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 :الممخص
ىدف البحث الحالي التعرف عمى مستوى المعتقدات المعرفية لدى طمبة 

والتعرف الجامعة، والتعرف عمى مستوى الحكمة االختبارية لدى طمبة الجامعة، 
داللة الفروق في المعتقدات المعرفية والحكمة االختبارية لدى طمبة الجامعة 

التخصص )عممي، أدبي(، والتعرف عمى  -تبعا لمتغيري: النوع )ذكور، إناث( 
طبيعة العالقة االرتباطية بين المعتقدات المعرفية والحكمة االختبارية لدى طمبة 

معتقدات المعرفية في الحكمة االختبارية، الجامعة، والتعرف عمى مدى إسيام ال
 033تحقيقًا ليذه األىداف تم اختيار عينة من طمبة جامعة االنبار بمغ عددىا 

طالب وطالبة ، واستخدم الباحثان مقياسين ىما مقياس المعتقدات المعرفية تم 
بناؤه والمقياس الثاني مقياس الحكمة االختبارية تم إعداده ، ثم تم استخراج 

خصائص السيكومترية لممقياسين من صدق وثبات، بعد ذلك تم تطبيقيما ال
عمى عينة البحث فأظيرت الدراسة ان مستوى المعتقدات المعرفية لدى عينة 
البحث عال وفي جميع األبعاد ، ووجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور 

ذات  واإلناث ولصالح الذكور في البعد األول والثاني، ، وعدم وجود فروق
عممي( في المعتقدات  –داللو إحصائية تبعا لمتغير التخصص )إنساني 

المعرفية ، عينة الدراسة يتمتعون بدرجة عالية من الحكمة االختبارية ، ال توجد 
فروق دالة إحصائيا في الحكمة االختبارية بين الذكور واإلناث ، يوجد فروق 

ارية ولصالح التخصص العممي ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير الحكمة االختب
،المعتقدات المعرفية بأبعادىا األربعة ترتبط بالحكمة االختبارية ، المعتقدات 

 المعرفية بأبعادىا األربعة تختمف في قدرة تنبؤىا بالحكمة االختبارية
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Abstract: 

   The aim of the current research is: Identifying the level 

of cognitive beliefs among university students, Identifying 

the level of experimental wisdom among university 

students, Identifying the significance of differences in 

cognitive beliefs among university students according to 

two variables: gender (male, female) - specialization 

(scientific, literary), Identifying the significance of the 

differences in the experimental wisdom of university 

students according to two variables: gender (male, female) 

- specialization (scientific, literary), and the nature of the 

relationship between cognitive beliefs and the 

experimental wisdom of university students ,Identifying 

the extent of the contribution of cognitive beliefs to the 

experimental wisdom, To achieve these goals, a sample of 

300 students from Anbar University was chosen ,They 

were applied to the research sample so the most prominent 

results are the following:The level of cognitive beliefs in 

the research sample is high in all dimensions, There are 

statistically differences between males and females in 

favor of males in the first and second dimensions. The 

absence of differences between males and females in the 

third and fourth dimensions in cognitive beliefs, The 

absence of indicating differences according to the variable 

of specialization (human - scientific) in cognitive beliefs 

,The study sample has a high degree of experimental 

wisdom ,Statistically, there are no differences in the test 

wisdom between males and females, Statistically, there are 

indicating differences according to the variable of wisdom 

test and in favor of scientific specialization ,Cognitive 

beliefs with their four dimensions are related to 

experiential wisdom ,Cognitive beliefs with their four 

dimensions differ in their predictive power of experimental 

wisdom. 
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 مشكمة البحث : 
ان المجتمعات بصورة عامة تواجو الكثير من التغيرات المعرفية والعممية والنمائية   

تطورىا في الكثير من النواحي الفكرية والثقافية، و صاحبو العديد من المشكالت وارتبط ىذا ب
ليكونوا قادرين عمى مواجية تمك التحديات والتكيف والتحديات، وىذا يتطمب إعداد األفراد 

معيا، وان ىذا يتطمب االىتمام بطمبة الجامعة ليتمكنوا من تحمل المسؤولية في المستقبل، 
لكون المعتقدات المعرفية ىي من الصفات التي تميز طمبة الجامعة والتي ليا الدور الكبير في 

ورة عامة لديو ميول لتبني معتقدات تشبع حاجاتو ثقافتيم ودراستيم وتعمميم، وان اإلنسان بص
وتالئم رغباتو، إذ ان المعتقدات المعرفية تساىم في تحديد كيفية مباشرة الفرد عممو في مجال 
التعميم، وىذه تؤثر عمى تعميمو وحل مشكالتو، فالطالب من خالل معتقداتو يستطيع ان يحدد 

من خالل معتقداتو إلى أي مدى سيستمر في  كيف يختار االستراتيجية المناسبة لو، ويعرف
التعميم، وكيف سيختار مدخل التعميم، وجاءت فكرة ىذا البحث من إحساس الباحثان 
ودراستيما لسنوات عديدة في الجامعة كما دعمت ىذه المشكمة من خالل اطالعيا عمى العديد 

سة ( ودراSchommer, 1993(، ودراسة )1322من الدراسات كدراسة )حمود، 
(Anderson, 2005 باإلضافة إلى ان المعتقدات المعرفية تعد من األمور اليامة لطمبة ،)

الجامعة، لما ليا من تأثير كبير عمى تعمميم وتنشئتيم وبنائيم الفكري والمعرفي، حيث أشار 
 شومر انو كمما زاد فيمنا لممعتقدات المعرفية ازدادت قدرتنا عمى تعديل طرائق التعميم لتتالئم

-Schommer, 2004, 103 ) بة )مع طرائق تفكيرىم وعمى تقديم افضل أنواع التعميم لمطم
118 . 

واكدت البحوث والدراسات بأن أساليب التدريس التي يستخدميا المدرس تمعب دورًا 
مؤثرًا وفعااًل في رفع قدرة الطالب عمى التفكير وتطوير وتغيير معتقداتو، وليس فقط 

يستخدميا المعمم ليا تأثير عمى المعتقدات المعرفية لتالميذه، فكذلك طريقة االستراتيجية التي 
التقويم ونوع االختبارات التي يضعيا المدرس ليا تأثير عمى المعتقدات المعرفية لطالبو) 

Hofer, 2008, 88( واكد بنترش وىوفر ،)Hofer & Pint&rich, 1997 ان المعتقدات )
ز األكاديمي والتعمم، حيث تؤثر في الطالب من خالل تشجيعو المعرفية ليا تأثير في اإلنجا

وحثو عمى استخدام استراتيجيات ذاتية لتنمية معتقداتو المعرفية، وتعزيز معرفتو من اجل 
( ، (، وان Hofer & Pintrich, 1997, 88-140استقرار معرفتو، وزيادة تحصيمو العممي )
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انب التربوية فيي ترتبط بالتعمم الذاتي، والتمكؤ المعتقدات المعرفية ترتبط بالعديد من الجو 
االكاديمي، ومحددات إدارة المعرفة، وقد اختار الباحثان متغير تربوي لم يربط مع المعتقدات 
المعرفية حسب عمم الباحثان إال وىو الحكمة االختبارية، وىو ما سيتصدى لدراستو البحث 

ارية ان ىنالك نسبة كبيرة من المتعممين ال الحالي، وان ما يبرر البحث في الحكمة االختب
يمتمكون ميارة في التعامل مع االختبارات، وىذا ىو السبب الرئيسي في الفروق فيما بينيم في 

 & Dolly)( ودراسة 1332مستوى تحصيميم الدراسي، وىذا ما أكدتو دراسة )ردادي، 
Williams, 1986) ( ودراسةMorese, 1998وان الدرجة النيائ ،) ية لممتعمم في اغمب

األحيان ال تبين مدى تمكنو من المادة بل تعكس مدى امتالك المتعمم لميارات ثانية من 
(، ان الحكمة االختبارية يمكن ان تكتسب 2، 1337ضمنيا الحكمة االختبارية )عبد الوىاب، 

مم إلى قدرة عن طريق الخبرة باالختبارات، فيي مجموعة من الميارات يتم نقميا بالتعميم والتع
(، من المالحظ ان بعض المتعممين يشكون من عدم قدرتيم 729، 1327معرفية )مطمك، 

عمى استحصال درجات مرتفعة في االختبارات، عمى الرغم من انيم تييأوا بصورة جيدة، عمى 
العكس من ذلك ىنالك متعممين حصموا عمى درجات اعمى بالرغم من ان مستوى استعدادىم 

( Thorndikr, 1949(، وذكر ثورندايك )Maelstrom, 1968, 412اقل ) لالختبار كان
( ان ىنالك مصادر Vernon, 1962( وفرنون )Ebel & Damrim, 1960وايبل ودامرتم )

لتباين في الدرجات غير تمك التي يتضمنيا مضمون السؤال، وان الحكمة االختبارية كانت 
اختالف األفراد في درجاتيم بسبب الحكمة  احدى تمك المصادر لوجود ىذا االختالف، ويتضح

 ,Condeley & Entemanاالختبارية في دراسات عديدة منيا دراسة كوندلي وانتمان )
( المذين دققوا إجابات مجموعة من المتعممين Fransh, 1965( ودراسة فرانش )1964

