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الحكمة االختبارية لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة سامراء 

 وعالقتها باالنهماك بالتعلم والتوتر النفسي
 أ.م.صاحب أسعد ويس الشمري / جامعة سامراء /  كلية الرتبية

sahebasaad@gmail.com  
 الممخص

هدددالاحث ددثلاح ددعحفلحمسروددالمكدد االلاح رمددالاالن ثعر دداالااالم،مددعتلوددفلاحدد سدىالااح ددا رلاحم كددفلحدددالل دثددال
احدراكعتلاحسد علوفلجعمسالكعمراءلعدىلاوقللم غ دراتلاحسكدىالااحجدمسالااحسمدرالامامدالأىلو درلمامداال
لللللللللللللااحرشدددالعدددقلاحسن دددالثددد قلاح رمدددالاالن ثعر دددالااالم،مدددعتلودددفلاحددد سدىلااح دددا رلاحم كدددفالثدغدددتلع مدددالاحث دددث

(ل عحثًعلا عحثًاال ىلان  عرهىلثصارةلعشاائ المقل دثالاحدراكعتلاحسد علوفلرد الاح رث االَ َثَقلاحثع دثلل50)ل
لللللللللل(الامس دعسلاالم،مدعتلثدعح سدىلإعددادللMellman & Ebelعد ،ىلان ثعرلاح رمدالاالن ثعر دالحددم دمعقلاال ثد ل)ل

(الاثمسعحجددالل3500(الرمددعلاكدد سم لاحثع ددثل عئمددال  ددعسلاح ددا رلاحم كددفلحدددل)لأثددالأكددسدلل3502)لاحزعثددفل
احث عمعتلثعك نداىلاح رراراتلااحم اك عتلااالم راوعتلاحمس عر االااالن ثعرلاح عئفالامسعمد لار ثدع لث ركداقال

ل(ال اص لاحث ثلإحى:لKendalls tau_b لاح ثع قلاأل عديالامسعم لش   هالامسعم لار ثع ل)لا  د 
أقلع مالاحث ثل  م علثمك االلج دلمقلاح رمالاالن ثعر االمعلاجادلودراقلذاتلدالحدالإ صدعئ الو ،دعل كدبل -

ئ ال كدبلم غ درلم غ رلاحسكىلاحصعححل دثدال كدىلاحدغدالاحسرث داالث ممدعلحدىل ردقلهمدعتلودراقلذاتلدالحدالإ صدع
 .احجمسالام غ رلاحسمرالام غ رل)لماماالو رلمامال(

 م ددزتلع مددالاحث ددثلثمكدد االلم اكدد لمددقلاالم،مددعتلثددعح سدىالمددعلعدددىلاجددادلوددراقلذاتلدالحددالإ صددعئ الو ددهل -
  كبلم غ رلاحسكىالام غ رلاحجمسالام غ رلاحسمرالام غ رل)لماماالو رلمامال(.

اح ددا رلاحم كددفالمددعلعدددىلاجددادلوددراقلذاتلدالحددالإ صددعئ ال كددبلل  م ددعلع مددالاحث ددثلثمكدد االلمددمن  لمددق -
 م غ رلاحسكىالام غ رلاحجمسالام غ رلاحسمرالام غ رل)لماماالو رلمامال(.

الل اجدلعن الار ثع  الذاتلدالحالإ صعئ الث قلاح رمالاالن ثعر الثرعوالاك را  ج ع ،علمعلر لمقلاالم،معتل -
 ثعح سدىالااح ا رلاحم كف.ل

 الكممات المفتاحية: االختبار التحصيمي، الحكمة االختبارية، االنهماك بالتعمم، التوتر النفسي.
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Test wisdom of Postgraduate Students at the University of Samarra and its 

relation to the Engagement of learning and psychological tension 

 

Assistant professor 

sahib Asaad Weis Al-Shimarri 

Abstract 

The aim of the present research is to identify the test wisdom and the engagement 

with learning and psychological tension among postgraduate students at the 

University of Samarra according to the variables of the department, gender, age, 

and whether students are employee or non-employee. The study also attempts to 

identify the relationship between the test wisdom and the engagement with 

learning and psychological tension. The research sample consisted of (75) 

postgraduate students randomly selected from college of Education. The 

researcher applied the test–wisdom of (Mellman & Ebel) and the scale of 

engagement with learning preparation by (Al-zaabi 2013). In addition, the 

researcher used the list of the psychological stress of (Abu Assaad 2011). For 

processing data, frequencies, averages, standard deviations, T. test, Pearson 

correlation coefficient, analysis of the mono-variance, the coefficient of Schiffe 

and correlation coefficient (Kendalls tau_b) were used. 

The research results revealed that the study sample has a good level of test 

wisdom with differences of statistical significance according to the variable of 

the department in favor of the students of the Department of Arabic language. 

However, there were no statistically significant differences in sense of students’ 

gender, age and employee or non-employee students. The study sample was 

characterized by an average level of learning involvement, with no significant 

statistical differences according to the department variable, gender, age, and 

employee or non-employee  variable. The research sample revealed also a low 

level of psychological tension with no statistically significant differences 

according to the department variable, gender, age, and employee or non-

employee variable. There is no a significant correlation between the test wisdom 

of all its strategies and the engagement with learning and psychological tension. 

 

Key words: Eligibility Test, test-wisdom, engagement, Psychological tension. 
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 الفصل األول
 : ملكمة البحثأوالً 

  عك،علالل مرقلمن م ،علمثعشرةالاحرقل جبللاحمن د الاح فل  عا لاالن ثعراتلااحمسدامعتلإقلاحم،عرات
للاك ننص،ع لأداة ل دعىثااك ا لاح ردلا(لان ثعرل)لمس ما لثسدرة لاحم سدق لاحسرار لاام نرهللا س مد ا مرمها

احسد دلمقلامعلذحتلوإقلالر عءةلهذهلاألداةلاك  سعث،عالاعدىاح فل ىلحدسدراتلااحم،عراتالعدىلاحمسدامعتل
ل  للأالاحم،عرةلاح فلالل   ر لأقل شعرتلوفلاحسدرةلاحساام لاحمك سداا ل د وفلماعللس قلأال كعهىاحمسعكاا

عدىللح عحباا دلمقلهذهلاحساام لهالاح رمالاالن ثعر الاح فل سمفل درةلالا ث سالاالك جعثالح،ذهلاألداةا
لد صا لعدىحلااالن ثعرلعمدلاح سعم لمعاضعلاحاللانن ثعراحمن د الحلدةلمقلاحنصعئصلااألشرع االك  ع

لععح ا لوس لدرجا لاحسدم ا لحمسدامع ه لاح عحبلم  جا لهذا ل   ر لأقل  ص لعد ،ع للأرثرلممع (Mutua, 
ل.(ل 12 :2009

ل لم،عرة لحد ،ى لالل اجد ل د لمقلاح دثا لرث رة لاحث ثلإقلمكثا ل ثرزلمشردا وفلاح سعم لمعلاالن ثعراتلاممع
لاح سل لاالن ثعراتا لمع ل سعمد،ى لوفلاحمك االلاح  ص دفلإحىل ر سا لاح راقلث م،ى ل  رِجع ل د لممع احدراك اا
الن نالاحمك االلاح  ص دفلعمدهىالإذلأقلاحدرجالاحم،عئ الحد عحبلوفلرث رلمقلاأل  عقلالل سرسلوس ل

لث ل رجعلحمدالل لاحدراك اا ل كمىلمدالل مرم،ىلمقلاحمعدة لمع ام نتلاح دثالحم،عراتلأنرالل دن لضمم،ع
ل(.ل6:لل3555ثعح رمالاالن ثعر ال)لعثداحر  ىلا اكاال

اعمدمعل  عا لاحم سدم قلثذ لاحمز دلمقلاحج،دلإلمجعزلأمرلمعلاعسد،ىلمشغا الا شسراقلثعحسدقالاأجكعدهىل
 سعمفلاح ا رلاحم كفالوإقلاألداءلهمعلحقل راقل ث س ًعلأثدًاالألمهلك راقلأشثهلثم عاحالاح ازلوفلكثعقلاهىل

قلهؤالءلاحم سدم قل دل راماقلممقلععشاال ر داقلدرعلمقلاح د دلاحثس  الاعدىلاحروىلمقلإقلهمعتلاحسد دلم
لامؤثرًال ل ثسىلماجادًا لحرمه ل س سداقلأمهلأمرلمس عدا لأم،ى لحدرجا ل سعماقلاح ا راتلااحضغا لاحمك مرةا اهى

ك م،رلوفلأيل(لاح ا رلاحرعمقل)لثصارةلرث رةالألقلهذالاحماعلمقلاح ا رلاحم كفلاحذيل  دقلعد هلاحسدمعءل
اح ا رلهالاحسعم لاألكعكفلوفلاحسد دلمقلذحتلإقللا(ل05:ل3503معر معالل)ما الاك ثمعئفلأالصعدىل

لوفل لاحم سدم ق لر عءة لضسا لوف ل ك،ى لاالض راثعت لهذه لوإق لاثعحمسعث  لااحجكم اا لاحم ك ا االض راثعت
مشع ع ،ىلاح سدم الاحمن د االامم،علاالن ثعراتلاح فل راقلضمقلمكثثعتلاح ا رلاحم كفالامقلعاام لز عد هل

ععالأثرهالألقلاالن ثعراتلامعل  ر بلعد ،علمقل  د دلمك سث لاحم سدم قلأالماعلدراك ،ىالأال ثاح،ىلا ض
(لذحتلاألمرلث ررةلمؤكسلل3505مقلعدمهلوفلدراكالمس ماال ضّنىلمقلاح ا رلاحم كفالا  كرل)لمعر معل

لاح ال لاحسع  فلاحذيل مث لثؤرة لوسدمع لثأقلرد ل( لهعمزلك د ع لأث عثلاح ا رل)  رلاحم كفلهالح سلم  جالعدى
لحد دثالث لم  جالحر   ال  ك رمعلح،ذالاحما ا.
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ل(للCirica & Jovanovicb)للك ر رعلا اوعماو  شبلا مشألاحمشردالاألكعك الوفلاالم،معتلثعح سدىلرمعل رال
للمق لعدىلأهم ا لحد أر د لاح سد م ا لأص عبلاحك عكا لاح فل ثذح،ع ل مع  لث قلاحج،اد ام،معتلاح دثالاجاد

لال لثعح سدى لاح سد ىا للرعد م  قاحثع ث قلاألاج،اد لا مم ا لاح سد ى لاث قلااحممعرك قلاحذ قل  سعمداقلمع اح دثاا
ل.ل(لل Cirica & Jovanovicb, 2016: 187 - 194)لاحاا علاح س سفلوفلاحمؤككعتلاح سد م ال

ااالم،معتلثعح سدىلااح ا رلاحر لذحتل  مث لمشردالاحث ثلاح عحفلوفلاح سرالعدىلمك االلاح رمالاالن ثعر ال
لاح رمال لوف لاحم كف لاح ا ر لاك،عى لمدال لعق لاحرشا لم عاحا لاوف لاحسد عا لاحدراكعت ل دثا لحدال احم كف
االن ثعر االاه ل  دن لاالم،معتلثعح سدىلرسعم لمك،ىلوفلاح ا رلاحم كفالأالوفلاح رمالاالن ثعر االمقل

  قلأعدىلمك االلدراكفلحدم سدم ق.أج ل  د دلأوض لاحمراالاح فل  ا علأقل ك،ىلوفل  س
 ثانيًا: أهمية البحث

اح،دالاحرئ سلحدسمد الاح سد م الهال  س قلاحممالاحشعم لحدم سدىلامقلثىلاحمج معالث  ثل صثحلهذالاحم سدىل
لمقل لاحسد د لدراكا لممه ل   دب لذحت لاح  س ق لو ها ل اجد لاحذي لاحاك  لوف لا أث ر لاوععد ا لام عج ععم 

ذاتلاألهداالاح سد م الاحمن عرةلثسمع االااح فلمقلاحم ا علأقل ممالحد هلا   سقلوفللاحماضاععتلاحدراك ا
أدائهلثسدلا معىلدراكالماضاعلمس قالامقلأج لاح سرالإحىلمدالل  سقل دتلاألهداالاللث دَّلمقل  عسلذحتل

ل(.ل055:لل3552احمداللثعالن ثعراتلاح  ص د الاحمن د ال)لم مادال
لاح  ص د ا لاح سا ىللااالن ثعرات لوف لاك سمعاًل لاألداات لأرثر لألم،ع لاحم سدى ل  عة لوف لرث رة لأهم ا  ر كب

اح رثايالاهفل ك سم لنن لاحسعىلاحدراكفلحغع عتلمن د االرعح شن صلأالاح صم الأالاح اج هلأال  د دل
لمك االلمس قلأالحنم سع لإحىلمك االلأعدىالرمعلأقلأم،عل ؤديلعدةلامعئالمم،ع:

ح  ص د الام  الداوس ال ا االإذلهمعتلاحسد دلمقلاحدراكعتلاح فل ش رلإحىلار  ععلمد املدلحنن ثعراتلا0
لوفلداوس الاح دثالم الاح سدىلردمعلا  ربلماعدلاالن ثعراتلاحدراك ا.

دل زادلاحمسدىلث غذ الراجسالامسدامعتلعقلمدالل سدىلاحم سدم قالامداللمنئمالأكعح بلا رائقلاح در سل3
لده.احمك سمدالمقل ث

ل ، ىلث  د دلاح راقلاح رد الث قلاحم سدم قالاهفلمس الأكعك الحاضعلعنجعتلممعكثالأال سعم لكد ىل2 د
ل(.ل75:لل3505معلهذهلاح راقل)لعمرلاونرالااحكث سفلا ررفال

رمعل دسبلاالن ثعراتلاح  ص د الدارًالرث رًالوفلمكععدةلصعمعلاحسرارلاح رثايلعدىلا نعذلاحسد دلمقلل
مث :لام سعءلاألورادلاحم  ا  قلحدراكالمس مالأالحدثسثعتلاحنعرج الأالاحممحلاحدراك االأال شن صلاحسراراتل

ا  د دلاحذ قل سعماقلمقلث ءلاح سدىالمقلأج لركىلاحك عكعتلاحنعصالثمسعمد ،ىالأالاح روعلمقلمك االل
ل ل)لكد معقا لأالاع عءلش،عداتلاح نرجلاو رهع لوسدل جل072:ل3505إحىلآنرا لاحذا عازتلاالن ثعراتل(ا
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اح  ص د الاأكئد ،علوفلأهم  ،علرام،علمجردلعثعراتلاثمادل  ىلمقلننح،علاالك  ،عىلعقلماضاعلمس قالأال
اك ننصلمسدامعتلم ددةالوأصث تل سدلمث راتلعسد الا سث ر ال  مىلثأهم  ،علمقلرام،عل ممفلجاامبل

ل لاحسث ديا ل) لاحم سدم ق لحدال ل3500عد دة لذحل302: لضمق لامق لهذهل(ا لمع ل سعمد،ى ل ر سا ل  ى ت
االن ثعراتلاح فل  ماعلح شم لاحماضاععتلاحمن د االا  ىل ك   علأقل غ فلاألهداالاح رثا الاحمن د ال
لوفل لمقلاحم،عرة ل   دبل درًا لوإم،ع لاحدراك اا ل   دبلمقلاحم سدم قلاك  سعبلاحمعدة لارمع احماضاعالكد ًعا

لمعل كمىل)لاح رمالاالن ثعر ال(.اح سعم لمعلهذهلاالن ثعراتلاحمن د الأال
ا دسبلاح رمالاالن ثعر الدارًالم،مًعلوفل  عةلاحم سدىالاذحتلالر ثع ،علثعحسد دلمقلاحم غ راتلاح فلل

