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 فيصل في ضوء متغيرات  كمستوى حکمة االختبار لدى طالب جامعة المم
 التخصص والنوع والمستوى الدراسي

 العرسان بني عوادعمي محمد  د/
 :المستخمص

تعرف مستوى حكمة االختبار لدى طالب جامعة إلى الدراسة ىذه ىدفت 
، والنوع والمستوى الدراسي الدراسي لمطالب الممك فيصل في ضوء متغيرات التخصص

أداة  تم إعدادالدراسة  فاىدأ ولتحقيق ،المنيج الوصفي التحميميوقد استخدم الباحث 
( فقرة موزعة عمى ميارات حكمة 33وتكونت من ) الطمبة،لقياس حكمة االختبار لدى 

وطالبة من جامعة  ا( طالبً 353وبعد تطبيق األداة عمى عينة بناء مقدارىا ) االختبار،
الممك فيصل والتحقق من توافر الخصائص السيكومترية، تم تطبيقيا عمى عينة أساسية 

 . وطالبة من جامعة الممك فيصل ا( طالبً 526مقدارىا )
 ميارات حكمة االختبار المتالك متوسط وجود مستوىبينت نتائج الدراسة: و 

لمتغيرات وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم و  ؛لدى طمبة جامعة الممك فيصل
عمى ميارات حكمة  والتفاعل بينيم والنوع والمستوى الدراسي الدراسي التخصص
عدم قدرة المتغيرات النتائج  أظيرتكما  ،لدى طمبة جامعة الممك فيصل االختبار

 لدى طمبة جامعة بالتنبؤ بحكمة االختبار والنوع والمستوى الدراسي الدراسي التخصص
تختص بميارات  صياتو الت نعة مو ء النتائج مجمو الباحث في ض مقد، و الممك فيصل

     .حكمة االختبار
 

 االختبار.، ميارات حكمة جامعة الممك فيصلحكمة االختبار،  الكممات المفتاحية:
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The Level of Test Wiseness among Students of King Faisal 

University in the Light of the Variables of Specialization, 

Gender and Academic Level 

  Abstract: 

This study aimed to identify the level of test wiseness 

among students of King Faisal University in the light of the 

variables of specialization, gender and academic level. The 

descriptive analytical design was employed. To achieve the aim 

of the study, the researcher has prepared a tool to measure test 

wiseness for university students, The tool includes (33) items 

distributed among the test wiseness skills, After applying the 

instruments to a sample consisting of (350) participants chosen 

from among the students of King Faisal, and to check the 

availability of psychometric characteristics they were applied to a 

basic sample comprising (526) participants chosen from among 

the students of King Faisal. 

Results showed that the evaluative estimates for the sample 

were intermediate in general on all test wiseness skills. The study 

showed that there were no significant differences due to 

specialization, gender and academic level and the interaction 

between them on all test wiseness skills. The results also showed 

the inability of the variables of specialization, gender and 

educational level to predict the wiseness of the test. In light of the 

research findings, a set of recommendations were drawn. 

Key words: Test Wiseness, King Faisal University, Test 

Wiseness Skills. 
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 مقدمة:
مية أداة القياس في قدرتيا عمى كشف ومعرفة الميارات عتتحدد كفاءة وفا

والقدرات المستيدف قياسيا، وتتنوع طرق قياس أداء الطمبة باستخدام االختبارات 
 تقييم شيوعاومن أكثر طرق ال وتعد االختبارات من أىم أدوات القياس المختمفة،
لقياس مدى  إذ تعتبر وسيمة فعالة يستخدميا المدرس ،الموضوعيةاالختبارات  وخاصة

مع التطور اليائل الذي شيده وبالرغم ، لدى الطمبة دقيقبشكل تحقق المادة العممية 
 ةالعممي من المادةن الطمبة الحكم عمى مدى تمك  اال أن التربوي  والتقويم القياسمجال 

 معاييرواتقانيم لممحتوى الذي تعمموه فقط، بل تتدخل  عمى مدى معرفتيم يتوقفال 
 امتالك الطالب لميارات المعايير، ومن ىذه في االختبار أخرى تؤثر عمى أدائيم

 . حكمة االختبارواستراتيجيات 
عندما أشار لو ( 6946عام ) وترجع أصول مفيوم حكمة االختبار إلى

 عنمنظمة لإلجابة  أساليب تطويرفي  ينجحون المفحوصينكرونباخ، وقال إن بعض 
، الحقيقيةعمى درجات أعمى من الدرجات التي تمثل قدرتيم  يحصموناالختبارات، و 
ين ثورندايك أن حكمة االختبار والقدرة العامة التي يمتمكيا ( ب6956وفي عام )

 2333) عمى درجتو عمى ىذه االختبار يوثراناالختبار  تعميماتالمفحوص لفيم 
(Nguyen,.  

( 6989عودة ) قد أشارمف، حكمة االختباروتعددت آراء الباحثين حيال مفيوم 
بأنيا نشاط عقمي يقوم بو الطالب لرفع عالمتو في االختبار أكثر من العالمة وعرفيا 

( أنيا قدرة معرفية مكتسبة 6995) Orth وعرفياالتي تعكس معرفتو بمحتوى االختبار. 
لمجموعة من الميارات التي يمكن استخداميا في موقف االختبار لرفع درجة الطالب 

 Rogersبينما يرى  .عمى االختبار بصرف النظر عن معرفتو بمحتوى فقرات االختبار

& Harley (6999 بأنيا ميارة تسمح لممفحوص باالستفـادة من خصائص فقرات )
دارتو، في الحصول عمى عالمة مرتفعة دون معرفتو لمحتوى  االختبـار، ونماذجو، وا 

مكتسبة لمجموعة من الميارات لالستفادة  معرفيةبأنيا قدرة  عرفياوىناك من  .االختبار
المفحوص خالل إجابتو عمى الفقرات  يستخدميامن خصائص موقف االختبار التي 
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استخدام صيغ االختبار وىي  (.Hammad, 2010) درجتو عمى االختبار لتحسبن
دون القيام  وبعض المعمومات الخارجية األخرى في اإلجابة عن مفردات االختبار

 3682)ار كما عرفيا بالعمميات المعرفية المتوقعة المتعمقة بمحتوى االختب
،Jaturapitakkul Waiprakhon &.) 

 Nitkoمنيا: تصنيف  ،عدة تصنيفات الستراتيجيات حكمة االختبار وتوجد
 :الختبار إلى ثالث استراتيجيات ىيحيث صنف استراتيجيات حكمة ا ( 2336)

واستراتيجية التخمين. كما صنف  ة استخدام الوقت واستراتيجية تجنب الخطأاستراتيجي
Wenden (6996 استراتيجيات حكمة االختبار إلى ثالثة أقسام ىي: استراتيجيات قبل )

اإلجابة عن االختبار، استراتيجيات أثناء اإلجابة عن االختبار، واستراتيجيات بعد 
( استراتيجيات حكمة   6979) Sarnakiاالنتياء من اإلجابة عن االختبار. كما صنف 

 ىي: االختبار إلى خمس استراتيجيات، 
تتعمق في إدارة وتنظيم   Test using strategiesاستراتيجيات استخدام االختبار   .أ 

 وقت اإلجابة عن أسئمة االختبار.
تتعمق بتركيز  Error - avoidance strategiesاستراتيجيات تجنب الخطأ    .ب 

 االنتباه أثناء اإلجابة عن االختبار.
تعتمد عمى استخدام التخمين في   Guessing strategiesاستراتيجيات التخمين    .ج 

 اإلجابة عن أسئمة االختبار.
 Deductive reasoningاستراتيجيات االستنتاج المنطقي أو االستنباطي  .د 

strategies   تعتمد عمى االستفادة من المعمومات المطروحة في االختبار أو
 في اإلجابة عن باقي األسئمة. األسئمة السابقة في االختبار 

 Intent Consideration andيات استخدام المنبيات والمؤشرات استراتيج   .ه 
Cue- using strategies  تعتمد عمى استخدام المؤشرات الموجودة في أسئمة

االختبار في تمييز اإلجابة الصحيحة عن الخاطئة من خالل إدراك اىتمام 
 واضع االختبار واليدف من االختبار.

 ،العممية والعممية الطالبمع ازدياد استخدام االختبارات ودورىا في حياة و 
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عمى تقديم االختبارات ه ميارات واستراتيجيات تساعدل وتظير الحاجة إلى امتالك
يجب تييئة الطالب  بحيث يرى أثرىا في أدائو االختباري، لذا بطريقة فعالة ومريحة

، ابارية التي تتمخص في تييئة الطالب نفسيً لالختبارات، واكسابو ميارة الحكمة االخت
عطائو فكرة مسبقة عن نوع أسئمة االختبار، وتدريبو  كمساعدتو في تنظيم دراستو، وا 
عمى إتباع تعميمات االختبار، وقراءتيا بعناية قبل اإلجابة، وتقسيم زمن اإلجابة عمى 

القمق لديو  األسئمة حسب ما يستحق كل سؤال، وىذا يعمل عمى تخفيف مستوى حدة
االختبارات الموضوعية  نإلى أ) Morse (6994دراسة  وتوصمت (.,2005)عودة 

من اإلفادة من  العالية االختباريةالحكمة  ويذ)االختيار من متعدد( تمكن الطمبة 
اإلشارات الموجودة في السؤال وبدائل اإلجابة عنو مثل: اإلشارات النحوية، وطول 
البديل، الصحيح عن باقي اإلجابات، واستبعاد البدائل السخيفة غير المنطقية وغير 

ارات الحكمة يم نم االستفادةى متزداد قدرة الطالب عو المرتبطة بمتن السؤال. 
وعدم رغبتيم ارات، يذه المييئة التدريس بىعي أعضاء م و عد لظ في ولدي االختبارية
 وعدم تحميميمالثبات، و  قكالصد لالختبارات ةالسيكومتريالخصائص  نم قفي التحق
 & Hayati) ا عمى التمييزيدرتوق صعوبتيا وىتحديد مستو  االختباراتذه ىلمفردات 

Ghojogh, 2008) 
زيادة درجة  كبيرة تتمثل فيحكمة االختبار أىمية أن ل( 2335دودين ) يذكرو 
ا في االختبار مقارنة بزميل لو لديو نفس مستوى المعرفة والتحصيل ولكنو فعميً  الطالب 

وتطوير اتجاىات إيجابية نحو ، ال يممك مثل ىذه الميارات، والحد من قمق االختبار
ويرى نصار  ،ا ىذه االختباراتاالختبارات بشكل عام ونحو المواد الدراسية التي تتم فيي

أن تدريب الطالب عمى ميارات التعامل مع فقرات االختبارات التحصيمية  (2336)
 يؤدي إلى رفع مستوى تحصيميم في االختبارات.

