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امللخص:

ىدؼ البحث إلى التحقؽ مف فعالية التدريب عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار

في التنظيـ االنفعالي المعرفي والضجر األكاديمي لدى طالب جامعة الطائؼ ،وتكونت عينة
طالبا بكمية التصاميـ والفنوف التطبيقية ،وتـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف،
البحث مف (ً )99
األولى ( )91طالب بالمجموعة التجريبية ،والثانية ( )9طالب بالمجموعة الضابطة ،وأعد
الباحث مقياسي التنظيـ االنفعالي المعرفي والضجر األكاديمي ،والجمسات التدريبية القائمة
عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار ،وحصؿ طالب المجموعة التجريبية عمى ( )98جمسة
( 4إعالمية –  94تنفيذية) عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار ،وبعد انتياء التدريب تـ
تطبيؽ مقياسي التنظيـ االنفعالي المعرفي والضجر األكاديمي ،وتـ إعادة التطبيؽ بعد مرور
شير مف التطبيؽ األوؿ ،ولمعالجة النتائج والتحقؽ مف صحة الفروض تـ استخداـ اختباري
ماف ويتنى ،ويمكوكسوف ،وتوصمت نتائج البحث إلى تحسيف مستوى التنظيـ االنفعالي
المعرفي وخفض مستوى الضجر األكاديمي لدى طالب المجموعة التجريبية في القياس
البعدي عند مقارنتيـ بطالب المجموعة الضابطة ،واستمرار األثر اإليجابي لمتدريب إلى
القياس التتبعي لممجموعة التجريبية بعد مرور شير مف القياس البعدي ،وتـ تفسير النتائج
في ضوء اإلطار النظري ونتائج البحوث السابقة.
الكممات المفتاحية :تناوؿ االختبار – التنظيـ االنفعالي المعرفي – الضجر األكاديمي.
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Title: The test-taking strategies training on cognitive emotional
regulation and academic boredom among students at Taif University.
Abstract : The study aimed to investigate the effectiveness of testtaking training on cognitive emotional regulation and academic boredom
among students at Taif University. The sample consisted of (19) student in
faculty of designs and applied arts at Taif University. The sample was
divided randomly into two groups. The first one was the experimental
group which encompassed (10) student. The second was the control group
that included (9) student. The experimental group received (18) sessions (4
informatics – 14 executive) where the experimental group was given three
sessions per a week. Then, at the end of the training sessions, the
experimental and control groups was given the cognitive emotional
regulation and academic boredom as a posttests to identify the differences.
Following-up test within a month was measured for the group. To
statistically analyze the date, Mann–Whitney U test as well as Wilcoxon
signed-rank test were used. The results revealed that there were
statistically significant differences in the mean ranks between the
experimental group and the control group in the posttests on both
cognitive emotional regulation and academic boredom scales in favor of
the experimental group, and continuity of the positive impact of training
during following up test in experimental group students after a month of
posttests .The results were interpreted by the theoretical framework and
the results of previous studies.
Key words: Test-Taking - Cognitive Emotional Regulation Academic Boredom

-3-

فعالية التدريب على بعض استراتيجيات تناول االختبار في التنظيم االنفعالي المعرفي .................................

مقدمة:
تؤثر االختبارات الجامعية في حياة الطالب بدرجة كبيرة فيي تقيس القدرة عمى التعمـ،
ويترتب عمى نتائجيا انتقاؿ الطالب مف فرقة إلى فرقة أعمى ،لذا فيناؾ حرص مف الجامعة
وأولياء األمور والطالب عمى أف يتـ أداء االختبارات بشكؿ جيد ،ويتوقؼ ذلؾ عمى إتقاف
المتعمـ الستراتيجيات تناوؿ االختبار  ،Test Takingومتغيرات أخرى كثيرة مثؿ الذكاء
واتقاف المادة الدراسية وغيرىا.
ويرى كؿ مف ) Hong, Sas and Sas (2006,144أف تقديـ تعميمات عف استراتيجيات
تناوؿ االختبار مف شأنو أف يساعد عمى خفض مستوى الخوؼ والقمؽ المصاحب لالختبار،
أداء أفضؿ في االختبارات ،وبالتالي يتحسف التحصيؿ األكاديمي .ويذكر
ويؤدي إلى
ً
) Dodeen (2008,409أف استراتيجيات تناوؿ االختبارات ىي قدرات معرفية تساعد الطالب
عمى اجتياز االختبار بطريقة مناسبة وتتيح ليـ معرفة ما يجب القياـ بو قبؿ وأثناء وبعد
االختبار .ويشير كؿ مف ) Kettler, Braden and Beddow (2011, 147إنً أف
توضيحا لكيفية اإلجابة عف جميع أنواع األسئمة
التدريب عمى تناوؿ االختبار يجب أف يتضمف
ً
التي سترد في االختبار الفعمي بشكؿ صحيح ،ليتمكنوا مف إظيار درجة إتقانيـ لممقررات.
ويرى كؿ مف

) Banks and Eaton (2014,207أف الطالب الذيف يفتقروف إلى

منخفضا بالمقارنة بأقرانيـ
االستراتيجيات المناسبة لتناوؿ االختبار يكوف مستواىـ الدراسي
ً
الذيف يمتمكوف تمؾ الميارات ،وأف أفضؿ الطالب ىـ الذيف يمتمكوف معمومات وميارات تتجاوز
المحتوى العممي الذي يتـ االختبار بو ،مثؿ فيـ األىداؼ وكيفية حؿ أسئمة االختبار بشكؿ
جيد  ،وتمؾ الميارات تساعد الطالب عمى تذكر المعمومات ،وتجعميـ نشطاء خالؿ االختبارات
وغير سمبييف  .ويضيؼ كؿ مف ) Rios, Guo, Mao and Liu (2017,74أف الدافعية
المنخفضة لتناوؿ االختبار تؤدي إلى انخفاض توقع النجاح لدى المتعمـ.
ويذكر كؿ مف ) Schutz and Davis (2000,243أف توافر معمومات لدى الطالب عف
فرصا متعددة لألداء الجيد ،في حيف أف نقص
خصائص الميمة االختبارية يوفر ليـ
ً
المعمومات يجعؿ ىناؾ المزيد مف الغموض عف كيفية األداء ويزيد مف الشعور بالقمؽ،
وتصبح لدييـ مشكمة تتعمؽ بعدـ وضوح األىداؼ التي ىي ميمة لمتنظيـ االنفعالي المعرفي
 Cognitive Emotional Regulationألنيا توفر نقطة البداية خالؿ عممية التقييـ.
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ويرى كؿ مف ) Schutz, Distefano, Benson and Davis (2002, 253أف
الطالب بحاجة إلى التنظيـ االنفعالي المعرفي خالؿ تناوؿ االختبار؛ وذلؾ لمتحكـ في الكثير
مف االنفعاالت السمبية التي تُضعؼ األداء مثؿ القمؽ والتوتر ،وأيضا لمتمكف مف أداء االختبار
بصورة جيدة .ويشير كؿ مف (MacLeod, Campbell, Rutherford, and Wilson,
) 2004; Macklem,2008إلى أف االنفعاالت السمبية الشديدة تؤدي إلى تشتت االنتباه
والذاكرة ،وأنو البد مف االىتماـ بالتنظيـ االنفعالي المعرفي لممساعدة عمى تقميؿ أو زيادة أو
الحفاظ عمى مستوى انفعاؿ معيف .ويرى كؿ مف (Oaten and Cheng,2005; Schutz,
) Benson and Decuir-Gunby,2008أف التنظيـ االنفعالي المعرفي ييدؼ لمتخمص
مف االنفعاالت السمبية المرتبطة باالختبار ،لذا فيو يعد أحد أشكاؿ التكيؼ ،وتتمثؿ أشكاؿ
التنظيـ االنفعالي المعرفي في تركيز االنتباه عمى الميمة والمحافظة عميو وادارة الوقت
والبحث عف الفكرة الرئيسة لمسؤاؿ والتركيز عمى محتوى االختبار .ويشير كؿ يٍ
) Felicidad, Villavicencio, and Allan (2013,329إلى أف الطالب الذيف أبمغوا
عف وجود مستويات مرتفعة لدييـ مف االنفعاالت اإليجابية حصموا عمى درجات أعمى في
االختبارات التحصيمية .ويذكر كؿ مف ) Park and Yoo (2016,325أف التنظيـ االنفعالي
المعرفي ىو نوع مف التنظيـ الذاتي يشمؿ عمميات المراقبة والتقييـ وضبط ردود الفعؿ
االنفعالية لمتابعة عمؿ مفضؿ أو ىدؼ ميـ .ويرى كؿ مف Castellano, Muñoz-
) Navarro, Toledo, Spontón, and Medrano (2019أف أىمية التنظيـ االنفعالي
المعرفي تتمثؿ في أف جميع األفراد في حاجة إليو عند التعامؿ مع االنفعاالت والضغوط التي
يتعرضوف ليا.
وعمى جانب آخر يشير كؿ مف )Pekrun, Hall, Goetz and Perry (2014, 696
إلى أف الضجر األكاديمي  Academic Boredomالذي يحدث لدى الطالب يكوف لو تأثير
سمبي عمى تناوؿ االختبارات ،والعكس صحيح ،حيث القصور خالؿ تناوؿ االختبار يؤدي إلى
الشعور بالضجر األكاديمي .ويرى كؿ مف Eastwood, Frischen, Fenske, and
) Smilek, (2012, 482أف الضجر األكاديمي ىو انفعاؿ سمبي يمنع المتعمـ مف المشاركة
بشكؿ فعاؿ في المياـ ،أو الحفاظ عمى االىتماـ المطموب ،ويدفع المتعمـ إلى عزو أسباب
الضجر إلى أسباب خارجية .ويشير الفقي ( )51 ،2196إلى أف الضجر األكاديمي ىو
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مجموعة مف االنفعاالت السمبية الناتجة مف اعتقادات خاطئة حوؿ ما يتوقعو المتعمـ عف
األشياء التي تشبع حاجاتو وتحقؽ أىدافو مف المناىج الدراسية ،لذا فإف استخداـ
استراتيجيات وأنشطة تدريسية ال تتوافؽ مع المتعمـ ،تجعمو يشعر بالرتابة ومرور الوقت ببطء
وتفضيؿ التجنب واليرب مف المواقؼ التعميمية .ويذكر كؿ مف Tze, Daniels and
) Klassen (2016,119أف الضجر األكاديمي يعوؽ المتعمـ عف استخداـ االستراتيجيات ما
و ارء المعرفية خالؿ التعمـ ،واإلدراؾ والدافعية واستخداـ استراتيجيات االستذكار ،مما يؤثر
سمبا عمى أداء المياـ .ويرى كؿ مف ) Lee and Zelman (2019,68أف الضجر
ً
األكاديمي يؤدي إلى الشعور بالتعب واألرؽ والقمؽ واإلجياد وىو يرتبط بالبيئة التعميمية غير
المحفزة ويؤدي إلى عدـ انتباه المتعمـ ،ويضيؼ كؿ مف