 & Diamond ؤثرلثشر لرث رلوفل مم الاحجعمبلاحسسدفلااحمسروفلحدم سدىالإذلأشعرلدا مامدلاال  عمزل)ل
Evans, 1972: 145 - 150لاالن ثعر الاثس لاحم،عراتلل لث قلاح رما لار ثع  ا لإحىلاجادلعن ا )

األكعك الحدذرعءالاروعلاحمك االلاح  ص دفلحدم سدم قالاذحتلأ ضًعلممعلأشعرتلإح هلاحدراكعتلاحمن د المث ل
:ل3552(الادراكال)لأثالوادةالل75:ل3555(الادراكال)لعثدلاحاهعبالل22ل-ل0:ل3553دراكال)لرداديال

 ,Ubangha(الادراكالأثعمجعلامعر مدالاوعرارديل)لل233ل-ل370:ل3502ادراكال)لااديالل(ال036
Makinde, & Fakorede, 2013: 54 - 65لم زاتلل لضمق ل دن  لاالن ثعر ا لاح رما لأق لرمع (ا

ل-ل066:ل3557احم سدم قلاحم  ا  قلااحم م ز قالاذحتلمعلأاض  هلدراكعتلعد دةلمث لدراكال)لم دتال
(الارذحتل ؤديلاح رمالاالن ثعر الأداارًالأنراللو رلل352ل-ل320:ل3502اكال)لكد معقال(الادرلل072

(لإحىلأقلاال جعهعتللMckay & Doverspike, 2001: 67مثعشرةالإذل ش رلمعتلرعيلاداورلكثع تل)ل
ل لا مرم،ى لاح دثا لالر كعب لم  جا لاإل جعث ا لم ا ل  غ ر لااالن ثعرات لاحمااد لثس  لم ا لحد دثا مقلاحكدث ا

 :Mustapha, 2014اك نداىلاح رمالاالن ثعر الوفلأممع لمن د المقلاالن ثعراتالا ش رلمص  ىل)ل
لار كعبلل44 – 41 لأهم ا لحمسروا لاحمسدم ق لحدال لاعف لندق لضرارة ل رال لعمدمع لذحت لمق لأثسد لإحى )

لاحمسدم قلث در بلاحم سدم  لأقل ساى لاالن ثعر االارذحتلإمرعم ا قلعدىلار كعبلاحم سدم قلحم،عراتلاح رما
لم،عراتلاح رمالاالن ثعر ا.

اح كتلاح رمالاالن ثعر الحا دهعلمقل   رىلوفلمك االلاألداءلعدىلاالن ثعراتلاح  ص د الث لهمدعتلاحسد ددل
مدددقلاحساامددد لاألكعكددد الاألندددرالالارثمدددعل رددداقلاح دددا رلاحم كدددفلعدددعمًنلم،مدددًعلاأكعكددد ًعلودددفلم دددعئ لاالن ثدددعراتل

لاح  صددد د االذحدددتلأقلأهم دددالاال ن ثدددعراتلاصدددساث ،علادارهدددعلودددفل  د ددددلمكددد سث لاحمددد سدىل ضدددسهلودددفلما دددا 
لام سعح دًعال ددل جسددهلو ددرل دعدرلعددىلاألداءلثصدارةلصدد   االأالمااج،دالم  دثدعتلاالن ثدعرلثصددارةل مشد اق 
ر دداءةالإذلأقلاح ددا رلاحم كددفل مشددألعمدددمعل  سدددلاح ددردلاحمسدددرةلعدددىلمااج،ددالاحصددساثعتلااحماا ددالاالع  عد ددال

رلاالع  عد الاح فل مرلث،عالألقلاإلمكعقلاحكايل  ا رل معمًعلرعإلمكعقلو رلاحكدايالمدعلودرقلااضدحلهدالاو 
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أقلاحكدددايل رددداقلااع دددًعلا دددعدرًالعددددىلمااج،دددالهدددذالاح دددا رالا سمددد لعددددىلاحددد ندصلأالاح ن  دددالمدددقلأكدددثعثهل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللامصددددددددددعدرهلث ددددددددددرق لعدددددددددددةالاع مددددددددددعدًالعدددددددددددىلم كددددددددددهالاثعكدددددددددد سمع لمددددددددددعل  دددددددددداورلمددددددددددقلمس مددددددددددعتلمن د ددددددددددا

ل(.ل63:ل3505)لاحد داحال
رمعلأصثحلحم ،اىلاح ا رلاحم كفلأهم الرثراللالر ثع هلثمن دالأاجهلاحمشع عتلاحثشر االألقلر لل

لاحسدرل ن دال لأىلم ك ًعالاهذا لاح ا رلعضد ًع عم ل   عجلإحىل درلمس قلمقلاح ا رلألدائهالكااءلرعقلهذا
 لااحمشع عتلااحم  دثعتالاان نال ث سالر لمم،عالاان نالاحشنصلااحما االا  دقلثعن نالاألعمع

عدىلهذالاحسدرلمقلاح ا رل)لاح دلاألمث لحد ا رل(الوعألداءلك ثسىلوفل عحالز عدةلردمعلار  علاح ا رلاحم كفل
لاح ا رلإحىلثدء لاح دلك ؤديلز عدة لاح دلاألمث لحد ا رل(الاثسدلهذا اام نقلاح أث رللإحىلمك االلمس قل)

احكعحبلحد ا رلعدىلاح ردالااك مرارلاحز عدةلك ؤديلإحىلهدرلاح ع االا را قلاحمشرنتلاحص  ا:لاحم ك ال
ل(.ل23ل-ل0:ل3552مم،علااحجكم ال)ل كقال

ا سدل  س قلأرثرل درلممرقلمقلام،معتلاحم سدم قلثعح سدىلدان لاحسعععتلاحدراك المقلأهىلم عحبلل
سدلمقلأهىلاح  د عتلاح فل ااجهلاح سد ىالإذلأقلاالمدمعجلااالم،معتلاحرعم لوفلاألمش الاح سدىلاح د ثالا 

لا ك،ىلوفلروعلمك االلاح  ص  ل لاحمث ررةا لاحذيل ندقلاحسسا لاحمثدعا اح سد م ال ؤديلإحىل  س قلاح سدى
لااألم لثعحساام ق لاإلنن  لمق لا  د لاألرعد م اا لاحذات لم ،اى لمق لا  ّكق لا روع لاحنعصالاحدراكفا مما

ل(.ل222ل-ل260:ل3500ثعحمؤككعتلاح سد م ال)لاح رثفال
(لرمعلاردلSkinner, Furrer, Marchand & Kindermanا اضحلكرمرلاو ررلامعرشعمدلارمدرمعقل)

لاحزعثفل لاحكعثسالاثدا الل3502وفل) ل اض اقلأقلاحثع ث قلنن لم،ع الاألح  ا لأهم الاالم،معتلعمدمع )
لا  س لاح عح ا لعدىلاألح  ا لأمه لإذ لاحمجعحا لوفل  س ق لأكعس لععم  لاح سدى لم،معت لوف لاالم،معت لأق لعدى اا

لااح ااوقل لاحدراكاا لعدى لاحماامثا لثمم  ل مثئ لاحثس د لاحمدال لاعدى لاح دثاا لث  ص   ل مثئ لاحسص ر احمدال
رثرلمقلاألرعد مفالرمعلإقلممعل اضحلأهم الاالم،معتلأ ضًعلأقلممعرك هلحد ،ىلاح رصالحد سدىلااالك  عدةلأ

احمعدةلاحسدم الاح فل سدم،علاحمسدىلأثمعءلاحمشع عتلاح سدم االاهىل  م ساقلثدعىلاحمسدم قالاثسن عتلإ جعث ال
لاال  صعديل لاحمك اال لعق لاحممر لثغ  لثه لاح مثؤ لأا لاح  ص دفا لاحمك اال لروع لوف ل ك،ى لممع مس،ىا

لااح ل333:ل3502ااالج مععفلحد دثال)لاحزعثفال (للYekta & Alighadrج،عدرل)(الا دلأردلذحتل ر ع
عدىلأقلإذلالاحد دثلأالاح  ص  لااألداءلاألرعد مفلم،معتث قلمرامعتلاالل ا عًللهمعتل راث عًلعمدمعلأشعرالأقل

الرمعلأقلمف رعدألاحكدارفلااحسع  فل دل ؤديلإحىل راجعلوفلداوس الاح عحبلحدمشعررالوفلاحسم لااالم،معتل
 عالتلاح سدىال ؤديلإحىلز عدةلاحغ عبلاحمدركفلاامن ع لاحج،دلعدىلاحماادللوفاحسع  فللضسالاالم،معت

 .(ل Yekta & Alighadr, 2016: 203 - 211)احدراك ال
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رمعلاللممكىلاإلشعرةلإحىلمعل  مىلثهل دثالاحدراكعتلاحسد علمقلأهم الثعحغاالرام،ىل مثداقلمااةلاحشثعبل
لحسدمفلألم ك،ىلامج مسع ،ى.احم  اقلاحذيل سّا لعد هلوفل  س قلاح سدىلا

 ثالثًا: حدود البحث 
لل لاح رث ا لرد ا لوف لاحمعجك  ر ل/ لاحسد ع لاحدراكعت ل دثا لمق لثس ما لاح عحف لاحث ث جعمسالل–   دد

   .3505/3502كعمراءالحدسعىلاحدراكفل
 رابعًا: أهداف البحث

ل0 لجعمسا لوف لاحسد ع لاحدراكعت ل دثا لحدال لاالن ثعر ا لاح رما لمك اال لمسروا لم غ راتلد ل لاوق لعدى كعمراء
لاحسكىالااحجمسالااحسمرالامامالأىلو رلماما؟.

لم غ راتل3 لاوق لعدى لكعمراء لجعمسا لوف لاحسد ع لاحدراكعت ل دثا لحدال لاح سدى لوف لاالم،معت لمك اال لمسروا د
لاحسكىالااحجمسالااحسمرالامامالأىلو رلماما؟.

لو2 لمسروالمك االلاح ا رلاحم كفلحدالل دثالاحدراكعتلاحسد ع فلجعمسالكعمراءلعدىلاوقلم غ راتلاحسكىالد
 ااحجمسالااحسمرالامامالأىلو رلماما؟.

لاحدراكعتل2 ل دثا لحدال لاحم كف لااح ا ر لاح سدى لوف لااالم،معت لاالن ثعر ا لاح رما لث ق لاحسن ا لعق لاحرشا د
لاحسد علوفلجعمسالكعمراء.

 خامسًا: تحديد المصطمحات
 ـ الحكمة االختبارية 1

اث شابلاال ث ل(لثأم،عل درةلمسرو المر كثال مث لمجماعالم،عراتلاالك  عدةلمقلنصعئصل سّرو،عل)لم دمعقل
ل ل) لدرج ه لح  ك ق لاالن ثعر لأثمعء لاحم  اص ل ك ندم،ع لاح ف لاالن ثعرا  & Millman, Bishopما ا

Eble, 1995: 46ل(.ل
لل لاحسمد عت لو ه ل  زامق لم سددة لأثسعد لمق لم راق لم كف لثمعء لثأم،ع: لمجا ق لمعلا سّرو،ع احم ك ا

ل(.لNguyen, 2003: 11احمشع عتلاحسسد الحد سعم لمعلاالن ثعرل)ل
لثأم،ع:لاح ر سالاحذا  الاح فل  ضمقل  عع لمجماعالمقلاحم غ راتلاحداند الل لاحثع ثلممر ًع ا سّرو،ع

ىلاحنعصالثعح ردالااحنعرج الاحنعصالث ر سال سد ىلاالن ثعرالانصعئصلااضعلاالن ثعرالاهذهلاح ر سال ك،
لوفلروعلدرجالاح عحبلأثمعءلاألداءلعدىلاالن ثعراتلاح  ص د ا.

لاح عحبلعدىلان ثعرلل لاح سر الاإلجرائفلحد رمالاالن ثعر الو  مث لثعحدرجالاح فل  ص لعد ،ع أمع
لاح رمالاالن ثعر الاحمك ندىلوفلاحث ثلاح عحف.

ل
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لـ االنهماك بالتعمم2
ل لها لاألثسعد لم سدد لثمعء لمشعررا لإحى ل  ش ر لاح ف لاح سدى لمشع عت لوف لااحمثعثرةالاح دثا لاحج،دا لث ق  رااح

لاحمشعررالال لااح معسلمعلاحسدقلا(فلاحكداراالم،معتل) للااحمد لإحىلار  ععلااله معى لاالم،معت)احممن  ل
للاحمسروفلأالاالم،معتلإحىلاح رر زلااح  ر رلاالك را  جفلا(احسع  ف (Veiga, Reeve, Wentzel, & 

Robu, 2014: 38 - 57 ل(.ل
لا  ععدهلمعلاحمشع عتل لاحمثعشرلاحمثذا لمقل ث لاح عحبلنن ل ااجده لاحج،د لثأمه: لاحثع ثلممر ًع ا سّروه

لااحم  دثعتلاحمن د الدان ل ععالاحدرس.
لمس عسل لعدى لاحم  اص لعد ،ع ل  ص  لاح ف لثعحدرجا لو  مث  لاح سدى لوف لحنم،معت لاإلجرائف لاح سر ا أمع

لاحمك ندىلوفلاحث ثلاح عحف.االم،معتلثعح سدىل
لـ التوتر النفسي3

هالردلوس لمسعرسل  نذهلاألورادل جعهلاحضغا لاحنعرج الاح فل دسىلعدىلعع س،ىلااحضغا لاحداند الاح فل
ل(.ل055:ل3502 ثسث،علاحم سل)لراثرلاثعحمرال

حبلثس لأاجهلاحمشع عتلا سّروهلاحثع ثلممر ًعلثأمه:لاالك جعثالاح ك احاج الااحم ك الاح فل ااجهلث،علاح ع
لاحمن د االاالج معع المم،علااالم سعح الااألرعد م ا.

