونتتتتات األساستتتتية" 
(  ولهتته  الطريقتتة مءايتتا عتتدة منهتتا  أنهتتا  1933عتتام )  Hottellingوضتتلها " هتتوتمنج " 

ت دقيقتتة  وكتتهلك فتتإن كتتل عامتتل يستتتخرج أقصتت  كميتتة متتن التبتتاين " أى تتتؤدي إلتت  تشتتبلا
أن مجموع مربلات تشتبلات اللامتل تصتل إلت  أقصت  درجتة بالنستبة لكتل عامتل"  وتتؤدي 
إلتت  أقتتل قتتدر ممكتتن متتن البتتواقي  كمتتا أن المصتتفوفة االرتباطىتتة تختتتءل إلتت  أقتتل عتتدد متتن 

وقتتتد تتتتم إجتتتراء (.  2٥2  0222ي   اللوامتتتل المتلامتتتدة " غيتتتر المترابطتتتة") غنتتتيم و صتتتبر 
" اإلصتتتتدار اللشتتتترون  وأستتتتفرت SPSSالتحميتتتتل اللتتتتاممي باستتتتتخدام البرنتتتتامج اإلحصتتتتائي "

( عوامتتل تمثتتل ) مهتتارات الحكمتتة 1نتتتائج التحميتتل اللتتامم  لمفتتردات المقيتتا  عتتن وجتتود ) 
تتتتي االختباريتتتة األربلتتتة (  والتتتتي جتتتهرها الكتتتامن أكبتتتر متتتن الواحتتتد الصتتتحي   والجتتتدول اآ

يوض  اللوامل المستتخرجة  والجتهر الكتامن  ونستبة التبتاين لكتل عامتل  والنستبة التراكميتة 
       لمتباين.

 (  3جدول) 
 عوامل المقياس المستخرجة، والجذر الكامن، 

 ونسبة التباين لكل عامل، والنسبة التراكمية لكل عامل لمتباين
 التراكمية نسبة التباين نسبة التباين الجذر الكامن العوامل
 13.717 13.717 4.115 األول
 21.887 8.170 2.451 الثاني
 27.362 5.475 1.642 الثالث
 32.675 5.314 1.594 الرابع

( أن قيمتتة الجتتهر الكتتامن لكتتل عامتتل متتن اللوامتتل  ٥ويتضتت  متتن الجتتدول الستتابق ) 
مجمتتتوع ( بأنتتت  Eigen value(  ويلتتترف الجتتتهر الكتتتامن )2.٢.1األربلتتتة التقتتتل عتتتن )

مربلتتات تشتتبلات كتتل المتغيتترات عمتت  كتتل عامتتل متتن عوامتتل المصتتفوفة عمتت  حتتد   وهتتو 
يتناق  تدريجيًا من عامل آخر  وينبغتي أن يكتون أكثتر متن الواحتد الصتحي  حتت  يؤخته 

(  وأن النستتبة التراكميتتة لمتبتتاين هتتي 2.1  0222اللامتتل فتتي الحستتبان )غنتتيم و صتتبري 
%( متتن التبتتاين الكمتتي  وهتتي ٥0ل األربلتتة تستتهم ب )(  وهتتها يلنتتي أن اللوامتت٥0.22٢)

 نسبة مقبولة.
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(  فتتتتم حتتتهف مفتتتردتين   وبلتتتد 2.٥وقتتتد تتتتم حتتتهف جميتتت  التشتتتبلات التتتت  تقتتتل عتتتن )
( 02تجميت  المفتتردات المتضتتمنة داختتل كتتل عامتتل عمتت  حتتد  اصتتب  المقيتتا  يتكتتون متتن )

تفستتير اللوامتتل بلتتد مفتتردة موءعتتة عمتت  اللوامتتل االربلتتة  وفيمتتا يمتتي الوصتتف التفصتتيمي ل
 التدوير 

 – .2.٥2تتتراوح تشتبلات مفتردات هتها اللامتل بتين ) العامل األول ) تجنب الخطأأ (:  -
( متتتتن التبتتتتاين "بلتتتتد التتتتتدوير"  والجتتتتدول اآتتتتتي 2٥.222(  وقتتتتد استتتتتحوه عمتتتت  )2.201

 يوض  قيم تشبلات المفردات عم  اللامل األول 
 (  4جدول )

 األول ) تجنب الخطأ ( لمقياس الحكمة االختباريةدرجة تشبع مفردات العامل 
رقم 
 المفردة

درجة  المفردة
 التشبع

 2.1٢0 قبل أن أبدأ اإلجابة  أقرأ تلميمات االختبار جيًدا لتحديد المطموب بدقة. - 2
 2.122 أقرأ السؤال عدة مراتت ألتجنب الوقوع ف  الخطأ أثناء اإلجابة عن . - 6
عتتتتن أى غمتتتتو  فتتتت  أستتتتئمة االختبتتتتار إها كتتتتان  أستفستتتتر متتتتن المتتتتدر  - 10

 مسموًحا ل  بهلك
2.٥01 

 2.210 أتأكد من أن  قمت باإلجابة عن جمي  األسئمة قبل تسميم ورقة اإلجابة. - 14
 .2.٥2 اض  خطًا تحت الكممات أو الجمل المهمة في السؤال. - 18
 2.222 أقرأ جمي  البدائل جيًدا قبل اختيار اإلجابة. - 22
 2.٢.٢ أقرأ كل البدائل قبل اختيار االجابة. - 24
 2.٢21 اقرأ المصطمحات الغامضة بدقة لتحديد المقصود منها. - 26

( مفردة من مفردات المقيا  عم  هها اللامتل  ولقتد 2( إل  تشب  ) 1ويشير جدول )
ن ( متتن نستتبة التبتتاي2٥.222(  ولقتتد حتتاء هتتها اللامتتل عمتت  )1.22٢بمتتا الجتتهر الكتتامن )

 التراكمية. 
تتتتتتراوح تشتتتتبلات مفتتتردات هتتتتها اللامتتتتل بتتتتين  العامأأأأل الثأأأأانى ) التفكيأأأأر االسأأأأتداللي (: -
( متتتن التبتتتاين "بلتتتد التتتتدوير"  والجتتتدول 2.222(  وقتتتد استتتتحوه عمتتت  )٢22.2–٥22.2)

 اآتي يوض  قيم تشبلات المفردات عم  اللامل الثاني  
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 ( 5جدول ) 
 ) التفكير االستداللي ( لمقياس الحكمة االختباريةدرجة تشبع مفردات العامل الثاني 

رقم 
 المفردة

درجة  المفردة
 التشبع

 2.122 أجيب عن أسئمة االختبار بأسرع ما يمكن م  مراعاة الدقة ف  اإلجابة. - 1
 2.122 استبلد الخيارات الخاطئة أواًل  ثم أختار أحد الخيارات المتبقية. - 4
 2.٥22 متشابهة المحتوىت فربما تحوي إحداها إجابة األخرى.ُأراج  األسئمة  - 12
 .2.1٢ أستبلد البديل "كل ما سبق" إن وجد  إها وِجدت خيارات متضادة. - 16
إها كنت غير متأكد من إجابت   فإن  أختار أول إجابة تحضر ف   - 19

 ههن .
2.٢22 

البدائل الت  تكون ف  حال عدم التأكد من صحة اإلجابة  أختار أحد  - 20
 متشابهة.