Krannich, Goets,

) Lipnevich, Bieg, Roos, Becker & Morger(2019,206أف الضجر األكاديمي
يؤدي إلى خفض التطمعات المينية بعد التخرج.
ويتضح مما سبؽ أىمية التدريب عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار وكذلؾ تحسيف
التنظيـ االنفعالي المعرفي وخفض الضجر األكاديمي لدى طالب الجامعة ،لما لذلؾ مف دور
مؤثر عمى العممية التعميمية ،وأف التدريب عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار قد يؤدي
إلى تحسيف التنظيـ االنفعالي المعرفي وخفض الضجر األكاديمي ،وىو ما يسعى البحث
الحالي لمتحقؽ منو.

مشكلة البحح:
وجد الباحث مف خالؿ عممو بالتدريس في جامعة الطائؼ أف العديد مف الطالب يعتبروف
االختبار خبرة أليمة تسبب ليـ توتر وقمؽ ،ويشكوف مف كثرة التفكير قبؿ االختبارات في
المشاعر المخيفة والمفزعة ،وال يستطيعوف االستفادة مف الخبرات السالبة التي مروا بيا خالؿ
االختبارات السابقة وتحويميا إلى خبرات إيجابية ،وعدـ التحكـ في انفعاالت القمؽ والتوتر
واإلحباط والخوؼ التي يثيرىا االختبار ،وال يستخدموف استراتيجيات فاعمة لمتكيؼ مع
االستثارة االنفعالية في االختبارات ،مما يعوقيـ عف مراقبة وتقويـ وتعديؿ االستجابات
االنفعالية المتعمقة باالختبار أو ضبط واستخداـ كممات مناسبة عندما تتممكيـ مشاعر الغضب
والخوؼ والتوتر داخؿ االختبار وخارجو ،ويموموف أنفسيـ واآلخريف باستمرار بعد أداء
االختبارات.
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وىناؾ فئة أخرى مف الطالب يشكوف خالؿ فترة االستعداد لالختبارات مف كثرة السرحاف
وتشتت االنتباه ،والشعور بعدـ وجود ىدؼ يدفعيـ لمدراسة ،ويعتبروف االستذكار ىو أمر
مفروض عمييـ ومف الواجب تأديتو فقط ،وال يشعروف باالنجذاب إلى االستذكار ،ويشعروف
أنو ميمة شاقة ومزعجة يجب االنتياء منيا ،وأف وقت االستذكار طويؿ ويمر ببطء ،ويفكروف
في أشياء أخرى أكثر جاذبية لمترفيو عف أنفسيـ ،وخالؿ االختبار يشكوف مف شعورىـ بالممؿ
مف تكرار نمط األسئمة ،وطوؿ فترة االختبارات ،ويشعروف بالضجر مف االختبارات السيمة
ألنيا ال تتحدى قدراتيـ ومف االختبارات الصعبة والمرىقة ،ويكونوف أكثر تميفًا لمغادرة قاعة

االختبارات ،ويكونوف غير راضيف عف أنفسيـ بعد الخروج مف االختبار.

وباالطالع عمى األطر النظرية ونتائج البحوث السابقة تبيف أف الفئة األولى ىـ طالب
يفتقروف إلى التنظيـ اال نفعالي المعرفي ،وأف الفئة الثانية ىـ طالب يعانوف مف الضجر
األكاديمي ،حيث دور التنظيـ االنفعالي المعرفي كما يحدده كؿ يٍ Fischer, Forthun,
) Pidcock and Dowd (2007,912ىو تسييؿ التخمص مف المشاعر السمبية وتمكيف
المشاعر اإليجابية ،وتوفير آلية تكيفية لمطالب لمواجية الضغوط األكاديمية بطريقة أكثر
فعالية .ويضيؼ كؿ مف (Erena and Coskun,2016; Bridgeland, DiIulio and
) Morison, 2006أف الضجر األكاديمي ىو انفعاؿ سمبي يؤثر سمباً عمى دوافع المتعمـ

لمتصرؼ بكفاءة ،ويرتبط بارتفاع معدالت التسرب مف التعميـ وانخفاض مستوى التحصيؿ
الدراسي .ويرى ) Al-Badareen (2016,680أٌ االنفعاالت السمبية تؤدي إلى تشتت
اال نتباه عف ميمة التعمـ وتوجو االنتباه إلى أفكار ال عالقة ليا بالميمة التي يتـ تنفيذىا،
وتخفض مف الدافعية لمتعمـ ،وأف التنظيـ االنفعالي المعرفي يم ّكف المتعمـ مف التحكـ ببعض

طا خالؿ التعمـ.
سموكو ويجعمو مشارًكا نش ً
وىناؾ العديد مف البحوث التي سعت إلى تحسيف التنظيـ االنفعالي المعرفي مثؿ بحث

الرفاعي ( )2199الذي توصؿ إلى أف البرنامج المعرفي السموكي أدى إلى تحسيف التنظيـ
االنفعالي المعرفي لدى طالبات الجامعة ،وبحث عبدالحميد ( )2192الذي توصؿ إلى فاعمية
برنامج تدريبي لتنمية ميارات نظرية العقؿ لدى أطفاؿ الروضة في تحسيف التنظيـ االنفعالي
المعرفي ،وبحث أبو زيد ( )2197الذي توصؿ إلى أف التدريب عمى اليقظة العقمية أدى إلى
خفض مستوى صعوبات التنظيـ االنفعالي المعرفي ،وبحث كؿ مف Enríquez, Ramos
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) and Esparza (2017الذي توصؿ إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى الذكاء االنفعالي في
تنمية التنظيـ االنفعالي المعرفي ،وبحث كؿ مف