ر األخطاء في ويذكر ايبل ان اكث الختبار موضوعي، واكدوا عمى أىمية الحكمة االختبارية،
االختبارات ناتجة من قبل الطمبة الذين يمتمكون حكمة اختبارية قميمة، عمى عكس الطمبة الذين 

(، عمى الرغم من ربط Maelstrom, 1968, 412-413لدييم حكمة اختبارية اكثر )
المعتقدات المعرفية بالعديد من الجوانب التربوية إال ان العالقة بين المعتقدات المعرفية 

الحكمة االختبارية لم تتصدى ليا دراسة حسب عمم الباحثان، بناء عمى ذلك تتمخص مشكمة و 
البحث الحالي بالتعرف عمى مستوى المعتقدات المعرفية ومستوى الحكمة االختبارية وطبيعة 

 العالقة بينيما، والتي يمكن صياغتيا بالتساؤل التالي:
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ارية وطبيعة العالقة بينيما لدى ما مستوى المعتقدات المعرفية والحكمة االختب -
 طمبة الجامعة. 
 أىمية البحث : 

لقد زاد االىتمام في السنوات األخيرة بالمعتقدات المعرفية بسبب الدور الرئيسي الذي 
تمعبو الطريقة التي يتعمم بيا األفراد، وان دراسة المعتقدات المعرفية تقدم لنا إسيامات ميمة 

ت والمؤسسات التعميمية في تقييم قدرات األفراد وحاجاتيم وفيم لكونيا تساعد متخذي القرارا
 أفكارىم وسموكياتيم. 

( من األوائل الذين درسوا مفيوم المعتقدات William Perry, 1968يعد وليام بيري )
المعرفية باستخدام المقابالت واالستبانات، اليدف منو التعرف عمى وجيات نظر الطمبة حول 

خطأ أم صواب، وانو يتم الحصول عمى المعرفة الصحيحة من السمطة، المعرفة عمى أنيا 
ولكن مع تقدم المتعممين في المرحمة الدراسية يكون لدييم اعتقاد بأن ىذه المعرفة غير مؤكدة 

 (.237، 1323ويمكن التأكد منيا بالبحث التجريبي واالستدالل عمييا )أبو ىاشم، 
االستبصار بالمعتقدات المعرفية يطور ( ان Schommer, 1990تعتقد شومر )

فيمنا لمتعمم اإلنساني، عمى الرغم من ان ىنالك العديد من األبحاث والدراسات التي ركزت 
عمى أىمية ما وراء المعرفة والمخططات بالنسبة لمفيم، إال ان ذلك ال يفسر فشل بعض 

راسة المعتقدات المعرفية األفراد في تكامل المعرفة، لكننا نجد بعض الردود المقبولة في د
(Schommer, 1990, 503 ،وان المعتقدات المعرفية تؤدي دورًا كبيرًا في حياة الطمبة ،)

من خالل زيادة ثقتو بنفسو، وزيادة فيمو لمعممية التعميمة، وتوجيو إلى طريقة الحصول عمى 
(، ان 292، 1332المعرفة، كما أنيا تشكل األساس إلطاره الفكري )الربيع وعبد الناصر، 

المعتقدات المعرفية ينظر إلييا عمى أنيا ذات شأن في التربية، ألنيا تنقي الخبرات وتساعد 
األفراد عمى تذليل أي صعوبات تواجييم، وحل ما يصادفيم من إشكاليات، وتعمل عمى توجيو 

(، 1331،218سموك األفراد وتعينيم عمى التكيف مع البيئة المحيطة بيم )عابد وعبد اهلل، 
( ان المعتقدات المعرفية Jacobson & Spiro, 1995وبينت دراسة جاكبسون وسبيرون )

 & Jacobsonتؤثر عمى التعميم في البيئات التعميمية التي تعتمد عمى مواد دراسية متقدمة )
Spiro, 1995, 301-303.) 
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 ان نظام المعتقدات لدى كل فرد يشمل عمى عناقيد أو تجمعات تتكامل مع بعضيا
 وتتأثر باالتجاىات، وان كل نظام من ىذه األنظمة يتكون من ثالثة فروع ىي: 

طبيعة المعرفة ويشمل بنية المعرفة )تطبيقية، تجريبية، معقدة، بسيطة(،  -
 .(Chan, 2004, 136)وسرعة المعرفة، ومصدر المعرفة والعوامل المسيطرة عمى المعرفة 

وعالقتيا بالجوانب التربوية األخرى إال ان وعمى الرغم من أىمية المعتقدات المعرفية 
الدراسات التي ربطت بين المعتقدات المعرفية والحكمة االختبارية نادرة جدًا، بل ال توجد 
دراسات سابقة حسب عمم الباحثان لذلك تأتي أىمية ىذا البحث في إيجاد العالقة بين 

البحث من خالل دراسة الحكمة المعتقدات المعرفية والحكمة االختبارية، كما تظير أىمية 
االختبارية لدى طمبة الجامعة إذ انيم شريحة دراسية ميمو وحيوية بسبب موقعيا في سمم 
التعميم، لذلك فأن إعطائيا العناية تعد امر ضروري، وان اليدف الرئيسي لمعممية التعميمية ىو 

ل سوف يصبح عضوا منتج تحقيق النمو الشامل لمفرد ومن ثم المجتمع، الن الفرد في المستقب
ومؤثر في المجتمع الذي يعيش فيو، ان أىمية الحكمة االختبارية تأتي من أىمية االختبارات 
إذ تمعب دورا أساسيا في مساعدة صانعي القرارات التربوية عمى اتخاذ قراراتيم، ومن ىذه 

ء التعمم، القرارات عمى سبيل المثال: إرسال بعثات خارجية أو منح دراسية، تشخيص بطي
، 1323منح شيادات التخرج، تشخيص المتفوقين دراسيًا وغيرىا من القرارات )سميمان، 

(، كما أنيا ذات أىمية كبيرة ألنيا من أكثر األدوات استخداما في التقويم والقياس، 290
ولدييا استخدامات متعددة كالتشخيص والتوجيو واإلرشاد والتصنيف واالنتقال من مستوى إلى 

تزود  بعد تحديد المستوى، كما ان ىذه االختبارات لدييا العديد من الوظائف منياآخر 
المدرسين بتغذية راجعة عن مدى تعمم طالبيم، ومدى تقدميم ،ومدى مالئمة استراتيجيات 
وطرائق التدريس المستخدمة من قبميم، ولدييا وظيفة الدافعية لمتعمم حيث إشارات العديد من 

لدييا اىتمام بتحديد الفروق و  اع دافعية الطمبة كمما اقترب موعد االختبارات،الدراسات إلى ارتف
الفردية بين الطمبة، وىي مسألة أساسية في تحديد الطمبة المتفوقين وبطيء التعمم 

(.  97، 1323والمتوسطين، والتعامل بصورة سميمو معيم )عمر وفخرو والسبيعي وتركي، 
 وتظير أىمية البحث في جانبين:
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 األىمية النظرية: 
تسميط الضوء عمى أىمية المعتقدات في العممية التعميمية في المرحمة  -

الجامعية، ومحاولة تطويرىا، وفيميا، والعمل عمى توعية المسؤولين خاصة المعممين لمحاولة 
 خمق جو دراسي يتالءم مع نمو الطالب.

الجامعة،  ان ىذه الدراسة تعد محاولة لفيم جزء من طبيعة الدراسة في -
 المعرفية. –والمتمثمة بالمعتقدات

يمكن االستفادة من نتائج البحث الحالي في مجال البحث العممي بصورة  -
 عامة، وفي مجال التعمم والتعميم بصورة خاصة.

ان اكتساب ميارة الحكمة االختبارية من شأنو ان يتيح فرصة لممتعممين ان  -
 بيا. يجيبوا عمى األسئمة التي ليس لدييم معرفة

 األىمية العممية:
 االستفادة من نتائج البحث الحالية في بناء برامج لتنمية المعتقدات المعرفية. -
ان معرفة ميارة الحكمة االختبارية لدى الطمبة يساعد أعضاء الييئة  -

 التدريسية عمى استحداث بيئات تعميمية تساعد في تحسين ىذه الميارة لدى المتعممين.
 أىداف البحث : 

 ييدف البحث الحالي إلى:
 التعرف عمى مستوى المعتقدات المعرفية لدى طمبة الجامعة. .2
 التعرف عمى مستوى الحكمة االختبارية لدى طمبة الجامعة. .1
 التعرف داللة الفروق في المعتقدات المعرفية لدى طمبة الجامعة تبعا لمتغيري: .0

 أ. النوع )ذكور، إناث( ب. التخصص )عممي، أدبي(.
 داللة الفروق في الحكمة االختبارية لدى طمبة الجامعة تبعا لمتغيري:التعرف  .2

 أ. النوع )ذكور، إناث( ب. التخصص )عممي، أدبي(.
التعرف عمى طبيعة العالقة االرتباطية بين المعتقدات المعرفية والحكمة االختبارية  .7

 لدى طمبة الجامعة.
 االختبارية. التعرف عمى مدى إسيام المعتقدات المعرفية في الحكمة .2
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 حدود البحث:
 ( 1313 -1329الحدود الزمانية: تم في عام). 
  قضاء  –األنبارالحدود المكانية: تم تطبيق ىذه الدراسة في محافظة
 .األنبارجامعة  –الرمادي