2.122 

 2.٥21 أستبلد الخيارات المتضادة ف  الملن . - 27
إها كنت غير متأكد من اإلجابة عن السؤال اختار اإلجابة األكثر  - 29

 عمومية.
2.٢٥2 

 .2.12 إها كنت ال أعرف اإلجابة اختار البديل األكثر تحديدًا في ملنا . - 30
( مفتتردة متتن مفتتردات المقيتتا  عمتت  هتتها اللامتتل  .( إلتت  تشتتب  )  ٢ويشتتير جتتدول )

( متتتن نستتتبة 02.222(  ولقتتتد حتتتاء هتتتها اللامتتتل عمتتت  )0.1٢2ولقتتتد بمتتتا الجتتتهر الكتتتامن )
 التباين التراكمية. 

–2.٥21تتتتراوح تشتتبلات مفتتردات هتتها اللامتتل بتتين ) العامأأل الثالأأث ) تنظأأيم الوقأأت (: -
( متن التبتاين "بلتد التتدوير"  والجتدول اآتتي يوضت  ٢.12٢عمت  ) (  وقد استتحوه2.222
 لات المفردات عم  اللامل الثالث قيم تشب

 ( درجة تشبع مفردات العامل الثالث ) تنظيم الوقت ( لمقياس الحكمة االختبارية 6جدول )
 درجة التشبع المفردة رقم المفردة

 2.٥21 لألسئمة الصلبة.ُأجيب عن األسئمة السهمة أواًل ثم أنتقل  - 9
 2.222 ُأجيب عن األسئمة الت  لها درجات أعم  أواًل. - 13
 2.122 ُأخص  وقًتا ف  نهاية االختبار لمراجلة إجابات . - 17
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 درجة التشبع المفردة رقم المفردة
 2.٢22 اخص  ءمنًا مناسبًا لإلجابة عن كل سؤال. - 21
 2.٥٥0 اتأكد بين كل فترة وأخرى من التءامي بوقت االمتحان. - 25
 2.٥22- اتجنب اضاعة وقت طويل في األسئمة السهمة. - 28

( مفتتردة متتن مفتتردات المقيتتا  عمتت  هتتها اللامتتل  2( إلتت  تشتتب  )  2ويشتتير جتتدول )
( متتتن نستتتبة 02.٥20(  ولقتتتد حتتتاء هتتتها اللامتتتل عمتتت  )2.210ولقتتتد بمتتتا الجتتتهر الكتتتامن )

 التباين التراكمية. 
–2.٥21دات هتتتتها اللامتتتتل بتتتتين )تتتتتتراوح تشتتتتبلات مفتتتتر  العامأأأأل الرابأأأأع ) التخمأأأأين (: -

( متن التبتاين "بلتد التتدوير"  والجتدول اآتتي يوضت  ٢.٥21(  وقد استتحوه عمت  )٢2٥.2
 قيم تشبلات المفردات عم  اللامل الراب   

 (  7جدول )
 درجة تشبع مفردات العامل الرابع ) التخمين ( لمقياس الحكمة االختبارية

رقم 
 المفردة

درجة  المفردة
 التشبع

 2.٢2٥ ال ألجأ لمتخمين  إال بلد فشل كل المحاوالت ف  اإلجابة عن السؤال. - 3
 2.٢12 ُأخّمن  إها كانت هناك إجابة أعرفها من بين الخيارات. - 7
 2.100 إها كنت ال أعرف إجابة السؤال  فإن  أترك هها السؤال دون إجابة. - 11
 .2.٢2 اإلنتهاء.ألجأ لمتخمين  إها أوشك الوقت عم   - 15
 -ج -ب -إها كنت ال أعرف اإلجابة  فإن  أختار أية إجابة عشوائيًا )أ - 23

 د(.
2.٥21 

( مفردة من مفتردات المقيتا  عمت  هتها اللامتل  ولقتد ٢( إل  تشب  )2ويشير جدول )
( متتن نستتبة التبتتاين ٥0.22٢(  ولقتتد حتتاء هتتها اللامتتل عمتت  )2.٢.1بمتتا الجتتهر الكتتامن )

 التراكمية. 
وبلتتد تجميتت  المفتتردات المتضتتمنة داختتل كتتل عامتتل عمتت  حتتد  أصتتب  المقيتتا  يتكتتون 

وعتدد والجدول اآتي يوض  اسم كل عامل وامل االربلة  ( مفردة موءعة عم  الل02من )
 .مفردات  وتوءي  هه  المفردات داخل المقيا 
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 (8جدول )
 توزيع مفردات المقياس عمى العوامل االربعة لممقياس 

 ارقام المفردات التي يتكون منها العامل عدد المفردات اسأأأأم العأأامأأل رقم العامل
 02-01-00-22-21-22-2-0 2 مهارة تجنب الخطأ  2
 ٥2-.0-02-02-.2-22-20-1-2 . مهارة التفكير االستدالل  0
 02-0٢-02-22-2٥-. 2 مهارة تنظيم الوقت ٥
 0٥-2٢- 2-22-٥ ٢ مهارة التخمين  1

وبلتتد التحميتتل اللتتامم  لمقيتتا  الحكمتتة االختباريتتة الحتتال   وجتتد أن اللوامتتل األربلتتة 
( ومفرداتهتتتا 0220)  Bonfekاالصتتتمية لمقيتتتا  الحكمتتتة االختباريتتتة المتتتترجم لتتت  بونفتتتك 

تتطتتتتابق متتتت  اللوامتتتتل األربلتتتت  لمبحتتتتث الحتتتتال  ممتتتتا يؤكتتتتد عمتتتت  صتتتتدق مقيتتتتا  الحكمتتتتة 
 االختبارية المطور من قبل الباحثة.