لاحم كفل لاح ا ر لمس عس لعدى لاح عحب لعد ،ع ل  ص  لاح ف لثعحدرجا لو  مث  لحد ا ر لاإلجرائف لاح سر ا أمع
لاحمك ندىلوفلاحث ثلاح عحف.
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 الفصل الثاني
 أواًل: اإلطار النظري

ىل(لعمدمعلثّ قلررامثعخلأقلاح رمالاالن ثعر ال سدلكمال0726ععىل)للاح رمالاالن ثعر الم ،اىل رجعلإحى
دائمالحداللمقل شعرراقلوفلاالن ثعراتلاحمن د االذحتلإقلثسض،ىل مجحلوفلاك سمع لا  ا رلأكدابلمممىل
لعد ،عل حإلجعثالعدىلاالن ثعرلث  ثل  صداقلعدىلدرجالأعدىلمقلاحدرجالاح فلمقلاحم ا علأقل  صداا

ىل(لأردلثارمدا تلأقلاح رمالاالن ثعر االااحسدرةلاحسعمالاح فل0700هىلاحمسروفالاوفلععىل)لم  جالحمك اا
(الل03:ل3505 م در،علاح ردلح ،ىل سد معتلاالن ثعرلااح سعم لمس،عل ؤثراقلعدىلدرجالاالن ثعرل)ل معدال
لإقلاح رمالاالن ثعر ال ش رلإحىل درةلثس لاحم سدم قلاكس ،ىلحد صا لعدىلدرل جعتلأعدىلوفلماض ًع

لإحىلمعل اجدلوفلثمادلاالن ثعرلمقلمؤشراتل)ل لم ،اىللVanchu, 1990: 2االن ثعراتالاك معدًا (لاَثِسفَّ
ىل(لح  ىل  د دهلعدم ًعلاعمد ًعلا  د دلأثسعدهلمقلنن ل0760اح رمالاالن ثعر الم ،امًعلععمًعل  ىلععىل)ل

ل ل) لاال ث  لاث شاب لم دمعق لدرجعتللMillman & Bishop & Ebelأث عث لالن نا لععمًن لثسّدهع )
ل(.ل03:ل3505االن ثعرالا درًةلمسرو الم ددةلاألثسعدل ك ندم،علاحم سدىلأثمعءلاالن ثعراتل)ل معدال

ا ك ندىلاحم سدىلاحذيل راقلحد هل درلععحفلمقلاح رمالاالن ثعر المجماعالمقلاحم،عراتلااالك را  ج عتل
لمم،ع:أثمعءلاالداءلوفلاالن ثعراتلاحمن د الال

دلاح نم قلاحذرفلاحسعئىلعدىلاك نداىلاحم ع  حلااحممث،عتالااحذيل ن دالعقلاح نم قلاحسشاائفلاحذيل ج بل0
و هلاحم سدىلعقلاحكؤا لداقلأيلم عاحالحد  ر رالأالاالم ثعهلأليلمؤشرلأالم  عحلمقلاحممرقلأقل كععدهل

لاحم سدىلمعل دف:لوفلاإلجعثاالامقلأهىلاحم ع  حلأالاحممث،عتلاح فل دل ك ندم،ع
لألدلاجادلثدائ لو رلمسساحال)لمؤردلعدىلص  ،عل(ل ك ثسدهعلاحم سدىل.

لبلدلاالن نالاحدغايلحدثدائ لأالاإلجعثعت.
لجلدلاجادل شعثهلوفلاحمسعمفلث قلاحكؤا لااإلجعثا.

لدلدلاجادلثس لم ع  حلاإلجعثالعقلكؤا لمعلوفلوسراتلأنراللمقلاالن ثعر.
ل جمبلاحا اعلوفل3 لار الد ل كدى لعمد لمقلنن ل دا قلاحمسدامعتلاح فل نشىلمك عم،ع األن عءلا دارر،ع

اإلجعثال)لإذالرعقلذحتلمكما ًعل(الااح رر زلوفلإجعثالكؤا لاا دلوس الاا ثععلاح سد معتلاحمر اثالااحش ، ال
عثعتلج دًالإذالج دًاالا رتلمكع النعح الوفلار الاإلجعثالعسبلاالم ،عءلمقلإجعثالر لكؤا المراجسالاالج

ل ثسىلاحمز دلمقلاحا تالااإلجعثالثعألكدابلاحذيل  ضدهلاحمص ح.
ل مم ىلا تلاالن ثعرلمقلنن ل راءةلم رداتلاالن ثعرلرعمدالوفلثدا الاالن ثعرلا ث لاحثدءلثعإلجعثاال2 د

ااإلجعثالعقلا سد رلاحا تلاحنزىلحإلجعثالعقلر لكؤا المرا ثالاح سدىلوفلاإلجعثالثصارةلا   المم مماال
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األكئدالاح فلح،علأعدىلاحدرجعتلأااًلالااإلجعثالعقلاألكئدالاألك، لثىلاالم سع لإحىلاألرثرلصساثاالار عثالل
ل(.ل22ل–ل32:ل3555األورعرلاحرئ كالوس لوفل عحالض قلاحا تلاحمنصصلحإلجعثال)لعثدلاحاهعبال

ل(لأقلهذهلاالك را  ج عتل مدرجلأكعكًعل  تلعماام قلرئ ك قلهمع:لSarnacki 1979ا راللكعرمعرفل)ل
 .اح فل راقلمك سدالعقلممشئلاالن ثعرلأالاحغر لمقلاالن ثعرلاح رمالاالن ثعر امثعدئلددل

لاحكعثق لاح سر  لعق لاحممر لثغ  لاالن ثعرا ل عالت لمسمى لوف لحد  ث ق ل عثدا لهمع لاحمسراضا لللللللللللللللللاحسمعصر
لل) للا(لاجادهأالعدى لاهفلأرثعلأ كعىا ل دتللاح رعفلاحسكى ضى لاحا تلح م  ذ األا لاك را  ج عتل ك ندى

احثعمفل ااعدل جمبلاألن عءلاح    االلاح رعفلاحسكىسدىالا ضىلاالن ثعراتلاح فل س دلاحا تلاحمنصصلحدم 
لاننوعًللالاحذيعتلاح نم قاك را  ج و ضىلاحثعحثلاح رعفلاحسكىلالأمعلعدىلإهمعحهلح،ع سدىلث  ثلالل سع بلاحم

ل سم ع  ل كمح لأعنها لاحمذرار  ق لل سدىحدملهحد ئ  ق لأكعسللدرجعتثعر كعب لعدى ل  سست لاح ف ل دت   جعاز
مقلل ا نم مك را  ج عتلاللعدىلاحروىلمقلأقلثس لممر عتلاالن ثعرل دعاقلاك نداىلاالمسروالاحماضاع

لحنك جعثا لما دة لمراا ل  س ق لأج  ل راق لث ممع للاح رعفلسكىاحا لعق لاحمك سدا لحدسمعصر لمصمىاألن ر
احذيل كمحلاحمم قلاالك م عجفلالااك نداىلك را  ج الاح  ر رلاالك م عجفااالن ثعرلأالور لاالن ثعرلهال

ل لحدم سدم ق لحدماضاعلدرجعتار كعب لاحمثعشرة لاحمسروا لنن  لمق ل  سست لاح ف ل دت لثس لل  جعاز وف
لاأل  عق لا لاالن ثعرالان عراتلأنراللاحمعجحل س مدلعدىلثس لاحمسروالثلأقلاالك دال لاالك م عجفإذ معدة

ل.وفلعمد الاح  ر رلمؤشرات راقلثمثعثال
اهمعل مرقللا   ايلاحسكىلاحرئ سلاحثعمفلعدىلعمعصرل س مدلعدىلممشئلاالن ثعرلأالاحغر لمقلاالن ثعردل

لكعل سدىحدم ل جعرب لمق لأا لمس قا لان ثعر لصعمع لان صعص لمسروا لمق ل ك   د لذاتلأق لان ثعرات لوف ثسا
  ضمقالالالإاللعمدمعلالل ؤديلاحمسروالاحمثعشرةلااح  ر رلاحمثعشرلإحىلإجعثاالا دلالل ك ندىلأورا لممعثدا

وفللدائمعًلل سدىاحمل ررمقلاحم  دلأقل لإذلأقاالن ثعراللثماد سد ىلعددلمقللمقلاراءلحممرلوفلاحسصدلاحم ددا
لاحكؤا لااحجاابلعدىلاحكااءلمصمىم ال ل ك ندىلاالن ثعرال  ثلأمهلهالصعمعلاالن ثعرلاحذيل دى لا د ا

أقل:لالمم،عمن د الحدسمعصرلاح فل دل ك ندم،علاح ع صاقلردح  لحإلجعثالاحمكمدةاحم سدماقلهمعلنصعئصل
لم لمق لاحنصاص عت لاحثمدلصمىثس  لثمعء لوف لمن د ا لع اب لوف لم ك،ع ل م،ر ل د لاالن ثعر لها ذهلأ د

لاحص  ح لاحن عر ل ا  لها لاح  عص  لاحس اب لص ا لعدى لااح رى لاو رهعا لأا لمس ق لثمد لنصاص ا لأا ا
لاالن ثعر لمصمى ل ك ندم،ع لاح ف لاحم ددة لاحردمعت لمسروا لأا لاحكؤا ا لوف للللللللللللللللللللللللللللللللللللاحااردة

ل.(لSarnacki, 1979: 252 - 279)ل
(لوفلآح الاك سمع لاح رمالاالن ثعر الاحمث مالوفللSarnacki)لمعلكعرمعرفلل(لNguyen)لمجا قا   قل

ل(.ل0احشر ل)ل
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ل(للNguyen, 2003: 36آح الاك جعثالاحم سدىل)ل(لل0شر ل)ل
وعحجعمدبلاإل جدعثفل  مثد لودفلاو معل نصلاح ا رلاحم كفلَوده لجدعمث قلهدعم قلأ ددهمعلإ جدعثفلااسندرلكددثفال

مسعامالاح ردلحد ا رلاحم كفلااحك  رةلعد هالممعل ؤديلإحىل م علاح ردلثعك سرارلم كفلاز عدةلام عج  هلا ااوسدهل
احم كددفالاشددسارهلثعحرضددعلم  جددالمااج،ددالاحصددراععتلاح ددفل دددل  سددر لح،ددعالممددعل شدد رلإحددىل م سددهلثعحصدد ال

مث لوفلعدىل ددرةلاح دردلعددىلمااج،دالاح دا رلاحم كدفلأالمسعام دهالممدعلاحم ك االأمعلاحجعمبلاحكدثفلحد ا رلو  
 سدددد لمدددقلودددرصلاح سددددىلااإلثدددداعلحد دددهالا جسددددهلأرثدددرلعرضدددالحإلصدددعثالثعالضددد راثعتلاحم كددد الااحجكدددم اال
للللللللللللللللللللللللا مكدددددددد بلأثددددددددرلذحددددددددتلعدددددددددىلاحشنصدددددددد الاحسعمددددددددالحد ددددددددردالا درا ددددددددهلاح ر   ددددددددالمددددددددعلاحددددددددذاتلامددددددددعلاحث ئددددددددا

ل(.ل60:ل3505حد داحال)لا
ل لاماامفل)  ,Fredricks, Mccolskey, Meliا ش رلور دررسلامراحكرفلام  لامام رازيلامارد رع

Montrosse, Mordica & Mooney مقلاحمص د عتللاًلرث رللاًلعددلإحىلأقلاحمن ص قل ك ندماق(لل
ل لمث حاصا لثعح سدى لاحل:االم،معت لم سدم قمشعررا لاحمدركاا لوف لاالمنرا  لاحا تلا لاألرعد م اا احمشعررا
الاح سدىلاحمشعرتلحد عحبالاالك جعثالاألرعد م االاالمنرا لوفلاحصاالااحمشعررالوفلوفلاح سدىلاحمك غرق

 :Fredricks, Mccolskey, Meli, Montrosse, Mordica & Mooney, 2011)للاحسم لاحمدركف

 اك رجععلاحم  االلاحمسروف وسرةلان ثعر المس ما

 احم  االلاحمسروفلو رلرعا ل احم  االلاحمسروفلرعا ل

 ان  عرلاالجعثالاحص   ا

 االم سع لاحىلاح سرةلاح عح ا

 ام نتلاح رمالاالن ثعر ا

 رعا ل و رلرعا ل

 اك نداىلاح رمالاالن ثعر ا

عدىلاإلجعثالأال
 اح نم قلاحسشاائف
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و رلأقلاحم،ىلهالأقلالم،معتلاح دثاللم  قلعد هلوفلهذالاألمرالالممعل د لعدىلعدىلاجادلمص دح(لل 5
لثعح سدىل دن لرث رلوفلاحمشع عتلاح سدم االإذلأقلاحا تلاحدراكفل سكىلإحى:

لدلاحا تلاحمنصصلأالاحم عح:لاهالاحذيل سثرلعمهلث ا لاح اىلاحدراكفلاحم ددلاوسًعلحداائحلااألممما.0
لاحا 3 لإحى ل ش ر لاها لاح در س: لا ت لإحىلد ل  ا ده لا  عا  لاح در سا لوف لاحمسدى ل سض ه لاحذي لاح سدف ت

لمشع عتل سد م المم جا.
دلا تلاالم،معتلثعح سدى:لا  سدقلثعح عحبالا   ددلثعحا تلاح س سفلاحذيل سض هلاح عحبلاهالمم،متلوفل2

لأداءلم،مال سد م الأالمشع ل سدمف.
ا تلاالم،معتلاحذيل ك   علو هلاح عحبلإمجعزللدلا تلاح سدىلاألرعد مف:لا ش رلإحىلاحا تلاحمنصصلمق2

ل(.ل2ل-ل0:لل3550م،مال سدم الثدرجالععح المقلاحمجعحالاثمكثال د دالمقلاحن أل)م مدال
ل(لأقلاالم،معتلثعح سدىلحهلشرد قلأكعك  قلهمع:لKlem & Connellا س سدلرد ىلارام  ل)ل

لاحذيل م عزلثرامهلمجماعال0 لاالم،معتلاحمك مرلثعح سدى: مقلاحسمد عتلاحمسرو الاالم سعح الاحكدار الاح فلد
ل م زلأداءلاحم سدىلنن لاحمشع عتلاح سدم الاحمن د ا.

دلاالم،معتلاحما  ف:لاحذيل مث لاك جعثالاحم سدىلحما المس قالامك االلاإلصرارلااح  ديلحد هالااك سمع ل3
أال  لاحمشرنتلاح فل دل م،رلأثمعءلاالك را  ج عتلااحم،عراتلاحمن د الاح فل م علث،علمقلأج لاح  ر رل

ل(.لKlem & Connell, 2004: 262 - 273احمشع لاح سدمفلحد هل)ل
ل(لو راقلأقلاالم،معتلثعح سدىل شم :ل Alrashidi & Phan & Nguأمعلاحرش ديلاوعقلامجال)

ل0 لاحكدارفلم،معتاالد لااللاهمعت: ل سر ا لوف لععدة ل ك ندى ل رق لاألاحىلل:احكدارفلم،معتثنث اح ر سا
 م ايلعدىلكداتلإ جعثفالمث لاالح زاىلثمسع  رلاح ص لاحدراكفالاوسعلحدسااعدالااالم مععلعقلاالمنرا لوفل

لاألکعد م االاىھأمعلاح ر سالاحثعم الو  سدقلثعحمشعررالوفلم،عىلاح سدىلااحىأالاحمزعجااللاحكدار عتلاح نر ث ا
احمشعررالوفللهفلاح ر سالاحثعحثالااألن رةلاح رر زااللاالم ثعهالداااحممع شاال رحلاألكئ:لمث لكدار عتلا شم 

ل.إدارةلاحمدارسلااحر عضامكععدةلاألمش الاحم سدسالثعحمدركالااح فل شم العدىلكث  لاحمثع ال
ک رل  ضمقلجاامبلمث لاالك سدادلااح  اك ثمعرلاح نبلوفلاح سدىالاللىإحلدلاالم،معتلاحمسروفلاحذيل ش ر3

لثذ  لح ،احجلوف لاحم داب لاحم،د لاال سعم،ى لاحصسثا ل،عى لااك نداى لااح مم ىلاعا لاحممعكثا لاح سدى ك را  ج عت
ا شم لمؤشراتلاحمشعررالاحمسرو ال رحلأكئدالح اض حلاألورعرالااالك مرارلوفلاألمش الاحصسثااللااحذا ف

ل لاح سدى لاك را  ج عت لااك نداى لاحمشرنتا ل   لوف لمث ااحمراما ل: لاحمسدامعت لثعحمسدامعتلرث  احجد دة
ل.احماجادةالااك نداىلاح مم ىلاحذا فلحدعىلاح سدى
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مشدعرراللاأاحسدع  فلرمشدعررال    ز دالل،مدعتاحسع  فلحسدل ددلاحثع ثاقلعدىلم دالمن ددالاالملم،معتااللد2
م،مددددعتلامددددعلذحدددتلوددددإقلجم ددددعلهدددذهلاحمصدددد د عتل شددد رلإحددددىلم دددسلم ددددزاتلااللامشددددعررالعع   دددالاأم كددد ال