Chiodelli, Mello, Jesus and

) Andretta (2018الذي توصؿ إلى أف التدخؿ القائـ عمى اليقظة العقمية أدى إلى تحسيف
التنظيـ االنفعالي المعرفي.
وكذلؾ وجدت بعض البحوث التي سعت إلى خفض الضجر األكاديمي مثؿ بحث كؿ مف
) Nett, Goetz, and Hall (2011الذي توصؿ إلى أف التدريب عمى استراتيجية التأقمـ
أدى إلى خفض مستوى الضجر األكاديمي  ،وبحث مظموـ ( )2194الذي توصؿ إلى فعالية
برنامج إرشادي في خفض الضجر األكاديمي لدى طالب الجامعة ،وبحث الفقي ()2196
الذي توصؿ إلى فعالية اإل رشاد التربوي في خفض الضجر األكاديمي لدى طالب الجامعة.
وعمى جانب آخر سعت بعض البحوث إلى التدريب عمى بعض استراتيجيات تناوؿ
االختبار لتحسيف األداء في االختبارات ،حيث توصؿ بحث كؿ مف Cater, Wehby,
)Hughes, Johnson, Plank, Barton-Arwood, and Lunsford (2005,55
إلى أف التدريب عمى استراتيجيات تناوؿ االختبار أدى إلى تحقيؽ مكاسب أكاديمية مرتفعة
وخفض قمؽ االختبار لدى المراىقيف ،وبحث كؿ مف Holzer, Madaus, Bray and
) Kehle (2009, 44الذي توصؿ إلى أف التدريب عمى استراتيجيات تناوؿ االختبار أدى
إلى خفض قمؽ االختبار لدى طالب المرحمة الجامعية.
ولكف عمى الرغـ مف أىمية التدريب عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار في تحسيف
األداء في االختبارات ،وكذلؾ استخداـ العديد مف االستراتيجيات لتحسيف التنظيـ االنفعالي
المعرفي وخفض الضجر األكاديمي ،إال أنو – عمى حد عمـ الباحث – ال توجد بحوث عربية
فضال عف قمة البحوث االجنبية التي تناولت فعالية التدريب عمى استراتيجيات تناوؿ االختبار
ً

في تحسيف التنظيـ االنفعالي المعرفي وخفض الضجر األكاديمي لدى طالب جامعة الطائؼ،

وىذا ما حدد مشكمة البحث الحالي في محاولة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي" :ما فعالية
التدريب عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار في التنظيـ االنفعالي المعرفي والضجر
األكاديمي لدى طالب جامعة الطائؼ" ،ويتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة اآلتية:
 ىؿ توجد فروؽ بيف متوسطي رتب درجات طالب كؿ مف المجموعتيف التجريبيةوالضابطة في القياس البعدي لمقياس التنظيـ االنفعالي المعرفي؟
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 ىؿ توجد فروؽ بيف متوسطي رتب درجات طالب كؿ مف المجموعتيف التجريبيةوالضابطة في القياس البعدي لمقياس الضجر األكاديمي؟
 ىؿ توجد فروؽ بيف متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسيفالبعدي والتتبعي لمقياس التنظيـ االنفعالي المعرفي؟
 ىؿ توجد فروؽ بيف متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسيفالبعدي والتتبعي لمقياس الضجر األكاديمي؟

أٍــداف البحح:
تتمثػػؿ أىػػداؼ البحػػث الحػػالي فػػي تحسػػيف التنظػػيـ االنفعػػالي المعرفػػي وخفػػض الضػػجر
األكاديمي لدى طالب جامعة الطػائؼ عقػب التػدريب عمػى بعػض اسػتراتيجيات تنػاوؿ االختبػار،
والكشؼ عف استمرار األثر خالؿ القياس التتبعي بعد مرور شير مف القياس البعدي.

أٍنية البحح:
أ-األىمية النظرية:
 يستمد البحث أىميتو مف الشريحة العمرية التي يتناوليا وىـ طالب الجامعة الذيفيفتقروف إلى التنظيـ االنفعالي المعرفي ،ولدييـ شعور بالضجر األكاديمي خالؿ
االختبارات ،مما يعوقيـ عف اجتيازىا بصورة مناسبة.
نظريا لفعالية التدريب عمى استراتيجيات تناوؿ االختبار
تأصيال
 يقدـ البحث الحاليً
ً
في تحسيف التنظيـ االنفعالي المعرفي وخفض الضجر األكاديمي لدى طالب جامعة
الطائؼ.
ب-األىمية التطبيقية:
 يتناوؿ البحث الحالي متغيرات معرفية تؤثر بصورة فعالة في تحصيؿ المتعمميف وىياستراتيجيات تناوؿ االختبار والتنظيـ االنفعالي المعرفي والضجر األكاديمي.
 توفير الخدمات النفسية المتمثمة في تحسيف التنظيـ االنفعالي المعرفي وخفضالضجر األكاديمي لدى طالب جامعة الطائؼ ،مما يساىـ في تحسيف قدراتيـ
التحصيمية.
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 نتائج البحث الحالي ترشد أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة إلى أىمية التدريب عمىاستراتيجيات تناوؿ االختبار في تحسيف العديد مف الجوانب األكاديمية والنفسية لدى
الطالب.
 نتائج البحث الحالي ترشد القائميف عمى العممية التعميمية إلى إعداد دورات لممعمميفبالمدارس والجامعات عف كيفية تحسيف التنظيـ االنفعالي المعرفي وخفض الضجر
األكاديمي لدى المتعمميف.

حمددات البحح:
يتحدد البحث الحالي بما يمي:
 الحدود المكانية :كمية التصاميـ والفنوف التطبيقية بجامعة الطائؼ. الحدود الزمنية :الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 9441/9439ىػ. الحدود البشرية :طالب قسـ "الفنوف" بكمية التصاميـ والفنوف التطبيقية بجامعة الطائؼ. الحػػدود الموضػػوعية :يتحػػدد البحػػث بالموضػػوعات المتمثمػػة فػػي اسػػتراتيجيات تنػػاوؿ االختبػػار،التنظيـ االنفعالي المعرفي ،والضجر األكاديمي.

مصطلحات البحح:
اعتند الباحح على املصطلحات اإلدزائية التالية:
 تناوؿ االختبارTest-Taking :ىو االستعداد الذىني قبؿ وأثناء وبعد االختبار وادارة األفكار والسموكيات ،وادارة وقت
االختبار ،والتفكير االستنباطي المنطقي ،وتجنب الخطأ ،وتخميف االجابة ،وادراؾ كيفية اإلجابة
عف األنواع المختمفة مف األسئمة.

 التنظيـ االنفعالي المعرفيCognitive Emotional Regulation :جتماعيا،
ىو مراقبة وتقييـ وتعديؿ االستثارة االنفعالية أو تأخير ظيورىا ليمكف تقبميا ا
ً

ائيا في البحث الحالي بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في مقياس التنظيـ
وتتحدد إجر ً
االنفعالي المعرفي -إعداد الباحث.
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 الضجر األكاديميAcademic Boredom :ىو انفعاؿ سمبي يشعر فيو المتعمـ بالفتور وعدـ الحماس أو الرضا عما يدرس وفقداف
االىتماـ وصعوبة تركيز االنتباه نتيجة لتواجده في موقؼ تعميمي ال يميؿ إليو ،ويتحدد في
البحث الحالي بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في مقياس الضجر األكاديمي-إعداد
الباحث.

اإلطار اليظزي والبحوخ الشابقة:
أولًا :تياول االختبار:
يذكر كؿ مف ) Baumert and Demmrich (2001, 441أف تناوؿ االختبار ىو
استعداد الطالب لالنخراط في حؿ بنود االختبار واستثمار الجيد والمثابرة خالؿ األداء بو.
ويرى ) Cohen (2006,308أنيا العمميات الي يختارىا المتعمـ بوعي ليستخدميا خالؿ
التعامؿ مع متطمبات أسئمة االختبار .ويشير كؿ مف

Scherbaum,Blanshetyn,

) Marshall-Wolp, McCue and Strauss (2011,361إلى أف تناوؿ االختبار ىو
السموكيات واألفعاؿ وردود األفعاؿ التي يقوـ بيا الطالب في بيئة االختبار أو خالؿ االختبار
نفسو .ويذكر كؿ مف ) Sitnikova, Hakobyan and Simonova (2018,179أف
استراتيجيات تناوؿ االختبار ىي نوع مف استراتيجيات التعمـ التي تيدؼ إلى أداء االختبار
بنجاح.
ويرى الباحث أف تناوؿ االختبار ىو قدرة المتعمـ عمى االستفادة مف سموكيات االستعداد
لالختبار وكيفية إدارة وقت االختبار ،ومعرفة المياـ التي تتـ قبؿ وأثناء وبعد االختبار ،وكيفية
حؿ األنواع المختمفة مف األسئمة لتسييؿ استرجاع المعمومات والحصوؿ عمى درجات أفضؿ
في االختبارات.