  ثانيًا: ثبات المقياس
 قامت الباحثة بحساب ثبات المقيا  من خالل نوعين من طرق حساب الثبات.

 Split-half Methodطريقة التجزئة النصفية:  -1
قامتت الباحثتتة بتقستتيم المفتتردات إلتت  مفتتردات فرديتة  ومفتتردات ءوجيتتة  ثتتم يتتتم حستتاب 

  وملامتتل االرتبتتاط النتتاتج فتتي ملامتتل االرتبتتاط بتتين درجتتات األفتتراد عمتت  نصتتفي االختبتتار
هه  الحالة يلبر عن ملامل ثبات األداء عم  نصف االختبار  ويطمق عميت  ملامتل ثبتات 
التجءئتتة النصتتفية   وهتتو مقيتتا  لالتستتاق التتداخم  لالختبتتار  وحيتتث إن أستتاليب التنصتتيف 

نتتت  المختمفتتتة يترتتتتب عميهتتتا انخفتتتا  ممحتتتوظ فتتتي قيمتتتة ملامتتتل االرتبتتتاط ) الثبتتتات(  لتتتها فإ
ينبغتتتي عمينتتتا استتتتخدام ملتتتادالت تصتتتحي  الطتتتول فتتتي هتتته  الحالتتتة   وقتتتد اختتتتارت الباحثتتتة 

 اثنين من أشهر هه  الملادالت وهما 
   Spearman- Brown Prophecy Formulaبراون  -معادلة سيبرمان  -أ

   Guttmanمعادلة جوتمان  -ب
 ( براون ، جوتمان -قيم معامالت ثبات التجزئة النصفية ) سبيرمان  ( 9جدول )

 ) جوتمان ( براون( -) سيبرمان  عدد مفردات االختبار
28 0.648 0.685 
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( أن تتتم تطبيتتق المقيتتا  بلتتد حتتهف المفتتردات غيتتر الدالتت  .يوضتت  الجتتدول الستتابق )
( مفتتتتردة  وقتتتتد بمتتتتا ملامتتتتل ثبتتتتات التجءئتتتتة 02فأصتتتتب  عتتتتدد مفتتتتردات المقيتتتتا  النهتتتتائي ) 

(  وملامتل ثبتات التجءئتة 2.212بتراون ( ) -) سبيرمان النصفية بملادلة تصحي  الطول 
 (  وهي ملامالت ثبات مقبولة.2.22٢النصفية بطريقة )جوتمان( )

    Coefficient Alphaطريقة معامل الفا:  -
( طالتتتب وطالبتتتة متتتن طتتتالب المرحمتتتة ٥02تتتتم تطبيتتتق المقيتتتا  عمتتت  عينتتتة قوامهتتتا )
( وهتتو ملامتتل ثبتتات .2.22قيتتا  ككتتل ) االعداديتتة  حيتتث بمتتا ملامتتل ثبتتات ) ألفتتا ( لمم

 مرتف   مما ُيطمئن الباحثة إل  إمكانية استخدام المقيا . 
 ثالثًا: اإلتساق الداخمي : 

وهو طريقة  تقوم عم  تحميل التجتان  التداخم  لالختبتار ) االتستاق التداخم  ( وهلتك 
الت االرتبتاط لالستدالل إها كان االختبار يقتي  ستمة أو قتدرة متا عتن طريتق حستاب ملتام

 لممقيا  كما يمي  
 حساب ملامالت ارتباط كل مفردة بالبلد الهى تنتمي إلي . -2
حستتتتتتتتاب ملتتتتتتتتامالت ارتبتتتتتتتتاط كتتتتتتتتل بلتتتتتتتتد متتتتتتتتن األبلتتتتتتتتاد بالدرجتتتتتتتتة الكميتتتتتتتتة لممقيتتتتتتتتا   -0

 (  وكانت النتائج كاآت   2٥2-2٥٢  0222)خطاب 
 حساب ملامالت ارتباط كل مفردة بالبلد الهى تنتمي إلي .  -2

 (  10ل رقم )جدو
 معامالت ارتباط كل مفردة بالدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمي إليه.

رقم  رقم البعد
 المفردة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 البعد

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 
 
 
 األول

1 0.250 0.01  
 
 

 الثالث

3 0.509 0.01 
9 0.460 0.01 7 0.503 0.01 
13 0.455 0.01 11 0.620 0.01 
17 0.576 0.01 15 0.501 0.01 
21 0.596 0.01 19 0.506 0.01 
25 0.504 0.01 23 0.646 0.01 
28 0.332 0.01  4 0.506 0.01 
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رقم  رقم البعد
 المفردة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 البعد

رقم 
 المفردة

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 
 
 

 الثانى

2 0.535 0.01  
 
 الرابع

12 0.500 0.01 
6 0.550 0.01 16 0.409 0.01 
10 0.491 0.01 20 0.455 0.01 
14 0.614 0.01 24 0.461 0.01 
18 0.510 0.01 27 0.464 0.01 
22 0.577 0.01 29 0.570 0.01 
26 0.584 0.01 30 0.532 0.01 

( أن جميتتت  ملتتتامالت ارتبتتتاط المفتتتردة بالبلتتتد التتتت  22يتضتتت  متتتن الجتتتدول الستتتابق ) 
 - 2.0٢2متتتا بتتتين ) (  وتتتتترواح لمبلتتتد األول 2.22تنتمتتتي إليتتت  دالتتتة عنتتتد مستتتتوى )

 2.٢2٥(  والبلتتد الثالتتث متتا بتتين ) 2.221 – 2.1.2(  والبلتتد الثتتاني متتا بتتين ) 2.٢.2
 (.2.٢22 – .2.12(  والبلد الراب  ما بين ) 2.212 –

 حساب ملامالت ارتباط كل بلد من األبلاد بالدرجة الكمية لممقيا .  -0
 ( 11جدول ) 

 معامالت ارتباط كل بعد من األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس 
 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 0.01 0.720 ) مهارة تنظيم الوقت( 
 0.01 0.668 ) مهارة تجنب الخطأ( 

 0.01 0.412 ) مهارة التخمين ( 
 0.01 0.790 ) مهارة التفكير االستداللي( 

( أن جمي  قيم ملتامالت االرتبتاط دالتة إحصتائيًا عنتد 22يتض  من الجدول السابق )
 (.  2.22مستوى داللة )
  -نتائج البحث:

 أوالً: نتائج الفرض األول و تفسيرها

ين  الفر  األول عم  أن  " توجد فروق هات داللتة احصتائية بتين متوستط الحكمتة 
 االختبارية لدى طالب المرحمة االعدادية."االختبارية وبين المتوسط الفرضي لمحكمة 
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وقتتد صتتاغت الباحثتتة هتتها الفتتر  البحثتتي  وهلتتك تمشتتيًا متت  نتتتائج بلتت  الدراستتات 
الستتابقة  والختبتتار صتتحة هتتها الفتتر  قامتتت الباحثتتة باستتتخدام اختبتتار )ت( لملينتتة الواحتتدة 

يتتتا  بهتتتدف استتتتخدام متوستتتط فرضتتتي يتتتتم المقارنتتت  بتتت  وبتتتين متوستتتط الطتتتالب الفلمتتت  لق
مستتتوى الحكمتتة االختباريتتة لتتدى طتتالب عينتتة البحتتث  وقتتد تتتم حستتاب المتوستتط الفرضتت  

مفتتردة  02ويتكتتون متتن  ٢إلتت   2( وهلتتك ألن ) المقيتتا  متتن خمتت  بتتدائل متتن 21بقيمتتة )
(  و الجتتتتدول التتتتتالي يوضتتتت  القتتتتيم التتتتتي  21= 02متتتتن البتتتتدائل    ٥فتتتتتم اختيتتتتار قيمتتتتة 

 حصمت عميها الباحثة. 
  نتائج اختبار ) ت ( لمعينة الواحدة لمقياس الحكمة االختبارية( 12جدول ) 

االنحراف  قيمة ت مستوى الداللة
 المعياري

المتوسط 
 الفرضى

المتوسط 
 الحسابي

حجم 
 العينة

0.01 27.873 11.837 84 102.026 335 

(  يتضتتتتت  تحقتتتتتق الفتتتتتر  البحثتتتتتي األول  حيتتتتتث 20ومتتتتتن نتتتتتتائج الجتتتتتدول الستتتتتابق) 
( والمتوستتط 21البحتث الحتتالي وجتتود فتروق دالتت  بتتين المتوستط المفتتتر  )أوضتحت نتتتائج 

( وهها يلن  أن طالب المرحمتة االعداديتة يمتمكتون 22.202( بفارق )220.202الفلم  )
 الحكمة االختبارية.

 هتونج دراستة كتا وتتفق نتائج البحث الحالي م  ما جاءت ب  نتائج الدراسات السابقة 
 طتالب لتدى االختباريتة الحكمتة وجتود إلت  اشتارت التتي Sas & Hong  (2006)  وستا 
 مستتتتوى قيتتتا  إلتتت  هتتتدفت التتتت  (0222) مطمتتتك ودراستتتة المتميتتتءين  المتوستتتطة المرحمتتتة
 لمحكمتة بتاللراق المتوستطة المرحمتة طالب امتالك الدراسة نتائج وأكدت االختبارية الحكمة

 (022٥) وادى ودراستتة الثانويتتة  المرحمتتة لطتتالب (0222) هاشتتم ابتتو ودراستتة االختباريتتة 
   .التربية كمية لطالب

 االعداديتة المرحمتة طتالب لتدى االختباريتة الحكمتة من مستوى وجود أن الباحثة وترى
 أن عمتت  آختتر وقتتت متتن لتطبيقهتتا اللديتتدة الفتتر  متتن الطتتالب يستتتفيد لتتم إن كتتافي غيتتر
 فتتتتي االختباريتتتتة كمتتتتةالح مهتتتتارات الستتتتتخدام الحقيقيتتتتة الرغبتتتتة الطتتتتالب هتتتتوالء لتتتتدى تكتتتتون
 .آخر وقت من لديهم فلاليتها مدى تقييم محاولة م  االمتحاني الموقف

 ثانيًا: نتائج الفرض الثانى و تفسيرها
يتتتن  الفتتتر  الثتتتاني عمتتت  أنتتت  " توجتتتد فتتتروق هات داللتتتة احصتتتائية بتتتين متوستتتطات 

 مهارات الحكمة االختبارية لدى طالب المرحمة االعدادية."
الباحثتتة هتتها الفتتر  البحثتتي  وهلتتك تمشتتيًا متت  نتتتائج بلتت  الدراستتات وقتتد صتتاغت 

الستتابقة  والختبتتار صتتحة هتتها الفتتر  قامتتت الباحثتتة باستتتخراج المتوستتطات واالنحرافتتات 
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الملياريتتتتتة الستتتتتتجابات الطتتتتتالب والطالبتتتتتات متتتتتن المرحمتتتتتة االعداديتتتتتة   وتتتتتتم ترتيتتتتتب هتتتتته  
متتدى انتشتتارها بتتين طتتالب وطالبتتات  المتوستتطات متتن حيتتث ارتفاعهتتا تناءليتتًا لمداللتتة عمتت 

 ( يوض  هلك.2٥المرحمة االعدادية  والجدول )
 ( 13جدول ) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات الحكمة االختبارية مرتبة ترتيبا تنازلياً 
 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المهارة

 1 5.067 28.585 مهارة التفكيراالستداللي -
 2 4.453 28.504 مهارة تجنب الخطأ -
 3 4.139 27.134 مهارة تنظيم الوقت -

 4 4.569 17.803 مهارة التخمين -
( أن مهتتتارة الحكمتتتة االختباريتتتة  التتتتي يستتتتخدمها 2٥يتضتتت  متتتن الجتتتدول الستتتابق ) 

الخطتتتأ   طتتالب المرحمتتة االعداديتتة بدرجتتتة عاليتتة هتت   التفكيتتر االستتتتدالل  ومهتتارة تجنتتب 
( والمتوستتتط الحستتتابي لتجنتتتب 02.٢2حيتتتث أن المتوستتتط الحستتتابي لمتفكيتتتر االستتتتدالل  ) 

( قتتتريبين متتتن بلضتتتهم  وأن مهتتتتارة الحكمتتتة االختباريتتتة التتتت   يستتتتتخدمها 02.٢2الخطتتتأ )
طتتتتالب المرحمتتتتة االعداديتتتتة بدرجتتتتة متوستتتتطة هتتتتي مهتتتتارة تنظتتتتيم الوقتتتتت بمتوستتتتط حستتتتابي 

هتت  مهتتارة الحكمتتة االختباريتتة ( 17.803وستتط حستتابي )(  أمتتا مهتتارة التخمتتين بمت02.2٥)
المتدنية بين طالب المرحمة االعدادية  ربما يلتود هلتك لخبترة الطتالب فتي مهتارات التفكيتر 
االستتتتدالل  وتجنتتتب الخطتتتأ والتتتتدرب عميهتتتا ختتتالل تلرضتتتهم لالختبتتتارات متتت  قمتتتة ملتتترفتهم 