في قدرتو عمى التعامل مع الموقف  الطالبمكيا التي يمتبنية النفسية الف
من الراحة في حالة من خالل امتالكو لمحكمة االختبارية تجعمو  االختباري بفاعمية
االختبار في  األداءى مع تولمقدر  وعدم القمق واالطمئنانفي النجاح النفسية والثقة 

 ويقيسي المقرر الدراسي الذ محتوى نبغض النظر ع مرتفعةدرجة والحصول عمى 
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  .االختبار
ر باىتمام المختصين في حظي مفيوم حكمة االختباوعمى الجانب اآلخر 

 ،ا لتباين درجات االختبارحكمة االختبار مصدرً  ، حيث تعتبرالقياس النفسي والتربوي
ا في ميدان عمم النفس باعتبارىا قدرة أو كما يبدو أثرىا واضحً  ،وميددة لصدقو

 ،ويوظفيا في مواقف االختبار ،مجموعة من القدرات المعرفية يمتمكيا المفحوص
وما يتضمنو من مؤشرات تدل  ،ن الصياغة غير الجيدة لفقرات االختبارواالستفادة م

دون معرفة بمحتوى فقرات االختبار في سبيل الحصول عمى  عمى اإلجابة الصحيحة
معرفة الطالب  نة عممستق االختبارحكمة  وألن (.2005) دودين أعمىدرجات 
الخطأ في ن في تبايىا أحد العوامل التي تسيم اعتبار  ن، لذا يمكاالختبار بموضوع
الظاىرية التي يحصل عمييا الطالب في االختبار، وىذا يعني أنو مالم يكن الدرجات 

لدى جميع الطمبة نفس المستوى من الحكمة االختبارية وىذا أمر واقع فقد تؤثر 
  (.Gbore & Osakuade, 2016االختالفات بينيم عمى دقة النتائج وصدقيا )

 اتؤثر سمبً  راالختباحكمة  نأإلى  Rogers and Bateson (1991)قد أشار و 
االختبار الطالب مع  و ميارات تعاملأ االختباريعي و فال ،االختباردرجات  قفي صد
  & Miller, Fuqua وذا يؤكد ما أشار إلي. وىالمعرفة المكتسبة متقييـ كتربتُفسد و 

Fagley ((1990 صالحية ميلإلى تق لتمي االختبارالفردية في حكمة  االختالفات نبأ 
ألن الدرجات ستعكس ميارات أداء االختبار وتناولو من قبل  ،االختبارنتائج  قصدو 

في  كينشأ الش بالموضوع الذي يتم االختبار فيو. ومن ثمإلى المعرفة  إضافةالطالب، 
دراسي  وىمست نم لالنتقالىميم التي تؤ  االختباراتخاصة في و  الطالبدرجات  ولقب

ى مارة عيذه المىفي الطالب  نبي ن، كما قد يؤثر التبايممنخفض إلى آخر متقد
، مشاى، ليو الخ) عيةو ضو غير المو عية و ضو الم لالختباراتمترية و الخصائص السيك

 ةمينتائج عموالنزاىة والثقة في  قصدمل اديدً يت لتمث االختبارلذا فحكمة (. ب 2368
 قياسمل يرئيس يدفية صنع القرار كمفي عم ورىاالتي تؤثر بدو ، الطالب متقييـ
(Tavakoli  &  Samian, 2014 .) 

التي تكون متحيزة  النتائج قصد في االختباربي لحكمة مالتأثير السوبناء عمى 
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 فيسواء  ،يمبحقت االقرار  الكثير من اتخاذ يتم فإنو باتجاه الطمبة ذوي حكمة االختبار
 قتحقي معد ذلكى ميترتب عفي مجال التخصص مما  لالعمأو  يامسات العامدر القبول ل

نجد  من ذلك مالرغ وعمى، واألىميةالجدارة  مبدأ عمى يعتمد الذيمبدأ تكافؤ الفرص 
برامج لتدريب  تقديمرة و صي بضر و ت االختباريةلت الحكمة و جميع الدراسات التي تنا

. معرفيال وىعي بالمحتو  ونى الدرجات دمى أعمع ولمحصل، ةار يمىذه الى مع الطالب
 وتعكس قدرات النعطي الطالب درجة  نأوىو  القياس نم اليدف يتعارض معوىذا 

مي مكالبناء الع األكاديمي مما يؤثر في نزاىة عممية التقييم وعدالتيا والحقيقية في مجال
  األكاديمي. وبتخصص مقطالب فيما يتعمالمعرفي ل

نو ما زالت ضرورة ، فإاالختبارحكمة حول ت النظر ياجو  ونظرا الختالف
ا من الدراسات حوليا، وذلك لتحري القبول بأىمية تعميميا، ومدى تأثيرىا إلجراء مزيدً 

الحكمة االختبارية في حد  ألن إضافةفي درجات الطالب والقرارات المترتبة عمييا، 
 لتباينا من مصادر الخطأ واوالبحث، باعتبارىا مصدرً  لمدراسة اثريً  ذاتيا تمثل مجاالً 

بين الطالب في التحصيل والتي ال ترجع إلى امتالك الطالب المعرفة الحقيقية بمحتوى 
يمجأ إلييا ويمارسيا وسيمة  االختبار أو المجال األكاديمي موضع القياس، فيي بمثابة

الحصول فتساعده في  الطالب عندما ال تتوافر لديو المعرفة الكافية بمحتوى االختبار،
 .مرتفعةعمى درجة 

 :األسئمة اآلتيةتثير من خالل العرض السابق، فإن مشكمة البحث 
 الممك فيصل؟جامعة ما مستوى الحكمة االختبارية لدى طالب  .1
 في حكمة االختبار؟ النوعتعزى لمتغير  إحصائًيا ذات داللة فروقوجد تىل  .2
في حكمة التخصص تعزى لمتغير  إحصائًيا ذات داللة فروقوجد تىل  .3

 االختبار؟
المستوى الدراسي في حكمة تعزى لمتغير  إحصائًيا ذات داللة فروقوجد تىل  .4

 االختبار؟
النوع تعزى لمتفاعل بين المتغيرات ) إحصائًيا ذات داللة فروقوجد تىل  .5

 في حكمة االختبار؟( المستوى الدراسيو التخصص و 
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ل المتغيرات ميارات حكمة االختبار لمطالب من خالبىل يمكن التنبؤ  .6
 ؟(النوع، والتخصص، والمستوى الدراسيالمستقمة )
 أىداف البحث:

 :لتحقيق ما يمي الحالي البحث ىدف
 .جامعة الممك فيصل لدى طالب مستوى الحكمة االختبارية التعرف عمى .1
أثر كل من: النوع، والتخصص الدراسي، والمستوى الدراسي في  التعرف عمى .2

 .جامعة الممك فيصل لدى طالبر حكمة االختبا
جامعة الممك  حكمة االختبار لدى طالببالتحقق من مدى إمكانية التنبؤ  .3

 النوع، والتخصص، والمستوى الدراسي. من خالل فيصل

 :البحثأىمية  
 النظري ألىمية البحث: لجانبا ـ أوالً  

البناء من حيث  الجامعيالطالب  مسيرةلو تأثير كبير في  تناول موضوع -
ليا أىميتيا في إحداث حكمة االختبار ، فكاديمية لمطالبوالكفاءة األ المعرفي

 الفروق الفردية بين الطالب.
حكمة  مياراتيتوقع أن تضيف الدراسة الحالية معمومات ميمة حول  -

األكثر استخداما من  بالمياراتاالختبار، وال سـيما تمـك المعمومـات المتعمقـة 
   .الممك فيصلقبل طمبة جامعة 

حكمة االختبار، والتي يمكن استخداميا في التعرف  اتميار  لقياسأداة  ضافةإ -
برامج تدريبية تعمل عمى  والمساعدة عمى إيجادعمى ميارات طالب الجامعة 

 تحسين ىذه الميارات.
 ألىمية البحث: التطبيقي جانبال ـا ثانيً  

بحيث  الي يالبناء العامم ومعرفة كمة االختبارح جديدة لقياس اةتصميم أد -
 .ويمجال الترب يف امني االستفادةيمكن 