صدددالردادلوسددد لاح دددنبلاإل جعث دددالااحكددددث الاحسع   دددال جدددعهلاحمسدمددد قالازمدددنءلاحدراكددداال لذياحسدددع  فالاحددد
اهددال  ضددمقلمؤشددراتلمثدد لاجددادلااله مددعىلااحكددسعدةلاامسددداىللاااألعمددع لاألرعد م دداالااحمدركددالثشددر لعددعى

شسارلثعالم معءلاحسع  فلحد ،ىللاالم،معتاةلعدىلذحتالوإقلاح دثالاحذ قل م،راقلناعلااحمد لااحسدقلااح زق
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللإحددددددددددددددددددددددددددىلاحمدركدددددددددددددددددددددددددداالا شددددددددددددددددددددددددددسراقلثددددددددددددددددددددددددددأم،ىلمدددددددددددددددددددددددددددعاماقلمددددددددددددددددددددددددددقلأ ددددددددددددددددددددددددددرام،ىلامسدمدددددددددددددددددددددددددد ،ى

(Alrashidi & Phan & Ngu, 2016: 41 – 52 ل).ل
 ثانيًا: دراسات سابقة

لوسدلأجرالل لاحسد دلمقلاحدراكعتا لدراكالل3553)لرداديل  ر تلحد رمالاالن ثعر ا حسعءلاحضاءلعدىلال(
اح رمالاالن ثعر الاعن  هلثثس لاحم غ راتلمث لاحماعلااح  ص  لااح نصصلاحدراكفلحدالل دثالاحجعمسال

لا عحثاًلل255وفلاحمد مالاحممارةالثدغتلع مالاحدراكال)ل ا اصدتلاحدراكالإحىلعدىلاجادلوراقلال(ل عحثًع
سالحم غ رلاح نصصالرمعلأشعرتلاحم عئ لإحىلاجادلوراقلذاتلدالحالإ صعئ الوفلاح رمالاالن ثعر الراج

لاح  ص  ال لاحم غ ر لاحذرارا لاحصعحح لاحجمسا لحم غ ر لراجسا لاالن ثعر ا لاح رما لوف لإ صعئ ا لدالحا ذات
ل.(ل22ل-ل0:ل3553)لردادياللاحصعححلاحم  ا  ق

اح سدرالعددىلالالراالن ثدع  د دلاحم،عراتلاألكعك الح رمالوسدلكستلإحىلل(ل3555دراكال)لعثدلاحاهعبلأمعل
أثدددرلثرمدددعم ل ددددر ثفلحم،دددعرةل رمدددالاالن ثدددعرلعددددىلاألداءلودددفلان ثدددعرل  صددد دفال  د ددددلاحسن دددالثددد قل رمدددال

(ل عحثدددًعلا عحثدددًاالل026االن ثدددعرالا ددددقلاالن ثدددعرالااألداءلعددددىلان ثدددعرل  صددد دفالثدغدددتلع مدددالاحدراكدددال)ل
ثدد قل رمددالاالن ثددعرلااح  صدد  لاحدراكددفالارددذحتللا اصدددتلاحدراكددالإحددىلاجددادلعن ددال رد ددالداحددالإ صددعئ عًل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاجدددددددددددددادلعن دددددددددددددالار ثع  دددددددددددددالذاتلدالحدددددددددددددالإ صدددددددددددددعئ الثددددددددددددد قلاح رمدددددددددددددالاالن ثعر دددددددددددددالا ددددددددددددددقلاالن ثدددددددددددددعر
ل.(ل75:ل3555)لعثدلاحاهعبال

ث عقلأثرل سدىل رمالاالن ثعرلعدىلاو را للحم عاحالدراكال(ل3552)لأثالوادةللوفل  قلأجرالل
(ل عحثًعلمقلاحذرارالل3255أ عد الاحثسدالااح سد راتلاحمن د الحممر الاك جعثالاح سرةالثدغتلع مالاحدراكال)ل

ا اصدتلاحدراكالإحىلأقل سدىلم،عرةلال(ل عحثعًلل0355أع ىلاحثع ثلاحمجماعالاحضعث المم،ىلااحثعحغال)ل
درجال  سقلاو را لأ عد الاحثسدالكااءلأرعقلاالن ثعرلم رىلاحثمعءالأىلمنعحالل رمالاالن ثعرل روعلمق

ل.(ل036:ل3552)لأثالوادةاللحسااعدلاحص عواالرمعل ك،ىلاح رمالاالن ثعر الوفلروعلاحمك االلاح  ص دف
فل  عسلمك االلاح رمالاالن ثعر الحداللاح دثالاحم م ز قلااحسعد  قلوإحىلل(ل3557دراكال)لم دتالاكستل

لارذحتل لاحماص لوفلاحسراقا لوفلاحكع  لاأل كرلحمد ما احصالاحراثعلااحنعمسلاحسدمفلحدمدارسلاحثعما ا
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للمسروا لحم غ رلاحجمسالثدغتلع مالاحدراكال) ل لا عحثًاالل355اح راقلوفلاح رمالاالن ثعر ال ثسًع (ل عحثًع
لوفل  قلحىلا اصدتلاحدراكالأقلع مالاحث ثلمقلاحم م ز قل  م علثمك االلج دلمقلاح  رمالاالن ثعر اا

لأشعرتلاحم عئ لإحىلاجادلوراقلذاتلدالحالإ صعئ الث قلاحذرارل   م علاحسعد  قلثعح رمالاالن ثعر االرمع
ل.(ل072ل-ل066:ل3557)لم دتاللااإلمعثلوفلاح رمالاحدراك االارعمتلهذهلاح راقلحصعححلاإلمعث

للاأجرال ل معد لاالن لإحىد سرالحلدراكال(ل3505) لاحمع  لمقلان ثعرل  ص دفلذيلاح رما لثعألداء ثعر ا
ان  عرلم سددلحدالل عحثعتلرد الاح رث الحدثمعتلثجعمسالأىلاحسراللوفلاحممدرالاحسرث الاحكساد االثدغتلع مال

ا اصدتلاحدراكالإحىلعدىلاجادلعن الار ثع  الذاتلدالحالإ صعئ الث قلاح رماللا(ل عحثاًلل300احدراكال)ل
لاح  لادرجا لاح  ص دفل ثسًعلاالن ثعر ا لاألداء لوف لإ صعئ ا لدالحا لذات لوراق لاجاد لاعدى لاحدراكفا  ص  

لثأكدابلاجادةل لأشعرتلاحم عئ لإحىلأقلاح رمالاالن ثعر ال ر ث لأكعكًع حمك ا عتلاح رمالاالن ثعر االرمع
ل.:لمدنصلاحركعحال(3505)ل معداللثمعءلاالن ثعرلاح  ص دفلأرثرلمقلار ثع ،علثعح  ص  لاحدراكف

مسروالأثرل مم الاح رمالاالن ثعر الح نبلاحمر دالاإلعداد الحل(ل3503دراكال)ل ك قلرمعلجعءتلل
(ل عحثًعلا عحثًال كماالعدىلل23عدىلثثعتلاصدقلان ثعرل  ص دفلوفلمعدةلاحسداىالثدغتلع مالاحدراكال)ل

لث عك نداىلمسعم لار ثع لث ركاقلامسعدحالو شرلمجماع  قلضعث الا جر ث االاثمسعحجالاحث عمعتلا صعئ ًع
ااالن ثعرلاح عئفل اصدتلاحدراكالإحىلعدىلاجادلوراقلذاتلدالحالإ صعئ الث قلاحمجماع  قلوفلاح  ث قل

ل.(ل:لمدنصلاحركعحا3503)ل ك قاللاحثسدي
م،دددعراتلاح رمدددالاالن ثعر دددالحددددالل دثدددالرد دددالاح رث دددال/لاثدددقلاح، دددثىللحمسرودددال(ل3502دراكدددال)لااديلاهددددوتل

حدسددددداىلاحصددددرواالااح ددددراقلو ،ددددعلثددددعن نالاحجددددمسالااأل كددددعىلاحسدم دددداالااحرشددددالعددددقلمددددداللإكدددد،عىلاح رمددددال
ا اصددددتلاحدراكدددالإحدددىللا(ل عحثدددًعلا عحثددداًلل255االن ثعر دددالودددفلاح  صددد  لاحدراكدددفالثدغدددتلع مدددالاحدراكدددال)ل

امدد نتلاحس مددالحم،ددعراتلاح رمددالاالن ثعر ددالاثصددارةلج دددةالمددعلعدددىلاجددادلوددراقلو ،ددعل ثسددًعلحدجددمسالااجددادل
وراقلوفلاح رمالاالن ثعر ال ثسًعلحدسكىلاحسدمفلاحصعححل دثالاألكعىلاحسدم االرمعلأشدعرتلاحم دعئ لإحدىلاجدادل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحم،دددددددددددددددعراتلاح رمدددددددددددددددالاالن ثعر دددددددددددددددالعددددددددددددددددىلاح  صددددددددددددددد  لاحدراكدددددددددددددددفلإكددددددددددددددد،عىلماجدددددددددددددددبلدا لإ صدددددددددددددددعئ عًل
ل.(ل233ل-ل370:ل3502)لااديال

درشالعقلمداللام نتل نبلجعمسال ثاتلالك را  ج عتل رمالهدوتلحلدراكال(ل3502)لكد معقللاأجرال
االن ثعرلوفلضاءلم غ راتلاح نصصلحد عحبالااحمسد لاح رارمفل)لمر  عالم اك الممن  ل(الااحمك االل

(ل عحثًعلمقلجعمسال ثاتالا اصدتلاحدراكالإحىلأقلأرثرلاك را  ج عتلل653احدراكفالثدغتلع مالاحدراكال)ل
فل م در،عل نبلجعمسال ثاتلهف:لاك را  ج عتلاالك م عجلاحمم سفالمعلاجادلوراقل رمالاالن ثعرلاح 

لإ صعئ ال لدالحا لذات لوراق لااجاد لاحسدم اا لاأل كعى ل دثا لاحصعحح لحد نصصا لاوسًع لو ،ع لإ صعئ ا داحا
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لحدمك االلاحدراكفالاحصعححل دثالاحكم   قلراجسالحدمسد لاح رارمفالاحصعححلذايلاح  ص  لاحمر  عالااوسًع
ل.(ل352ل-ل320:ل3502)لكد معقاللاحثعحثالااحراثسا

ل لهدوت ل  ق لوف لدراكا (Otmoun, Khalaf, Bajbeer & Hamad 2015 ) لمك االل لمسروا إحى
اك نداىلاك را  ج عتلاح رمالاالن ثعر الح نبلرد الاسدابلااحسداىلوفلشرارةلثعحممدرالاحسرث الاحكساد ال

لع م لثدغت لاحم غ راتا لثثس  لاعن  ،ع لاحدراكا لا لل377) لجم عل( لأق لاحدراكا لم عئ  لاأم،رت  عحثًعا
لاإلجعثال لرعمتلاالك را  ج عتلاحمك ندمالثسد لا د اك را  ج عتلاح رمالاالن ثعر الرعمتلععح الاالك نداىا
لاالك را  ج عتل لهمعت لرعمت لاأن رًا لاإلجعثاا ل ث  لاحمك ندما لاالك را  ج عت ل د ،ع لاألاحىا لاحمر ثا وف

أثمعءلاإلجعثاالاحىل اجدلوراقلذاتلدالحالإ صعئ الوفلدرجالاك نداىلاح نبلالك را  ج عتلاحمك ندمال
لاح نصص لاألرعد مفا لاحمك اال لاحجمسا لم غ رات ل كب لاالن ثعر ا  ,Otmoun, Khalaf)لاح رما

Bajbeer & Hamad, 2015: 102 - 113 ).ل
اح رمالاالن ثعر الااحسدقلحدالل عحثعتلمسروالاحسن الث قلإحىللهدوتلدراكال(لAzimi 2016)لأجراللرمعل

ا اصدتلاحدراكالإحىلاجادلعن الار ثع  الععح الث قللا(ل عحثاًلل65احرد الوفلا راقالثدغتلع مالاحدراكال)ل
(الممعل ش رلإحىلأقلاحسدقل ؤثرلوفلاح رماللC – test(الاان ثعرل)للcloze – testاحسدقلاث قلان ثعرل)ل

ل.لل(لAzimi, 2016: 30 - 42)لل ثعراتلاح  ص د الااحمسرو ااالن ثعر الحد سعم لمعلاالن
أثرلاح رمالاالن ثعر الوفلاحر عض عتللحدرشالعقل( Gbore & Osakuade 2016) دراكالرمعلكستل

ل لمق لاحدراكا لع ما ل أح ت لاحثعما اا لاحمدارس ل نب ل دق ل035)عدى لاحمدارسل( لوف لاحمراهس ق لمق  عحثًع
أامدالوفلم ج ر عال اصدتلاحدراكالإحىلعدىلاجادلورقلمسمايلوفلمك ا عتل دقلاحثعما الاحسعمالوفلاال ال

لعدىل لإ جعثف ل أث ر لاحر عض عت لوف لاالن ثعر ا لاح رما لعدى لحد در ب لرعق لأمه لإال لاحس ماا لحدال االن ثعر
لمقل لحدسدق لعرضا لأرثر ل در ثًع ل  دساق لال لاحذ ق لاحمراهس ق لاح نب لرعق لإذ لاحس ماا لحدال لاحسدق مك ا عت

 ,Gbore & Osakuade)  اح نبلاحمراهس قلاحذ قل  دساقل در ثًعلعدىلاح رمالاالن ثعر الوفلاحر عض عت

ل.( 39 - 34 :2016
هدوتلإحىلمسروالعن الكداتلام،معتللدراكا(لل3502او معل  سدقلثعالم،معتلثعح سدىلوسدلأجرالل)لاحزعثفل

دمفلاحدغالاالمرد ز االاا جعهع ،ىلم ال سدم،عالثدغتلاح دثالوفل سدىلاحدغالاالمرد ز الثر لمقلعن  ،ىلمعلمس
(ل عحثًعلا عحثًاالا اصدتلاحدراكالأقلاح دثال  م ساقلثمك االلام،معتلم اك المعلل252ع مالاحدراكال)ل

عدىلاجادلوراقلذاتلدالحالإ صعئ الو هلعدىلاوقلم غ رلاحجمسالرمعلرعمتلا جعهعتلاح دثالم ال سدىل
 االاو ،علوراقلذاتلدالحالإ صعئ العدىلاوقلم غ رلاحجمسالاحصعححلاح عحثعتالمعلاحدغالاالمرد ز الإ جعث

ل(.ل320ل-ل330:ل3502 م س،ىلثسن عتلا جعث الج دةلمعلمسدم ،ىلامسدمع ،ىل)لاحزعثفال
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ل لاح رثفا لحدالل نبلاحمر دالل3500اكستلدراكال) لإحىلاحرشالعقلمداللان نالاالم،معتلثعح سدى )
لان لضاء لوف لاحك  رةلاحثعما ا لار ثا لاحم سدىا لاحسجز لامك اال لاحمسروفا لاحسبء لمصدر لمق لر   نا

ل ل) لاحدراكا لع ما لثدغت لاحسرث الل0223احمسرو اا لثعحممدرا لجدة لثم عوما لاحثعما ا لاحمر دا لوف ل عحثًع )
لمجماععتل لث ق لثعح سدى لاالم،معت لوف لإ صعئ ا لدالحا لذات لوراق لاجاد لإحى لاحدراكا لا اصدت احكساد اا