 بباق  المهارات.
نها في مدى وجود فروق بتين مهتارات الحكمتة وتختمف نتائج الدراسات السابقة فيما بي

 الطتتتتالب أن( أظهتتتترت نتائجهتتتتا 0222االختباريتتتتة بلضتتتتها التتتتبل  فدراستتتتة ابتتتتو هاشتتتتم )
 مت  التلامتل   التالية االختبارية الحكمة لمهارات استخداماً  أكثر الثانوية المرحمة والطالبات

 االختبتتار وقتتت إدارة لمهتتارت  استتتخدامهم عتتن لالختبتتار واالستتتلداد واألستتئمة اإلجابتتة ورقتتة
 يمتمكتتتتون التربيتتتتة كميتتتتة طتتتتالب أن نتائجهتتتتا أظهتتتترت (022٥ ) وادى ودراستتتتة والمراجلتتتتة 

 طتالب متن عينتة عمت  القائم الحالي البحث أما متساوي  بشكل االختبارية الحكمة مهارات
 الحكمتتة مهتتارات الطتالب استتتخدام فتتي فتروق وجتتود نتائجتت  اظهترت فقتتد عداديتتةاال المرحمتة

 التتهى االمتحتتان  بتتالموقف خبتترتهم وقمتتة الطتتالب ستتن لصتتغر هلتتك يرجتت  وقتتد   االختباريتتة
 ستتنا األكبتر الجاملت  بطتالب بالمقارنت  االختباريتة الحكمتة مهتارات بتين فتروق ظهتور جلتل
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 كمتا االختباريتة الحكمتة مهتارات فتي يتستاووا جلمهم الهى االمتحان  بالموقف خبرة واألكثر
 (.022٥) وادى دراسة في ظهر

 ثالثًا: نتائج الفرض الثالث وتفسيرها 
يتتن  الفتتتر  الثالتتتث عمتتت  أنتتت  " توجتتتد فتتتروق هات داللتتتة احصتتتائية بتتتين متوستتتطات 
درجات طالب مجمتوعتين ) التهكور واالنتاث ( عمت  مقيتا  الحكمتة االختباريتة تلتءى إلت  

 ير النوع."متغ
وقتتد صتتاغت الباحثتتة هتتها الفتتر  البحثتتي  وهلتتك تمشتتيًا متت  نتتتائج بلتت  الدراستتات 
الستتابقة  والختبتتار صتتحة هتتها الفتتر  قامتتت الباحثتتة باستتتخدام اختبتتار )ت( لمتلتترف عمتت  
داللتتتتة الفتتتتروق بتتتتين متوستتتتط درجتتتتات مجموعتتتتة )التتتتهكور(  و متوستتتتط درجتتتتات مجموعتتتتة 

رية بشتكل كمت   ومهتارات الحكمتة االختباريتة الفرعيتة )اإلناث( عم  مقيا  الحكمة االختبا
( يوض  نتائج اختبار )ت( التتي تلتءى لمتغيتر النتوع 21بشكل جءئي  و فيما يمي جدول )

 اناث( عم  مقيا  الحكمة االختبارية. -) هكور 
 ( 14جدول )  

 اناث( لطالب  -نتائج اختبار )ت( التي تعزى لمتغير النوع ) ذكور  
 عدادية عمى مقياس الحكمة االختبارية ومهاراته االربعةالمرحمة اال

مهارات 
الحكمة 

 االختبارية 

 قيمة )ت(  االنحراف المعيارى المتوسط الحسابي
 

مستوى 
 ذكور الداللة

 (166) ن = 
 اناث 

 ( 169)ن =
 ذكور
 (166) ن = 

 اناث
 ( 169)ن =

مهارة تنظيم 
 الوقت

 غير دالة ٢02.2 1.01٥ 1.22٥ 02.2.0 02.122

مهارة تجنب 
 الخطأ 

0..221 02..٥1 1.0.2 1.٢٢2 0.٥22 2.2٢ 

 2.22 ٥.2٢2 .1.20 1.222 22.٢21 22.222 مهارة التخمين
مهارة التفكير 

 االستداللى
 غير دالة 2.122 1.222 0.2.٢ 02.222 222..0

 غير دالة  2.2٢1 22.21221 20.22٢٢2 222.12.٥ 220.٢21٥ المقياس الكمي
( يتضتتت  تحقتتتق جءئيتتتًا الفتتتر  البحثتتتي الثتتتان  التتتهي 21متتتن نتتتتائج الجتتتدول الستتتابق )

 ين  عم " توجد فروق هات داللة احصائية بين متوسطات درجات طالب مجموعتين 
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) التهكور واالنتاث ( عمت  مقيتتا  الحكمتة االختباريتة تلتءى إلتت  متغيتر النتوع "  حيتتث 
( وهي غيتر دالتة احصتائيًا  ممتا يلنتي  2.2٢1أن قيمة ) ت( لدرجة المقيا  الكمية هي) 

عتتدم وجتتود فتترق دال إحصتتائيًا بتتين متوستتطي درجتتات مجمتتوعتي التتهكور و اإلنتتاث عمتتت  
مقيا  الحكمة االختبارية  في حين ظهترت فتروق بتين متوستطات درجتات درجتات التهكور 
 واالنتتاث عمتت  بلتت  المهتتارات الفرعيتتة لمحكمتتة االختباريتتة وهتتي مهتتار  تجنتتب الخطتتأ حيتتث
ظهترت الفتتروق لصتتال  التهكور  ومهتتارة التخمتتين ظهترت الفتتروق لصتتال  االنتاث  متت  عتتدم 
وجتتتتود فتتتتروق لممهتتتتارات الفرعيتتتتة ) مهتتتتارة تنظتتتتيم الوقتتتتت  ومهتتتتارة التفكيتتتتر االستتتتتداللي (. 
وتختمتف نتتائج الدراستات الستابقة فيمتا بينهتا فتي متدى وجتود فتروق بتين متوستطات درجتتات 

( أظهترت 0222ا  الحكمتة االختباريتة  فدراستة مطمتك )درجات الهكور واالناث عمت  مقيت
نتائجهتتا وجتتود فتتروق دالتتة احصتتائيًا بتتين التتهكور و االنتتاث متتن الطتتالب المتميتتءين لصتتال  
التتتهكور  و وجتتتود فتتتروق دالتتتة احصتتتائيًا بتتتين التتتهكور و االنتتتاث متتتن الطتتتالب االعتيتتتادين 