 .األنبارالحدود البشرية: تم تطبيق ىذه الدراسة عمى طمبة البكالوريوس في جامعة 
 تحديد المصطمحات:

 أوال: المعتقدات المعرفية: 
 (:(Schumer, 1998تعريف شومر 

"تصورات ذىنية لمفرد حول التعمم والمعرفة لتشكل اعتقاده فييا من حيث بنيتيا وثباتيا 
 .(Schumer, 1998, 552)ومصدرىا وضبط اكتسابيا والسرعة في االكتساب" 

لممعتقدات المعرفية في البحث الحالي ىو تعريف شومر إذ تبنى  التعريف النظري
( ألنو من أكثر التعريفات دقو وشيوعًا، كما ان Schumer, 1998الباحثان تعريف )شومر 

 الباحثان اعتمدا أبعاد المعتقدات المعرفية التي أقرتيا )شومر( في بناء المقياس الحالي.
ىي الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص خالل  لممعتقدات المعرفية التعريف اإلجرائي

 إجابتو عمى فقرات مقياس المعتقدات المعرفية المطبق في البحث الحالي.
 ثانيًا: الحكمة االختبارية:

( : "مقدرة  (Millman, Bishop Eble,1965 تعريف مميمان وبيشوب وايبل
صول عمى درجة المفحوص لالستفادة من خصائص وصيغ االختبار أو موقف تناولو لمح

أعمى، وىي مستقمة عن معرفة المفحوص لمحتوى الموضوع الذي يفترض أن بنود االختبار 
 (Milliman,et.al,1965,707تقيسو ". )

 ,Millmanتبنى الباحثان تعريف مميمان وبيشوب وايبل  التعريف النظري لمبحث
Bishop & Eble, 1990) ل الحكمة االختبارية ( الذين يعدوا أول من طور إطارًا نظريًا حو

والذي استخدم كدليل لتوجيو األبحاث والدراسات التجريبية، ويعد تعريفيم لمحكمة االختبارية 
من أكثر التعريفات دقة في وقتنا الحاضر. كما اعتمد الباحثان عمى أبعاد الحكمة االختبارية 

 التي أقروىا في اعداد المقياس الحالي.
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ختبارية ىو الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص عمى لمحكمة االالتعريف اإلجرائي 
 مقياس الحكمة االختبارية المطبق في البحث الحالي.

 االطار النظري :
 اواًل: المعتقدات المعرفية :

 مفيوم المعتقدات المعرفية. .8
( ان َتحديد مفيوم Schommer & Aikins et al., 2002تذكر شومر واكينز )    

يزال محل جدل بين الباحثين التربويين، فمن الناحية النظرية فأن الكثير المعتقدات المعرفية ال 
من الباحثين يتفقون عمى ان المعتقدات المعرفية ترجع إلى أىمية دورىا في الناحية الوجدانية 

 (Bedel, 2012)(، وُتشير بيدلSchommer & Aikins et al., 2002, 103والمعرفية )
ي اعتقاد أو تصور الفرد حول وسيمة الحصول عمى المعرفة إلى ان المعتقدات المعرفية ى

 ( .Bedel, 2012, 3052وطبيعتيا )
 نمو المعتقات المعرفية :  .2

من االفتراضات النظرية في ميدان البحث في المعتقدات المعرفية ان معتقدات       
و مصطمح الطمبة المعرفية تنمو وتتغير من المعرفة السطحية إلى المعرفة المتعمقة، وان

يستخدم ليعبر عمى ان المتعمم يعتقد ولكن اعتقاده بدون دليل واضح، بينما المعرفة المؤكدة 
يقصد بيا مجموعة من الحقائق من الممكن ان تنتقل من فرد في موقع السمطة كالمعمم مثاًل 

بية إلى الطالب عن طريق التعمم، وبذلك يصبح الطمبة واعيين بأن المعرفة معقدة وسياقية ونس
 . (Pieschi et al., 2008, 18)وانيا قابمة لمتغيير والتعديل ويتقبمون عدم يقينيتيا

 (.Schommer, 1990نماذج المعتقدات المعرفية:  نموذج شومر )
( بدراسة Schommer, 1990في أواخر الثمانيات من القرن الماضي بدأت شومر )

لنموذج بيري، وذكرت ان المعرفة ستكون أفضل المعتقدات المعرفية، واقترحت نموذجًا مغايرا 
فيمًا كمنظومة من المعتقدات األقل أو األكثر استقاللية ويقصد بذلك ان معتقدات الفرد من 
المحتمل ان تتطور بدرجات متباينة وربما تكون غير منسجمة مع بعضيا، وتركز 

د اإلدراكية، التي ( عمى ان تحديد المعتقدات المعرفية كبعد من األبعاSchommerشومر)
تكون مستقمة عن المعتقدات حول محدودية وبساطة المعرفة والجيد أو القدر في الذكاء 
وسرعة التعمم، وان ىذا يشير إلى ان المعرفة متغيرة وليست ثابتة ويتم اكتسابيا وفقا لمجيود 
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م ( بين مفيوم معتقدات التعمم ومفيو Schommerالمبذولة أو المتاحة، وتفصل شومر )
المعتقدات المعرفية، حيث يمكن تناوليا من حيث تأثير كل منيما عمى اآلخر وانعكاس ذلك 

( ان أبعاد Schommerعمى األداء داخل المؤسسات التعميمية، وبالتالي ترى شومر )
 ,Schoomer, 1990المعتقدات المعرفية ال تنمو بسرعة واحدة وال تتطور بشكل متزامن )

498.) 
 ( خمسة أبعاد لممعتقدات ىي:Schommerوقد وضعت شومر )

تتجمى بفيم المعرفة وفق ما يراه األفراد لتتكامل المعرفة، مرتكزة في  بنية المعرفة: (2
ذلك إلى الشكل الذي ينظر فيو األفراد إلى المعرفة، إذا كانت منفصمة وبسيطة أم معقدة 

 ومتكاممة .
االعتقاد في المعرفة اليقينية وتتمثل باعتبار المعرفة يقينية ثابتو أو  ثبات المعرفة: (1

غير يقينية وغير ثابتو وقابمة لمتجديد والتطور، وان ىذا التغيير يكون بمرور الوقت، ويرى 
 األفراد المعرفة من خالليا طرفييا الثابت والمتغير.

لسمطة المرجعية، وان ىذا وتعني االعتقاد ان مصدر العمم يكون في ا مصدر المعرفة: (0
البعد يشير إلى مسألة ىي أين تنشأ المعرفة؟ ىل تنتقل إلينا من السمطة؟ أم يتم بناؤىا 

 وتدعيميا من خالل التفكير المنطقي والخبرة؟
وتعني االعتقاد في القدرة الفطرية، ويختبر في ىذا البعد مدى  ضبط اكتساب المعرفة: (2

 اكتساب المعرفة متزايدة تتغير بمرور الوقت أم ثابتة منذ الوالدة.اعتقاد األفراد بأن القدرة عمى 
وتعني االعتقاد في التعمم السريع، وتتجمى باعتقاد األفراد ان  سرعة اكتساب المعرفة: (7

-Shommer, 1993 a, 355التعمم يحدث بصورة تدريجية أم يحدث بصورة سريعة )
366.) 

ضرورة تحديد المعتقدات المعرفية  ( في دراستيا عمىSchommerكما أكدت شومر )
عمى أنيا أبعاد معرفية إدراكية، بما فييا المعتقدات المعرفية حول بساطة ومحدودية المعرفة 

فأن الطالب  (Schommer)ودور الجيد والذكاء وسرعة التعمم، وحسب وجية نظر شومر 
في ذلك يعود إلى يتعاممون مع أي موقف يوجييم بصورة مختمفة الواحد عن اآلخر، والسبب 

اعتقاد الطالب ان القدرة عمى التعمم متغيرة أم ثابتة أم ىي قدرة فطرية غريزية، فأن القدرة 
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بصورة عامة متغيرة ويتم اكتسابيا من خالل الجيود الكبيرة، ومثال عمى ذلك فأن أي متعمم 
 تكون لدية معارف بسيطة سطحية عن األبعاد الخمسة فأنو يعتقد ما يأتي: 

 المعرفة ثابتة ويتم التعامل معيا بواسطة سمطات اعمى.ان  -
ان المفاىيم والمصطمحات يتم تعمميا واكتسابيا بصورة سريعة أو ال يتم  -

 تعمميا أبدًا.
 ان المقدرة عمى التعمم فطرية غريزية.  -
 (.(Schommer, 1997, 37ان المعرفة محددة وبسيطة وواضحة  -

 ثانيًا: الحكمة االختبارية.
 حكمة االختبارية.مفيوم ال .8
في ظل التطور الكبير الذي يشيده مجال القياس والتقويم التربوي وخاصة في    

العقود األخيرة إال انو لن يصل إلى الدرجة التي تمكن المختصين والقائمين عمى العممية 
التعميمية من الحكم الصادق عمى مدى إتقان الطالب ومعرفتو بالمحتوى الذي تقيسو 

، ويعود السبب في ذلك إلى ان أداء الطمبة ال يتوقف عمى مدى إتقانيم ومعرفتيم االختبارات
نما تتدخل عوامل أخرى خارجية تؤثر في األداء ومن ىذه  لممحتوى الذي تقيسو االختبارات، وا 
العوامل ىي الحكمة االختبارية، وُتعد الحكمة االختبارية احدى العوامل الشخصية الميمة التي 