حمسروفلاحداندفلااحنعرجفلوفلضاءلان نالمك االلاحسجزلاحم سدىلار ثالاحك  رةلاحمسرو االرمعلاحسبءلا
لم دداتل لمق لاحمسرو ا لاحك  رة لار ثا لاحم سدىا لاحسجز لامك اال لاحمسروفا لاحسبء لأق لإحى لاحم عئ  أشعرت

ل(.ل222ل-ل260:ل3500ام،معتلاح نبلثأمش الاح سدىلدان لاحسعععتلاحدراك ال)لاح رثفال
لعدفل ل) لدراكا لامم،ع لاحدراكعت لمق لاحسد د ل معاح ه لوسد لاحم كف لاح ا ر لثمعءلل3550أمع لإحى لاح فلهدوت )

ل لاحدراكال) لثدغتلع ما لاحماص ا (ل عحثًعلل30ان ثعرلحس عسلاح ا رلحدالل دثالاحمر دالاألاحىلوفلجعمسا
احم كفالمعلاجادلوراقلا عحثًاالا اصدتلاحدراكالإحىلأقلع مالاحث ثل  م علثمك االلععحفلمقلاح ا رل

لأرثرل ا رًاالا كبلاحرد الاحصعححل دثال ذاتلدالحالإ صعئ الو هل كبلاحجمسلاحصعححلاإلمعثلاحداا فلر قَّ
ل(.ل205ل-ل223:ل3550عداىلاح عكثعتل)لعدفال

(لدراكالحمسروالمك االلاح ا رلاحم كفلاوععد الاحذاتلااحسن الث م،معلحداللل3552اأجرالل)ل كقلل
لاحدراكال)ل دثالجعمسال لثدغتلع ما لاحث ثلل055ثغدادا لإحىلأقلع ما لا عحثًاالا اصدتلاحدراكا (ل عحثًع

حد ،علمك االلععحفلمقلاح ا رلاحم كفالوفل  قلرعقلمك االلوععد الاحذاتلممن ضًعلحداللاحس ماالرمعلأشعرتل
 الاحذاتل)ل كقالاحم عئ لإحىلاجادلعن الار ثع  الكعحثالذاتلدالحالإ صعئ الث قلاح ا رلاحم كفلاوععد

ل(.ل23ل-ل0:ل3552
(لحد سرالإحىلمك االل سس دلاحسزالااح ا رلاحم كفلحدالل دثالل3557وفل  قلهدوتلدراكال)لاح ر علا دمدرل

لاحدراكال لع ما لثدغت لااحمر داا لااح نصص لاحجمس لم غ رات لاوق لعدى لث م،مع لااحسن ا لاحماص  لللللللللللللللجعمسا
ل لا عحثًاالل353) لأم،ىل(ل عحثًع لرمع ا اصدتلاحدراكالإحىلأقل دثالاحجعمسال م دراقلأمممالعزالمسسدةا

لأال لاحجمسا لو هلعدىلاوقلم غ ر لإ صعئ ا لوراقلذاتلدالحا لاجاد لمعلعدى لاحم كفا  سعماقلمقلاح ا ر
اح نصصالأالاحمر داالرمعلأشعرتلاحم عئ لإحىلعدىلاجادلعن الار ثع  الذاتلدالحالإ صعئ الث قل سس دل

ل(.ل353ل-ل327:ل3557اث قلاح ا رلاحم كفل)لاح ر علا دمدراللاحسزا
درشالعقلاحسن الث قلاألكعح بلاحمسرو ال)لاالك سن لاإلدرارفل(ل(لو،دوتلحل3505أمعلدراكال)لاحد داحل

لاحدراكالمقل ل أح تلع ما لاحجعمسعتلاح دك  م اا لاث قلاح ا رلاحم كفلحدالل دثا لاالمدوععل( لاح رايل/ لللللللللللللللال)
ا اصدتلاحدراكالإحىلعدىلاجادلوراقلذاتلدالحالإ صعئ الوفلاألكعح بلاحمسرو اللا(ل عحثًعلا عحثاًلل337)ل
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اعدىلاجادلوراقللاوسًعلحم غ رلاحجمسالعدالمعلاجدلمقلوراقلحصعححلاحذرارلوفلأكدابلاح رايل/لاالمدوععا
ل:لمدنصلاحركعحال(.3505احالذاتلدالحالإ صعئ الحم غ رلاحمك االلاح سد مفالأالاح نصصل)لاحد د

(لإحىلمسروالمك االلاح ا رلاحم كفلحداللاح دثالاحم م ز قلوفلإعداد عتلل3502اهدوتلدراكال)لاح م ريل
لع مال لحدال لاح ا ر لمك اال لأق لإحى لاحدراكا لا اصدت لااحصاا لاحجمس لم غ ري لاوق لعدى لثغداد م عوما

جمسلاحصعححلاحذرارلاحذ قلرعماالأرثرلاحث ثلأعدىلمقلاحم اك لاح رضفالمعلاجادلوراقلو هل كبلاح
ل(.ل203ل-ل225:ل3502 ا رًالمقلاإلمعثالاث كبلاحصالاحصعححل دثالاحصالاحكعدسل)لاح م ريال

لثثس ل لاعن  ه لاألكعكف لاحم غ ر لعدى لاح سرا لهدا لثسض،ع لأق لمجد لاحكعثسا لاحدراكعت لإحى اثعحممر
لللللللللللللللل(الادراكال3502(الادراكال)لااديلل3557(الادراكال)لم دتلل3553احم غ راتلمث لدراكال)لرداديل

 Azimi)ل، ودراسة ( Otmoun, Khalaf, Bajbeer & Hamad 2015)ل(الادراكالل3502)لكد معقل
(الادراكال)لاح رثفالل3502ادراكال)لاحزعثفل، ( Gbore & Osakuade 2016) دراكال، و(ل2016
وفل  قلجعءلثسض،علمقلأج لاح سرالعدىل (ل3552(الادراكال)ل كقلل3550(الادراكال)لعدفلل3500

للللللعن المرامعتلاح رمالاالن ثعر الثثس لنصعئصلاالن ثعراتلاح  ص د المقلثس لاحماا فلمث لدراكال
(الل3505(الادراكال)ل معدلل3505(لادراكال)ل معدلل3552الادراكال)لأثالوادةل(ل3555)لعثدلاحاهعبل

ل ل ك ق ل) لاحث ثل3503ادراكا لأمع لاعن  ،علل( لاالن ثعر ا لاح رما لمك اال لمسروا لإحى لكسى لوسد اح عحف
لثعح ا رلاحم كفلااالم،معتلثعح سدى.

(لث ممعلرعقلوفلاحث ثلاح عحفلأ  لل055او معل  سدقلث جىلاحس مالوسدلرعقلوفلر لاحدراكعتلأرثرلمقل)ل
عثسالرد،علرعمتلعدىل دثال(الاهذال رجعلإحىلاالن نالوفل ث سالاحس ماالإذلأقلاحدراكعتلاحكل055مقل)ل

ل دثال لمق لاح عحف لاحث ث لع ما لرعمت لث ممع لاحجعمسعتا لوف لاألاح ا لاحدراكعت ل دثا لأا لاحثعما ا احمدارس
احدراكعتلاحسد عالا جىلهذهلاحس مالك راقل د ًنلراقلمج معلاحث ثل د  لاحسددلأ ضًعالأمعلأدااتلاحدراكعتل

ل ماعتلث قلاالن ثعراتلااحمسع   لوسد لاهفلمقلإعدادلاحكعثسا لأالاك ندام،ع لاحثع ثاقلثإعدادهع سلاح فل عى
لاحك رام ر االاث،ذال ثع ث قلآنر قالااحث ثلاح عحفل عىلثعك نداىلأدااتلجعهزةلثسدلاح أردلمقلنصعئص،ع
 راقلاحثع ثل دلاك  عدلمقلاحدراكعتلاحكعثسالوفلمعل نصلاح سرالعدىل ث سالاحم غ راتلاألكعك الحث ثهال

لم لمعلثس لهذهلاحم غ راتالارذحتلوفلممع شالاحم عئ لاحفل ىلاح اص لإح ،ع.ا ر سالاح سع
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 الفصل الثالث
 منهج البحث واجراءاته

 منهج البحثأواًل: 
ل ث سالاحث ث.حمنءم هلمعلاك ندىلاحث ثلاح عحفلاحمم، لاحاص فلث ر سالاحسن عتلاالر ثع  الل
 مجتمع البحث وعينته ثانيًا: 

لاحث ثل لمج مع لمقل أحا للاح عحف لاح رث ا لرد ا لوف لاحمعجك  ر ل/ لاحسد ع لاحدراكعت جعمسالل– دثا
ىل3505/3502(ل عحثًعلا عحثًال ىل ثاح،ىلوفلاحدراكعتلاحسد علحدسعىلاحدراكفلل032كعمراءلاحثعحغلعددهىل)ل

(الا دل ىلوفلأرثسالأ كعىلهفل)ل كىلعداىلاح  عةال كىلاح عر خال كىلاحدغالاحسرث اال كىلعداىلاحسرآقلاحرر ى
لا عحثًاالمازع قلعدىلل50ان  عرلع مالاحث ثلمم،ىلث ر سالعشاائ االا دلثدغتلع مالاحث ثل)ل (ل عحثًع

ل(.ل0األ كعىلاحمذرارةلارمعلمث قلوفلجدا ل)ل
ل(لع مالاحث ثلمازعالعدىلاأل كعىل0جدا ل)ل

لاحسددلاحسكى
ل35ل كىلعداىلاح  عة

ل05ل كىلاح عر خ
ل00ل كىلاحدغالاحسرث ا

ل35ل كىلعداىلاحسرآقلاحرر ى
ل50لاحمجماع

 ثالثًا: أدوات البحث
لمقلأج ل  س قلأهداالاحث ثلاح عحفال عىلاحثع ثلث ثمفلااك نداىلاألدااتلاح عح ا:ل

يبل ) 1 (ل3557احذيل عمتل)لم دتلل(، Mellman & Ebelـ اختبار الحكمة االختبارية لـميممان وا 
ل س سلك الاك را  ج عتلحد رمالاالن ثعر الهف:لث سم مهلعدىلاحث ئالاحسرا  االااحذي

ل(.ل03ال00ال05ال7ال2دلاك را  ج الاحزمق:لا  ضمقلاح سراتل)ل
ل(.ل5ال6ال2ال2ال3دلاك را  ج الاح سعم لمعلار الاألكئدا:لا  ضمقلاح سراتل)ل
ل(.ل02ال05ال06ال00ال02ال02ال0ال0دلاك را  ج الاح سعم لمعلار الاإلجعثا:لا  ضمقلاح سراتل)ل

ل(.ل32ال32ال33ال30ال35دلاك را  ج الاح نم ق:لا  ضمقلاح سراتل)ل
ل(.ل25ال37ال32دلاك را  ج المراععةلاحسصدلحمصمىلاالن ثعرل)لاحمدرسل(:لا  ضمقلاح سراتل)ل
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ل(.ل35ال36ال30ال07دلاك را  ج الاحمراجسا:لا  ضمقلاح سراتل)ل
هف:ل)لأهم الرث رةلجدًاالأهم الرث رةالأهم ال(لوسرًةالاثدائ لاإلجعثالل25ا  أحالاالن ثعرلمقل)لل

ل(لعدىلاح ااحف.ل0ال3ال2ال2ال0م اك االأهم ال د داالأهم ال د دالجدًال(ال أنذلاحدرجعتل)ل
 ـ صدق االختبار

لعر لل لنن  لمق لاحمعهريا لاحصدق ل ر سا لث ر س  ق: لاالن ثعر لصدق لثعك نراج لاحثع ث  عى
لااحم  لاحنثراء لمق لمجماعا لعدى لاالن ثعراللرم قاالن ثعر لصن  ا لمق لحد أرد لاالن صعص لم داق وف

لصدقل لرعمت لوسد لاحثعم ا لاح ر سا لأمع لاح عح اا لاحدراكا لوف ل  ث سه مرعم ا لاال لاكنم ،عا لوسرا ها امنءما
اال كعقلاحداندفلحنن ثعرالعقل ر قلاك نراجلار ثع لدرجعتلر لثسدلمعلاحدرجالاحرد الحنن ثعرالارمعل

ل(.ل3مث قلوفلجدا ل)ل
ل(لمسعمنتلاال كعقلاحداندفلحدرجعتلر لثسدلمعلاحدرجالاحرد الحنن ثعرل3دا ل)لج

لمسعم لاالر ثع لاحثسد
ل56062لاك را  ج الاحزمق

ل56056لاك را  ج الاح سعم لمعلار الاألكئدا
ل56230لاك را  ج الاح سعم لمعلار الاإلجعثا

ل56050لاك را  ج الاح نم ق
ل56652لحمصمىلاالن ثعراك را  ج المراعالاحسصدل

ل56625لاك را  ج الاحمراجسا
 ـ ثبات االختبار

(اللTest – Retest ىلاح صا لعدىلثثعتلاالن ثعرلمقلنن لاك نداىل ر سالإععدةلاالن ثعرل)لل
(ل عحثًعلا عحثًالالاثسدلمرارلل35إذل عىلاحثع ثلث  ث قلاالن ثعرلعدىلمجماعالمقلاح دثالثدغلعددهىل)ل

                                                           
لاحكعدةلاحنثراءلهىلر لمق:ل
لجعمسالكعمراء.ل–دلأ.ى.د.لعدمعقل د عحلم مدلللللللللرد الاح رث ال0
لجعمسالكعمراء.ل–اح رث الدلى.د.ل عرقلضع علم مدلللللللللللرد ال3
لجعمسالكعمراء.ل–دلى.د.لأزهعرل اكالندالللللللللللرد الاح رث ال2
ل. رر تجعمسالل–رد الاح رث الللدلى.د.لر عبلعثدلاحاهعبلأ مدلللل2
 جامعة تكريت. –كلية التربية دلى.د.لنعحدلأ مدلجعكىللللللللللللل0

ل
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أكعث عل عىلثإععدةل  ث سهلعدىلم سلاح دثاالاثعك نداىلمسعم لار ثع لث ركاقل ىلاح اص لإحىلثثعتلثنثال
ل(.ل5623االن ثعرلاحذيلثدغل)ل

 ـ مقياس االنهماك بالتعمم2
(لوسدرًةل سد سلاالم،مدعتلثدعح سدىلحدداللاحم سدمد قلل06(لا  أحالمقل)لل3502اهالمقلإعدادل)لاحزعثفلل

أثمعءلاحمشع عتلاح سدم الدان ل ععالاحدرسالثدائ لاإلجعثدالعد دهلهدف:ل)لدائمدًعالوعحثدًعالثسد لاحا دتال دد ًنال
لللللللللللللللللللللللللللللللللجعتلثددددددددددعحسرسل(لعدددددددددددىلاح ددددددددددااحفالا دددددددددد ىل كددددددددددعبلاحدددددددددددرلل0ال3ال2ال2ال0مددددددددددعدرًال(ل أنددددددددددذلاحدددددددددددرجعتل)ل

(لضمقلل00ال02ال02ال05ال2ال5ال0(لوفلاح سراتلاحكدث الاح فل  م لاح كدكنتل)لل0ال2ال2ال3ال0)ل
لاحمس عس.