أن معرفة ميارات حكمة االختبار لدى طالب الجامعة قد يساعد أعضاء ىيئة  -
بيئات تعميمية تعمل عمى تحسين ىذه الميارات لدى  ايجادالتدريس عمى 
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 الطالب. وبالتالي تؤدي إلى تحسين مستواىم التحصيمي. 
تطوير لأن نتائج ىذا البحث قد تجد اىتماما لدى القائمين عمى العممية التربوية  -

الطالب عمى استخدام ميارات حكمة  يث تحثحالتدريس ب وأساليب المقررات
االختبار األكثر فاعمية والتي تؤدي إلى اتجاىات إيجابية نحو الدراسة 

 واالختبارات وبخاصة في المرحمة الجامعية.
  :بحثمصطمحات ال
ن الطالب مجموعة من الميارات المكتسبة التي تمك  يعرفيا الباحث كما  :حكمة االختبار

وتشمل  ،مرتفعة من اإلجابة الصحيحة عن أسئمة االختبار والحصول عمى أعمى درجة
 التخمين، وتنظيمو وقت االختبار استخدامميارات ىي: االستعداد لالختبار،  أربع

 ، تجنب الخطأ.الذكي
تدريج درجة يختارىا أفراد عينة الدراسة بشكل ذاتي عمى  حكمة االختبار:مستوى 

مجاالت رئيسة  خمسةالموضوع في أداة الدراسة المكونة من  ليكرت الخماسي
حكمة  لمياراتاستخدام الطالب  مستوىلقياس و  ،الستراتيجيات حكمة االختبار

ـا حساب فتـرات األوساط الحسابية حيث كان توزيع درجات األوساط تبعً  تم االختبار
 - 3.66(، درجة متوسطة )2.33 -6لطول الفئة عمى النحو اآلتي: درجـة ضعيفة )

 .(5.00 -3.67(، درجة عالية )2.34
ويقصد بو  ،ستدل عميو من خالل الرقم الجامعي لمطالبي المستوى الجامعي لمطالب:

   .البكالوريوسمرحمة في  السنة الدراسية
 :البحثمحددات  

، ىذا البحثي ىناك مجموعة من المحددات الواجب أخذىا بعين االعتبار ف
جامعة الممك في  بمكان إجرائيا، و ـه6442/6443 األولالدراسي  الفصلوتتمثل ب

عينة عشوائية من طمبة جامعة الممك فيصل من الجنسين ومن ، وتم أخذ فيصل
  الكميات.مختمف 

  الدراسات السابقة:
في دراسة أجراىا أبو ىاشم ف أجريت عديد من الدراسات حول حكمة االختبـار
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( بيدف فحص النموذج البنائي التنبؤي الذي يحتوي عمى تأثير ميارات الدراسة 2338)
واالستذكار )إدارة الوقت، والتركيز والذاكرة، ومعينات الدراسة وتدوين المالحظات، 
واستراتيجيات االختبار، وتنظيم ومعالجة المعمومات. والدافعية واالتجاه، والقراءة وانتقاء 

دارة األفكار الرئيسة، والك تابة( عمى ميارات الحكمة االختيارية )االستعداد لالختبار. وا 
وقت االختبار. والتعامل مع ورقة األسئمة. والتعامل مع ورقة اإلجابة. والمراجعة(. 
وتأثير ميارات الدراسة واالستذكار والحكمة االختبارية عمى التحصيل الدراسي، وكذلك 

ار والحكمة االختبارية باختالف النوع دراسة اختالف ميارات الدراسة واالستذك
إلى دراسة الفروق في استخدام ميارات الدراسة  إضافةوالتخصص الدراسي، 

واالستذكار والحكمة االختبارية، وتحديد الميارات األكثر استخداما واألقل استخداما 
 وطالبة بالمرحمة الثانوية. طبق عمييم طالبا  ( 345)لدى عينة عشوائية مكونة من 

استبيان ميارات الدراسة )ترجمة الباحث(. واستبيان الحكمة االختبارية )إعداد الباحث( 
وبعد الحصول عمى درجاتيم التحصيمية وفقا لمنتائج النيائية. وباستخدام اختبار )ت( 
وتحميل التباين ذي القياسات المتكررة وتحميل االنحدار المتعدد. أظيرت النتائج عدم 

في ميارات الدراسة واالستذكار والحكمة االختبارية ترجع إلى  صائًياإحوجود فروق دالة 
أدبي(. وأن الطالب  ـأنثى(. أو التخصص الدراسي )عممي  ـكل من: النوع )ذكر 

والطالبات أكثر استخداما لميارات الدراسة واالستذكار التالية. التركيز والذاكرة. وتنظيم 
تدوين المالحظات، واستراتيجيات االختبار عن ومعالجة المعمومات. ومعينات الدراسة و 

الميارات األخرى. وأكثر استخداما لميارات الحكمة االختبارية التالية. التعامل مع ورقة 
االختبار  اإلجابة واألسئمة. واالستعداد لالختبار عن استخداميم لميارتي إدارة وقت 

الدراسة واالستذكار عمى  لبعض ميارات إحصائًياوالمراجعة. ووجود تأثير موجب دال 
ميارات الحكمة االختبارية، وكذلك وجود تأثير موجب لبعض ميارات الدراسة 

 واالستذكار والحكمة االختبارية عمى التحصيل الدراسي.
درجة استخدام الطالب  قياسدراسة ىدفت إلى ) 2366حمادنو ) أجرىكما 

فقرة تقيس  (65ة تكونت من )حكمة االختبار، تم بناء استبان الستراتيجياتالجامعي 
طالبا وطالبة من طمبة كمية ( 244من ) العينةحكمة االختبار، تكونت  استراتيجيات
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استراتيجيات حكمة  جميعفي جامعة آل البيـت، أظيـرت النتائج أن  التربويةالعموم 
، وقد جاءت االستراتيجيات المستخدمة بعد االنتياء عاليةاالختبار استخدمت بدرجة 

من اإلجابة عمى االختبار في المرتبة األولى، تمتيا االستراتيجيات المستخدمة خالل 
جاءت االستراتيجيات المستخدمة قبل البدء باإلجابة،  األخيرةاإلجابة، وفي المرتبة 

جيات حكمة االختبار تعزى وأظيرت النتائج عدم وجود فروق في درجة استخدام استراتي
 .إلى مستوى الطالب الجامعي

مكشف عن مدى امتالك طمبة الجامعة لدراسة ىدفت ) 2364شاىر ) وأجرى
طالبا من طمبة جامعة تبوك  (672من ) العينةحكمة االختبار، تكونت  الستراتيجيات

لنتائج ، وأظيرت ااستراتيجياتحكمة االختبار مقسمة إلى خمس  لقياسأداة  تطويرتم 
 .االستنتاج المنطقي استراتيجيةأن أكثر استراتيجية يمتمكيا طمبة جامعة تبوك ىي 

: إدارة كل منتأثير  ( دراسة ىدفت لمكشف عن2369وأجرى حسب اهلل )
 فيو التخصص الدراسي في التسو الفرقة الدراسية، و ع، و ، كالناالختبارحكمة و ت، وقال

دارة إلإعداد: مقياس  اليدف تم قلتحقيو ية التربية بالمنيا، مك ةطمب ىلد األكاديمي
األكاديمي، وتطبيقيا عمة عينة  فيو متسلمقياس و ، االختبارمقياس لحكمة و ت، وقال

وجود مستوى مرتفع من حكمة االختبار لدى عينة وأظيرت النتائج (، 753قواميا )
ة االختبارية والتسويف بين ميارات الحكم إحصائًياالبحث ووجود ارتباط سالب دال 

األكاديمي موجب داال  فيو التساألكاديمي فيما عدا التخمين الذكي فكان ارتباطو 
ت، وقإدارة اللمنوع والتخصص في كل من  إحصائًيا، وعدم وجود تأثير دال إحصائًيا

 األكاديمي. فيو لتسوا، االختبارحكمة و 
لحكمة االختبار ومطابقة  مقياس لتطويرىدفت دراسة ( 2323وأجرى الطراونة )

طالبا وطالبة من طمبة ( 2387)فقراتو مع نموذج اندريش، تكونت عينة الدراسة 
، تم إتباع مجموعة منً  اإلجراءات إلخراج المقياس بصورتو األردنيةالجامعات 

، تم التحقق من مطابقة استجابات عينة الدراسة الفتراضات نموذج اندريش، النيائية
من افتراضات  أيضاالمقياس الفتراضات نموذج اندريش، وتم التحققً   ومطابقة فقرات

 ) 59) من النيائيةاالستجابة لمفقرة لفقرات المقياس، وتكون المقياس في صورتو  نظرية
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     .لممقياسفقرة، وأظيرت النتائج دالالت صدق وثبات مقبولة 
جيات حكمة يتبين من خالل عرض الدراسات السابقة، تنوع تصنيفات استراتي

جراءاتيا، لذا تأتي ىذه الدراسة  االختبار المستخدمـة في كل منيا، وتعدد أىدافيـا وا 
بإجراء المزيد  (2369كدراسة حسب اهلل ) استجابة لتوصيات بعض الدراسات السابقـة

، بتصنيفاتيا االختباريةارات الحكمة ييئة التدريس بمىعية أعضاء و ت من البحوث حول
. كما يتوقع أن تضيف المياراتالمختمفة، ومعرفة درجة استخدام الطالب الجامعي ليذه 

حكمة االختبار، وال سيمـا تمك المعمومات  مياراتالدراسة الحالية معمومات ميمة حول 
، الممك فيصلوالتصنيفات األكثر استخداما من قبل طمبة جامعة  بالمياراتالمتعمقة 