اسرتاتيذيات تياول االختبار:
توجد العديد مف التصنيفات الستراتيجيات تناوؿ االختبار ،حيث يرى كؿ مف (Tavakoli
) & Samian, 2014; Dodeen, 2015أنو يمكف تصنيفيا إلى:
 استراتيجيات قبؿ االجابة عف االختبار :وتتمثؿ في فحص االختبار لمبدء باألسئمةالسيمة ،ووضع خطة لإلجابة ،وقراءة التعميمات بدقة ،ووضع جدوؿ زمني لإلجابة عف
األسئمة ،وتدويف مفاتيح الحؿ.
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 استراتيجيات أثناء اإلجابة عف االختبار :وتتمثؿ في البدء باإلجابة عف األسئمة مفاألسيؿ إلى األصعب وفؽ الخطة الموضوعة ،ومراجعة اإلجابة فور االنتياء منيا،
ووضع عالمة عمى األسئمة التي يصعب حميا ،ومتابعة الوقت أثناء الحؿ ،واستبعاد
الخيارات الخاطئة والتفكير في الخيارات المتبقية في أسئمة االختيار مف متعدد ،وغير
ذلؾ.
 استراتيجيات بعد االجابة عف االختبار :وتتمثؿ في مراجعة اإلجابات لتصحيح األخطاءاإلمالئية والنحوية ،واعادة قراءة األسئمة لمتأكد مف أف اإلجابة تمت بشكؿ صحيح.
ويشير كؿ مف

(Pohl, Südkamp, Hardt, Carstensen and Weinert

) ,2016; Kheirzadeh, Marandi & Tavakoli, 2017إلى أنو يمكف تصنيؼ
استراتيجيات تناوؿ االختبار إلى :
 استراتيجية إدارة الوقت :وتتمثؿ في تنظيـ وتوزيع وقت االختبار عمى األسئمة ،والعمؿبسرعة وكفاءة ،واجابة األسئمة السيمة أوًال وتأجيؿ األسئمة األكثر صعوبة.

 استراتيجية تجنب الخطأ :وتتمثؿ في االلتزاـ بالتعميمات الخاصة باألسئمة ،والقراءةالدقيقة لكؿ سؤاؿ ،وتحديد ما ىو مطموب ،والطريقة المناسبة لإلجابة ،ومراجعة
اإلجابات ،والتفكير في كؿ جوانب السؤاؿ.
 استراتيجية التخميف :وىي البحث عف أدلة في األسئمة لموصوؿ إلى الحؿ. استراتيجية التفكير االستنباطي المنطقي :وىي السير في التفكير مف الكؿ إلى الجزء أيمف القواعد والتعميميات والنظريات لموصوؿ لمحؿ ،وازالة البدائؿ المعروفة بأنيا غير
صحيحة ،واالستفادة مف المعمومات المتوفرة باألسئمة األخرى ،وعدـ االختيار لبديميف ليما
نفس المعنى ،واستبعاد البدائؿ التي تتضمف معمومات خاطئة أو غير منطقية ،وغير ذلؾ.
ويرى الباحث أف امتالؾ استراتيجيات تناوؿ االختبار ىي شرط ضروري ولكنو غير ٍ
كاؼ
لمنجاح في االختبارات ،حيث ال غنى عف االستذكار ،وتركيز االنتباه أثناء أداء االختبار،
والحصوؿ عمى قسط مف الراحة ،وتناوؿ الطعاـ الصحي ،وأنو يمكف تعمـ ىذه االستراتيجيات
إما عف طريؽ المرور بالخبرة ذاتيا أو عف طريؽ نقؿ الخبرة مف اآلخريف.
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العوامل املؤثزة على تياول االختبار:
أتفؽ العديد مف الباحثيف عمى وجود عوامؿ كثيرة تؤثر عمى تناوؿ االختبار ،ويرى كؿ مف
(Moneta and Csikszentmihalyi ,1996; Smith ,2002; Cole and Osterlind,
2008; Cao and Stokes , 2008; Thelk, Sundre, Horst and Finney,2009; Wise
;and Smith , 2011; Vytal, Cornwell, Letkiewicz, Arkin and Grillon, 2013
)Zilberberg,Finney, Marsh, and Anderson, 2014; Barry and Finney ,2016

أف تمؾ العوامؿ تتمثؿ في شعور المتعمـ بالتعب والممؿ ،وشعوره بعدـ أىمية االختبار مما
يجعمو يخصص أقؿ جيد خالؿ االختبار ،وشعوره بصعوبة األسئمة ،وزيادة أو نقصاف
الدافعية ،وتوافر التحفيز خالؿ األداء في االختبار ،وقمؽ الوالديف مف االختبار ،واتجاىات
الطالب نحو االختبار ،ومستوى الثقة بالنفس ،وطوؿ وقت االختبار الذي يؤدي إلى الشعور
بالتعب ،والشعور بقمؽ االختبار الذي يعرقؿ الذاكرة العاممة عف استدعاء المعمومات.
ويرى الباحث أف ىناؾ عوامؿ أخرى يمكف أف تؤثر في تناوؿ االختبار مثؿ اتجاىات
المتعمـ نحو المقرر والممتحف ،وقدرات المتعمـ وسماتو الشخصية ،والحالة الصحية والنفسية
لممتعمـ.

أٍنية التدريب على تياول االختبار:
يرى ) Dodeen (2015,108أف أىمية التدريب عمى تناوؿ االختبار تنحصر في وجود
تأثيرات مباشرة وغير مباشرة عمى أداء الطالب ،حيث التأثير المباشر يتمثؿ في زيادة
المستوى التحصيمي لممتدربيف ،واالستخداـ الفعاؿ لوقتيـ وجيدىـ وظروؼ االختبار ،وأف
التأثير غير المباشر يظير عمى بعض العوامؿ وثيقة الصمة باالختبار مثؿ الحد مف قمؽ
االختبار وتحسيف اتجاىات المتعمميف نحو االختبارات .وفي ىذا اإلطار سعت العديد مف
البحوث إلى التدريب عمى تناوؿ االختبار مثؿ بحث كؿ مف ) Cater, et al. (2005الذي
ىدؼ إلى التحقؽ مف أثر التدريب عمى استراتيجيات تناوؿ االختبار في التحصيؿ وقمؽ
طالبا بالمرحمة الثانوية مف ذوي صعوبات التعمـ ،وأىـ ما
االختبار لعينة مكونة مف (ً )38
توصمت إليو النتائج ىو تحسف المستوى التحصيمي في الرياضيات وخفض مستوى قمؽ
االختبار.
واستيدؼ بحث الشحات ( )2117التحقؽ مف أثر التدريب عمى الحكمة االختبارية في
طالبا وطالبة بكمية التربية
كؿ مف قمؽ االختبار والتحصيؿ الدراسي لعينة مكونة مف (ً )71
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ببنيا ،وأىـ ما توصمت إليو النتائج ىو خفض مستوى قمؽ االختبار ،وتحسف مستوى
التحصيؿ الدراسي لدى طالب وطالبات المجموعة التجريبية.
وقاـ بحث كؿ مف )Songlee, Miller, Tincani, Sileo and Perkins (2008
بالتحقؽ مف أثر التدريب عمى استراتيجيات تناوؿ االختبار مع المراىقيف ذوي اضطراب طيؼ
ا لتوحد لعينة مكونة مف أربعة طالب بالصفوؼ السادس والثامف والحادي عشر والثاني عشر،
وأىـ ما توصمت إليو النتائج ىو تحسيف المستوى التحصيمي لدى الطالب والشعور بالرضا
لدييـ ولدى والدييـ عف تدابير االختبار.
وىدؼ بحث ) Samson (2015إلى تحميؿ نتائج البحوث التي تناولت التدريب عمى
استراتيجيات تناوؿ االختبار في التحصيؿ خالؿ المرحمتيف االبتدائية والثانوية بفحص حجـ
تأثير التدريب في ( )24بحث ،وأىـ ما توصمت إليو النتائج ىو أف متوسطي النسبة المئوية
لنتائج التعمـ في البحوث ىي ( )51( ،)63عمى التوالي لممجموعتيف التجريبية والضابطة،
وأف متوسط مكاسب اإل نجازات يزداد بالمقارنة بالبرامج التي أجريت في فترة زمنية أقؿ.
واستيدؼ بحث الخولي ( )2198التحقؽ مف أثر اكتساب ميارات الحكمة االختبارية
عمى تبايف درجات األداء والمخاطرة والحذر في مواقؼ اختبارية معيارية المرجع ومحكية
طالبا بالجامعة ،وأىـ ما توصمت إليو النتائج ىو تفوؽ
المرجع لدى عينة مكونة مف (ً )218
الطالب في حالة عدـ وجود عقوبة عمى التخميف ،وأنو ال غنى عف معرفة مادة االختبار حتى
يمكف االستفادة بميارات الحكمة االختبارية.
ويرى الباحث أف أىمية استراتيجيات تناوؿ االختبار تتضح مف خالؿ أف مف يتقنيا يكوف
لديو مستوى تحصيمي أفضؿ مف أقرانو ،ويتمكف مف االستعداد الذىني قبؿ االختبار بوقت
ٍ
كاؼ ،والت عامؿ بدقة وكفاءة مع ما يتـ داخؿ قاعة االختبار بداية مف استالـ ورقة األسئمة
مرور بقراءة تعميمات األسئمة والتعامؿ مع جميع أنواع األسئمة ،وادارة وقت االختبار ،وتخميف
ًا
ومنتييا
الحؿ ،والتفكير االستنباطي المنطقي ،وتجنب الخطأ ،والقضاء عمى قمؽ االختبار،
ً

بمراجعة اإلجابات.