ة الطالب في االختبار، وكانت اإلشارة إلى مصطمح الحكمة االختبارية في تؤثر في درج
أدبيات القياس التربوي والنفسي تتم بحيث ال يحتاج إلى تفسير ويكون من ضمن 

، ويعود أول ظيور لمحكمة االختبارية إلى منتصف (Harmon et al, .1996, 286)السياق
"بأنيا سمة ثابتو لدى مؤدي االختبار تؤثر عمى القرن العشرين عمى يد ثورندايك الذي عرفيا 

الدرجات التي يحصل عمييا في المجال الذي يقيسو االختبار"، وعده المصدر األساسي في 
اختالف درجات الطمبة عمى االختبار فيي قدرة عامة يمتمكيا الطمبة لفيم تعميمات االختبار 

(Miller, Fuque & Fagley, 1990, 203)لحكمة االختبارية عمى ، وحظي مفيوم ا
اىتمام العديد من الباحثين في ميادين التربية وعمم النفس، فأصبح محور اىتماميم عمى مدى 
عقود ولكن ال يوجد اتفاق فيما بينيم عمى تعريف واحد لمفيوم الحكمة االختبارية إلى وقتنا 

مان (، فيعرفيا مميSanford, 2003, 3الحاضر بسبب اختالف المدارس الفكرية )
"بأنيا قدرة الفرد عمى االستفادة من خصائص  (Milliman et al., 1965, 707)وآخرون
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وصيغ االختبار أو موقف تناولو لمحصول عمى درجة مرتفعة"، كذلك يعرفيا سارنكي 
(Sarnaki, 1979 ان الحكمة االختبارية ىي "القدرة عمى إعطاء اإلجابات الصحيحة عمى )

ة من المعمومات المتوفرة في االختبار نفسو"، وان مفيوم الحكمة أسئمة االختبار باالستفاد
م عندما أشار كرونباخ إلى ان الحكمة االختبارية تعد سمة 2922االختبارية يرجع إلى عام 

دائمة عند الطمبة، ذلك ان بعض المفحوصين يطورون أسموب منظم لإلجابة عمى االختبار 
ت المقدر انيم يحصموا عمييا نتيجة مستواىم بحيث يحصمون عمى درجات اعمى من الدرجا

م( اكد ثورندايك ان القدرة العامة التي يمتمكيا الفرد لفيم االختبار 2972المعرفي، وفي عام )
والحكمة االختبارية تؤثران عمى درجة االختبار سواء كانت بأراداتنا أو عدم إرادتنا )حماد، 

الطمبة وجيودىم لمحصول عمى درجات  (، وقد أشار ثورندايك إلى قدرة بعض21، 1323
(، Vanchu, 1990, 2اعمى في االختبار بناٍء عمى المؤشرات التي يستند عمييا االختبار )

م( ففي ىذا العام تم تحديد 2927واستمر مفيوم الحكمة االختبارية مفيومًا عامًا حتى عام )
 Millman & Bishopبيل )إبعاده وتحديده عمميا وعمميا من خالل أبحاث ميممان وبيشوب وا

& Ebel وقد عدوىا عامال الختالف درجات الطمبة في االختبار، وقدرة محددة األبعاد )
ثم تطور مصطمح الحكمة االختبارية  (،21، 1323يستخدميا الطمبة في االختبارات )حماد،

ت ( الذي عده من المصادر األساسية في تباين واختالف درجا2972عمى يد ثورندايك عام )
الطالب في االختبار، وذلك الن الحكمة االختبارية تعد قدرة عامة يمتمكيا األفراد من اجل فيم 

(، وباإلضافة إلى الدور المباشر الذي تمعبو Nguyen, 2003, 44تعميمات االختبار )
 & Mckay)الحكمة االختبارية فأنيا تؤدي أدوارًا غير مباشرة حيث أشار كاي ودوفر سبايك

Doverspike, 2001)  إلى ان االتجاىات السمبية لممتعممين نحو بعض االختبارات والمواد
ممكن ان تتغير إلى االتجاىات اإليجابية وذلك نتيجة الكتساب الطمبة ميارات الحكمة 

 ,Mckay & Doverspike)االختبارية واستخداميا في أنماط مختمفة من االختبارات ) 
( إلى ابعد من ذلك إذ يرى ضرورة توعية Mustapha,2014، ويشير مصطفى )67 ,2001

الطمبة لمعرفة أىمية اكتسابيم ميارات الحكمة االختبارية وكذلك تدريبيم الكتساب ىذه الميارة 
Mustapha, 2014, 41- 44) حيث انو ال يمكننا حرمان المتعممين من اكتساب ،)

ت، باإلضافة إلى عدم إمكانيتنا من عزل ميارات الحكمة االختبارية واستعماليا في االختبارا
تأثيرىا في الدرجة التي يحصل عمييا الطالب في االختبارات، وبالنظر ألىمية اكتساب الطمبة 
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ىذه الميارة فأنو سيؤدي إلى تحقيق المساواة في الفرص فيما بينيم وبالتالي عدم وجود تباين 
(، إذ Hopkins & Antes, 1985واختالف في درجاتيم وىذا ما أكده ىوبكينز وانتيس )

أكدا عمى ان امتالك الطمبة جميعيم لميارات الحكمة االختبارية سيؤدي إلى ثبات تأثيرىا عمى 
 & Hopkinsوبالتالي ال توجد اختالف وتبيان في درجات الطمبة عمى االختبارات )درجاتيم 

Antes, 1985, 218 ية في درجة الطمبة (، وقد اختمف العمماء حول تأثير الحكمة االختبار
 ,Scruggs & Marsing, 1988عمى االختبارات، فقد رأى كل من سكروجز ومارسينج )

( ان انخفاض الدرجات الذي يوجيو بعض الطمبة يتمثل في 122، 2993( وفاروق )240
غياب أو نقص ميارات الحكمة االختبارية، الن ذلك يسبب ليم فقدان العديد من الدرجات في 

رغم معرفتيم بمحتوى المادة بسبب عدم فيميم لمطريقة الصحيحة لإلجابة عمى االختبارات 
االختبار، وان ىذه النظرة نتجت عن حاجة الطمبة الماسة لمكثير من ميارات الحكمة 
االختبارية مثل ميارة تنظيم الوقت، وميارة تجنب الوقوع في الخطأ، ومن جانب آخر فقد أشار 

( إلى ان ميارة الحكمة االختبارية تساعد Rogers & Harley, 1999روجرز وىارلي )
بعض الطمبة عمى الحصول عمى درجة اعمى من الدرجة التي يستحقونيا، وذلك الن الطالب 
الذي يمتمك ميارة الحكمة االختبارية قادر عمى االستفادة من بعض أخطاء القياس الموجودة 

ك فأن آراء العمماء حول تأثير ، وبذل (Rogers & Harley, 1999, 235)في االختبار 
ميارات الحكمة االختبارية تتفاوت بين الخسارة الذي تسببيا في حال غيابيا عمى الطمبة، 
وأخطاء القياس الذي يسببو وجودىا لدى الطمبة بسبب حصوليم عمى درجات اعمى مما 

ميارة  ( بأنSabers, 1975يستحق، إال ان الباحثان يتفقان مع ما أشار إليو سابيرس )
الحكمة االختبارية تساعد الطمبة في إظيار مياراتيم ومعرفتيم بمحتوى المادة الذي تقيسيا 

 مفردات االختبار.
 اجراءات البحث :

يتحدد مجتمع البحث في البحث الحالي بطمبة جامعة األنبار  مجتمع البحث وعينتاه:
ة ولمدراسة الصباحية فقط وبمغ ( لجميع كمياتيا العممية واإلنساني1313-1329لمعام الدراسي )

( كمية ومجموع الطمبة فييا 22( طالب وطالبة، إذ بمغ عدد الكميات العممية )10282عددىم )
%( من حجم المجتمع، وبمغ عدد الكميات 21( طالب وطالبة وبمغت النسبة )9897)

%( من 78( طالبًا وطالبة وبمغت النسبة )20792( كمية وعدد الطمبة فييا )8اإلنسانية )
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( 23712%( بواقع )22حجم المجتمع، أمَّا فيما يخص متغير النوع، فقد بمغت نسبة الذكور )
 ( طالبة. 21723%( وبواقع )72طالبًا، بمغت نسبة اإلناث )

اما عينتا البحث فقد تم اختيار عينة التحميل االحصائي عشوائيا من ثالث كميات   
( 138( طالبًا و)291( طالب وطالبة، وبواقع )233عممية، وثالث كميات انسانية، بمغت )

( طالب وطالبة تم اختيارىم بالطريقة 033طالبة، اماعينة التطبيق النيائي فتألفت من )
( من التخصص 72( من التخصص اإلنساني و)93( طالبًا منيم )222العشوائية وبواقع )

( من 78إلنساني و)( من التخصص ا98( طالبة منيم )272العممي أما اإلناث فقد بمغ )
 التخصص العممي وكما موضح في الجدول ادناه .