 مياراتتساىم في تزويد الميتمين بمجال القياس والتقويم التربوي بأبرز  والتي ربما
حكمة االختبار التي يستخدميا الطالب بالمستوى الجامعي، وتمك التي يفتقر إلى 
استخداميا، األمر الـذي ربما يساعد متخذي القرار في تفسير نتائج االختبار عمى نحو 

   أفضل.
  الطريقة واإلجراءات:

امتالك طمبة  من لمتحقق اسةر الدفي ىذه  التحميمي الوصفي المنيج تخدامستم ا
والمستوى الدراسي التخصص النوع و  مثلي حيث ،الجامعة لميارات حكمة االختبار

 مدى امتالك طمبة الجامعة لميارات حكمة االختبار يمثل بينما المستقمة، تالمتغيرا
  .التابع المتغير

 :وعينتو البحثمجتمع 
والبالغ  من جميع طالب وطالبات جامعة الممك فيصل البحثمجتمع  تكون

عينة وطالبة: تم أخذ  ا( طالبً 876ة عشوائية مقدارىا )عينوتم اختيار  ،(34826عددىم )
 البحث ألداة السيكومترية الخصائص من ققمتحل وطالبة ا( طالبً 353تكونت من )

وتم اختيار العينة  وطالبة، اطالبً ( 526) نم األساسية العينةنت وتكو  البناء(، )عينة
 اآلتية: (Steven K. Thompson equation)حسب المعادلة 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

[[𝑁 − 1 ∗  (𝑑2 ÷ 𝑧2)] + 𝑝(1 − 𝑝)
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في المعادلة تم احتساب حجم العينة األدنى المطموب وىو  التعويضوبعد 
وطالبة وىذا يفوق العينة  ا( طالبً 876( وعميو فإن حجم العينة المسحوبة )380)

والجدول المطموبة وفقا لممعادلة االحصائية ويحقق الشرط االحصائي لمجتمع الدراسة. 
 بين عينة الدراسة وتوزيعيا حسب المتغيرات المستقمة.( ي6)

  المجاالت جميع ممتغيرات المستقمة عمىلتوزيع أفراد العينة وفقا  :(1جدول )
 المتغير المتغير مستوى العدد النسبة المئوية

 %  النوع ذكر 407 46.5
 %  أنثى 469 53.5
 %  التخصص العممي 346 39.5
 %  األدبي 530 60.5
 %  السنة األولى 249 28.4

المستوى 
 الدراسي

 %  السنة الثانية 253 28.9

 %  السنة الثالثة 183 20.9

 %  السنة الرابعة 191 21.8

 :البحثصدق وثبات أداة 
 (:)المقياسالبحث أداة 

حكمة االختبار بيدف الحصول عمى أداة لقام الباحث بإعداد مقياس 
عمى البحوث  االطالعوذلك بعد مع أفراد العينة، وأىداف البحث  سيكومترية تتناسب

ف ميارات الحكمة يصنحيث تم تحكمة االختبار لوالدراسات السابقة والمقاييس المتاحة 
 وقت استخداموميارة  لالختبار االستعدادميارة ، وىي: ميارات أربعاالختبارية إلى 

وقد حرص الباحث  ،األخطاء تجنبوميارة   الذكي التخمينوتنظيمو وميارة  االختبار
 صياغةتم و تكرار،  عمى أن يشمل ىذا التصنيف جميع ميارات الحكمة االختبارية دون

 .لحكمة االختباريةاميارات  في صورة عبارات تقريرية موزعة عمى فقرة( 42)
 (فقرة 42) بصورتيا األولية )المقياس( البحثأداة  تم عرض: صدق المحكمين .1

، لمحكم عمى مجال القياس والتقويممن المحكمين المتخصصين في  عشرةعمى 
التحقق من صحة صياغة فقرات أسئمة وذلك بغرض  ،صدق المحتوى لممقياس
لممفيوم التي ئيا مدى انتماو ببعضيا البعض  الفقراتاالستبانة، ومدى ارتباط 
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ومالئمتيا لمتطبيق، وفي ضوء التوجييات والمالحظات التي قدميا تقيسو 
خراجيا بصورتيا النيائية ب ( فقرة، 33)ـ المحكمين تم اجراء التعديالت الالزمة وا 

  .البحثىداف أمالئمة لتحقيق 
التحميل  أسموبتم حساب الصدق البنائي لممقياس باستخدام : صدق البناء .2

بطريقة تحميل  التحميل العاممي االستكشافيتم إجراء حيث العاممي االستكشافي 
جري أكما  ،(Principal Component Analysis)التحميل ة ت الرئيسالمكونا

مد ( وقد اعتVarimax Rotationمن خالل طريقة ) لألبعادالتدوير المتعامد 
ا ويعتمد عمى كون قيمة ( وىو من أكثر المحكات شيوعً Kaieserمحك كايزر )

( واحد صحيح أو أكثر، وتم حساب مصفوفة Eigen Valueالجذر الكامن )
( عوامل قيم 4االرتباطات لفقرات المقياس وبينت نتائج التحميل العاممي وجود )

الفقرات عمى العامل  الجذور الكامنة ليا أكثر من الواحد الصحيح، وقيم تشبع
( وىي أقل قيمة لمتشبعات الدالة، وقد تشبعت جميع الفقرات 3333تزيد عن )
 -Kaieser( KMO( عوامل، وكانت قيمة مؤشر )4( فقرة عمى )33وعددىا )

Meger- Olkin  التحميل العاممي  إلجراءلحساب مدى كفاية حجم العينة
البيانات لمتحميل العاممي وقيمتيا ( وىي تزيد عن الحد األدنى لمقبولية 0.89)
 إلجراء( وىي مناسبة لمتحميل وبالتالي يمكن أن نحكم بكفاية حجم العينة 3363)

بين الصفر والواحد صحيح  تمتد( KMOىذا التحميل، عمما بأن قيمة )
والجدول يوضح العوامل المستخرجة وتشبعاتيا بعد التدوير المتعامد لمصفوفة 

 :( يوضح ذلك2دول )، والجفقرات المقياس
 العوامل المستخرجة وتشبعاتيا بعد التدوير المتعامد لمصفوفة فقرات المقياس :(2جدول )

 العامل المفردة م
1 2 3 4 

  578.   حل نماذج من االمتحانات السابقة 1

  661.   االعتماد عمى بعض الكممات المفتاحية التي تساعد عمى التذكر 2

  723.   االختبار قبل بدء االختبار بوقت كافالوصول إلى قاعة  3

  548.   تدوين المالحظات أثناء المحاضرات 4

  515.   أخذ قسط كاف من النوم ليمة االختبار 5

 380.    التفكير العميق في اإلجابة قبل تدوينيا 6
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 العامل المفردة م
1 2 3 4 

  566.   االبتعاد عن الزمالء الذين يظيرون قمقا عاليا من االختبار 7

 603.    التأكد من عدم ترك أسئمة في االختبار دون اإلجابة عنيا 8

  498.   تجنب مناقشة الزمالء حول االختبار قبل دخول قاعة االختبار 9

 453.    التروي قبل تغيير إجابة أي سؤال 11

 672.    اقرأ السؤال وبدائمو جيدا قبل اختيار البديل الصحيح 11

 684.    غموض السؤال إن وجداستفسر الستيضاح  12

   559.  عن السؤال اإلجابة يف المحاوالتد فشل كل عب االتخمين مألجأ ل ال 13

إذا كنت ال أعرف اإلجابة استبعد بعض البدائل ثم أقوم بتخمين اإلجابة من بين  14
   711.  البدائل المتبقية.

   507.  .أسئمة أخرى ىالبحث عن إجابات أسئمة من محتو  15

   573.  استبعد البدائل التي تتعارض مع متن )نص( السؤال. 16

 479.    أضع خطأ تحت حروف النفي في السؤال 17

تشير إلي البديل  ألنياانتبو إلي وجود كممات احتمالية مثل )ربما، قد، يمكن(  18
   557.  الصحيح.

   414.  ألنيا تشير إلي البديل الخاطئ.، فقط، كل، جميع( اانتبو إلي وجود كممات مثل )دائمً  19

عند عدم التأكد من صحة اإلجابة اختار البديل المركب )جميع ما ذكر، ال شيء مما  21
   343.  ذكر، كالىما صحيحان(.