 ـ صدق المقياس
لعر لل لنن  لمق لاحمعهريا لاحصدق ل ر سا لث ر س  ق: لاحمس عس لصدق لثعك نراج لاحثع ث  عى

لاح لمق لمجماعا لعدى لااحم رم قاحمس عس لاحمس عساللنثراء لصن  ا لمق لحد أرد لاالن صعص لم داق وف
لصدقل لرعمت لوسد لاحثعم ا لاح ر سا لأمع لاح عح اا لاحدراكا لوف ل  ث سه مرعم ا لاال لاكنم ،عا لوسرا ها امنءما
اال كعقلاحداندفلحنن ثعرالعقل ر قلاك نراجلار ثع لدرجعتلر لوسرةلمعلاحدرجالاحرد الحدمس عسالارمعل

ل(.ل2فلجدا ل)لمث قلو
ل(لمسعمنتلاال كعقلاحداندفلحدرجعتلر لوسرةلمعلاحدرجالاحرد الحدمس عسل2جدا ل)ل

ر ىل
لاح سرة

مسعم ل
لاالر ثع 

ر ىل
لاح سرة

مسعم ل
لاالر ثع 

ر ىل
لاح سرة

مسعم ل
لاالر ثع 

ر ىل
لاح سرة

مسعم ل
لاالر ثع 

ل56007ل02ل56522ل7ل56026ل0ل56602ل0
ل56065ل02ل56623ل05ل56053ل6ل56625ل3
ل56026ل00ل56602ل00ل56023ل5ل56020ل2
ل56033ل06ل56055ل03ل56053ل2ل56636ل2

                                                           
 :لاحكعدةلاحنثراءلهىلر لمق
لجعمسال رر ت.ل–أ.د.ل صفلم مدلح  الللللللللللرد الاح رث الدل0
لجعمسالكعمراء.ل–أ.ى.د.لعدمعقل د عحلم مدلللللللللرد الاح رث الدل3
لجعمسالكعمراء.ل–دلى.د.ل عرقلضع علم مدلللللللللللرد الاح رث ال2
لجعمسالكعمراء.ل–دلى.د.لأزهعرل اكالندالللللللللللرد الاح رث ال2
ل. رر تجعمسالل–رد الاح رث الللبلعثدلاحاهعبلأ مدللللدلى.د.لر ع0
 جامعة تكريت. –كلية التربية دلى.د.لنعحدلأ مدلجعكىللللللللللللل6
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 ـ ثبات المقياس
(اللTest – Retest ىلاح صا لعدىلثثعتلاحمس عسلمقلنن لاك نداىل ر سالإععدةلاالن ثعرل)لل

(ل عحثًعلا عحثًالالاثسدلمرارلل35إذل عىلاحثع ثلث  ث قلاحمس عسلعدىلمجماعالمقلاح دثالثدغلعددهىل)ل
ثنثالأكعث عل عىلثإععدةل  ث سهلعدىلم سلاح دثاالاثعك نداىلمسعم لار ثع لث ركاقل ىلاح اص لإحىلثثعتل

ل(.ل5657احمس عسلاحذيلثدغل)ل
 ـ  مقياس التوتر النفسي3

ع ثل عئمال  عسلاح ا رلاحم كفلاح فل ك ندىلحد سرالعدىلاح ا رلاحم كفلاحذيل سعمفلاك سم لاحثل
(لل20(الا  أحالاحسعئمالمقل)لل67:ل3500ممهلاحم سدم قالا مسرسلعدىل  ع ،ىلثشر لععىل)لأثالأكسدال

لأ  عمًعالالل م ثقلعدفَّل لرث رًاال م ثقلعدفَّ (الا أنذلاحدرجعتللوسرًةالثدائ لاإلجعثالعد ،علهف:ل)ل م ثقلعدفَّ
ل(لعدىلاح ااحف.ل5ال0ال3)ل

 ـ صدق المقياس
لعر لل لنن  لمق لاحمعهريا لاحصدق ل ر سا لث ر س  ق: لاحمس عس لصدق لثعك نراج لاحثع ث  عى

لااحم رم ق لاحنثراء لمق لمجماعا لعدى لاحمس عساللاحمس عس لصن  ا لمق لحد أرد لاالن صعص لم داق وف
ل  ث مرعم ا لاال لاكنم ،عا لوسرا ها لصدقلامنءما لرعمت لوسد لاحثعم ا لاح ر سا لأمع لاح عح اا لاحدراكا لوف  سه

اال كعقلاحداندفلحنن ثعرالعقل ر قلاك نراجلار ثع لدرجعتلر لوسرةلمعلاحدرجالاحرد الحدمس عسالارمعل
ل(.ل2مث قلوفلجدا ل)ل

ل(لمسعمنتلاال كعقلاحداندفلحدرجعتلر لوسرةلمعلاحدرجالاحرد الحدمس عسل2جدا ل)ل
ر ىل
لاح سرة

مسعم ل
لاالر ثع 

ر ىل
لاح سرة

مسعم ل
لاالر ثع 

ر ىل
لاح سرة

مسعم ل
لاالر ثع 

ر ىل
لاح سرة

مسعم ل
لاالر ثع 

ل56633ل32ل56600ل07ل56002ل05ل56030ل0
ل56656ل37ل56057ل35ل56067ل00ل56600ل3
ل56622ل25ل56650ل30ل56033ل03ل56032ل2

                                                           
 :لاحكعدةلاحنثراءلهىلر لمق
لجعمسالكعمراء.ل–دلأ.ى.د.لعدمعقل د عحلم مدلللللللللرد الاح رث ال0
لسالكعمراء.جعمل–دلى.د.ل عرقلضع علم مدلللللللللللرد الاح رث ال3
لجعمسالكعمراء.ل–دلى.د.لأزهعرل اكالندالللللللللللرد الاح رث ال2
ل. رر تجعمسالل–رد الاح رث الللدلى.د.لر عبلعثدلاحاهعبلأ مدلللل2
 جامعة تكريت. –كلية التربية دلى.د.لنعحدلأ مدلجعكىللللللللللللل0
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ل56602ل20ل56520ل33ل56023ل02ل56050ل2
ل56022ل23ل56200ل32ل56022ل02ل56072ل0
ل56522ل22ل56620ل32ل56005ل00ل56622ل6
ل56062ل22ل56072ل30ل56020ل06ل56526ل5
ل56620ل20ل56056ل36ل56273ل05ل56077ل2
للل56037ل35ل56026ل02ل56202ل7

 ـ ثبات المقياس
(اللTest – Retest ىلاح صا لعدىلثثعتلاحمس عسلمقلنن لاك نداىل ر سالإععدةلاالن ثعرل)لل

(ل عحثًعلا عحثًالالاثسدلمرارلل35إذل عىلاحثع ثلث  ث قلاحمس عسلعدىلمجماعالمقلاح دثالثدغلعددهىل)ل
ثنثالأكعث عل عىلثإععدةل  ث سهلعدىلم سلاح دثاالاثعك نداىلمسعم لار ثع لث ركاقل ىلاح اص لإحىلثثعتل

ل(.ل5662احمس عسلاحذيلثدغل)ل
 رابعًا: الوسائل اإلحصائية

لراتلااحم اك عتلااالم راوعتلاحمس عر ا.دلاح ررا0
لدلاالن ثعرلاح عئف.3
لدلمسعم لار ثع لث ركاق.2
لدل  د  لاح ثع قلاأل عدي.2
لدلمسعم لش   ه.0
ل(.لKendalls tau_bدلمسعم لار ثع ل)ل6
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

ل اص لاحث ثلاح عحفلإحىلاحم عئ لاح عح ا:ل
مك االلاح رمالاالن ثعر الحدالل دثالاحدراكعتلاحسد علوفلجعمساللثعح،دالاألا ل)لمسروااحم عئ لاحنعصالدل0

اوسًعلحم غ راتلاحسكىالااحجمسالااحسمرالامامالأىلال؟ل(الوسدل اص لاحث ثلإحىلاحم عئ لاحمث مالوفللكعمراء
ل(.ل0جدا ل)ل

لاح رمالاالن ثعر ال(لاحم اك عتلااالم راوعتلاحمس عر الحدرجعتلاحس مالعدىلمس عسل0جدا ل)ل

 عموم الحياة األبعاد
 22ن= 

 التاريخ
 17ن= 

 المغة العربية
 11ن= 

 عموم القرآن
 27ن= 

 المجموع
 75ن= 

التعامل مع 
 اإلجابة

 انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط
32,55 6,18 35,94 6,94 34,12 3,92 33,25 4,64 33,29 5,84 

التعامل مع 
 األسئمة

19,95 3,54 21,52 3,48 22,62 2,21 21,92 2,21 21,38 2,96 

 3,32 19,29 3,42 18,14 1,64 22,42 3,65 22,25 3,29 18,85 الزمن
 2,65 14,93 1,78 14,74 2,11 15,62 3,62 15,11 2,97 14,72 التخمين
مراعاة 
 القصد

12,22 1,92 13,22 2,28 14,12 2,73 13,11 1,52 12,97 1,77 

 2,64 17,22 1,79 17,85 1,52 18,62 3,11 17,22 2,96 15,62 المراجعة
الدرجة 
 الكمية

111,8 15,27 122,8 15,8 125,4 4,94 119,23 7,33 118,8 12,6 

(لأقلع مالاحث ثل  م علثمك االلج دلمقلاح رمالاالن ثعر اال  ثلرعمتلل0ا  ضحلمقلاحجدا ل)لل
ل ل) لهف: لاحسرآقا لعداى لاحسرث اا لاحدغا لاح عر خا لاح  عةا لعداى لأل كعى لاحس ما لدراجعت ال00062م اك عت

ن ثعرل(لعدىلاح ااحفالاهفلرد،علأرثرلمقلاحم اك لاح رضفلحنل00262الل007652الل03062الل03362
ال(ل3502دراكال)لااديلالال(ل3557دراكال)لم دتل(الاهذهلاحم  جال   قلمعلمعل اصدتلإح هلل75احثعحغل)ل

لدراكالالال(ل3502دراكال)لكد معقلال (Otmoun, Khalaf, Bajbeer & Hamad 2015 )الا سزال
راك الاحمن د االارذحتلاحثع ثلهذهلاحم  جالإحىل ث سالاحس ماالارثرةل سرض،علحنن ثعراتلنن لاحمرا  لاحد

نثرةلاحس مالثعالن ثعراتلمقلنن ل  عىلاحرث رلمقلعمعصرهعلثاضعلاالن ثعراتلاحمن د المقلنن لعمد،ىل
لرمدرك قلوفلاحمدارسلاحثعما ا.
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ل  سدقلثعح راقلوفلاح رمالاالن ثعر الاوسل لو مع لأمع الوسدل اص لاحث ثلإحىلاحم عئ لحسكىحم غ رلاًع
ل(.ل6احمث مالوفلجدا ل)ل

لحسكىحم غ رلاًعلاوساح راقلوفلاح رمالاالن ثعر ال(لل6جدا ل)ل
 درجة مجموع المربعات النماذج األبعاد

 الحرية
متوسط 
 المربعات

القيمة الفائية 
 المحتسبة

 مستوى
 الداللة

التعامل 
مع 

 اإلجابة

 2,237* 2,988 94,522 3 283,567 بين المجموعات
   31,634 71 2245,982 داخل المجموعات

    74 2529,547 المجموع
التعامل 

مع 
 األسئمة

 2,262 2,581 21,362 3 64,85 بين المجموعات
   8,277 71 587,722 داخل المجموعات

    74 651,787 المجموع
 2,148 1,642 19,682 3 59,45 بين المجموعات الزمن

   12,694 71 759,322 داخل المجموعات
    74 818,347 المجموع

 2,826 2,326 2,368 3 7,124 بين المجموعات التخمين
   7,261 71 515,563 داخل المجموعات

    74 522,667 المجموع
مراعاة 
 القصد

 2,242* 2,882 8,393 3 25,182 بين المجموعات
   2,912 71 226,767 داخل المجموعات

    74 231,947 المجموع
 2,226* 4,469 27,427 3 82,281 المجموعاتبين  المراجعة

   6,137 71 435,719 داخل المجموعات
    74 518,222 المجموع

الدرجة 
 الكمية

 2,212* 3,927 565,169 3 1695,527 بين المجموعات
   143,921 71 12218,413 داخل المجموعات

    74 11913,922 المجموع
(لحر لمقلل5650(لاجادلوراقلذاتلدالحالإ صعئ العمدلمك االلدالحال)لل6ا  ضحلمقلاحجدا ل)لل

ل لاإلجعثااك را  ج ا لمع لاحس مالاح سعم  لرعمت ل  ث لحنن ثعرا لاحرد ا لااحدرجا لاحسصدا لمراععة لااك را  ج ا ا
الاح عئ الاحجداح ال(لعدىلاح ااحفالاهفلرد،علأعدىلمقلاحس مل26735ال36223ال36722اح عئ الاحم كاثال)ل
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(الرمعل  ث قلمقلاحجدا لاحمذرارلل3655(لاحثعحغل)لل52:2(لاثدرجال ر ال)لل5650عمدلمك االلدالحال)ل
ل ل) لمك االلدالحا لوراقلذاتلدالحالإ صعئ العمد لاحمراجسال  ثلرعمتلاحس مالل5650اجاد لالك را  ج ا )

(لاثدرجالل5650جداح العمدلمك االلدالحال)ل(الاهفلأعدىلمقلاحس مالاح عئ الاحل26267اح عئ الاحم كاثال)
ل ل) لل52:2 ر ا لاحثعحغل) لل2652( ل اصدتلإح ه لمع ل   قلمع لاحم  جا لاهذه ل(ا لااديا ل) ال(ل3502دراكا

 ,Otmoun)لدراكالالال(ل3553دراكال)لرداديلالا ن دالمعلمعل اصدتلإح هل(ل3502دراكال)لكد معقلال

Khalaf, Bajbeer & Hamad 2015 )اح سرالعدىلا جعهلاح راقلوفلاح رمالاالن ثعر االالاحغر ل
ل(.ل5اثعك نداىلمسعدحالش   هلوسدل اص لاحث ثلإحىلاحم عئ لاحمث مالوفلجدا ل)ل

ل(لم عئ لان ثعرلش   هلحدرجعتلاحس مالعدىلمس عسلاح رمالاالن ثعر ال5جدا ل)ل
 القرآنعموم  المغة العربية التاريخ عموم الحياة المتوسط القسم األبعاد 

     32,55 عموم الحياة التعامل مع اإلجابة
    2,241*  35,94 التاريخ

     34,12 المغة العربية
     33,25 عموم القرآن

     12,22 عموم الحياة مراعاة القصد
     13,22 التاريخ

    2,249*  14,22 المغة العربية
     13,11 عموم القرآن

     15,62 الحياةعموم  المراجعة
     17,22 التاريخ

    2,226*  18,62 المغة العربية
     17,22 عموم القرآن

     111,85 عموم الحياة الدرجة الكمية
     122,83 التاريخ

    2,244*  125,42 المغة العربية
     119,23 عموم القرآن

اك را  ج الاح سعم لمعلاإلجعثالرعقلحصعححل كىلاح عر خالوفل(لأقلا جعهلاح رقلوفلل5  ضحلمقلاحجدا ل)ل
  قلرعقلا جعهلاح رقلوفلاك را  ج  فلمراععةلاحسصدالااحمراجساالااحدرجالاحرد الحصعححل كىلاحدغالاحسرث اال
ا دل رجعلاحكثبلوفلذحتلإحىلام نتل دثالاحدراكعتلاحسد علوفل كىلاحدغالاحسرث الحذن رةلحغا ال جسد،ىلأرثرل

ل مرمع لو معل نصلاح سعم لمعلاحم رداتلاحمن د الاحااردةلوفلاالن ثعرات.