( أظهترت نتائجهتا 0222لصال  االناث من طالب المرحمتة المتوستط   أمتا دراستة هاشتم )
عدم وجود بين متوسطات درجات درجات الهكور واالناث عمت  مقيتا  الحكمتة االختباريتة 

( أظهتترت نتائجهتتا عتتدم وجتتود فتتروق 022٥لتتدى طتتالب المرحمتتة الثانويتتة  ودراستتة وادي )
بتتتين متوستتتطات درجتتتات درجتتتات التتتهكور واالنتتتاث عمتتت  مقيتتتا  الحكمتتتة االختباريتتتة لتتتدى 

 ة. طالب كمية التربي
ونجتتد أن البحتتتث الحتتالي لتتتم يجتتتد فتتروق هات داللتتت  احصتتتائية بتتين التتتهكور و االنتتتاث 
عم  الدرجة الكمية لمقيا  الحكمة االختبارية وملنت  هلتك أن القتدرة الملرفيتة تتستاوى بتين 
التتتهكور و االنتتتاث عمتتت  المقيتتتا  ككتتتل   لكنهتتتا تختمتتتف داختتتل المهتتتارات الفرعيتتتة لمحكمتتتة 

تالف فتتي مهتتارة تجنتتب الخطتتأ حيتتث ظهتترت الفتتروق لصتتال  االختباريتتة حيتتث ظهتتر االختت
التتتهكور  ومهتتتارة التخمتتتين ظهتتترت الفتتتروق لصتتتال  االنتتتاث  وهتتتها يشتتتير أن الدرجتتتة الكميتتتة 
لممقيتتتا  ال تكتتتون بمفردهتتتا محتتتك لمفتتتروق بتتتين النتتتوع عمتتت  المقيتتتا  والبتتتد متتتن االهتمتتتام 

 بمتوسط الدرجات لممهارات الفرعية لمحكمة االختبارية.
 نتائج الفرض الرابع وتفسيرها رابعًا:
يتتن  الفتتر  الرابتت  عمتت  أنتت  " توجتتتد فتتروق هات داللتتة احصتتائية بتتين متوستتتطات  

الصتتف الثالتتث (  -الصتتف الثتتان   -درجتتات طتتالب المجموعتتات التتثالث )الصتتف االول 
عمتت  مقيتتا  الحكمتتة االختباريتتة تلتتءى إلتت  متغيتتر الصتتف الدراستتي." وقتتد صتتاغت الباحثتتة 

ثي  وهلك تمشتيًا مت  نتتائج بلت  الدراستات الستابقة  والختبتار صتحة هتها هها الفر  البح
الفتتر   قامتتت الباحثتتة باستتتخدام تحميتتل التبتتاين المتلتتدد لمتلتترف عمتت  داللتتة الفتتروق بتتين 

الصتف  -الصتف الثتان   -متوسطات درجات طتالب المجموعتات التثالث )الصتف االول 
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( يوضت  2٢الفرعية  وفيمتا يمتي جتدول )  الثالث( عم  مقيا  الحكمة االختبارية ومهارات 
المتوستتتتطات و االنحرافتتتتات الملياريتتتتة ألفتتتتراد اللينتتتتة متتتتن الصتتتتف االول والصتتتتف الثتتتتان  

( يوضتت  22والصتتف الثالتتث عمتت  مقيتتا  الحكمتتة االختباريتتة ومهاراتتت  الفرعيتتة  وجتتدول )
كمتتتة نتتتتائج تحميتتتل التبتتتاين المتلتتتدد التتتتي تلتتتءى لمتغيتتتر الصتتتف الدراستتتي عمتتت  مقيتتتا  الح

 االختبارية.
 ( 15جدول )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألفراد العينة من الصف االول
  والصف الثانى والصف الثالث عمى مقياس الحكمة االختبارية ومهاراته الفرعية 

مقياس الحكمة االختبارية 
 ومهاراته الفرعية

عدد 
 العينة

الصف 
 الدراسي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
 مهارة تنظيم الوقت

 4.289 27.472 الصف االول 222

 3.866 28.007 الصف الثاني 202

 3.925 25.597 الصف الثالث 2.

اجمال   ٥٥٢
 الصفوف

27.134 4.139 

 
 مهارة تجنب الخطأ

 3.834 29.336 الصف االول 222

 3.835 29.617 الصف الثاني 202

 4.954 26.092 الصف الثالث 2.

اجمال   ٥٥٢
 الصفوف

28.504 4.453 

 
 مهارة التخمين 

 4.236 15.400 الصف االول 222

 4.182 18.367 الصف الثاني 202

 4.257 19.783 الصف الثالث 2.

اجمال   ٥٥٢
 الصفوف

17.803 4.569 

 
 مهارة التفكير االستداللي

 4.844 28.718 الصف االول 222

 5.065 29.609 الصف الثاني 202

 5.005 27.082 الصف الثالث 2.
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مقياس الحكمة االختبارية 
 ومهاراته الفرعية

عدد 
 العينة

الصف 
 الدراسي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اجمال   ٥٥٢
 الصفوف

28.585 5.067 

 
 المقياس ككل 

 11.553 100.927 الصف االول 222

 11.075 105.601 الصف الثاني 202

 11.962 98.556 الصف الثالث 2.

اجمال   ٥٥٢
 الصفوف

102.026 11.837 

 (16جدول )
 يوضح نتائج تحميل التباين المتعدد التي تعزى لمتغير الصف الدراسي عمى مقياس الحكمة االختبارية  

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة ف

 2.22 10.460 169.613 2 339.225 مهارة تنظيم الوقت
 2.22 22.756 399.391 2 798.782 مهارة تجنب الخطأ

 2.22 29.629 528.201 2 1056.401 مهارة التخمين
 2.22 7.172 177.626 2 355.253 مهارة التفكير االستداللي
 -الصف الدراسي ) االول

 الثالث ( -الثانى
2936.722 2 1468.361 11.113 2.22 

( يتض  تحقق الفر  البحثي الراب  الهي يتن  عمت " 22من نتائج الجدول السابق )
توجتتتتد فتتتتروق هات داللتتتتة احصتتتتائية بتتتتين متوستتتتطات درجتتتتات طتتتتالب المجموعتتتتات الثالثتتتت  

الصف الثالتث ( عمت  مقيتا  الحكمتة االختباريتة تلتءى  -الصف الثان   -)الصف االول 
وهتتتي دالتتتة عنتتتد مستتتتوى  22.22٥=  إلتتت  متغيتتتر الصتتتف الدراستتتي."حيث أن قيمتتتة ) ف(