   758.  عند عدم التأكد من صحة اإلجابة استبعد كال البديمين المتشابيين. 21

   727.  اختار أحد البديمين المتضادين.عند عدم التأكد من صحة اإلجابة  22

    709. .دقةأقرأ تعميمات االختبار ب 23

    619. اقرأ السؤال بعناية لتحديد المطموب. 24

    623. االمتحانبوقت  التزاميتأكد بين فترة وأخرى من أ 25

    575. .بةعالص لألسئمةثم أنتقل  اًل ة أو مالسي األسئمةُأجيب عن  26

  428.   قبل دخول قاعة االختبار محادثة النفس بإمكانية النجاح والتفوق 27

    630. أخصص زمنا مناسبا إلجابة كل سؤال 28

    717. عندما أترك سؤاال دون إجابة أضع إشارة بجواره ليسيل العودة إليو. 29

    697.  تحت الكممات الميمة في متن )نص( السؤال اأضع خطً  31

    645. .اإلجابة يمراعاة الدقة ف عبأسرع ما يمكن م االختبارة معن أسئأجيب  31

    587. تجنب االنشغال بأمور جانبية قد تحدث داخل قاعة االختبار 32

    581. يإجابات لمراجعة االختبارنياية في  أخصص وقتا 33

 3.021 3.760 4.219 5.104 الجذر الكامن

 9.156 11.394 12.786 15.467 نسبة التباين المفسر
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: اآلتيوجاءت النتائج عمى النحو   

( من التباين الكمي 15.467( وفسر حوالي )5.104جذره الكامن ) العامل األول -
، 26، 25، 24، 23من فقرات المقياس وىي:  ( فقرات10لممصفوفة وبتشبع )

 معظميا، وتكشف مضامين ىذه الفقرات أن 33 ،32 ،31، 30 ،28،29
بالتالي نستطيع أن نطمق و  ،استخدام وقت االختبار وتنظيمو ميارةتعبر عن 

 .ميارة استخدام وقت االختبار وتنظيموعمى ىذا العامل اسم عامل 
( من التباين 12.786( وفسر حوالي )4.219جذره الكامن )العامل الثاني  -

، 15، 14، 13( فقر من فقرات المقياس وىي: 9الكمي لممصفوفة وبتشبع )
ا ىتكشف مضامين ىذه الفقرات أن أكثر و ، 22، 21 ،20 ،19 ،18، 16

بالتالي نستطيع أن نطمق عمى ىذا العامل اسم و  ،التخمينميارة تعبر عن 
 التخمين الذكي.ميارة عامل 

( من التباين 11.394( وفسر حوالي )3.760جذره الكامن )العامل الثالث  -
، 4، 3، 2، 1من فقرات المقياس وىي:  ( فقرات8الكمي لممصفوفة وبتشبع )

ميارة تعبر عن تكشف مضامين ىذه الفقرات أن معظميا و ، 27، 9، 7، 5
بالتالي نستطيع أن نطمق عمى ىذا العامل اسم عامل و  ،االستعداد لالختبار

 ميارة االستعداد لالختبار.
( من التباين 9.156( وفسر حوالي )3.021جذره الكامن )العامل الرابع  -

، 10، 8، 6 ( فقرات من فقرات المقياس وىي:6لكمي لممصفوفة وبتشبع )ا
ميارة وتكشف مضامين ىذه الفقرات أن أكثرىا تعبر عن ، 17، 12، 11

ميارة بالتالي نستطيع أن نطمق عمى ىذا العامل اسم عامل و  تجنب الخطأ،
 تجنب الخطأ.

( من التباين 48.802ما نسبتو )فسرت نسبة التباين المفسر لمعوامل مجتمعة و  -
الكمي لممصفوفة وأن عوامل المقياس تشبعت بفقراتو الدالة عميو، وكانت 

 ،البحثيفي بمتطمبات مما  العوامل متمايزة بفقراتيا، وىذا يوكد صدق المقياس
 ويسمح بتطبيق المقياس عمى مجتمع الدراسة.
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الفا كرونباخ لحساب معامل الثبات لممقياس تم استخدام معامل ثبات : الثبات .3
 (3) لكل بعد من أبعاد المقياس كما ىو مبين في الجدول

 ( ثبات المقياس بطريقة معامل الفا كرونباخ3جدول )
 كرونباخ ألفا عدد فقراتو المتغيرات

 0.792 01 استخدام وقت االختبار وتنظيمو

الذكي ميارة التخمين  9 0.814 
 0.769 8 ميارة االستعداد لالختبار

تجنب الخطأميارة   6 0.819 

( 0.70مقبولة وأكبر من المعيار ) الثبات تمعامالقيم ( أن 3يوضح الجدول )       
بناء عمى جميع اإلجراءات  .البحثوعميو فإن المقياس ثابت وقابل لمتطبيق عمى عينة 

 حكمة االختبار بدرجة عالية من الثبات والصدق سايالسابقة تأكد الباحث من تمتع مق
  ( فقرة موزعة عمى أربع ميارات.33بـ )النيائية  توصور واخراجو ب

  األساليب اإلحصائية:
التالية: المتوسط الحسابي،  اإلحصائيةاستخدمت الدراسة الحالية المؤشرات 
معامل التحميل العاممي االستكشافي، االنحراف المعياري، معامل ارتباط بيرسون، 

، تحميل التباين مجموعتينعينات المستقمة لمفروق بين م، اختبار )ت( لكرنباخ ألفا
. وتم تصنيف 26نسخة  (SPSS) اإلحصائيةوذلك من خالل حزمة البرامج  األحادي

مستويات، ىي: متوفرة  3إلى  ااالستبانة ومحاورى عباراتمستوى االستجابة عمى 
( 2.33 -1بدرجة مرتفعة، متوسطة، منخفضة. وتم تصنيف الفئات كاآلتي: من )

-3.67( متوفرة بدرجة متوسطة، ومن )3.66-2.34متوفرة بدرجة منخفضة، ومن )
 ( متوفرة بدرجة مرتفعة. 5.00

 ا:نتائج الدراسة ومناقشتي
 ومعالجتيا تحميميا بعد إلييا، التوصل تم التي لمنتائج اعرضً  الجزء ىذا تضمن

 ي:اآلت النحو عمى ومناقشتيا إحصائًيا
 
 



 

 816 

2022 سبتمبرـ األربعون الثاني و  ـ العددالثامن المجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  السؤال األول:
 فيصل؟ الممك جامعة طالب لدى االختبارية الحكمة مستوى ما

 الحسابية المتوسطات وحساب البيانات تحميل تم السؤال ىذا عن لإلجابة
 يمي: كما العوامل بجميع المتعمقة المعيارية واالنحرافات

 األول: العامل
 المتعمقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات وحساب البيانات تحميل تم

  :(4) جدول في كما وتنظيمو( االختبار وقت استخدام )ميارة األول بالعامل
ميارة لمستوى الحكمة االختبارية ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (4) جدول

 وتنظيمو االختبار وقت استخدام

  المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المفردة م

 متوسط 1.09 3.40 .دقةتعميمات االختبار بأقرأ  23

 متوسط 1.08 3.45 اقرأ السؤال بعناية لتحديد المطموب. 24

 متوسط 1.08 3.37 االمتحانبوقت  التزاميتأكد بين فترة وأخرى من أ 25

 متوسط 1.09 3.56 .بةعالص لألسئمةثم أنتقل  اًل ة أو مالسي األسئمةُأجيب عن  26

 متوسط 1.04 3.45 إلجابة كل سؤالأخصص زمنا مناسبا  28

 متوسط 1.14 3.12 عندما أترك سؤاال دون إجابة أضع إشارة بجواره ليسيل العودة إليو. 29

 متوسط 1.08 3.23 تحت الكممات الميمة في متن )نص( السؤال اأضع خطً  31

 متوسط 1.08 3.34 .اإلجابة يمراعاة الدقة ف عبأسرع ما يمكن م االختبارة مأجيب عن أسئ 31

 متوسط 1.05 3.21 تجنب االنشغال بأمور جانبية قد تحدث داخل قاعة االختبار 32

 متوسط 1.09 3.16 يإجابات لمراجعة االختبارنياية في  أخصص وقتا 33

 متوسطة 0.69 3.35 المتوسط الكمي لمعامل

 متوسطةجاءت األول  لمعاملمستوى الحكمة االختبارية ن أ (4) جدول ظيري  
(. كما يبين 0.69( بانحراف معياري )3.35) لممجالحيث بمغ المتوسط الحسابي 

 استخداملميارة مستوى الحكمة االختبارية المتعمقة بقياس  الفقراتن جميع أالجدول 
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، أي أن امتالك الطمبة (متوسطة)درجة امتالك  إلىتشير  وتنظيمو االختبار وقت
  وتنظيمو. االختبار وقت استخداممتوسطة في ميارة  جاءت الحكمة االختباريةلميارات 

 الثاني: العامل
 المتعمقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات وحساب البيانات تحميل تم

 :(5) جدول في كما (الذكي التخمين )ميارة الثاني عامللبا
ميارة لمستوى الحكمة االختبارية ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (5) جدول

 الذكي التخمين

 المفردة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 متوسط 1.06 3.35 عن السؤال اإلجابة يف المحاوالتد فشل كل عب االتخمين مألجأ ل ال 13

 متوسط 1.00 3.36 البدائل المتبقية.إذا كنت ال أعرف اإلجابة استبعد بعض البدائل ثم أقوم بتخمين اإلجابة من بين  14

 متوسط 1.05 3.31 .أسئمة أخرى ىالبحث عن إجابات أسئمة من محتو  15

 متوسط 1.05 3.41 استبعد البدائل التي تتعارض مع متن )نص( السؤال. 16

 متوسط 1.08 3.29 تشير إلي البديل الصحيح. ألنياانتبو إلي وجود كممات احتمالية مثل )ربما، قد، يمكن(  18

 متوسط 1.10 3.35 ، فقط، كل، جميع( ألنيا تشير إلي البديل الخاطئ.اانتبو إلي وجود كممات مثل )دائمً  19

 متوسط 1.06 3.42 عند عدم التأكد من صحة اإلجابة اختار البديل المركب )جميع ما ذكر، ال شيء مما ذكر، كالىما صحيحان(. 21

 متوسط 1.09 3.35 اإلجابة استبعد كال البديمين المتشابيين.عند عدم التأكد من صحة  21

 متوسط 1.06 3.33 عند عدم التأكد من صحة اإلجابة اختار أحد البديمين المتضادين. 22

 متوسط 0.62 3.35 المتوسط الكمي لمعامل

جاءت  لمعامل الثانين مستوى الحكمة االختبارية أ (5) جدولنالحظ من 
(. كما 0.62( بانحراف معياري )3.35) لممجالحيث بمغ المتوسط الحسابي  متوسطة