التيظيه االىفعالي املعزيف:
يذكر كؿ مف ) Gratz and Roemer (2004,41أف التنظيـ االنفعالي المعرفي ىو
قبوؿ االستثارة االنفعالية والوعي باالنفعاالت وفيميا والتحكـ في السموكيات االندفاعية
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والتصرؼ وفؽ األىداؼ المرجوة عند حدوث االنفعاالت السمبية ،والقدرة عمى استخداـ
استراتيجيات التكيؼ االنفعالي المناسبة مف أجؿ تمبية األىداؼ الفردية ،وفي حالة القصور
في إحدى ىذه القدرات فإ ف ذلؾ يؤدي إلى حدوث صعوبات في التنظيـ االنفعالي المعرفي.
ويرى كؿ مف ) Gross and Thompson (2009,3أف تنظيـ االنفعاؿ المعرفي ىو
استخداـ السموكيات واالستراتيجيات والميارات في مراقبة وتقييـ وتقميؿ وتعزيز االنفعاالت
والتعبير عنيا بطريقة ىادفة .ويذكر كؿ مف ) Linhares and Martins (2015,281أف
التنظيـ االنفعالي المعرفي ىو عممية إدارة االنفعاالت التي تستخدـ قدرات واستراتيجيات
التنشيط االنفعالي وتعديميا .ويرى محمود ( )69 ،2196أف التنظيـ االنفعالي المعرفي ىو
جيود الفرد لمتحكـ في االستثارة االنفعالية واعادة توجيييا وتحسينيا وتعديميا حتى يتمكف
مف التكيؼ مع الموقؼ لتحقيؽ األىداؼ التي يسعى إلييا.
ويرى الباحث أف التنظيـ االنفعالي المعرفي ىو مصطمح يصؼ قدرة المتعمـ عمى المراقبة
الواعية لالنفعاالت وادارتيا مف خالؿ االستجابة ليا بفعالية أو تعزيزىا أو تقميميا حسب
الحاجة مف خالؿ تحويؿ االنتباه لمتفكير في شئ آخر ليظير االنفعاؿ بطريقة مقبولة
اجتماعيا.
ً

أٍنية التيظيه االىفعالي املعزيف:

يرى كؿ يٍ (Blair,2002;Cole, Martin, and Dennis ,2004; Graziano,
;Reavis, Keane, and Calkins, 2007;Beauchaine, Gatz-Kopp and Mead,2007
Puveg, Jacob& Payne ,2010;Valle, Betegón & Irurtia, 2018; Grant,

) Salsman and Berking ,2018أف أىمية التنظيـ االنفعالي المعرفي تتمثؿ في السيطرة
عمى االنفعاالت وتنظيـ وتوجيو سموؾ الفرد والتأثير عمى عمميات اتخاذ القرار وحؿ
المشكالت ،وتركيز االنتباه ،واالستعداد لممدرسة ،والكفاءة االجتماعية ،واالنفعاؿ ،والنجاح
األكاديمي ،والتكيؼ بنجاح مع المدرسة ،والتحفيز والمثابرة ،والتقميؿ مف مستوى القمؽ،
واتاحة الفرصة لمتنبؤ بأداء الفرد في الوظائؼ االجتماعية المستقبمية ،وأف االفتقار إلى
التنظيـ االنفعالي المعرفي يسيـ في تصعيد واستمرار الحالة االنفعالية غير المرغوب فييا.
ويرى الباحث أف أىمية التنظيـ االنفعالي المعرفي تنحصر في أنيا استراتيجيات وقائية
تعمؿ عمى تقميؿ اال نفعاالت غير المرغوبة وتزيد مف المرونة االنفعالية ،وتساعد عمى اإلدارة
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الفعالة لالنفعاالت ،وتغيير االتجاىات ،لذا فيي ميمة لمصحة العقمية والتحصيؿ الدراسي
واقامة عالقات اجتماعية جيدة بيف المتعمـ والمحيطيف بو.

اسرتاتيذيات التيظيه االىفعالي املعزيف:
يرى كؿ مف ) Gross and Thompson, 2009؛ يعقوب  )2199،أف استراتيجيات
التنظيـ االنفعالي المعرفي تتمثؿ في :االختيار بيف المواقؼ لتحديد الموقؼ الذي يجعؿ المتعمـ
في حالة انفعالية جيدة ،واستبعاد ما يثير مشاعر غير سارة ،واجراء تغييرات في الموقؼ
بتغيير حالة اإلثارة االنفعالية ليصبح أكثر إيجابية بالنسبة لو ،وتوجيو االنتباه لممثيرات
تبعا ألىمية الموقؼ بالنسبة
اإليجابية وتجاىؿ المثيرات السمبية ،واعادة التقييـ المعرفي ً
لمفرد ،وانتقاء األجزاء اإليجابية مف الموقؼ لتنظيـ حدة االنفعاالت السمبية ،واختيار
االستجابة المناسبة لمموقؼ.
ويذكر كؿ مف ) Ersay, Türkoğlu and Kaynak (2014,229أف استراتيجيات
التنظيـ االنفعالي المعرفي تتمثؿ في "الموـ الذاتي" وىو إلقاء الموـ بشكؿ دائـ عمى الذات في
كؿ شيء ،و"لوـ اآلخريف" وىو إتياـ اآلخريف بما وقع مف أحداث ،و"االجترار" وىو التفكير
بشكؿ مستمر في المشاعر واألفكار المرتبطة بالحدث السمبي الذي مر بالشخص وأسبابو
ونتائجو ،و"التفكير الكارثي" ىو إعطاء األمور أكثر مف حجميا وتوقع أحداث سمبية عنيا
و"الوضع في منظور" وىو التقميؿ مف خطورة الحدث بمقارنتو باألحداث األخرى ،و"إعادة
التركيز اإليجابي" وىو التفكير في أمور إيجابية بدال مف األمور السمبية التي مر بيا
الشخص ،و"إعادة التقييـ اإليجابي" وىو إعادة بناء االنفعاؿ بشكؿ إيجابي ،و"القبوؿ" وىو
قبوؿ األحداث دوف مقاومة ،و"التخطيط" وىو تحديد الخطوات التي يجب اتخاذىا لمتعامؿ مع
الحدث.
ويرى الباحث أف ىناؾ نوعيف مف استراتيجيات التنظيـ االنفعالي المعرفي ،منيا ما ىو
إيجابي مثؿ الوضع في منظور ،واعادة التقييـ اإليجابي ،والتخطيط ،وتوجيو االنتباه لممثيرات
اإليجابية ،وىي تساعد عمى خفض االنفعاالت السمبية ،وتتيح لممتعمـ زيادة تقدير الذات
وتحسيف االتجاه ،والمزاج ،ومنيا ما ىو سمبي مثؿ لوـ الذات ولوـ اآلخريف وايذاء الذات
والقبوؿ ،وىي تؤدي إلى زيادة االنفعاالت السمبية مثؿ القمؽ والغضب واإلحباط.
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دور التيظيه االىفعالي املعزيف خالل االختبار:
يشير كؿ مف ) (Cowan,2006; Rowe, Hirsh, and Anderson, 2007إلى أف
سمبا عمى األداء في االختبار  ،بسبب تشتت تركيز الذاكرة
توافر االنفعاالت السمبية يؤثر ً
العاممة بيف المياـ المعرفية واالنفعاالت ،وأف االنفعاالت اإليجابية تزيد مف االىتماـ باألداء
في االختبار .ويذكر كؿ مف ) Schutz, et al. (2008,263أف التنظيـ االنفعالي المعرفي
يساعد المتعمـ عمى األداء بشكؿ أفضؿ أثناء االختبار ،حيث يوجيو إلى التركيز عمى المياـ
المتعمقة باالختبارات ،والعمميات التي تركز عمى االنفعاالت ،واستعادة التركيز عمى المياـ
المتعمقة باالختبار ،والتقييـ المعرفي لمعمميات االنفعالية المتعمقة بالتوجو نحو اليدؼ .ويرى
كؿ مف ) Burić, Sorić and Penezić (2011,277أف ارتفاع مستوي القدرة عمى
مواجية المشاكؿ المتوقعة خالؿ االختبار يولد انفعاالت إيجابية واستراتيجيات أكثر كفاءة
لتنظيميا مثؿ التركيز عمى ميمة االختبار ،وكذلؾ فإف التصورات السمبية لممتعمـ عف نفسو
تحفز انفعاالت سمبية خالؿ االختبار وأشكاؿ أقؿ تكي ًفا لمتنظيـ االنفعالي المعرفي مثؿ تجريـ