( أى أنتتت  توجتتتد توجتتتد فتتتروق هات داللتتتة احصتتتائية بتتتين متوستتتطات درجتتتات 2.22داللتتتة )
الصتتتتف الثالتتتتث( عمتتتت   -الصتتتتف الثتتتتان   -طتتتتالب المجموعتتتتات الثالثتتتتة )الصتتتتف االول 

مقيتتتا  الحكمتتتة االختباريتتتة لصتتتال  الصتتتف الثتتتاني الدراستتتي  وتتتتم استتتتخدام شتتتيفي  لملرفتتتة 
ق فظهتتتترت فتتتتتروق بتتتتين الطتتتتالب فتتتتي جميتتتتت  المهتتتتارات الفرعيتتتتة لمحكمتتتتتة توجهتتتتات الفتتتترو 
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التفكيتتتتر االستتتتتداللي(  -التخمتتتتين  -تجنتتتتب الخطتتتتأ  -االختباريتتتتة ) مهتتتتارة تنظتتتتيم الوقتتتتت 
 لصال  الصف الثاني الدراس  لطالب المرحمة االعدادية. 

لتتتتم تجتتتتد الباحثتتتتة دراستتتتات اهتمتتتتت بتتتتالفروق بتتتتين الصتتتتف الدراستتتت  لطتتتتالب المرحمتتتتة 
ادية   ووجدت اختالف نتائج الدراسات السابقة فيما بينهتا فتي متدى وجتود فتروق بتين االعد

( 0222متوستتطات درجتتات الطتتتالب تلتتءى لمتخصتتت  الدراستتي فنجتتد دراستتتة ابتتو هاشتتتم )
ظهرت نتائجهتا بلتدم وجتود فتروق هات داللتة احصتائية بتين طتالب المرحمتة الثانويتة ترجت  

( ظهتتتترت نتائجهتتتتا 022٥ودراستتتتة وادى )ادبتتتت  (   -إلتتتت  التخصتتتت  الدراستتتت  ) عممتتتتي 
بوجتود فتروق هات داللتة احصتتائية بتين طمبتة االقستام اللمميتتة بكميتة التربيتة فتي استتتخدامهم 

 لمهارات الحكمة االختبارية.  
ونتيجتتة البحتتث الحتتالي التتتي تؤكتتد عمتت  وجتتود فتتروق بتتين متوستتطات درجتتات طتتالب 

كتتتد عمتتت  رأي الباحثتتتة فتتتي الفتتتر  المرحمتتتة االعداديتتتة لصتتتال  الصتتتف الثتتتاني الدراستتتي  تؤ 
 المرحمتتتتة طتتتتالب لتتتتدى االختباريتتتتة الحكمتتتتة متتتتن مستتتتتوى وجتتتتوداألول لمبحتتتتث الحتتتتالي بتتتتأن 

 آختتر وقتتت متتن لتطبيقهتتا اللديتتدة الفتتر  متتن الطتتالب يستتتفيد لتتم إن كتتافي غيتتر االعداديتة
 االختباريتتة الحكمتتة مهتتارات الستتتخدام الحقيقيتتة الرغبتتة الطتتالب هتتوالء لتتدى تكتتون أن عمتت 
 ويستتتتخدمها يتبلهتتتا واستتتاليب طتتترق عتتتن عبتتتارة المهتتتارات فهتتته    االمتحتتتاني الموقتتتف فتتتي

 لهته  االعتدادى الثالتث الصتف طتالب امتتالك متن فبترغم االمتحتاني  الموقتف فتي الطالب
 استتخدام فتي الدراستي الثتاني الصتف تفتوق وظهتر أقتل  لهتا استتخدامهم كان لكن المهارات
 فاعميتتتة متتتدى قيتتتا  أهميتتتة عمتتت  يؤكتتتد ممتتتا الفرعيتتتة  هتتتامهارات وجميتتت  االختباريتتتة الحكمتتتة
 امتتتالك مجتترد عمتت  االعتمتتاد وعتتدم آختتر  وقتتت متتن االختباريتتة الحكمتتة مهتتارات استتتخدام
 .االختبارية الحكمة لمهارات الطالب
 : نتائج الفرض الخامس وتفسيرها اً خامس

درجتتات يتن  الفتر  الختتام  عمت  أنتت " توجتد فتروق دالتتة احصتائية بتتين متوستطات 
 -هكتور صتف ثالتث  -هكور صف ثتاني  -طالب المجموعات الست ) هكور صف أول 

انتتتتتاث صتتتتتف ثالتتتتتث ( عمتتتتت  مقيتتتتتا  الحكمتتتتتة  -انتتتتتاث صتتتتتف ثتتتتتاني  -انتتتتاث صتتتتتف أول 
االختبارية تلءى إل  التفاعل بين) النوع والصف الدراستي ("  والختبتار صتحة هتها الفتر   

ي  لمتلترف عمت  داللتة الفتروق بتين متوستطات قامت الباحثة باستخدام تحميتل التبتاين الثنتائ
هكتور صتف  -هكتور صتف ثتاني  -درجات طالب المجموعات الستة ) هكتور صتف أول 

انتاث صتف ثالتث ( والتفاعتل بيتنهم  وفيمتا  -اناث صف ثاني  -اناث صف أول  -ثالث 
( يوضتت  المتوستتتطات و االنحرافتتات الملياريتتتة ألفتتراد اللينتتتة الكميتتة عمتتت  22يمتتي جتتتدول )

( يوضت  نتتائج تحميتل التبتاين الثنتائي فتي درجتات 22قيا  الحكمة االختبارية   وجدول )م
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الطتتتالب عمتتت  مقيتتتا  الحكمتتتة االختباريتتتة التتتتي تلتتتءى إلتتت  التفاعتتتل بتتتين) النتتتوع والصتتتف 
 الدراسي (.