لميارة المتعمقة بقياس مستوى الحكمة االختبارية  الفقراتن جميع أيبين الجدول 
، أي أن امتالك الطمبة لميارات (متوسطة)درجة امتالك  إلىتشير  التخمين الذكي

  مين الذكي.جاءت متوسطة في ميارة التخ الحكمة االختبارية
 الثالث: العامل

 المتعمقة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات وحساب البيانات تحميل تم
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 :(6) الجدول في كما (لالختبار االستعداد )ميارة الثالث بالعامل
ميارة لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الحكمة االختبارية (: 6) لجدولا

 لالختبار االستعداد
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المفردة  م
 متوسط 1.03 3.54 حل نماذج من االمتحانات السابقة 1

 متوسط 1.03 3.39 االعتماد على بعض الكلمات المفتاحية التي تساعد على التذكر 2

 متوسط 1.07 3.53 قبل بدء االختبار بوقت كاف الوصول إلى قاعة االختبار 3

 متوسط 1.00 3.58 تدوين المالحظات أثناء المحاضرات 4

 متوسط 1.09 3.54 من النوم ليلة االختبار أخذ قسط كاف 5

 متوسط 1.04 3.73 االبتعاد عن الزمالء الذين يظهرون قلقا عاليا من االختبار 7

 متوسط 1.00 3.62 مناقشة الزمالء حول االختبار قبل دخول قاعة االختبار تجنب 9

 متوسط 1.06 3.50 قبل دخول قاعة االختبار محادثة النفس بإمكانية النجاح والتفوق 12

 متوسط 0.60 3.55 المتوسط الكلي للعامل

جاءت  لمعامل الثالثن مستوى الحكمة االختبارية أ (6) جدولمن  نالحظ
(. كما 0.62( بانحراف معياري )3.35) لممجالحيث بمغ المتوسط الحسابي  متوسطة

لميارة المتعمقة بقياس مستوى الحكمة االختبارية  الفقراتن جميع أيبين الجدول 
، أي أن امتالك الطمبة لميارات (متوسطة)درجة امتالك  إلىلالختبار تشير  االستعداد

  .لالختبار االستعدادجاءت متوسطة في ميارة  الحكمة االختبارية
  الرابع: العامل

المتعمقة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وحساب تحميل البيانات تم
 :(7جدول )األخطاء( كما في  تجنبالرابع )ميارة  بالعامل
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 تجنبمهارة لمستوى الحكمة االختبارية ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (7) لجدولا
 األخطاء

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المفردة  م

 متوسطة 1.03 3.52  التفكير العميق في اإلجابة قبل تدوينيا 6

 متوسطة 1.01 3.50 التأكد من عدم ترك أسئمة في االختبار دون اإلجابة عنيا،  8

 متوسطة 1.06 3.50 التروي قبل تغيير إجابة أي سؤال 11

 متوسطة 1.01 3.38 اقرأ السؤال وبدائمو جيدا قبل اختيار البديل الصحيح 11

 متوسطة 1.04 3.42 استفسر الستيضاح غموض السؤال إن وجد 12

 متوسطة 1.03 3.37 أضع خطأ تحت حروف النفي في السؤال 17

 متوسطة 0.68 3.45 المتوسط الكلي للعامل

جاءت  الرابع لمعاملن مستوى الحكمة االختبارية أ (7) جدولنالحظ من 
(. كما 0.68( بانحراف معياري )3.45) لممجالحيث بمغ المتوسط الحسابي  متوسطة

 تجنبلميارة المتعمقة بقياس مستوى الحكمة االختبارية  الفقراتن جميع أيبين الجدول 
الحكمة ، أي أن امتالك الطمبة لميارات (متوسطة)درجة امتالك  إلىتشير  األخطاء
 األخطاء. تجنبجاءت متوسطة في ميارة  االختبارية

ن درجة امتالك الطمبة لميارات حكمة االختبار تظير نتائج السؤال األول أ
حكمة االختبار من خالل  مياراتاكتساب طريقة ليرجع ذلك و  (متوسطة)جاءت 

فيي مجموعة ميارات يتم تحويميا  ،أو عن طريق التعميم ،برة باالختباراتمواقف الخ
الخبرات ف ،بالتعمم والتعميم إلى قدرة معرفية، ويمكن استخداميا في اإلجابة عن األسئمة

 المختمفة مراحل التعميم في أدائيم عمى االختباراتخالل الطالب من  تعممياالتي 
لمامو خبرة  يمتأكسب  واألداء عمييا. تعامل مع االختباراتلم االختبارية المتوقعةالحيل ب ا 
 ىوفي الجامعة وخاصة في ظل جائحة كورونا الشائع لمتقييم  سموبأن األكما 
؛ حيث ممارسة ميارات الحكمة االختباريةوالتي تعد بيئة خصبة ل ن متعدد،م ارباالخت

التي  مفاتيح اإلجابة، وتكثر فييا أخطاء اإلعداد أو البناءالمؤشرات و تتوافر فييا 
  .يستغميا الطالب في اإلجابة
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  :الثانيالسؤال 
 ميارات ( في α≤ 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائًيا ذات داللة فروقوجد تىل 

 ؟(النوع)تعزى لممتغير  حكمة االختبار
المتوسطات الحسابية واالنحرافات  حسابجابة عن ىذا السؤال تم لإل

جراء اختبار ( Independent - Samples T Test) المستقمة)ت( لمعينات  المعيارية، وا 
لمتأكد إن كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية إلجابات 

 ( يبين ذلك.8) النوع )طالب، طالبة(. والجدول أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير
النوع متغير ل ا( وفق  (Independent - Samples T Test)ت( للعينات المستقلة  اختبار: (8) الجدول

 )طالب، طالبة(

 المتغير
 مستويات
 المتغير

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت()

مستوى 
 الداللة

 االختبار وتنظيمو وقت ميارة استخدام
 0.71 3.32 طالب

 0.68 3.37 طالبة 328. 978.-

 الذكي ميارة التخمين
 0.60 3.40 طالب

 0.63 3.35 طالبة 216. 1.419-

 لالختبار ميارة االستعداد
 0.59 3.56 طالب

 0.62 3.55 طالبة 882. 148.

 األخطاء ميارة  تجنب
 0.65 3.42 طالب

-1.007 .314 
 0.70 3.47 طالبة

 

وجد بينيا لمستويات متغير النوع تالمتوسطات الحسابية  أن( 8يبين الجدول )
وعمى جميع  النوع )طالب، طالبة( لمتغيرفروق ظاىرية أي أن ىناك أثر ظاىري 

)ت(  اختبار أجري إحصائية داللة ذات فروق ىناك كان إذا فيما ولمعرفةمستوياتو 
 (. 8جدول )ىو مبين في  ( كماIndependent - Samples T Test) لمعينات المستقمة

( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 8النتائج الواردة في الجدول ) تظيرو 
لميارات  النوع( بين المتوسطات الحسابية ألثر متغير α≤ 0.05عند مستوى الداللة )

 العوامل. جميع عمى حكمة االختبار
لت حكمة و لنتائج الدراسات التي تنا مطابقةالبحث الحالي  جاءت نتائج

 ؛(Lo & Slakter, 1973) كل من: ت دراسةمصو ت حيثمتغير النوع في  االختبار
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)وادي،  ؛(Hayati &  Ghojogh, 2008) ؛(2338م، ىاشـ وأب) ؛(2007، مجدي)
لى عدم وجود فرق دال ( إOtoum,  Khalaf,  Bajbeer & Hamad, 2015) ؛(2013
بأن حكمة  ذلكن تفسير ويمك، النوعين في مستوى حكمة االختبار بين إحصائًيا

االختبار أي أن قدرة الطالب عمى التعامل مع  االختبار مستقمة عن نوع الطالب
واإلجابة عن مفرداتو ال تتأثر بنوعو، وقد يرجع ذلك إلى تشابو الخبرات التي اكتسبيا 

االختبارات خالل المراحل التعميمية المختمفة،  من خالل أدائيم عمى الطالب والطالبات
عمى  تساعدوالتي  فجميعيم يعيش نفس ظروف التعميمية، ونفس ظروف الثقافية

أن ميارات الحكمة ، وىذا يؤكد ت مرتفعةدرجا عمى تشجيع الطالب لمحصول
جراءاتطرق وأساليب ىي االختبارية  يتبعيا الطالب في عممية الدراسة وأداء  وا 

 االختبار، ومن ىنا كانت ىذه اإلجراءات متشابية لدى جميع الطالب والطالبات بغض
 .النظر عن النوع

  السؤال الثالث:
 ( في α≤ 0.05عند مستوى الداللة ) إحصائًيا ذات داللة فروقوجد تىل 

 ؟التخصصتعزى لممتغير  حكمة االختبارميارات 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات  حسابجابة عن ىذا السؤال تم لإل

جراء اختبار ( Independent - Samples T Test) )ت( لمعينات المستقمة المعيارية، وا 
بين المتوسطات الحسابية إلجابات لمتأكد إن كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية 

   :( يبين ذلك9) جدول(. و أدبي، عممي) التخصص أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير
متغير ل اوفقً  ((Independent - Samples T Test اختبار )ت( لمعينات المستقمة(: 9الجدول )

 التخصص )عممي، أدبي(

 مستويات المتغير
 المتغير

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ت( قيمة )
T 

مستوى 
 الداللة

 0.72 3.34 علمي االختبار وتنظيمو وقت ميارة استخدام
-.098 .922 

 0.68 3.35 أدبي

 0.62 3.33 علمي الذكي ميارة التخمين
-.805 .421 

 0.61 3.37 أدبي

 0.64 3.53 علمي لالختبار ميارة االستعداد
-.997 .319 

 0.58 3.57 أدبي

 0.69 3.42 علمي األخطاء ميارة  تجنب
-.823 .411 

 0.67 3.46 أدبي



 