2669  جملة البحوث الرتبوية والنفسية      (        60اجمللد )(     06العدد ) 
 

 
020 

 

لحدجمسالاثعك نداىلاالن ثعرلاح عئفلوسدل اص ل امقلأج لاح اص لإحىلاح راقلوفلاح رمالاالن ثعر الاوسًع
ل(.ل2احث ثلإحىلاحم عئ لاحمث مالوفلجدا ل)ل

ل(لاح راقلوفلاح رمالاالن ثعر الاوسًعلحدجمسل2جدا ل)ل
 درجة اإلناث الذكور ألبعادا

 الحرية
القيمة التائية 
 المحتسبة

مستوى 
 المتوسط ن المتوسط ن الداللة

ل56672ل56276ل52ل22652ل20ل22602ل22 التعامل مع اإلجابة
ل56255ل56225ل52ل30603ل20ل30655ل22 التعامل مع األسئمة

ل56070ل06235ل52ل02662ل20ل07662ل22 الزمن
ل56065ل56020-ل52ل00657ل20ل02652ل22 التخمين

ل56002ل06650-ل52ل02636ل20ل03660ل22 مراعاة القصد
ل56057ل06023-ل52ل05652ل20ل06625ل22 المراجعة

ل56722ل56550-ل52ل002675ل20ل002656ل22 الدرجة الكمية
(لعدىلاجادلوراقلذاتلدالحالإ صعئ الراجسالحم غ رلاحجمسلعدىلاح رمالل2ا  ث قلمقلاحجدا ل)لل

(لل5650االن ثعر اال  ثلرعمتلاحس مالاح عئ الاحم كاثالأصغرلمقلاحس مالاحجداح العمدلمك االلدالحال)ل
ل ل) لل06775احثعحغ لإح ه ل اصدت لمع لمع ل   ق لاحم  جا لاهذه ل(ا لااديا ل) لا(ل3502دراكا للا )لدراكا

Otmoun, Khalaf, Bajbeer & Hamad, 2015 )ل اصدتلإح هل لا ن دالمعلمع ل)لرداديلا دراكا
الا دل رجعلاحكثبلوفلعدىلاجادلوراقلذاتلدالحالإ صعئ الوفلهذال(ل3557دراكال)لم دتلالال(ل3553

 احم غ رلإحىلاحمك االلاحسدمفلاحم سدىلماعًعلمعلألورادلاحس ما.
لحدسمرالاثعك نداىلاالن ثعرلاح عئفلوسدل اص لامقلأج لاح اص لإحىل اح راقلوفلاح رمالاالن ثعر الاوسًع

ل(.ل7احث ثلإحىلاحم عئ لاحمث مالوفلجدا ل)ل
ل(لاح راقلوفلاح رمالاالن ثعر الاوسًعلحدسمرل7جدا ل)ل

 درجة سنة فأكبر 32 سنة 32أقل من  األبعاد
 الحرية

القيمة التائية 
 المحتسبة

مستوى 
 المتوسط ن المتوسط ن الداللة

ل56025ل56620ل52ل23623ل22ل22662ل23 التعامل مع اإلجابة
ل56220ل56750ل52ل30652ل22ل30662ل23 التعامل مع األسئمة

ل56306ل56625ل52ل02623ل22ل07620ل23 الزمن
ل56623ل56200ل52ل02657ل22ل00652ل23 التخمين

ل56326ل06070ل52ل03655ل22ل02607ل23 مراعاة القصد
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ل56520ل56357-ل52ل05637ل22ل05603ل23 المراجعة
ل56250ل56222ل52ل005603ل22ل035655ل23 الدرجة الكمية

لحم غ رل)لماماالو رلمامال(الاثعك نداىل امقلأج لاح اص لإحىلاح راقلوفلاح رمالاالن ثعر الاوسًع
ل(.ل05االن ثعرلاح عئفلوسدل اص لاحث ثلإحىلاحم عئ لاحمث مالوفلجدا ل)ل

ل(لاح راقلوفلاح رمالاالن ثعر الاوسًعلحم غ رل)لماماالو رلمامال(ل05جدا ل)ل
 درجة غير موظف موظف األبعاد

 الحرية
القيمة التائية 
 المحتسبة

مستوى 
 المتوسط ن المتوسط ن الداللة

ل56502ل36200ل52ل23602ل27ل20626ل36 التعامل مع اإلجابة
ل56252ل56272 52ل30606ل27ل30625ل36 التعامل مع األسئمة

ل56535ل36250 52ل02622ل27ل35625ل36 الزمن
ل56252ل56225 52ل02652ل27ل00625ل36 التخمين

ل56522ل36505 52ل03665ل27ل02602ل36 مراعاة القصد
ل56352ل06350 52ل06670ل27ل05652ل36 المراجعة

ل56552ل36522 52ل006652ل27ل032600ل36 الدرجة الكمية
(لعدىلاجادلوراقلذاتلدالحالإ صعئ الراجسالحم غ رلاحسمرلام غ رل)لل05(لال)لل7احجداح قل)ل  ضحلمقل

لاحم كاثالأصغرلمقلاحس مال لاح عئ ا ل  ثلرعمتلاحس ما لاالن ثعر اا لعدىلاح رما لو رلمامال( ماماا
ل ل) لدالحا لمك اال لعمد لل5650احجداح ا ل) لاحثعحغ لاح ل06775( لأق لإحى لذحت لوف لاحكثب ل رجع لا د رمال(ا

لوفل لاح سدى لمقلنن  لاح س لاحمن د اا لاالن ثعرات لنن ل ررار لمق لاح رد ل  ص لعد ه ل د لأمر االن ثعر ا
ل راقلأ  ل سرضًعل ل راقلعمرل عحبلدراكعتلعد علضسالعمرل عحبلآنرلحرقلاألا ل د ل د لإذ احسمرا

مرلثماا الان ثعر الحنن ثعراتلمقلاحثعمفلالممعلك شر لنثرةل رارم الحد عحبلاحصغ رلوفلاحسمرلاحذيل 
لمن د العدىل كعبلاح عحبلاحرث رلوفلاحسمرلاحذيلالل م دتلمقلاحنثراتلوفلاالن ثعراتلاحشفءلاحرث ر.

مك االلاالم،معتلثعح سدىلحدالل دثالاحدراكعتلاحسد علوفلجعمساللمسروالاحم عئ لاحنعصالثعح،دالاحثعمفل)لد3
اوسًعلحم غ راتلاحسكىالااحجمسالااحسمرالامامالأىلال؟ل(الوسدل اص لاحث ثلإحىلاحم عئ لاحمث مالوفللكعمراء

ل(.ل00جدا ل)ل
ل(لاحم اك عتلااالم راوعتلاحمس عر الحدرجعتلاحس مالعدىلمس عسلاالم،معتلثعح سدىل00جدا ل)ل

 األبعاد
 عموم الحياة

 22ن= 
 التاريخ
 17ن= 

 المغة العربية
 11ن= 

 القرآنعموم 
 27ن= 

 المجموع
 75ن= 

االنهماك 
 بالتعمم

 انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط
57,42 6,27 62,27 7,22 63,42 5,14 62,37 7,27 59,96 6,88 
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(لأقلع مالاحث ثل م زتلثمك االلم اك لمقلاالم،معتلثعح سدىال  ثلرعقلل00  ث قلمقلاحجدا ل)لل
(الاهذهلاحم  جال   قلمعلمعلل22(لأرثرلمقلاحم اك لاح رضفلحدمس عسلاحثعحغل)لل07676م اك لاحس مال)ل

(الا دل راقلاحكثبلوفلذحتلراجسًعلإحىلماع الاح  ععنتلااحمسعشعتلل3502 اصدتلإح هلدراكال)لاحزعثفال
رةلعقل دتلاح فل جريلدان لاح فل جريلدان لاحسعععتلاحدراك الحددراكعتلاحسد علرام،عل ن دالثصارةلرث 

لاح صا لاحدراك الوفلاحمر دالاحثعما االأال  ىلوفلاحدراكعتلاألاح الحدجعمسعت.
لاحم عئ لل لإحى لاحث ث ل اص  لوسد لاحسكىا لحم غ ر لاوسًع لثعح سدى لاالم،معت لوف لثعح راق ل  سدق لو مع أمع

ل(.ل03احمث مالوفلجدا ل)ل
لًعلحم غ رلاحسكى(لاح راقلوفلاالم،معتلثعح سدىلاوسل03جدا ل)ل

 درجة مجموع المربعات النماذج األبعاد
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة الفائية 
 المحتسبة

 مستوى
 الداللة

ل56022ل06262ل206302ل2ل3006552لث قلاحمجماععت االنهماك
للل206563ل50ل23276055لدان لاحمجماععت

لللل52ل20526225لاحمجماع
لل ل) لاحجدا  لمق لعدىل03ا  ضح لعدىلل( لاحسكى لحم غ ر لراجسا لإ صعئ ا لدالحا لذات لوراق اجاد

(لاهفلأصغرلمقلاحس مالاح عئ الاحجداح الل56022االم،معتلثعح سدىال  ثلرعمتلاحس مالاح عئ الاحم كاثال)ل
(الا ّرجحلاحثع ثلكثبلذحتلإحىلل3655(لاحثعحغال)لل52:2(لاثدرجال ر ال)لل5650عمدلمك االلدالحال)ل

تلاحسد عل م عزلثعم،معتلرث رلوفلاحمشع عتلاح سدم الثغ لاحممرلعقل ث سالاحسكىلاماعلراقلمر دالاحدراكع
لاحدراكا.

لو رل لماما ل) لام غ ر لاحسمرا لام غ ر لاحجمسا لحم غ ر لاوسًع لثعح سدى لاالم،معت لوف لاح راق ل نص او مع
ل(.ل02مامال(الوسدل اص لاحث ثلإحىلاحم عئ لاحمث مالوفلجدا ل)ل

ل(لاح راقلوفلاالم،معتلثعح سدىلل02جدا ل)ل
 درجة اإلناث الذكور المتغيرات

 الحرية
القيمة التائية 
 المحتسبة

مستوى 
 المتوسط ن المتوسط ن الداللة

ل56602ل56570ل-ل52ل65602ل20ل07636ل22 الجنس

 العمر
ل سنة فأكبر 32 سنة 32أقل من 

 المتوسط ن المتوسط ن
ل56053ل56205ل52ل07600ل22ل65637ل23
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) موظف ، غير موظف 
) 

ل غير موظف موظف

 المتوسط ن المتوسط ن
ل56223ل06565ل52ل07622ل27ل60600ل36

(ل  ث قلحمعلعدىلاجادلوراقلذاتلدالحالإ صعئ الراجسالحم غ رلاحجمسالل02اثعحممرلإحىلجدا ل)لل
ل  ثلرعمت لماماالو رلمامال(ا لأالم غ رل) للأالم غ رلاحسمرا ل) لاحم كاثا لاح عئ ا ال56602احس ما

ل56053 لل56223ا ل) لمك االلدالحا لاحجداح العمد لاح عئ ا لعدىلاح ااحفلاهفلأصغرلمقلاحس ما (لل5650(
لاحم  جال   قلمعلمعل اصدتلإح هلدراكال)لاحزعثفلل06775احثعحغال)ل (الا ن دالمعلمعلل3502(الاهذه

لإحىلداوس الاح دثالاحسعح الم ال(الا دل راقلال3500 اصدتلإح هلدراكال)لاح رثفل حكثبلوفلذحتلراجسًع
اح سدىلوفلهذهلاحمر دالاح فل م عزلثراقلاح دثالو ،عل  م ساقلثروثالععح الاداوس الرث رةلمقلأج لاحمجعحال

لامقلأج لاج  عزلاحماادلاحدراك الاان ثعرا ،علثصارةلم رض ا.
لثعح،دالاحثعحثل)لد2 لوفلجعمساللمسروالاحم عئ لاحم سدسا لاحدراكعتلاحسد ع لاحم كفلحدالل دثا مك االلاح ا ر

اوسًعلحم غ راتلاحسكىالااحجمسالااحسمرالامامالأىلال؟ل(لوسدل اص لاحث ثلإحىلاحم عئ لاحمث مالوفللكعمراء
ل(.ل02جدا ل)ل

ل(لاحم اك عتلااالم راوعتلاحمس عر الحدرجعتلاحس مالعدىلمس عسلاح ا رلاحم كفل02جدا ل)ل

 عموم الحياة األبعاد
 22ن= 

 التاريخ
 17ن= 

 المغة العربية
 11ن= 

 عموم القرآن
 27ن= 

 المجموع
 75ن= 

االنهماك 
 بالتعمم

 انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط انحراف متوسط
35,35 11,45 27,27 18,21 29,12 11,11 29,42 13,31 32,44 13,96 

أقلع مالاحث ثل  م علثمك االلممن  لمقلاح ا رلاحم كفالإذلرعقل(لل02ا  ث قلمقلاحجدا ل)لل
(الل20(لأ  لمقلاحم اك لاح رضفلحسعئمال  عسلاح ا رلاحم كفلاحثعحغل)لل25622م اك لدرجعتلاحس مال)ل

عدالمعلم،رلمقلحدالل دثالاحدراكعتلاحسد علوفل كىلاح  عةلمقلمك االلم اك لمقلاح ا رلاحم كفال  ثل
لدرجع ، لم اك  لرعق ل) لاح ا رلل20620ى ل  عس لحسعئما لاح رضف لاحم اك  لمق ل    ا لثدرجا لأعدى لاها )

ل لعدفلل20احم كفلاحثعحغل) ل) ل اصدتلدراكا لمع ل ن دالمع لاحم  جا لاهذه ل كقلل3550(ا ل) لادراكا (ا
(الا دل رجعلاحكثبلوفلذحتلإحىلل3502(الادراكال)لاح م ريلل3557(الادراكال)لاح ر علا دمدرلل3552

لأالاحدغال ث سالاحمال لاح عر خا لمقلاحماادلوفلأ كعى لمع لاح فل دل راقلأصسبلماعًع ادلوفل كىلعداىلاح  عة
احسرث االأالعداىلاحسرآقالاهذال دل جس لاح دثالوفل كىلعداىلاح  عةلأرثرل دسًعلا ا رًالاحالثدرجالثك  المقل

ل دثالثع فلاأل كعى.
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لحدسكىل لاحم كفلاوسًع لاح ا ر لوف لاح راق ل نص لو مع لوفللأمع لاحمث ما لاحم عئ  لإحى لاحث ث ل اص  وسد
ل(.ل00جدا ل)ل

ل(لم عئ ل  د  لاح ثع قلحدرجعتلاحس مالعدىلمس عسلاح ا رلاحم كفل00جدا ل)ل
 درجة مجموع المربعات النماذج األبعاد

 الحرية
متوسط 
 المربعات

القيمة الفائية 
 المحتسبة

 مستوى
 الداللة

ل56252ل06333ل3266255ل2ل5526755لث قلاحمجماععت االنهماك
للل0726206ل50ل025306025لدان لاحمجماععت

لللل52ل022226225لاحمجماع
ل ل) لاحجدا  لمق لاح ا رلل00ا  ضح لعدى لاحسكى لحم غ ر لراجسا لإ صعئ ا لدالحا لذات لوراق لاجاد لعدى )

ل ل) لاحم كاثا لاح عئ ا لاحس ما لرعمت ل  ث لل56252احم كفا لاح عئ ا لاحس ما لمق لأصغر لاهف لعمدل( احجداح ا
(الاهذهلاحم  جال   قلمعلمعل اصدتلإح هلل3655(لاحثعحغال)لل52:2(لاثدرجال ر ال)لل5650مك االلدالحال)ل

لا دمدرل لاحد داحلل3557دراكال)لاح ر ع (الا ن دالمعلمعل اصدتلدراكال)لعدفالل3505(الادراكال)
ل(.ل3550

ل
الام غ رلاحسمرالام غ رل)لمامالو رلمامالاو معل نصلاح راقلوفلاح ا رلاحم كفلاوسًعلحم غ رلاحجمس