 توزيع أفراد عينة التطبيق النيائي بحسب التخصص والنوع(8الجدول )
نوع 

 التخصص
 
 
 
 

التخصص 
 العممي

 المجموع الكمي عدد الطمبة  اسم الكمية
 أ    ذ    

 27 07 03 تربية لمعموم الصرفة
 22 00 18 االدارة و االقتصاد

 28 78 المجموع

212 
التخصص 
 االنساني

 93 29 22 التربية لمعموم االنسانية 
 82 27 09 االداب

 272 92 83 المجموع
 033 221 208 المجموع الكمي

 أداتا البحث:
 اوال / مقياس المعتقدات المعرفية:

بعد االطالع عمى الدراسات السابقة قرر الباحثان بناء مقياس المعتقدات المعرفية 
وعمية قاما بالخطوات االتية : تحديد التعريف النظري لممتغير، ثم تحديد محتواه او مجاالتو 
وتعريفاتيا النيا األساس الذي عن طريقة يتم صياغة مضمون  الفقرات  ، بحيث تمثل 
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ون كل مجال تم تحديده واعتماده ثم قامت بتحديد المجاالت الرئيسة مجموعة الفقرات مضم
( وىي :)ثبات (Schumer, 1998لممعتقدات المعرفية باالعتماد عمى تصنيف شومر 

 المعرفة، بساطة المعرفة، سرعة المعرف ، المعرفة المؤكدة ( .
ن عمى تمت صياغة فقرات المقياس بعد ان اطمع الباحثا صياغة فقرات المقياس :

الدراسات واالدبيات والمقاييس الخاصة في موضوع المعتقدات المعرفية واالطالع كذلك عمى 
( فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت ، 21المراجع العربية واألجنبية، ، فبمغ عدد الفقرات الكمي)

متصحيح وضعت اماميا خمسة بدائل ) دائما ، غالبا ، احيانًا ، نادرًا ، ابدًا ( ، تأخذ درجات ل
 (7 ،2 ،0 ،1 ،2 . ) 

 صالحية فقرات مقياس المعتقدات المعرفية )الصدق الظاىري(: 
( من الخبراء المحكمين المختصين في 21قام الباحثان بعرض فقرات المقياس عمى )

مجال العموم التربوية والنفسية ، ُعدلت في ضوء مالحظاتيم صياغة بعض الفقرات واستبعدت 
( من المجال الثاني والفقرات 20، 1( من المجال األول، والفقرات )23، 8( فقرات ىي )9)
( من المجال الرابع، لكون قيمتيا 23، 8( من المجال الثالث والفقرات )22، 23، 9)

( 3٫37( عند مستوى داللة )0٫82اقل من القيمة الجدولية والبالغة ) 1المحسوبة باستعمال كا
 ( .2ودرجة حرية )

تعدُّ تعميمات المقياس بمثابة الدليل لإلجابة عمى فقراتو ، لذا تم  :تعميمات المقياس 
صياغة التعميمات بشكل واضح ودقيق، وطمب من المفحوص االجابة عمى الفقرات بكل 
صراحة وذلك ألغراض البحث العممي، وان االجابة لن يطمع عمييا احد سوى الباحثان ليطمئن 

 المفحوص عمى سرية استجابتو.
عن الفقرات غير الواضحة وغير  الكشفمن اجّل االستطالعي لممقياس: التطبيق 

المفيومة والتحقق من فيم الفقرات في المقياس بيدف تعديميا ومعرفة مدى فيم العينة لفقرات 
( طالبا وطالبة تم اختيارىم بشكل عشوائي 23المقياس، قام الباحثان بتطبيق المقياس عمى )

 ب متغير النوع .من مجتمع البحث وموزعين بحس
 التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس المعتقدات المعرفية:

لغرض التعرف عمى القوة التمييزية لمفقرات قام الباحثان   القوة التميزية لمفقرات:
 بتحميل استجابات العينة عمى الفقرات وفق ىذا األسموب باعتماد الخطوات اآلتية:



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)1782 ) 
 

تصحيح اإلجابات مباشرة من خالل المفتاح بما ان التطبيق كان الكترونيًا فقد تم  (2
 اإللكتروني لالختبار.

ترتيب الدرجات الكمية التي حصل عمييا المستجيب لكل استمارة تنازليًا من أعمى  (1
 درجة إلى أدنى درجة.

%( من 17%( من اإلجابات التي تمثل الدرجات العميا، و)17تم تحديد نسبة ) (0
لتمثيل المجموعتين المتطرفتين، ولكون عينة التحميل اإلجابات التي تمثل الدرجات الدنيا، 

( طالبًا وطالبة، ليذا كان عدد استمارات أفراد المجموعة العميا 233اإلحصائي مؤلفة من )
 ( استمارة.238( استمارة، وأما استمارات المجموعة الدنيا فكانت )238)
استعمال االختبار  وبعدما أصبح لدى الباحثان مجموعتان متطرفتان العميا والدنيا، (2

( لعينتين مستقمتين، الختبار داللة الفروق بينيما عمى كل فقرة في المقياس، t-testالتائي )
وباعتماد القيمة التائية المحسوبة مؤشرًا لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتيا بالقيمة الجدولية 

قرات المقياس (، ظير ان جميع ف122(، وبدرجة حرية )3937( عند مستوى داللة )2992)
 ( فقرة مميزة، 70البالغة )

 (: (Internal Consistency styleأسموب االتساق الداخمي
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس:  
تم حساب عالقة درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لمقياس المعتقدات المعرفية،   

باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وباستعمال البيانات نفسيا لعينة التحميل اإلحصائي البالغة 
( طالب وطالبة، اتضح ان جميع الفقرات دالة إحصائيا، عند مقارنة القيمة المحسوبة 233)

( 098( ودرجة حرية )3937لقيمة الجدولية الحرجة عند مستوى داللة )لمعامل االرتباط با
 ( 39398البالغة )

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لكل مجال:
استخدم الباحثان ىذا المؤشر لمتأكد من أن فقرات كل مجال تعبر عنو، ولتحقيق ذلك 

يل الفقرات، وذلك ( استمارة وىي نفسيا التي خضعت لتحم233اعتمدت الباحثان عمى )
لحساب الدرجة الكمية ليؤالء األفراد عمى وفق المجاالت، ثم حساب معامل ارتباط )بيرسون( 
بين درجات األفراد عمى كل فقرة والدرجة الكمية لممجال الذي توجد فيو وظير أن جميع 
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ة ( وكانت القيم098( وعند درجة حرية )3937الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
 ( 39398الحرجة )

تم التحقق من ذلك من خالل استخراج معامل ارتباط بيرسون مصفوفة االرتباط:  
ولتحقيق ذلك اعتمدت  ،إليجاد العالقة بين درجات األفراد لكل مجال والدرجات الكمية لممقياس

( استمارة، وأشارت النتائج إلى أن معامالت االرتباط الدرجة لكل مجال 233الباحثان )
( والقيمة الحرجة 098( وبدرجة حرية )3937بالدرجة الكمية غير دالة إحصائيًا وعند مستوى )

جال ( لذلك فأن المجاالت مستقمة عن بعضيا البعض ويتم التعامل مع كل م39398تبمغ )
مؤشرات  وأيضًا مصفوفة االرتباطات الداخمية بين المجاالت والدرجة الكمية.بصورة مستقمة 

 (:Indexes Reliabilityالثبات )
يعد الثبات من الخصائص السيكومترية الالزم توفرىا في بناء المقاييس التربوية 

 ( قام الباحثان باستخدام طريقتين ىي:002، 2983والنفسية )فرج، 
 :إعادة االختبار -االختبار طريقة

يشير فيركسون إلى ان استخراج الثبات بيذه الطريقة يكون عن طريق تطبيق المقياس 
( Ebel, 1972(، ويرى )177، 1331مرتين وفي وقتين مختمفين وعمى نفس األفراد )ممحم، 

ي ىو الثبات ان معامل االرتباط الذي يتم استخراجو بين التطبيق األول لممقياس والتطبيق الثان
(Ebel, 1972, 132 ولحساب الثبات بيذه الطريقة تم تطبيق المقياس عمى عينة بمغ )

( يوما من تطبيق االختبار األول، تم إعادة 27( طالبا وطالبة، وبعد مرور )23عددىا )
تطبيق االختبار مرة أخرى عمى العينة نفسيا، وبعدما حصل كل فرد من أفراد العينة عمى 

حساب معامل االرتباط بين درجات الطمبة في التطبيقين، باستخدام معامل ارتباط درجتين تم 
بيرسون لمتعرف عمى طبيعة العالقة بين التطبيق األول والثاني، والذي اظير ان معامل 

، سرعة  3.87، وضوح المعرفة  3.80الثبات لممجاالت االربعة ىو : ) ثبات المعرفة 
 ( وىي جميعيا عالية . 3.82كدة المعرفة المؤ  ،  3.81المعرفة 

 معامل الفا كرونباخ:
يعد معامل الفا كرونباخ أحد الطرق المستخدمة لمحصول عمى االتساق الداخمي 
لمعامل الثبات، إذا تستند ىذه الطريقة عمى االتساق الداخمي إلداء الفرد من فقرة إلى فقرة 

ر بصورة عامة )الزوبعي وآخرون، أخرى وتعتمد عمى االنحراف المعياري لمفقرات ولالختبا
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(، وتم التحقق من الثبات بيذه الطريقة بعد إخضاع جميع استمارات العينة والبالغ 79، 2982
( طالبا وطالبة، وبعد تطبيق معادلة الفا كرونباخ لكل مكون من مكونات 233عددىا )

ون ، ىي كاآلتي : ) المعتقدات المعرفية اتضح ان القيمة التقديرية لمعامالت الثبات لكل مك
المعرفة المؤكدة  ،  3.79، سرعة المعرفة  3.80، وضوح المعرفة  3.82ثبات المعرفة 

( وىذه القيم مقبولة وذات معامل ثبات عال، لذلك يتميز ىذا  المقياس باالتساق  3.80
 الداخمي .