الذات .ويشير كؿ مف ) Esfandiaria and Ekradi (2014,435إلى أف الطالب الذيف
يتمتعوف بميارة التعرؼ عمى كيفية إدارة انفعاالتيـ الخاصة خالؿ االختبار يمكنيـ مف تنظيـ
مشاعرىـ ،والتعامؿ بنجاح مع االنفعاالت السمبية المتعمقة بتناوؿ االختبار وادارتيا ،وتدفع
لمتركيز بشكؿ أفضؿ عمى ميمة االختبار.
ويرى الباحث أف التنظيـ االنفعالي المعرفي لو أثر فعاؿ خالؿ تناوؿ االختبار ،حيث يمكف
سمبا عمى
المتعمـ مف كبح المشاعر السمبية مثؿ القمؽ والتوتر والغضب ،والتي يمكف أف تؤثر ً
األداء في االختبار ،وييدؼ لمتركيز عمى المشاعر اإليجابية التي تنشط التفكير في محتوى
االختبار وكيفية التغمب عمى المشاكؿ التي تواجيو.

العوامل املؤثزة على التيظيه االىفعالي املعزيف:
توجد العديد مف العوامؿ التي تؤثر في التنظيـ االنفعالي المعرفي ،حيث توصؿ كؿ مف
(Shields and Cicchetti ,2001; Blagov and Singer ,2004; Blandon, Calkins,

) Kean and O'Brien,2008; Roccas and Elster ,2014إلى أف ىذه العوامؿ تتمثؿ في
أسموب تعامؿ كؿ مف الزمالء والمعمميف واألقراف مع المتعمـ ،والتفاعؿ بيف األـ والطفؿ الذي
حاسما في التطور المبكر لميارات التنظيـ االنفعالي المعرفي ،واالعتداؿ في ضبط
دور
يمعب ًا
ً
النفس ،وااللتزاـ الديني الذي يزيد مف التنظيـ االنفعالي المعرفي.
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وقد سعت العديد مف البحوث إلى تحسيف التنظيـ االنفعالي المعرفي مف خالؿ التدريب
عمى العديد مف المتغيرات المستقمة مثؿ بحث الرفاعي ( )2199الذي ىدؼ إلى التحقؽ مف
فاعمية برنامج معرفي سموكي في خفض سموؾ إيذاء الذات والتنظيـ االنفعالي لدى عينة
مكونة مف ( )31طالبة بالفرقة األولى بكمية التربية بجامعة المنوفية ،وأىـ ما توصمت إليو
النتائج ىو تنظيـ االنفعاالت خالؿ القياسيف البعدي والتتبعي لدى طالبات المجموعة
التجريبية.
واستيدؼ بحث عبدالحميد ( )2192التحقؽ مف فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات
نظرية العقؿ لدى أطفاؿ الروضة في تحسيف مستوى التنظيـ االنفعالي المعرفي لعينة مكونة
طفال وطفمة بمرحمة الروضة ،وأىـ ما توصمت إليو النتائج ىو تحسيف التنظيـ
مف (ً )36

االنفعالي المعرفي في القياسيف البعدي والتتبعي لدى أطفاؿ المجموعة التجريبية.

وقاـ بحث أبو زيد ( )2197بالتحقؽ مف فاعمية التدريب عمى اليقظة العقمية كمدخؿ
سموكي جدلي في خفض صعوبات التنظيـ االنفعالي المعرفي لدى الطالبات ذوات اضطرب
الشخصية الحدية وأثره عمى أعراض ىذا االضطراب لعينة مكونة مف ( )95طالبة ،وأىـ ما
توصمت إليو النتائج ىو خفض مستوى صعوبات التنظيـ االنفعالي المعرفي وأعرض
الشخصية الحدية لدى طالبات المجموعة التجريبية.
وىدؼ بحث كؿ مف ) Enríquez, et al. (2017إلى التحقؽ مف أثر برنامج لمذكاء
جامعيا ،وأىـ ما توصمت إليو
طالبا
االنفعالي في التنظيـ االنفعالي المعرفي لدى ()936
ً
ً
النتائج ىو تحسيف التنظيـ االنفعالي المعرفي بعد التدريب.
وسعى بحث كؿ مف ) Chiodelli, et al. (2018إلى التحقؽ مف أثر التدخؿ القائـ
عمى اليقظة الذىنية في التنظيـ االنفعالي المعرفي ومستوى الوعي الذىني لعينة مكونة مف
طالبا ،وأىـ ما توصمت إليو النتائج ىو تحسيف التنظيـ االنفعالي المعرفي ومستوى
(ً )31
الوعي الذىني لدى الطالب.
ويرى الباحث أف سعى البحوث السابقة إلى التنظيـ االنفعالي المعرفي لدى المتدربيف،
كاف بيدؼ زيادة تحكميـ في سموكيـ وادارة انفعاالتيـ ،مما يتيح ليـ فرصة التوافؽ النفسي
وزيادة الثقة بالنفس.
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الضذز األكادميي:
يذكر كؿ مف ) Nett, Goetz, and Daniels (2010,626أف الضجر األكاديمي ىو
حالة انفعالية لدى المتعمـ تتكوف مف "جوانب انفعالية" تتمثؿ في مشاعر غير سارة ومكروىة،
و"جوانب معرفية" تظير في تغيير إدراؾ الوقت ،و"جوانب فسيولوجية" تظير في انخفاض
االستثارة  ،و"جوانب تعبيرية" تظير في تعبيرات الوجو أو الصوت ،و"جوانب تحفيزية" تظير
في الدافع لتغيير النشاط أو لترؾ الوضع .ويرى الشافعي ( )365 ،2196أف الضجر
األكاديمي ىو حالة انفعالية غير سارة يشعر فييا الطالب بفقداف االىتماـ بالمجاؿ الدراسي
وصعوبة التركيز فيو ،والرغبة في االنصراؼ عنو ،وتنشأ تمؾ الحالة عند ممارستو أنشطة
دراسية تنقصيا اإلثارة أو نتيجة لالستمرار في موقؼ تعميمي ال يميؿ لو.
ويرى الباحث أف الضجر األكاديمي ىو فشؿ المتعمـ في العثور عمى ىدؼ لمتعمـ،
وشعوره باتجاىات سمبية نحو كؿ ما يتعمؽ بالجانب األكاديمي ،مما يعرقمو عف المشاركة
بشكؿ فعاؿ في المياـ األكاديمية.