ل(.ل06(الوسدل اص لاحث ثلإحىلاحم عئ لاحمث مالوفلجدا ل)ل
ل(لم عئ لاالن ثعرلاح عئفلاحس مالعدىلمس عسلاح ا رلاحم كفل06جدا ل)ل

 درجة اإلناث الذكور المتغيرات
 الحرية

القيمة التائية 
 المحتسبة

مستوى 
 المتوسط ن المتوسط ن الداللة

ل56222ل56720-ل52ل20623ل20ل32656ل22 الجنس

 العمر
للل سنة فأكبر 32 سنة 32أقل من 

 المتوسط ن المتوسط نل
ل56320ل06022-ل52ل23603ل22ل32655ل23

 ) موظف، غير موظف (
للل غير موظف موظف

 المتوسط ن المتوسط ن
ل56555ل56322-ل52ل25655ل27ل37625ل36
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لإحىلجدا  للاثعحممر لأالل06) لاحجمسا لحم غ ر لراجسا لإ صعئ ا لوراقلذاتلدالحا لاجاد لعدى ل  ث قلحمع )
ل ل) لاحم كاثا لاح عئ ا لاحس ما لرعمت ل  ث ل(ا لماما لو ر لماماا ل) لم غ ر لأا لاحسمرا ال56222م غ ر

ل56320 لل56555ا ل) لمك االلدالحا لاحجداح العمد لاح عئ ا لعدىلاح ااحفلاهفلأصغرلمقلاحس ما (لل5650(
ل ل) لا دمدرلل06775احثعحغا لاح ر ع ل) لدراكا ل اصدتلإح ه لمع ل   قلمع لاحم  جا لاهذه لادراكال3557(ا للللللللللللللل(ا

ل(.ل3502(الادراكال)لاح م ريلل3550(الا ن دالمعلمعل اصدتلإح هلدراكال)لعدفلل3505)لاحد داحل
إحىلراقل دثال(ل دل راقلاحكثبلو ،علراجسًعلل06(لال)لل00إقلاحم عئ لاح فل اض ،علاحجداح قل)لل

احدراكعتلاحسد علثمن دالان صعصع ،ىل مراقلثمراالم شعث،الماعًعلمعالا  سرضاقلحضغا لم سعرثالماعًعل
معالاللكّ معلأم،ىلدان لرد الاا دةالا كريلعد ،ىلأمممالما دةالاممعىلاحم عضراتلااالن ثعراتلحد ،ىلهال

لالامسعمع ،ىلمقلاح ا رلم شعث،الإحىل دلثس د.م كهل سر ثًعالممعل جس لاحضغا لاح فل  سرضاقلح،علمسعرثا
لااح ا رللاحم عئ لاحم سدسالثعح،دالاحراثعل)لد2 احرشالعقلاحسن الث قلاح رمالاالن ثعر الااالم،معتلثعح سدى

للللللللللللل(الوسدل اص لاحث ثلإحىلاحم عئ لاحمث مالوفلجدا للاحم كفلحدالل دثالاحدراكعتلاحسد علوفلجعمسالكعمراء
 (.ل05)ل

ل(لحدرجعتلاحس مالKendalls tau_b(لمسعمنتلار ثع ل)لل05جدا ل)ل
تعامل مع  األبعاد

 اإلجابة
تعامل مع 
 األسئمة

مراعاة  التخمين الزمن
 القصد

د. الكمية  المراجعة
 لمحكمة

التوتر  االنهماك
 النفسي

تعامل مع 
 اإلجابة

 **2,33 **
2,24 

*2,16 **2,27 **2,24 **2,61 2,225 -2,25 

تعامل مع 
 األسئمة

  2,145 *2,22 **2,25 **2,32 **2,44 2,223 -2,12 

 2,28- 2,17* 2,48** 2,21* 2,22** 2,33**    الزمن
- 2,229 2,39** 2,18* 2,23**     التخمين

2,221 
مراعاة 
 القصد

     **2,45 **2,45 2,149 -2,22 

 2,28- 2,252 2,45**       المراجعة
د, الكمية 
 لمحكمة

       2,114 -2,28 

 2,14-         االنهماك
التوتر 
 النفسي
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ل ل) لاحجدا  لمق لل05  ث ق ل) لدالحا لمك اال لعمد لإ صعئ ا لذات لار ثع  ا لعن ا لاجاد لث قلل56550( )
لاحسصدال لامراععة لااحزمقا لاألكئداا لمع لاح سعم  لااك را  ج عت لج،اا لمق لاإلجعثا لمع لاح سعم  اك را  ج ا
لعمدل لإ صعئ ا لذات لار ثع  ا لعن ا لاجاد لارذحت لاالن ثعر اا لاح رما لالن ثعر لاحرد ا لااحدرجا ااحمراجساا

ل ل) لدالحا لاحسصدالل56550مك اال لمراععة لااك را  ج عت لج،اا لمق لاألكئدا لمع لاح سعم  لاك را  ج ا لث ق )
(لل56550دلمك االلدالحال)لااحمراجساالااحدرجالاحرد االرمعل  ضحلاجادلعن الار ثع  الذاتلإ صعئ العم

لمراععةل لاك را  ج ا لث ق لامع لاحرد اا لااحدرجا لاحسصد لمراععة لااك را  ج ا لج،اا لمق لاحزمق لاك را  ج ا ث ق
لاحسصدلااك را  ج الاحمراجسالااحدرجالاحرد االارذحتلث قلاك را  ج الاحمراجسالااحدرجالاحرد الحنن ثعر.

لدالحا لمك اال لعمد لاحسن ا لهذه لرعمت للث ممع لااك را  ج الل5650) لاإلجعثا لمع لاح سعم  لاك را  ج ا لث ق )
لم سل لوف لاحسن ا لرمت لرمع لاح نم قا لااك را  ج ا لاألكئدا لمع لاح سعم  لاك را  ج ا لث ق لارذحت اح نم قا
لااك را  ج ال لاح نم ق لاك را  ج ا لاث ق لاحمراجساا لااك را  ج ا لاحزمق لاك را  ج ا لث ق لاحدالحا مك ادال

لاحمراجسا.
لاالن ثعر اللرمع لاح رما لث ق لإ صعئ ا لدالحا لذات لار ثع  ا لعن ا لاجاد لعدى لاحجدا  لمق   ضح

 ثعك را  ج ع ،علرعوالمعلر لمقلاالم،معتلثعح سدىالااح ا رلاحم كف.ل
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 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 أواًل: االستنتاجات:
ل م دتل دثالاحدراكعتلاحسد علوفلجعمسال0 كعمراءلاك را  ج عتلاح رمالاالن ثعر االمعل  اقلااضحلح دثالد

ل كىلاحدغالاحسرث الو ،ع.
لدلالل  دن لاحجمسلأالاحسمرلأال  ىلممعركالم،مالاح در سلوفلمداللام نتلاح رمالاالن ثعر ا.3
حجمسلأالدل م،متل دثالاحدراكعتلاحسد علوفلجعمسالكعمراءلثعح سدىلثصارةلم اك االاالل  دن لاحسكىلأالا2

لاحسمرلأالممعركالم،مالاح در سلوفلمك االلهذهلاالم،معت.
لالل سعمفل دثالاحدراكالاحسد علوفلجعمسالكعمراءلمقلاح ا رلاحم كفالعدال دثال كىلعداىلاح  عةلاحذ قل2 د

لحد ،ىل ا رلم كفلم اك لاحشدة.
لدلاللعن الحنم،معتلثعح سدىالأالاح ا رلاحم كفلثعح رمالاالن ثعر ا.0
 يًا: التوصياتثان
دل سز زلاح رمالاالن ثعر الحداللاح دثالمقلنن لاحثرام لاإلرشعد الاح فل ررزلعدىلدارلاح رمالاالن ثعر ال0

لوفلروعلاحمك االلاح  ص دف.
لدل سد  لاحث ئالاح سد م الثمعل ضمقلأعدىلمك االلمقلاالم،معتلثعح سدىلحداللاحم سدم ق.3
دىلاحم سدم قلمقلأج لن  لمك االلاح ا رلاحم كفلإحىلأ  ل دلدلاحسم لعدىل سد  لاحضغا لاحدراك الع2

لممرق.
 ثالثًا: المقترحات

لأال دثال0 لاحمسدم قا لمسعهد لحداللع معتلأنراللمث ل دثا لاالن ثعر ا لحد سرالإحىلاح رما لدراكا لإجراء د
لاحدراكعتلاألاح ا.

لإجراءلدراكالحد سرالإحىل ث سالاحسن الث قلاح رمالاالن ثعر الاعن 3  ،علثم غ راتلأنراللمث :لاح  ر رلد
لاإل جعثفالاح  ر رلاحمم سفالأكعح بلاح سدىالاو رهع.

لدلإجراءلدراكالحد سرالإحىلدارلاح ا رلاحم كفلوفلاك را  ج عتلمعلاراءلاحمسروا.2
لدلإجراءلدراكالحسن الاالم،معتلثعح سدىلثعح  ص  الأالاحداوس االأالو رهعلمقلاحم غ رات.2
 
ل
ل
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 المصادر
مررزلد ثامالح سد ىلل.لعمعق:دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية(لل3500)للأ مدأثالأكسدالدل0

ل.اح  ر ر
أثر تعمم حكمة االختبار عمى افتراض أحادية البعد والتقديرات (لل3552دلأثالوادةالثعك لنم سلكعحىل)ل3

ل.جعمسالاح رماتلو رلممشارة.لأ را الدر اراهلالمختمفة لنظرية االستجابة.
ل2 ل) لعدف لثق لمرااق لاح رثفا لاحمسروفلل3500د لاحسبء لمصعدر لان نا لضاء لوف لثعح سدى لاالم،معت )

لاحثعما ا لاحمر دا ل نب لحدال لاحمسرو ا لاحك  رة لار ثا لاحم سدى لاحسجز المجمة العموم التربويةل.امك اال
ل.222ل–ل260(ال2)35

ل كقالثراءلم مدل)ل2 مجمة العموم ل.  هلث ععد الاحذاتلحدالل دثالاحجعمسا(لاح ا رلاحم كفلاعنل3552د
ل.23ل–ل0ال02الالنفسية

ل0 لم مدل ك قل) لأ مد لعزة ل ك قا لل3503د أثر تنمية الحكمة االختبارية لطالب المرحمة اإلعدادية (
رد الاح رث االجعمساللو رلممشارة.لركعحالمعجك  رل.عمى ثبات وصدق اختبار تحصيمي في مادة العموم

ل.ثمفلكا ا
عالقة الحكمة االختبارية باألداء الناتج من اختبار تحصيمي ذي (لل3505دل ّمعدالد عمعلو،مفلعدفل)ل6

ل.اختيار من متعدد وفق نموذج راش لدى طالبات كمية التربية لمبنات األقسام األدبية بجامعة أم القرى
ل.رد الاح رث االجعمسالأىلاحسراللأ را الدر اراهلو رلممشارة.

ل.(لاح ا رلاحم كفلحداللاح دثالاحم م ز قلوفلمدارسلثغدادل3502الكعهرةل   عقلعثدلاحجثعرل)لدلاح م ري5
ل.203ل–ل225ال2الالنجف األلرف –مجمة الكمية اإلسالمية الجامعة 

ل2 لأكمعءلكدمعقلمص ال) لاحد داحا لل3505د األساليب المعرفية وعالقتها بالتوتر النفسي لدى طمبة (
ل.وزةل–رد الاح رث االاحجعمسالاإلكنم اللعحالمعجك  رلو رلممشارة.ركل.الجامعة الفمسطينية

ل7 ل) ل كق لثق لز ق لرداديا لا  ص دهلل3553د لا نصصه لاح عحب لثماع لاعن  ،ع لاالن ثعر ا لاح رما )
لل.22ل–ل0ال27المجمة كمية التربية بالزقازيق.لاحدراكف

احدغالاالمرد ز الاعن  هلثر لمقلعن الاح دثال(لام،معتلاح دثالوفل سدىلل3502دلاحز عثفالروسهلراوعل)ل05
ل سدم،ع لم ا لاا جعهع ،ى لاالمرد ز ا لاحدغا لالمجمة األردنية في العموم التربويةل.ثمسدمف ل3)7ا ل–ل330(ا

ل.ل320
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ل00 ل) لم مد لعدف لأم ق لكد معقا لل3505د القياس والتقويم في العموم اإلنسانية: أسسه وأدواته (
ل.حر عبلاح د ثدارلااحسعهرة:ل .وتطبيقاته

ل03 ل) لنعحد لشعهر لكد معقا لم غ راتلل3502د لضاء لوف ل ثات لجعمسا ل نب لحدال لاالن ثعر ل رما )
ل.352ل–ل320(ال3)00المجمة العموم التربوية والنفسيةل.اح نصصلااحمسد لاح رارمفلااحمك االلاحدراكف

 هلثعح ا رلاحم كفلحدالل دثال(ل سس دلاحسزالاعن ل3552دلاح ر عالأ مدلاعدلاهللالا دمدرالك،دال ك قل)ل02
ل.353ل–ل327(ال00)06المجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانيةل.جعمسالاحماص 

أثر برنامج تدريبي لمهارة حكمة االختبار عمى مستوى (لل3555دلعثدلاحاهعبالم مدلم مادلم مدل)ل02
ل.عحالمعجك  رلو رلممشارةركل.األداء التحصيمي وقمق االختبار لدى عينة من طمبة كمية التربية بالمنيا

لرد الاح رث االجعمسالاحمم ع.
ل.دارلاحثسعوالحدمشرلااح از عل.لعمعق:القياس النفسي واالختبارات(لل3500دلاحسث ديالم مدلجعكىل)ل00
ل06 ل) ل كق لنشمعق لعدفا لاحجعمسال3550د ل دثا لحدال لاحم كف لاح ا ر ل  عس المجمة التربية والعممل.(
ل.205ل–ل223(ال2)03
ل(ل3505عمرالم مادلأ مدالاونراال صهلعثدلاحر مقالااحكث سفال ررفالا ررفالآممهلعثدلاهللل)لدل05

ل.دارلاحمك رةلحدمشرلااح از علااح ثععاعمعق:لل.القياس النفسي والتربوي
ل.مر ثالجر راحر ع :لل.كيف تتعامل مع التوتر(لل3502دلراثرالرعريالاثعحمرالك   قل)ل02
لمر ثالجر ر.احر ع :لل.سيطر عمى التوتر(لل3503دلمعر معالثا ل)ل07
دراسة تحميمية لمعوامل المؤثرة في وقت التعمم األكاديمي في (لل3550دلم مدالمجااللح  فلأ مدل)ل35

لركعحالمعجك  رلو رلممشارة.لرد الاحدراكعتلاحسد عالاحجعمسالاألردم ا.لحصص المغة العربية.
لع.دارلاألمدحسلحدمشرلااح از ل.ل عئ :لربويالتقويم الت(لل3552دلم مادال مديلشعرر)ل30
لم دتالوع مالعثعسل)ل33 (ل  عسلمك االلاح رمالاالن ثعر الحداللاح دثالاحم م ز قلااحم م زاتلل3557د

 -مجمة كمية اآلدابال ماالماا رام،ىلاالع  عد  قلمقلاحمر دالاإلعداد ال)لدراكالمسعرمال(لوفلمررزلم عومال
ل.072ل-ل066ال70الجامعة الموصل

مهارات الحكمة االختبارية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طمبة كمية (لل3502دلااديالع عالز عدل)ل32
ل.233ل–ل370ال25مجدالاحث اثلاح رثا الااحم ك االل.التربية / ابن الهيثم لمعموم الصرفة

ل
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