 (17جدول )
 اريةيوضح المتوسطات و االنحرافات المعيارية ألفراد العينة الكمية عمى مقياس الحكمة االختب 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد العينة الصف الدراسي          النوع
 

 الصف االول 
 11.44778 100.2941 51 هكور 

 11.71406 101.4746 59 اناث

 11.55339 100.9273 110 اجمالي 

 
 الصف الثاني 

 11.82352 104.1493 67 هكور

 10.04626 107.1967 61 اناث

 11.07550 105.6016 128 اجمالي 

 
 الصف الثالث 

 14.58990 102.8333 48 هكور 

 6.44752 94.3673 49 اناث

 11.96259 98.5567 97 اجمالي

 
 اجمالي 

 12.60551 102.5843 166 هكور

 11.04164 101.4793 169 اناث 

 11.83757 102.0269 335 اجمالي 

 
 ( 18جدول )

 التباين الثنائي في درجات الطالب عمى مقياس الحكمة االختباريةيوضح نتائج تحميل 
 التي تعزى إلى التفاعل بين) النوع والصف الدراسي ( 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ) ف 
) 

مستوى 
 الداللة

 غير دالة 1.296 164.604 2 164.604 النوع
 2.22 11.727 1489.652 0 2979.304 الصف الدراسي
النوع*الصف 

 الدراسي
2003.963 0 1001.982 7.888 2.22 
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( يتضتت  تحقتتق الفتتر  البحثتتي الختتام  التتهي يتتن  عمتت  22ومتتن نتتتائج الجتتدول ) 
أن  " توجد فروق دالة احصائية بين متوسطات درجتات طتالب المجموعتات الستتة ) هكتور 

انتتاث صتتف  -انتتاث صتتف أول  -هكتتور صتتف ثالتتث  -هكتتور صتتف ثتتاني  -صتتف أول 
اناث صف ثالث ( عم  مقيتا  الحكمتة االختباريتة تلتءى إلت  التفاعتل بتين) النتوع  -ثاني 

إنتتاث( و  -والصتتف الدراستتي (" حيتتث أن قيمتتة ) ف ( بالنستتبة لمتفاعتتل بتتين النتتوع )هكتتور 
الصتتتف الثالتتتث  ( دالتتتة إحصتتتائيًا   -الصتتتف الثتتتاني  -الصتتتف الدراستتتي ) الصتتتف األول 

ني أن  يوجد تفاعل بين المتغيرين ) النوع و الصف الدراسي( عم  مقيتا  الحكمتة وهها يل
االختباريتتة  أى أنتت  يوجتتد تتتأثير مشتتترك لكميهمتتا عمتت  درجتتة الطتتالب عمتت  مقيتتا  الحكمتتة 
االختباريتتة  بتتالرغم متتن اختتتالفهم فيمتتا بيتتنهم فتتي طبيلتتة الفتتروق فتتي متوستتطات التتدرجات 

انتتتاث ( غيتتتر دال احصتتتتائيا كمتتتا أظهتتترت نتتتتتائج  - حيتتتث نجتتتد أن متغيتتتر النتتتتوع ) هكتتتور
 -الصتف الثتاني  -الفر  الثالث لمبحث الحالي  ومتغير الصف الدراسي )الصتف األول 

( لصال  متوستط درجتات طتالب 2.22الصف الثالث  ( دال احصائيًا عند مستوى داللة )
  الصف الثان  كما أظهرت نتائج الفر  الراب  لمبحث الحالي.

 واملقرتحات ياتالتوص

 لتوصياتا  -أ 
 والمهتمين بالقيا  و التقويم. التربويين قبل من يةاالختبار  الحكمة بمفهوم االهتمام -
 وتدريبهم عميها. الطمبة لدى القدرة هه  تنمية -

 المقترحات -ب 
 الموقتف أثنتاء اإلجابة ورقة م  التلامل عم  كيفية الطالب تلميمي لتدريب برنامج وض   -

 . االمتحاني

 أخترى بمتغيترات ارتباطهتا ختالل متن جديتدة بدراستات االختباريتة الحكمتة مفهتوم إحاطتة -

 كالثقتة)  شخصتية أومتغيترات واالنتبتا ( واإلدراك )كالتصتور الملرفيتة القتدرات كالتهكاءأو

 . الهات تحقيق أو بالنف 

بمراحتل  بتاتوطال طتالب قبتل متن االختباريتة الحكمتة استتخدام متدى عتن بحتوث إجتراء -
 تلميمية أخرى.

 املراجع
 الهاشمية بالملرفة الجاملة طمبة وع  درجة . ( 0222 الوهر محمود ) و عميا  محمد أبو

 هلك وعالقة وتقديمها لالمتحانات اإلعداد بمهارات المتلمقة الملرفية وراء ما
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   األردنية الجاملة . إليها ينتمون الت  والكمية التراكم  وملدلهم بمستواهم الدراس 
 .2٥-2(  02دراسات اللموم التربوية  ) مجمة

 والحكمة الدراسة لمهارات التنبؤى البنائ  (. النموهج0222ابو هاشم  السيد محمد )

 والتحصيل االختبارية

 -022(   22) 2الثانوية. مجمة كمية التربية بالمنصورة   المرحمة طالب لدى الدراس 
020. 

أثر تنمية الحكمة االختبارية لطالب المرحمة اإلعدادية (. 0220حسين   عءة احمد )
عم  ثبات وصدق اختبار تحصيمي ف  مادة اللموم. رسالة ماجستير  كمية 

 التربية  جاملة بن  سويف.
. النفسية و التربوية واالجتماعية مناهج البحث ف  اللموم .(0222خطاب  عم  ماهر )

 صرية.الطبلة الثامنة   القاهرة   األنجمو الم
 القطرية  الوطنية المجنة . االختبارات تقديم استراتيجيات تدري  . ( 022٢ دودين  حمءة )

 . 222-220(   20٢ )  التربية مجمة   واللموم والثقافة لمتربية
وتخصص   الطالب بنوع وعالقتها االختبارية الحكمة . ( 0222 ) حسن ردادى  ءين

 .٥1-2(   .٥  ) بالءقاءيق التربية كمية مجمة . الدراس  وتحصيم 
 . المشكالت الدراسية م  لمتلامل المصغر النفس  ( . االرشاد0222ءهران  محمد حامد )

 الكتب.  عالم   القاهرة
(. القيا  والتقويم في اللممية التدريسية. دار االمل لمنشر  022٢عودة   احمد سميمان )

 االردن.
المتميءين  الطمبة لدى االختبارية الحكمة ستوىم (. قيا 0222مطمك  فاطمة عبا  )

 في  )مقارنة دراسة( اإلعدادية  المرحمة االعتيادين من وأقرانهم والمتميءات

 -٢22(  2.نينوى. مجمة كمية االداب   جاملة الموصل  )  مركءمحافظة
٢.2. 

سي (. مهارات الحكمة االختبارية وعالقتها بالتحصيل الدرا022٥وادى  عفاف ءياد )
لدى طمبة كمية التربية/ ابن الهيثم لملموم الصرفة. مجمة البحوث التربوية 

 .٥00 -0.٢(   ٥2والنفسية بكمية التربية ابن الهيثم  جاملة بغداد  اللراق   )
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