 ثانيا : مقياس الحكمة االختبارية:
بعد اطالع الباحثان عمى المقاييس المتوفرة ، قررا اعداد مقياس الحكمة       

االختبارية ، عميو تضمنت خطوات اعداد المقياس ،  اذ تم تحديد مفيوم الحكمة االختبارية 
( وكذلك تم تحديد االبعاد  (Millman, Bishop Eble,1965 بتعريف مميمان وبيشوب وايبل

 لممقياس بحسب ما شاروا اليو: األساسية ) المجاالت (
)استراتيجية الزمن، استراتيجية التعامل مع ورقة األسئمة ، استراتيجية التعامل مع ورقة 
 اإلجابة ، استراتيجية المراجعة ، استراتيجية مراعاة القصد لمصمم األداء) الممتحن ( (

Milliman,et.al,1965,707 ) ) . 
االطالع عمى المقاييس السابقة التي  مقياس تممن اجل جمع فقرات ال جمع الفقرات:

، 1332امكن اإلفادة والحصول عمييا  في جمع الفقرات وىي مقاييس كال من : ) ردادي ،
( ، ) 011-197، 1320( ، )وادي ، 798-722، 1339(، ) مطمك، 0

Dolly&Williams,1986,619 ( )Azimi,2016,30-42 . ) 
( فقرة في المجال االول، 7مجاالت بواقع )( فقرة توزعت عمى ستة 03تم جمع )

( 2( فقرة في مجال الرابع و)9( فقرة في مجال الثالث، و)2( فقرة في المجال الثاني و)2و)
( مجاالت في المجال الرابع ، واعتمدت الباحثان طريقة ليكرت 2فقرات في المجال الخامس و)

(Likartوذلك بوضع عدة بدائل لإلجابة، حيث تم وضع خم ) سة بدائل لإلجابة لمقياس
 الحكمة االختبارية المعد في البحث الحالي وىي: ) تمامًا ، غالبًا ، احيانًا ، نادرًا ، ابدًا ( .

قام الباحثان بعرض المقياس الُمعد لقياس الحكمة االختبارية عمى صالحية الفقرات: 
فسية ، وُعدلت في ضوء ( من السادة المحكمين المختصين في مجال العموم التربوية والن21)

مالحظاتيم صياغة بعض الفقرات ولم تستبعد اي فقرة لكون قيمتيا المحسوبة جميعيا 
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ودرجة  (3٫37( عند مستوى داللة )0٫82اكبر من القيمة الجدولية والبالغة )  1باستعمال كا
 ( .2حرية )

رف عمى قام الباحثان بتطبيق المقياس بيدف التعالتطبيق االستطالعي لممقياس:  
مدى وضوح الفقرات والتعميمات والوقت الذي يستغرقو المجيب في اإلجابة عمى فقرات 

 ( طالبا وطالبة .23االختبار وتم تطبيقو عمى عينة مكونو من )
( 2-7تم إعطاء لكل فقرة من فقرات المقياس أوزانًا تتراوح من )تصحيح المقياس: 

 أبدًا( وذلك بسبب كون الفقرات إيجابية. لمبدائل )تمامًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا،
 التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس الحكمة االختبارية:

اليدف األساسي من استخراج الخصائص السيكومترية لمفقرات ىو اختيار المالئم 
 ,Ghisell, et al., 1981)منيا، وتعديل الفقرات التي تحتاج إلى تعديل أو استبعادىا

421) ، 
 زية لمفقرات:القوة التميي

 تم تحميل استجابات العينة عمى الفقرات وفق ىذا األسموب باعتماد الخطوات اآلتية:
بما ان التطبيق كان الكترونيًا فقد تم تصحيح اإلجابات مباشرة من خالل مفتاح  .2

 التصحيح اإللكتروني لمبرنامج.
تنازليًا من أعمى ترتيب الدرجات الكمية التي حصل عمييا المستجيب لكل استمارة  .1

 درجة إلى أدنى درجة.
%( من 17%( من اإلجابات التي تمثل الدرجات العميا، و)17تم تحديد نسبة ) .0

اإلجابات التي تمثل الدرجات الدنيا، لتمثيل المجموعتين المتطرفتين، ولكون عينة التحميل 
المجموعة العميا ( طالبًا وطالبة، ليذا كان عدد استمارات أفراد 233اإلحصائي مؤلفة من )

 ( استمارة.238( استمارة، وأما استمارات المجموعة الدنيا فكانت )238)
وبعدما أصبح لدى الباحثان مجموعتان متطرفتان العميا والدنيا، تم تطبيق االختبار  .2

( لعينتين مستقمتين، الختبار داللة الفروق بينيما عمى كل فقرة في المقياس، t-testالتائي )
قيمة التائية المحسوبة مؤشرًا لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتيا بالقيمة الجدولية وباعتماد ال

(، ظير ان جميع فقرات المقياس 122(، وبدرجة حرية )3937( عند مستوى داللة )2992)
 ( فقرة مميزة03البالغة )
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 (:Internal Consistency styleأسموب االتساق الداخمي )
 الكمية لممقياس:عالقة درجة الفقرة بالدرجة 

تم حساب عالقة درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لمقياس الحكمة االختبارية، باستخدام 
( 233معامل ارتباط بيرسون، وباستعمال البيانات نفسيا لعينة التحميل اإلحصائي البالغة )

ل طالب وطالبة، اتضح ان جميع الفقرات دالة إحصائيا، عند مقارنة القيمة المحسوبة لمعام
( البالغة 098( ودرجة حرية )3937االرتباط بالقيمة الجدولية الحرجة عند مستوى داللة )

(39398 ،) 
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لكل مجال:

من أن فقرات كل مجال تعبر عنو، ولتحقيق ذلك  لمتأكداستخدم الباحثان ىذا المؤشر 
المجاالت، ثم حساب معامل ارتباط )بيرسون( تم حساب الدرجة الكمية الفراد العينة عمى وفق 

بين درجات األفراد عمى كل فقرة والدرجة الكمية لممجال الذي توجد فيو وظير أن جميع 
( وكانت القيمة 098( وعند درجة حرية )3937الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 ( 39398الحرجة )
 مصفوفة االرتباط:

استخراج معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين تم التحقق من ذلك من خالل 
درجات األفراد لكل مجال والدرجة الكمية لممقياس ، وأشارت النتائج إلى أن معامالت االرتباط 

( وبدرجة 3937الدرجة الكمية لكل مجال بالدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيًا وعند مستوى )
(، لذلك فأن المجاالت مترابطة مع بعضيا ومع 39398( والقيمة الحرجة تبمغ )098حرية )

 الدرجة الكمية ويتم التعامل معيا كدرجة كمية واحدة 
 (:Indexes Reliabilityمؤشرات الثبات )

يعد الثبات من الخصائص السيكومترية الالزم توفرىا في بناء المقاييس التربوية 
اق نتائج المقياس، إذ توجد ىناك والنفسية، لما لو من دالالت أو مؤشرات في معرفة مدى اتس

عدة أساليب تمكن الباحث لموصول ليذه المؤشرات، ولحساب معامل تقدير الثبات لمقياس 
 الحكمة االختبارية قام الباحثان باستخدام طريقتين ىي:
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 :إعادة االختبار -طريقة االختبار .2
( طالبا 23ا )لحساب الثبات بيذه الطريقة، تم تطبيق المقياس عمى عينة بمغ عددى

( يوما من تطبيق االختبار األول، تم إعادة تطبيق االختبار مرة 27وطالبة، وبعد مرور )
أخرى عمى العينة نفسيا، وبعدما حصل كل فرد من أفراد العينة عمى درجتين تم حساب 

لمتعرف  معامل االرتباط بين درجات الطمبة في التطبيقين، باستخدام معامل ارتباط بيرسون
(، 3987طبيعة العالقة بين التطبيق األول والثاني، والذي اظير ان معامل الثبات ىو )عمى 

 وتعد ىذه القيمة مؤشرًا جيدًا عمى استقرار استجابات الطمبة.
 معامل الفا كرونباخ: .2

يعد معامل الفا كرونباخ أحد الطرق المستخدمة لمحصول عمى االتساق الداخمي 
منو بعد إخضاع جميع استمارات العينة البنائية والبالغ عددىا  لمعامل الثبات، الذي تم التحقق

( طالبا وطالبة وبعد تطبيق معادلة الفاكرونباخ اتضح ان القيمة التقديرية لمعامل الثبات 233)
( درجة وىو معامل ثبات جيد وفقًا لما يراىا عيسوي إذ أشار إلى ان معامل االرتباط 3982)

( فأكثر، فأن ذلك يعد مؤشرًا جيد لثبات االختبار 3973اذ كان )بين التطبيق األول والثاني 
 (.78، 2987)عيسوي، 

 :خامسًا: الوسائل اإلحصائية
استعمل الباحثان الوسائل اإلحصائية في البحث الحالي باالستعانة بالبرنامج 

 ( في معالجة البيانات، وعمى النحو اآلتي:SPSSاإلحصائي )
 استخدم لمعرفة داللة آراء السادة المحكمين في صالحية فقرات 2اختبار كا :

 مقياسي البحث. 
 اختبارt.test)استخدم الستخراج القوة التمييزية لفقرات ( لعينتين مستقمتين :

 مقياسي البحث، وتعرف عمى داللة الفروق لمتغيرات البحث.
 لحسابي : الختبار الفروق بين المتوسط االتائي لعينة واحدة االختبار

 والمتوسط الفرضي لدرجات أفراد العينة التطبيقية الرئيسة عمى مقاييس البحث.
 استخدم إليجاد العالقة بين درجة الفقرة والدرجة معامل ارتباط بيرسون :

الكمية لالختبار وأيضًا درجة الفقرة بالمجال وارتباط المجاالت مع بعضيا ومع الدرجة الكمية 
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خراج الثبات بطريقة إعادة االختبار، لممقياسين، وفي استخراج درجة بالنسبة لممقياسين، واست
 العالقة بين متغيري الدراسة.  