أسباب الشعور بالضذز األكادميي:
يرى كؿ مف

(Mann and Robinson ,2009; Pekrun, Goetz, Daniels,

) and Stupinsky,2010; Graesser and D’Mello,2012; Tze, et al.,2016أف
أسباب الشعور بالضجر األكاديمي تتمثؿ في شعور المتعمـ أنو ليس لديو ما يفعمو ،واتباع
المعمـ ألسموب اإل لقاء والمحاضرة خالؿ الشرح دوف مشاركة الطالب ،وشعور المتعمـ أف ما
يدرسو ال يحقؽ أىدافو الشخصية ،والشعور بصعوبة ما يدرس ،وأف لديو مشكالت في دراسة
فضال عف تكميؼ المتعمـ بالكتابة لفترات طويمة خالؿ المحاضرات.
المقر ارتً ،

ويرى الباحث أف أسباب الضجر األكاديمي يمكف أف تعود إلى ضعؼ الصمة بيف ما يتـ

دراستو والمستقبؿ الميني ،أو اعتماد المعمميف عمى الشرح النظري دوف التفكير في االستعانة
باألنشطة أو الجوانب العممية واشراؾ الطالب بالتفكير ،وتكميؼ الطالب بالجموس لفترات
طويمة في قاعات الدراسة ،وعدـ وجود أنشطة تجذب انتباىيـ في المؤسسة التعميمية ،واتباع
المعمـ ألساليب تقويـ تقميدية ،أو تكرار نمط األسئمة ،أو طوؿ وقت االختبار.
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اآلثار املرتتبة على الشعور بالضذز األكادميي:
يرى كؿ مف (Daniels, Stupnisky, Pekrun, Haynes, Perry, & Newall,
;2009; Pekrun et al. 2010; Daschmann, Goetz, & Stupinsky, 2011
) Tze, et al. ,2016أف ىناؾ مجموعة مف اآلثار تترتب عمى الشعور بالضجر األكاديمي
تتمثؿ في خفض الدافعية الذاتية ،وخفض مستوى التحصيؿ األكاديمي ،واعاقة الطالب عف
استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة خالؿ األداء في المياـ ،والتأثير السمبي عمى اإلدراؾ
والدافعية واستخداـ االستراتيجيات الفعالة خالؿ االستذكار ،وارتفاع معدالت التغيب عف
الدراسة ،والتسرب مف التعميـ ،واالنخراط في تعاطي المخدرات ،واالكتئاب ،والجنوح ،وسموكيات
األكؿ غير الالئقة.
سمبا عمى
ويرى الباحث أف الضجر األكاديمي يترتب عميو العديد مف األمور التي تؤثر ً
العممية التعميمية مثؿ خفض الروح المعنوية لدى الطالب ،وعدـ التكيؼ داخؿ البيئة الدراسية،
ورفض اال ندماج األكاديمي ،مما يؤدي عمى انخفاض المستوى التحصيمي أو االنحراؼ
السموكي.

ىشبة اىتشار الضذز األكادميي:
اختمفت البحوث في عرض نسب انتشار الضجر األكاديمي في البمداف والمراحؿ الدراسية
المختمفة ،حيث توصؿ كؿ مف ) Larson & Richards (1991إلى أف ( )%36مف طالب
المرحمة اإلعدادية بأمريكا يشعروف بالضجر األ كاديمي في الصؼ الدراسي ،ووجد Harris
) (2000أف ( )%35مف طالب الجامعات في أمريكا يشعروف بالضجر األكاديمي في
المحاضرات ،وتوصؿ كؿ مف ) Mann and Robinson (2009إلى أف ( )%58مف
طالب الجامعات في إنجمت ار أبمغوا بالضجر في أكثر مف نصؼ محاضراتيـ ،ووجد كؿ مف
) Pekrun, et al.(2010أف ( )%42مف الطالب في أمريكا وألمانيا يشعروف بالضجر في
بيئاتيـ األكاديمية ،وتوصؿ كؿ مف ) Daschmann, et al. (2011إلى أف ( )%44مف
طالب المدارس المتوسطة في ألمانيا لدييـ ضجر أكاديمي.
ويرى الباحث أف ىناؾ ندرة في الدراسات العربية – في حدود اطالعو -التي اىتمت
عالميا ،مما يظير
بتحديد نسب انتشار الضجر ،وأف نسب انتشار الضجر األكاديمي مرتفعة
ً
اىتماما ليا ،بتغيير أىدافيا ووضع الخطط والمقررات
أىمية أف تولي المدارس والجامعات
ً
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والبرامج وتعديؿ أساليب التقويـ ،لما لمضجر األكاديمي مف تأثير سمبي عمى الجوانب
األ كاديمية والنفسية.

اآلثار الشلبية للضذز األكادميي على تياول االختبار:
وجد ( Lohrmann (2008,13أف الطالب يشعروف بالضجر األكاديمي نتيجة األداء
تحديا بالنسبة ليـ .ويشير كؿ مف
في اختبارات مرتفعة المستوى ،أو تمؾ التي ال تمثؿ
ً
سمبيا عمى أداء طالب الجامعة في
تأثير
) Daniels et al.(2009,948إلى أف الضجر لو ًا
ً
االختبارات .ويذكر كؿ مف ) Pekrun et al.(2014,696أف الضجر لو آثار سمبية عمى
األداء في االختبارات الالحقة ،وكذلؾ األداء المنخفض في االختبارات يكوف لو آثار سمبية
عمى الضجر الالحؽ .ويرى كؿ مف ) Hagenauer and Volet (2014,370أف الضجر
سمبا عمى جودة تعمـ الطالب ونتائج االختبارات ،وفسر
لدى الطالب والمعمميف يؤثر ً
) Clancy (2017,1ذلؾ بأف الشعور بالضجر األكاديمي يعطؿ الميارات التي تساعد عمى
التفكير والتخطيط وحؿ المشكالت أو يجعميا تتعطؿ أو تعمؿ بشكؿ منخفض.
ويرى الباحث أف العالقة بيف الضجر األكاديمي وتناوؿ االختبار ىي عالقة متبادلة،
حيث تبدأ العالقة بينيما خالؿ االستعداد لالختبارات بسبب تراكـ المقررات دوف استذكار ،مما
يجعؿ الطالب يعمؿ لفترات طويمة دوف راحة ،ويؤدي ذلؾ إلى تداخؿ المعمومات خالؿ أداء
االختبار ،وكذلؾ اعتماد االختبارات عمى أ ساليب تقميدية أو كثرة عدد األسئمة ،أو تك ارر نمط
األسئمة الذي يؤدي إلى الشعور بالضجر األكاديمي ،وفي المقابؿ فإف الشعور بالضجر
سمبا في أداء االختبارات الالحقة.
األكاديمي يشتت أداء الذاكرة العاممة مما يؤثر ً

كيفية خفض الضذز األكادميي:

يرى كؿ مف (Belton and Priyadharshini ,2007; Exeter,
;Amerantunge, Ratima, Morton, Dickson, Hsu, and Jackson ,2010
) Weinerman and Kenner ,2016أف خفض الضجر األكاديمي يتطمب تييئة بيئة
تشجع عمى استقاللية الطالب وتحفزىـ خالؿ التعمـ ،واستخداـ عروض تعميمية خالؿ الشرح
لجذب انتباىيـ ،واظيار االىتماـ مف أعضاء ىيئة التدريس تجاه المقررات التي يتـ تدريسيا،
وزيادة اندماج الطالب داخؿ قاعة الدراسة ،واستكشاؼ أنواع الضجر المختمفة التي قد
يواجييا الطالب ،واستكشاؼ كؿ المشاكؿ األكاديمية والمجتمعية المسببة لمضجر ،وتحديد
أسبابيا ،والتوصية بالتدريب عمى استراتيجيات مختمفة لمتغمب عمى الضجر.
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وقد سعت العديد مف البحوث إلى خفض مستوى الضجر األكاديمي لدى الطالب مثؿ
بحث كؿ مف ) Nett, et al.(2011الذي ىدؼ إلى بحث أثر استراتيجية التأقمـ لمواجية
طالبا ،وتوصمت النتائج إلى خفض مستوى الضجر لدى عينة
الضجر لعينة مكونة مف (ً )79
البحث.
واستيدؼ بحث مظموـ ( )2194بحث فعالية برنامج إرشادي لتخفيؼ الضجر لدى
طالبا وطالبة بكمية التربية ببنيا ،وتوصمت النتائج إلى فعالية البرنامج في خفض
()21
ً
الضجر في القياسيف البعدي والتتبعي.
وسعى بحث الفقي ( )2196إلى التحقؽ مف فعالية اإلرشاد التربوي في إدارة الضجر
طالبا تـ تقسيميـ بالتساوي إلى
اسيا لعينة مكونة مف (ً )96
لدى طالب الجامعة المتفوقيف در ً
مجموعتيف تجريبية وضابطة ،وتوصمت النتائج إلى خفض مستوى الضجر لدى طالب
المجموعة التجريبية ،واستمرار االنخفاض خالؿ القياس التتبعي.
ويرى الباحث أف تعدد البحوث واألطر النظرية في عرض أساليب خفض مستوى الضجر
األكاديمي ،ربما يرجع إلى اختالؼ أسبابو مف طالب آلخر ،ولكف ىناؾ اتفاؽ عمى ضرورة
تأكيد برامج خفض الضجر األكاديمي عمى المشاركة الفعالة لمطالب داخؿ قاعة الدراسة،
وتنمية االنتباه والدافعية لدييـ ،واستخداـ الوسائؿ التكنولوجية أثناء الشرح ،واالىتماـ
باألنشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية التي تتالئـ مع ميوؿ وقدرات الطالب.