 822 

2022 سبتمبرـ األربعون الثاني و  ـ العددالثامن المجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

وجد بينيا لمستويات متغير النوع تالمتوسطات الحسابية  أن( 9يبين الجدول )
وعمى جميع التخصص )عممي، أدبي(  فروق ظاىرية أي أن ىناك أثر ظاىري لمتغير

)ت(  اختبار أجري إحصائية داللة ذات فروق ىناك كان إذا فيما ولمعرفةمستوياتو 
 (. 9ىو مبين في الجدول ) ( كماIndependent - Samples T Test) لمعينات المستقمة

( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 9النتائج الواردة في الجدول ) تشيرو 
متغير لمتغير ( بين المتوسطات الحسابية ألثر α≤ 0.05عند مستوى الداللة )

  العوامل. جميع حكمة االختبار عمىالتخصص )عممي، أدبي( لميارات 
لت حكمة و لنتائج الدراسات التي تنا مطابقة البحث الحاليجاءت نتائج 

؛ (2007ٓ  ٚ  ، الشحات) :كل من ت دراسةمصو ت متغير التخصص حيثفي  االختبار
  ,Otoum,  Khalaf)؛ (2014)عايد، ؛ (2010)المالكي، ؛ (2008م، ىاشـ وأب)

Bajbeer & Hamad, 2015) ،بين التخصصين في  إحصائًيالى عدم وجود فرق دال إ
 مستوى حكمة االختبار.
أي أن  الطالب تخصصبأن حكمة االختبار مستقمة عن  ذلكويمكن تفسير 

، وقد بتخصصوقدرة الطالب عمى التعامل مع االختبار واإلجابة عن مفرداتو ال تتأثر 
جراءاتطرق وأساليب ىي يرجع ذلك إلى أن ميارات الحكمة االختبارية  يتبعيا  وا 

الطالب في عممية الدراسة وأداء االختبار، ومن ىنا كانت ىذه اإلجراءات متشابية 
  .التخصصالنظر عن  لدى جميع الطالب والطالبات بغض

  السؤال الرابع:

 في  (α≤ 0.05)ى الداللة ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو 
 ؟المستوى الدراسي لمتغير تعزى حكمة االختبارميارات 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات  لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج
جراء اختبار ( لمتأكد إن One-Way ANOVAالتباين األحادي ) تحميل المعيارية، وا 

كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة 
 أخرجت مستوى الدراسيال متغير أثر . ولمعرفةالمستوى الدراسي لمتغيرالدراسة تعزى 

 :(10) جدول في مبين ىو كما المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
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 المستوى الدراسيلمتغير  االحسابية واالنحرافات المعيارية وفقً المتوسطات (: 10الجدول )

مستويات  المتغير
المتوسط  العدد المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

االختبار  وقت ميارة استخدام
 وتنظيمو

 0.72 3.32 249 سنة أولى

 0.62 3.37 253 سنة ثانية

 0.73 3.31 183 سنة ثالثة

 0.72 3.39 191 سنة رابعة

 الذكي ميارة التخمين

 0.61 3.29 249 سنة أولى

 0.60 3.38 253 سنة ثانية

 0.60 3.39 183 سنة ثالثة

 0.65 3.37 191 سنة رابعة

 لالختبار ميارة االستعداد

 0.60 3.50 249 سنة أولى

 0.61 3.55 253 سنة ثانية

 0.53 3.62 183 سنة ثالثة

 0.66 3.57 191 سنة رابعة

 األخطاء ميارة  تجنب

 0.71 3.42 249 سنة أولى

 0.65 3.47 253 سنة ثانية

 0.63 3.44 183 سنة ثالثة

 0.72 3.46 191 سنة رابعة

المستوى )المتغير  لفئاتالمتوسطات الحسابية  أن( 10جدول ) ظيري  
وعمى مستوى الدراسة لوجد بينيا فروق ظاىرية أي أن ىناك أثر ظاىري ت (الدراسي

اختبار  أجري إحصائية داللة ذات فروق ىناك كان إذا فيما ولمعرفةجميع مستوياتو 
  :(11جدول )في  ىو مبين كما( One-Way ANOVA)األحادي تحميل التباين 

 المستوى الدراسيلمتغير  اوفقً  (One-Way ANOVA) تحميل التباين األحادي(: 11الجدول )

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف( قيمة )
F 

مستوى 
 الداللة

 وتنظيمو االختبار وقت استخدامميارة 
 0.289 3 0.866 بين المجموعات

0.598 0.616 
 0.483 872 421.133 داخل المجموعات

 الذكي التخمينميارة 
 0.552 3 1.655 بين المجموعات

1.456 0.225 
 0.379 872 330.447 داخل المجموعات

 لالختبار االستعدادميارة 
 0.499 3 1.496 بين المجموعات

1.371 0.250 
 0.364 872 317.311 داخل المجموعات

 األخطاء تجنبميارة  
 0.115 3 0.344 بين المجموعات

0.248 0.863 
 0.463 872 403.587 داخل المجموعات
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توجد فروق ذات داللة إحصائية ال ( أنو 11النتائج الواردة في الجدول ) تظير
مستوى الدراسة ( بين المتوسطات الحسابية ألثر متغير α≤ 0.05عند مستوى الداللة )

 .عواملعمى جميع ال
؛ 2010المالكي، )لنتائج دراسات  جاءت نتائج الدراسة الحالية مطابقة

لت حكمة و تناالتي ، (Otoum,  Khalaf,  Bajbeer & Hamad, 2015؛ 2011حمادنة، 
في  وق ذات داللة احصائيةعدم وجود فر ب متغير المستوى الدراسي وذلكفي  االختبار

الدراسي  مستوىبأن حكمة االختبار مستقمة عن  ذلكويمكن تفسير  ،المستوى الدراسي
وىذا  ال تزداد مع التقدم في المستويات الدراسية وال تتأثر بالخبرة والنضج.فيي  لمطالب
جراءاتطرق وأساليب ىي أن ميارات الحكمة االختبارية يؤكد  يتبعيا الطالب في  وا 

عممية الدراسة وأداء االختبار، ومن ىنا كانت ىذه اإلجراءات متشابية لدى جميع 
  المستوى الدراسي.النظر عن  الطالب والطالبات بغض

  السؤال الخامس:
حكمة في ميارات  (α≤ 0.05)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 لمتفاعل بين المتغيرات المستقمة )التخصص والنوع ومستوى الدراسة(؟ االختبار تعزى
لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام تحميل التباين الثالثي لبيان أثر المتغيرات  

ميارات  عمى مقياسالمستقمة )التخصص والنوع ومستوى الدراسة( والتفاعل بينيم 
  :( نتائج التحميل12جدول )ويوضح  الختبارحكمة ا

  )التخصص والنوع ومستوى الدراسة( لممتغيرات (: تحميل التباين الثالثي12الجدول )
  يم عمى مقياس ميارات حكمة االختبار  فاعل بينتوال

 مربع إيتا 
 )حجم التأثير(

  قيمة
 مستوى الداللة F  )ف(

متوسط 
 المربعاتمجموع  درجات الحرية المربعات

 مصدر التباين

 التخصص 218. 1 218. 351. 871. 001.

 المستوى الدراسي 542. 3 181. 538. 723. 003.

 النوع 851. 1 851. 065. 3.407 004.

 المستوى الدراسي * التخصص 445. 3 148. 619. 594. 002.

 النوع * التخصص 0001. 1 0001. 984. 000. 000.

 النوع * المستوى الدراسي 1.619 3 540. 091. 2.159 007.

  النوع * المستوى الدراسي * التخصص 661. 3 220. 450. 881. 003.
 الخطأ 214.884 860 250.   

 المجموع الكمي 10420.320 876 
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( عدم وجود داللة إحصائية لمتفاعل بين التخصص 12ن الجدول )يتضح م
ات الحكمة االختبارية، في ميار  الجامعيوالنوع لمطالب  والمستوى الدراسي األكاديمي

 لى أن ميارات الحكمة االختبارية مستقمة عن تخصص األكاديمي لمطالبمما يشير إ
    .وومستواىم الدراسي ونوع

  السؤال السادس:
 المستقمة ميارات حكمة االختبار لمطالب من خالل المتغيرات بىل يمكن التنبؤ 

 ؟(الدراسيالنوع، والتخصص، والمستوى )
 Stepwise) متدرجال االنحدار ليمإجراء تح مذا الفرض، تـىصحة  نتأكد ممل

Regressionع، و : الننم وكلكمتغير تابع،  حكمة االختبار نذج يتضمو نم ( في
 ةمالمستقرات المتغي تم ادخالحيث ، ةمكمتغيرات مستق والمستوى الدراسيلتخصص، وا

ة ارتباطنا مت المستقاى المتغير ماختيار أع مة يتـو خط لفي كو  متدرجال في نظام االنحدار
ى التنبؤ مة عمقدرة المتغيرات المستق معد حيث أسفرت النتائج .المتغير التابعا في رً تأثيو 

، وبالتالي ال يوجد أي متغير مستقل لو القدرة عمى التنبؤ بالمتغير بالمتغير التابع
في حكمة االختبار لدى  ان مفسرً تبايحدث ي لم يذج التنبؤ و النم نمما يعني أ .التابع

 الطالب.
   التوصيات:

  :اآلتية يمكن الخروج بالتوصياتفي ضوء النتائج التي توصمت إلييـا الدراسة 
إقامة ورش تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعة في مجال بناء  .1

متقميل من وذلك ل ،االختباريةارات الحكمة يبم تيمعيو تلاالختبارات التحصيمية 
 .عيوب بناء االختبارات

الجيد عند بناء  االختباراصفات و يئة التدريس بمىأعضاء م رة التزاو ضر  .2
 .يةمالتحصي االختبارات

ى معية عو ضو ة الممسئاأل وضعاعد و قو ط و شر ليئة التدريس ىأعضاء مراعاة  .3
في  الطالبا ميأخطاء في البناء يستغ كون ىناكي الا، حتى ياعو أن الفاخت
 معدو  وموضوعيتيا االختباراتة ىنزا نضماوذلك ل الصحيحة، اإلجابة نتخمي
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 .االختباريعي و حيث ال من لمطالب األعمىا ىتحيز 
إجراء مزيد من الدراسات والبحوث المشابية بحيث يستخدم فييـا تصنيفات  .4

 . بالذكاء والتكيف الجامعياالختبار وعالقتيا أخرى الستراتيجيات حكمة 
حكمة االختبار وطرق التعامل مع  مياراتإعداد برامج لتدريب الطالب عمى   .5

االختبارات التحصيمية االختيارية مما يحسن من معدالت الطالب التراكمية في 
 المقررات الدراسية.

 المراجع:
(. النموذج البنائي التنبؤي لميارات الدراسة والحكمة 2008أبو ىاشم، السيد محمد )

االختبارية التحصيل الدراسي لدى طالب المرحمة الثانوية. مجمة كمية التربية 
 . 270 -211 (، 68)  1بالمنصورة، جامعة المنصورة. 

مة االختبار وبعض المتغيرات كوح الوقت (. إدارة2019) العزيز عبدحسب اهلل، 
الديموجرافية كمنبئات بالتسويف األكاديمي لدى طالب كمية التربية. مجمة كمية 

 . 532 -435(، 9)35التربية جامعة أسيوط، 
حكمة  تالستراتيجياالجامعي  وىبة بالمستمالطم درجة استخدا(. 2011حمادنة، إياد )
 .312 -291(، 1) 17، األردنبالدراسات و ث و بحمة المنارة لم. مجاالختبار

 األداءى مع االختباريةارات الحكمة يأثر برنامج تدريبي لمب(. 2018الخولي، ىشام )
محكية المرجع و اختبارية معيارية المرجع مواقف  الحذر فيو المخاطرة و  نالتخميو 
 -282(، 115) 29يا، ية التربية جامعة بنمة كممج. الجامعة طالب ىلد

346. 
(. تدريس استراتيجيات تقديم االختبارات. المجنة الوطنية القطرية 2005)حمزة  ،دودين 

 .117-102، 152مجمة التربية. مارس،  ،لمتربية والثقافة والعموم
(. أثر التدريب عمى الحكمة االختبارية عمى مستوى كل من 2007)الشحات. مجدي 

 (، 69)  17 ،معة بنياجا ،مجمة كمية التربية ،قمق االختبار والتحصيل الدراسي
37-1. 

تطوير مقياس لحكمة االختبار ومطابقة فقراتو مع نموذج (. 2020الطراونة، صبري )
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جامعة  سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية -مؤتة لمبحوث والدراسات ، اندريش
 .170 -141(، 6)35مؤتة، 

ية في و ة الثانمحبة المر مط يلبتحص االختباريةقة الحكمة الع(. 2014عايد، سامي )
التربية  مة عالمذج راش. مجو نم وفقي مبنى ميت في اختبار تحصيو لة الكو د

  .369 -345(، 47)15 مصر،
التخمين في اكتساب الطمبـة بالمستوى  استراتيجية"أثر تعميم  (.1989) عـودة، أحمد

سمسمة  أبحاث اليرموك: "،-دراسة تجريبية-الجامعي لميارة حكمة االختبار 
 .138 -123(، 22)6 العموم اإلنسانية واالجتماعية،

دار األمل  :األردن ،(. القياس والتقويم في العممية التدريسية2005)عوده، أحمد  
 لمنشر.

 نعينة م ىلد االختباريةبالحكمة  االختبار مققة قالع(. 2010المالكي، ذياب )
رة، و يمية. رسالة ماجستير غير منشميث التعمية بمحافظة الو ة الثانمالمرح طالب

 .ديةو كة العربية السعمبالممى القر م ية التربية جامعة أمك
 نم لك وىى مستمعو  االختباريةى الحكمة مأثر التدريب ع(. 2007مجدي، محمد )

(، 69) 17ٚ  ا، يية التربية جامعة بنمة كمالدراسي. مج يلالتحصو  االختبار قمق
1- 37.  
. أثر تدريب طمبة الجامعة الياشمية عمى ميارات التعامل مع ( 2٠٠6)ى ييح ،نصار

بعض أنواع الفقرات المستخدمة في االختبارات عمى تحصيميم الدراسي. المجمة 
 .119 -  69، ( 79) 20التربوية. جامعة الكويت، 

قتيا بالتحصيل الدراسي لدى الوع االختباريةميارات الحكمة (. 2013)عفاف  ي،واد
ة البحوث التربوية والنفسية مموم الصرفة. مجمعية التربية/ ابن الييثم لمبة كمط
 .322 -295(، 37العراق، ) ،ة بغدادعجام ،ية التربية ابن الييثممبك

Gbore, L. O., &. & Osakuade, J. O. (2016). Effects of Test-wiseness 

Training in Mathematics on Adolescent Secondary School 

Students’ Test Anxiety in Ondo State, Nigeria, Journal of 

Education Practice, 7(10), 34-39. 

Hammad, D. (2010). Relationship between wiseness-test and 

performance outcomes using a multiple – choice achievement test 



 

 828 

2022 سبتمبرـ األربعون الثاني و  ـ العددالثامن المجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

constructed according to Rasch  model and applied to female 

students at the College of Education literary sections in Umm Al-

Qura University, Unpublished doctoral dissertation, Umm Al-Qura 

University. 

Hayati, A, M., & Ghojogh, A.N. (2008). Investigating the Influence of 

Proficiency and Gender on the Use of Selected Strategies in Higher 

Education. English Language Teaching 1(2), 169-181. 

Lo, M. Y., & Slakter,M.J. (1973). Risk taking and test- wiseness of 

Chinese students. The Journal of Experimental Education, 42(2), 

56-59. 

Miller,P.M., Fuqua, D.R., & Fagley, N.S. (1990). Factor structure of the 

Gibb experimental test of test – wiseness. Educational and 

Psychological Measurement, 50(1), 203-308. 

Millman, J., Bishop, C. & Eble, R. (1995). An analysis of test wiseness. 

Educational and Psychological Measurement, 25(3), 707-726. 

Morse, D. T. (1994). The Relative Difficulty of Selected Test - Wiseness 

Skills among College Students. Paper presented at the Annual 

Meeting of the Mid-South Educational Research Association 

(Nashville, TN, November 9-11), 1-16 (16P). 

Nguyen, H. (2003). Constructing a new theoretical framework for test 

wiseness and developing the knowledge of test-taking strategies 

(KOTTS) measure. Unpublished master thesis, Michigan State 

University, UMI No. 1416088. 

Nitko, J. (2001). Educational assessment of students. New York: Merrill 

Prentice Hall. 

Orth, J. (1995). The effect of test-taking strategies for multiple- choice 

tests. Unpublished doctoral dissertation, University of Pittsburgh, 

UMI No. 9614214. 

Otoum,A., Khalaf,H.B., Bajbeer, A., & Hamad,H.B. (2015). The Level 

of Test Wiseness for the Students of Arts and Science Faculty at 

Sharourah and its Relationship with Some Variables. Journal of 

Education and Practice, 6 (29), 102-113. 

Rogers, W & Bateson, D. (1991). The influence of test-wiseness on 

performance of high school seniors on school leaving 

examinations. Applied Measurement in Education, 4(2), 159 - 183. 

Rogers, W., & Harley, D. (1999). An Empirical Comparison of Three- 

and Four- Choice Items and Tests: Susceptibility to Test-wiseness 

and Internal Consistency Reliability. Educational and 

Psychological Measurement, 59(2), 216-2343 

Sarnacki, R. E. (1979). An Examination of Test-Wiseness in the 

Cognitive Test Domain. Review of Educational Research, 49(2), 

252-279. 

Shaher, S. (2014). The test wiseness among Tabouk University students 



 

 829 

2022 سبتمبرـ األربعون الثاني و  ـ العددالثامن المجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

in light of variables of specialization, the cumulative rate and 

academic level. Journal of Educational and Psychological Science, 

15(2), 245- 273. 

Tavakoli, E., & Samian, S.H. (2014). Test-wiseness Strategies in PBTs 

and IBTs: The Case of EFL Test Takers, Who Benefits More? 

Procedia – Social and Behavioral Sciences, 1-10. Retrieved 

October 10, 2018 from https:// www. Academia. Edu/8732798/ 

Test-Wiseness-Strategies. 

Waiprakhon, T., & Jaturapitakkul, N. (2018). Test – Taking Strategies 

Used in the Reading Section of the Test of English for The 

Engineers and Technologists: A Computer – based ESP Test. A 

Journal of Language Teaching and Learning (PASAA), 55 .147-

177. 

Wenden, A. (1991). Learner strategies for learner autonomy. Englewood 

Cliffs. NJ: Prentice-Hall. 