 )استخدمت الستخراج قيمة الثبات لممقياسين.معادلة )الفا كرونباخ : 
 عرض النتائج وتفسيرىا :

 اليدف األول: التعرف عمى مستوى المعتقدات المعرفية لدى طمبة الجامعة:
عمى ىذا اليدف قام الباحثان بتطبيق مقياس المعتقدات المعرفية عمى عينة  لمتعرف
( طالب وطالبة. وقد تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 033البحث البالغة )

لدرجات عينة البحث ولكل مجال، وعند مقارنة ىذه المتوسطات مع المتوسط الفرضي لكل 
 (.1ة في الجدول )مجال، كانت النتائج كما موضح

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لكل مجال(2جدول )

المعتقدات 
 المعرفية

المتوسط  العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 tالقيمة التائية
 الداللة

المحسو  (3937)
 بة

 الجدولية

 دالة 2992 029719 27 29777 709223 033 ثبات المعرفة
 دالة 2992 189791 28 79223 779320 033 وضوح المعرفة
 دالة 2992 299227 17 29172 029297 033 سرعة المعرفة

 دالة 2992 139231 09 79720 279277 033 المعرفة المؤكدة
يشير الجدول اعاله الى ان عينة البحث تمتمك مستوى عالي في جميع مجاالت 

 المتقدات المعرفية 
 (. 1332( ودراسة )زيد ، 1320وىذه النتيجة تتفق مع دراسة) البقيعي ،

اليدف الثاني: التعرف عمى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في المعتقدات المعرفية 
 لدى طمبة الجامعة تبعا لمتغيري النوع والتخصص:

 .إناث( -تبعا لمنوع )ذكور .أ 
مجال تبعا لمتغير النوع )ذكور متوسطات درجات أفراد العينة عمى كل تم حساب 

ناث(، ولمعرفة الفروق بين متوسطات الذكور واإلناث ولكل مجال استخدم الباحثان االختبار  وا 
 (.0التائي لعينتين مستقمتين، وكانت النتائج كما موضحة في الجدول )
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القيمة التائية المحسوبة والجدولية والمتوسط واالنحراف المعياري لكل ( 3جدول )
 ل تبعا لمنوعمجا

المعتقدات 
 المعرفية

 الجنس
 المتوسط العدد 

 
االنحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

 جدولية محسوبة (2025)

ثبات 
 المعرفة

 29312 729290 208 الذكور
 دالة 2992 19802

 79122 719972 221 اإلناث
وضوح 
 المعرفة

 29299 779972 208 الذكور
 دالة 2992 19790

 79903 729123 221 اإلناث
سرعة 
 المعرفة

 09229 019372 208 الذكور
 غير دالة 2992 29001

 29732 029097 221 اإلناث
المعرفة 
 المؤكدة

 29723 279873 208 الذكور
 غير دالة 2992 29287

 29279 279237 221 اإلناث
المعرفة ووضوح المعرفة بين الذكور  يشير الجدول اعاله الى وجود فروق في ثبات

واالناث ولصالح الذكور ويشير كذلك الى عدم وجود فروق بين الذكور واالناث في سرعة 
 المعرفة والمعرفة المؤكدة .

 إنساني( : -تبعا لمتخصص )عممي .ب 
تم حساب متوسطات درجات أفراد العينة عمى كل مجال تبعا لمتغير التخصص 

ولمعرفة الفروق بين متوسطات العممي واإلنسان ولكل مجال استخدم إنساني(،  -)عممي
 (.2الباحثان االختبار التائي لعينتين مستقمتين، وكانت النتائج كما موضحة في الجدول )
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القيمة التائية المحسوبة والجدولية والمتوسط واالنحراف المعياري لكل ( 4جدول )
 مجال تبعا لمتخصص

المعتقدات 
االنحراف  المتوسط العدد التخصص ةالمعرفي

 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

 جدولية محسوبة (2025)

ثبات 
 المعرفة

 29222 709728 212 عممي
 غير دالة 2992 39028

 29929 709722 272 إنساني
وضوح 
 المعرفة

 79123 729800 212 عممي
 غير دالة 2992 39287

 79227 779222 272 إنساني
سرعة 
 المعرفة

 29127 029077 212 عممي
 غير دالة 2992 29277

 29178 029921 272 إنساني
المعرفة 
 المؤكدة

 79212 279230 212 عممي
 غير دالة 2992 39902

 79710 279720 272 إنساني
يشير الجدول اعاله الى عدم وجود فروق بين التخصص العممي واالنساني في مجال 

 ثبات المعرفة ، ووضوح المعرفة ، وسرعو المعرفة ، والمعرفة المؤكدة . 
 اليدف الثالث: التعرف عمى مستوى الحكمة االختبارية لدى طمبة الجامعة:

عمى ىذا اليدف قام الباحثان بتطبيق مقياس الحكمة االختبارية عمى عينة  لمتعرف
( طالب وطالبة. وأشارت نتائج البحث إلى أن المتوسط الحسابي لدرجات 033البحث البالغة )

( 89720( درجة وبانحراف معياري قدره )2389270عينة البحث عمى المقياس قد بمغ )
( 93المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي الذي بمغ ) درجة، وعند معرفة داللة الفرق بين

(، إذ بمغت القيمة التائية 3937درجة، تبين أن الفرق كان دال إحصائيا عند مستوى )
(، 199(، وبدرجة حرية )2992( وىي أكبر من القيمة التائية الجدولية )079922المحسوبة )

( 7ية بمستوى عالي والجدول )وىذا يشير إلى أن عينة البحث يمتمكون الحكمة االختبار 
 يوضح ذلك.
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لعينة البحث(5جدول )

المتوسط  العينة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة tالقيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (2025)

الحكمة 
 دالة 8096 350964 92 80743 8280853 322 االختبارية

يتضح من خالل النتائج اعاله ان عينة الدراسة المتمثمين بطمبة الجامعو يتمتعون 
 بدرجة عالية من الحكمة االختبارية 

اليدف الرابع: التعرف عمى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في الحكمة االختبارية 
 والتخصص.لدى طمبة الجامعة تبعا لمتغيري الجنس 

 .إناث( -تبعا لمجنس )ذكور .أ 
ناث(،  تم حساب متوسطات درجات أفراد العينة عمى المقياس تبعا لمنوع )ذكور وا 
ولمعرفة الفروق بين متوسطات الذكور واإلناث استخدم الباحثان االختبار التائي لعينتين 

 (.2مستقمتين، وكانت النتائج كما موضحة في الجدول )
 التائية المحسوبة والجدولية والمتوسط واالنحراف المعياري تبعا لمنوعالقيمة ( 6جدول )

االنحراف  المتوسط العدد الجنس المتغير
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

 جدولية محسوبة (2025)

 
الحكمة 

 االختبارية

 79293 2389709 208 الذكور
 غير دالة 2992 29372

 99278 2379272 221 اإلناث

يتضح مما سبق عدم وجود فروق ذات داللو إحصائية بين الذكور واإلناث بالنسبة 
لمتغير الحكمة االختبارية، ونتيجة ىذه الدراسة تختمف مع ما توصمت إليو دراسة جودي 

 .(Jodie, Scott & Jolianne, 2000)وسكوت وجوليان 
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 إنساني(. -تبعا لمتخصص )عممي .ب 
درجات أفراد العينة عمى المقياس تبعا لمتخصص )عممي، تم حساب متوسطات 

إنساني(، ولمعرفة الفروق بين متوسطات العممي واإلنساني استخدمت الباحثان االختبار التائي 
 (.7لعينتين مستقمتين، وكانت النتائج كما موضحة في الجدول )

 المعياري تبعا لمتخصص ( القيمة التائية المحسوبة والجدولية والمتوسط واالنحراف7جدول )  

االنحراف  المتوسط العدد التخصص المتغير
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

 جدولية محسوبة (3.37)

الحكمة 
 االختبارية

 89129 2399722 212 عممي
 دالة 2992 19022

 89927 2379227 272 إنساني
إحصائية تبعًا لمتغير الحكمة االختبارية تظير النتائج انو يوجد فروق ذات داللة 

ولصالح التخصص العممي، وان ىذه الدراسة تتفق مع ما أشارت إليو دراسة الردادي 
(1332.) 

اليدف الخامس: التعرف عمى العالقة االرتباطية بين المعتقدات المعرفية والحكمة 
 االختبارية لدى طمبة الجامعة.

 Personباحثان معامل ارتباط بيرسونلمتعرف عمى ىذا اليدف، استعمل ال
Correlation) لدرجات أفراد العينة عمى كل مجال لممعتقدات المعرفية ودرجاتيم عمى )

 (.8مقياس الحكمة االختبارية، فكانت النتائج كما مبينة في الجدول )
 تبارية(معامل االرتباط والقيمة التائية بين المعتقدات المعرفية والحكمة االخ8جدول )       
مجاالت 

المعتقدات 
 المعرفية

 العدد
قيمة معامل االرتباط بين 
المعتقدات المعرفية والحكمة 

 االختبارية

 القيمة التائية
مستوى الداللة 

المحسو  (3937)
 الجدولية بة

 دالة 2992 79920 39212 033 ثبات المعرفة
 دالة 2992 29732 39021 033 وضوح المعرفة
 دالة 2992 29333 39003 033 سرعة المعرفة

 دالة 2992 239877 39701 033 المعرفة المؤكدة
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يتبين من الجدول اعاله ان العالقة بين مجال ثبات المعرفة والحكمة االختبارية ىي 
عالقة طردية دالة بمعنى كمما زاد ثبات المعرفة لمفرد زادت الحكمة االختبارية لديو ، وان 

المعرفة والحكمة االختبارية ىي عالقة طردية دالة بمعنى كمما زاد العالقة بين مجال وضوح 
وضوح المعرفة لمفرد زادت الحكمة االختبارية لديو، وان العالقة بين مجال سرعة المعرفة 
والحكمة االختبارية ىي عالقة طردية دالة بمعنى كمما زادت سرعة المعرفة لمفرد زادت الحكمة 

قة بين مجال المعرفة المؤكدة والحكمة االختبارية ىي عالقة طردية االختبارية لديو ،وان العال
 دالة بمعنى كمما زادت المعرفة المؤكدة لمفرد زادت الحكمة االختبارية لديو.

اليدف السادس :التعرف عمى مدى إسيام المعتقدات المعرفية في تفسير التباين 
 الحاصل في الحكمة االختبارية لدى طمبة الجامعة:

ىذا اليدف تم حساب معامل االرتباط المتعدد لمعرفة العالقة بين الحكمة  قلتحقي
االختبارية )المتغير التابع(، وثبات المعرفة ووضوح المعرفة وسرعة المعرفة والمعرفة المؤكدة، 

( وبمغ مربع معامل االرتباط المتعدد 39727)المتغيرات المستقمة( لدى عينة البحث فبمغ )
ل اختبار النسبة الفائية لداللة معامل االرتباط المتعدد فبمغت النسبة الفائية ( ثم استعم39013)

( عند مستوى 1907( وىي اكبر من النسبة الفائية الجدولية البالغة )029208المحسوبة )
( مما يدل عمى وجود ارتباط متعدد بين المتغيرات 197، 2( ودرجتي حرية )3937داللة )

أثير المتغيرات المدروسة فيما بين بعضيا البعض استعمل موضع البحث. ولتعرف حجم ت
( فظيرت النتائج الخاصة بتحميل التباين لالنحدار كما مبين Interتحميل االنحدار بطريقة )

 (9في الجدول)
 نتائج تحميل التباين لالنحدار(9جدول )

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

النسبة 
 الفائية

الداللة 
(2025) 

 28179972 2 70309812 االنحدار
 719722 197 277729212 الباقي دالة 029208

  199 118729927 الكمي
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( ان قيمة النسبة الفائية لتحميل االنحدار المحسوبة البالغة 9) الجدوليتبين من 
( ودرجتي 3937( عند مستوى داللة )1907( ىي أكبر من النسبة الفائية الجدولية )029208)

 ( وىذا يعني ان ىناك تأثيرا متباينا لممتغيرات المدروسة.197،  2حرية )
تفسير العالقة بين المتغيرات ولتحديد اإلسيام النسبي لمدى تأثير كل متغير في 

ومعامالت لإلسيام النسبي المعياري  Betaقيمة بيتا ( والخطأ المعياري و Bحسبت قيم بيتا)
( كما حسبت القيمة التائية لبيان مدى إسيام المتغيرات المستقمة PARTاالرتباط الجزئية )

 .( يوضح ذلك23بالمتغير التابع والجدول )
 المستقمة في التباين الكمي لممتغير التابع لدى عينة البحث إسيام المتغيرات(82جدول )

 المتغيرات
معامل  معامالت الالمعيارية

بيتا 
 المعياري

االرتباط 
الجزئي 
PART 

القيمة 
 التائية

 الداللة
الخطأ  بيتا (2025)

 المعياري
 دالة 229777 - - 79327 789232 الحد الثابت

 غير دالة 29970 39392 39208 39203 39172 ثبات المعرفة
وضوح 
 غير دالة 39229 39302 39329 39211 39379 المعرفة

 دالة 19228 39228 39271 39218 39021 سرعة المعرفة
المعرفة 
 المؤكدة

 دالة 79122 39028 39202 39390 39277

يتضح من خالل نتيجة ان المعتقدات المعرفية بأبعادىا األربعة تختمف في قدرة   
تنبؤىا بالحكمة االختبارية، وىذا يتضح من خالل النتائج أعاله إذ انو في اليدف األول 
والثاني )ثبات المعرفة، وضوح المعرفة( ال يمكن من خالليما التنبؤ بالحكمة االختبارية، أما 

ن الثالث والرابع )سرعة المعرفة، المعرفة المؤكدة( فأنو يمكن من خالليما التنبؤ البعدين األخري
بالحكمة االختبارية إذ انو كمما زاد أي بعد من األبعاد )سرعة المعرفة، المعرفة المؤكدة( 
ترافقيا اتساع في الحكمة االختبارية لدى الطالب، وىذا يؤكد ان المعتقدات المعرفية تؤدي 

%( في التنبؤ بالحكمة االختبارية، وىذه النتيجة طبيعية إذ ان 73إلسيام بنسبو )دورًا في ا
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المعتقدات المعرفية والحكمة االختبارية عالقة ارتباطية قوية كما ذكر في نتيجة اليدف 
 الخامس.

 المصادر :قائمة 
 ( المعتقدات المعرفية والتوجيات الدافعية الداخمية1323أبو ىاشم، السيد محمد ،)– 

الخارجية لدى مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي من طالب الجامعة، المؤتمر العممي 
الثامن لكمية التربية، جامعة الزقازيق، بعنوان: استثمار الموىبة ودور مؤسسات التعميم: الواقع 

 .11-21والطموحات، في الفترة من 
 ( عالقة الحكمة االختبارية باألداء ا1323حماد، ديانا فيمي ،) لناتج من اختبار

تحصيمي ذي اختيار من متعدد وفق نموذج راش لدى طالبات كمية التربية، أطروحة دكتوراه 
 منشورة، جامعة أم القرى.

 ( المعتقدات المعرفية وعالقتيا 1322الربيع ، فيصل وعبد الناصر ذياب الجراح ،)
معات العربية لمتربية وعمم بمتغيري الجنس والمستوى الدراسي دراسة ميدانية ، مجمة اتحاد الجا

  1، العدد9النفس، المجمد 
 ( الحكمة االختبارية وعالقتيا بنوع الطالب وتخصصو 1332رداي، زين بن حسن ،)

 . 02-2(، 09وتحصيمو الدراسي، مجمة كمية التربية بالزقازيق، العدد) 
 ( القياس والتقويم في العموم اإلنسانية ، ا1323سميمان، أمين عمي محمد ،) :لقاىرة

 دار الكتاب .
 ( معتقدات طمبة المرحمة الثانية نحو 1331عابد، عدنان سميم وعبداهلل أمبو سعي ،)

 .0، العدد0الرياضيات والعموم ومتغيرات مرتبطة بيا، مجمة العموم التربوية والنفسية، المجمد 
 ( اثر برنامج تدريبي لميارة حكمة 1337عبد الوىاب، محمد محمود محمد ،)

بار عمى مستوى األداء التحصيمي وقمق االختبار ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االخت
 التربية، جامعة المنيا.

  عمر، محمود احمد، وفخرو، حصة عبد الرحمن، والسبيعي، تركي، امنو عبداهلل
 (، القياس النفسي والتربوي، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.1323)
 (، القياس النفسي والتربوي لألسوياء والمعوقين، 2993الفتاح عمي ) الفاروق، عبد
 ، القاىرة: مكتبة النيضة المصرية.2ط



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)1233 ) 
 

 ( قياس مستوى الحكمة االختبارية لدى الطمبة 1327مطمك، فاطمة عباس ،)
المتميزين وأقرانيم االعتياديين من المرحمة اإلعدادية )دراسة مقارنة( في مركز محافظة نينوى، 

 .قسم التربية الخاصة، جامعة الموصل –التربية األساسية كمية
 ( ميارات الحكمة االختبارية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي 1320وادي، عفاف زياد ،)

لدى طمبة كمية التربية/ ابن الييثم لمعموم الصرفة، مجمة البحوث التربوية والنفسية، العدد 
(07 ،)197-011. 
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