تعقيب عاو على اإلطار اليظزي والبحوخ الشابقة:
 تناوؿ االختبار :ىي قدرات معرفية لمتعامؿ مع المواقؼ االختبارية بشكؿ جيد ،واتقاف مايجب القياـ بو قبؿ وأثناء وبعد االختبار ،مثؿ االستعداد قبؿ االختبار بوقت ٍ
كاؼ ،وكيفية
حؿ األنواع المختمفة لألسئمة ،والتحقؽ مف االجابات ومراجعتيا ،وادارة وقت االختبار،
وتخميف اإلجابات ،والتفكير االستنباطي المنطقي ،وتجنب الخطأ.
 التنظيـ االنفعالي المعرفي :ىو خفض أو تأخير أو تعديؿ رد الفعؿ االنفعالي ليكوفاجتماعيا.
مقبوؿ
ً

 الضجر األكاديمي :ىو شعور المتعمـ بعدـ وجود ما يثير انتباىو في العممية التعميمية،ار ،مما يدفعو إلى تشتت االنتباه
ار وتكرًا
وأف كؿ شيء مضيعة لموقت ،وأنو مكرر مرًا
والرغبة في مغادرة المكاف.
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 اشارت البحوث السابقة التي تناولت التدريب عمى استراتيجيات تناوؿ االختبار إلىتحسيف المتغيرات التابعة مثؿ بحث كؿ مف ) Cater et al.(2005الذي توصؿ إلى
تحسي ف مستوى الطالب في الرياضيات وانخفاض مستوى قمؽ االختبار ،وبحث الشحات
( )2117الذي توصؿ إلى خفض مستوى قمؽ االختبار وتحسيف التحصيؿ الدراسي،
وبحث كؿ مف ) Songlee et al.(2008الذي توصؿ إلى تحسيف المستوى التحصيمي
والرضا عف االختبار ،وبحث ) Samson (2015الذي توصؿ إلى أف التحصيؿ يزداد
بزيادة الفترة الزمنية لمتدريب ،وبحث الخولي ( )2198الذي توصؿ إلى أف تفوؽ
المتدربيف في حالة عدـ وجود عقوبة عمى التخميف.
 سعت بحوث مختمفة إلى تحسيف التنظيـ االنفعالي المعرفي مف خالؿ التدريب عمىالعديد مف المتغيرات مثؿ بحث الرفاعي ( )2199مف خالؿ برنامج معرفي سموكي في
القياسيف البعدي والتتبعي ،وبحث عبدالحميد ( )2192مف خالؿ برنامج تدريبي في
القياسيف البعدي والتتبعي ،وبحث أبو زيد ( )2197مف خالؿ التدريب عمى اليقظة
العقمية ،وبحث ) Enríquez et al.(2017مف خالؿ برنامج لمذكاء االنفعالي ،وبحث
) Chiodelli et al.(2018مف خالؿ التدخؿ القائـ عمى اليقظة العقمية.
 سعت بحوث مختمفة إلى خفض الضجر األكاديمي مف خالؿ التدريب عمى العديد مفالمتغيرات مثؿ بحث كؿ مف ) Nett et al.(2011مف خالؿ التدريب عمى استراتيجية
التأقمـ ،وبحث مظموـ ( )2194مف خالؿ التدريب عمى برنامج إرشادي في القياسيف
البعدي والتتبعي ،وبحث الفقي ( )2196مف خالؿ االرشاد التربوي في القياسيف البعدي
والتتبعي.
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فزوض البحح:
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات طالب المجموعتيف التجريبيةوالضابطة في القياس البعدي لمقياس التنظيـ االنفعالي المعرفي لصالح طالب المجموعة
التجريبية.
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات طالب المجموعتيف التجريبيةوالضابطة في القياس البعدي لمقياس الضجر األكاديمي لصالح طالب المجموعة
التجريبية.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبيةفي القياسيف البعدي والتتبعي لمقياس التنظيـ االنفعالي المعرفي.
 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبيةفي القياسيف البعدي والتتبعي لمقياس الضجر األكاديمي.

إدزاءات البحح:
أولًا :امليَر املشتخدو يف البحح :ينتمي البحث الحالي إلى فئة البحوث شبو التجريبية التي
تيدؼ إلى بحث أثر متغير تجريبي (المتغير المستقؿ) وىو بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار
في (المتغير التابع) ويتمثؿ في كؿ مف التنظيـ االنفعالي المعرفي والضجر األكاديمي.
ثانيا :مجتمع البحث :تكوف مجتمع البحث مف جميع طالب كمية التصاميـ والفنوف التطبيقية
ً
بجامعة الطائؼ ،والمسجميف في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 9441/9439ىػ،
طالبا.
وعددىـ (ً )69

طالبا مف طالب
(أ) العيية االستطالعية :تـ اختيار عينة استطالعية بمغ قواميا ()32
ً
المستوى األكاديمي الثاني بقسـ "التصميـ الداخمي" بكمية التصاميـ والفنوف التطبيقية بجامعة
تقريبا ،بانحراؼ معياري قدره ()2.5
شير
الطائؼ ،وبمغ متوسط أعمارىـ الزمنية (ً )225.6ا
ً
شيرا.
ً

طالبا مف طالب قسـ "الفنوف"
(ب) العيية األساسية :تـ اختيار عينة أساسية بمغ قواميا (ً )99
بكمية التصاميـ والفنوف التطبيقية بجامعة الطائؼ ،وبمغ متوسط أعمارىـ الزمنية ()224.3
شير ،وروعي عند اختيار أفراد العينة األساسية أف
تقريبا ،بانحراؼ معياري قدره (ً )9.3ا
شير
ًا
ً
يكونوا مف نفس المستوى األكاديمي (الثاني) لمعينة االستطالعية ،وحصموا عمى درجات تقع
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في اإل رباع األدنى لمقياس التنظيـ االنفعالي المعرفي ،ودرجات تقع في اإلرباع األعمى
لمقياسي الضجر األكاديمي ،وتـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية تضـ ()91
طالب ،واألخرى ضابطة تضـ ( )9طالب ،وتـ التكافؤ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة
في بعض المتغيرات التي يمكف أف تؤثر عمى نتائج البحث ،والمتمثمة في:
 اجليص :تـ تثبيت متغير الجنس باختيار جميع أفراد العينة مف الذكور. القائه بالتذزبة :قاـ الباحث بإجراء التجربة الحالية عمى جميع أفراد المجموعة التجريبية. املــجتات املشــتخدمة :حػػرص الباحػػث عمػػى تثبيػػت محتػػوى الجمسػػات التػػي تػػـ التػػدريب عمييػػاخالؿ الجمسات التدريبية بيف طالب المجموعة التجريبية حتى ال تتأثر نتائج البحث.
وذلؾ حتى ال يكوف الختالؼ نوع ال جنس أو القائـ بالتجربة أو المثيرات المستخدمة أثر عمى
نتائج البحث.
وقد تػـ التحقػؽ مػف التكػافؤ بػيف المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة قبػؿ الجمسػات التدريبيػة
مػف خػالؿ األسػموب اإلحصػائي الالبػارمتري " اختبػار مػاف وتنػي " لممقارنػة بػيف متوسػطي رتػب
درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في العمر الزمنى ومستوى األداء عمى مقياسػي
التنظػيـ االنفعػالي المعرفػػي والضػجر األكػػاديمي؛ حتػى يمكػف الحكػػـ عمػى أي فػػروؽ تظيػر بػػيف
المجمػوعتيف التجريبيػة والضػػابطة بعػد التػػدريب عمػى بعػػض اسػتراتيجيات تنػػاوؿ االختبػار بأنيػػا
ترجع إلى التدريب وليس ألي متغير آخر ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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خذول (َ )1زبئح زظبة لًُخ " "Uنًزىططٍ ررت درخبد غالة
انًدًىعزٍُ انزدزَجُخ وانعبثطخ عهً يزغُزاد انجسث
انًدًىعخ انزدزَجُخ ٌ = 11
يزغُزاد انجسث

انًدًىعخ انعبثطخ ٌ = 9

االَسزاف يزىطػ يدًىع
االَسزاف يزىطػ يدًىع
انًزىطػ
انًزىطػ
انًعُبرٌ انزرت انزرت
انًعُبرٌ انزرت انزرت

U

Z

يظزىي
انذالنخ

انزُظُى االَفعبنٍ انًعزفٍ

غُز
1.291 .0.1 0..1 9... 1.. ..4.1 110.1 11.01 1.2 ..4.2
انعًز انشيٍُ
دانخ
غُز
يزالجخ االَفعبالد لجم
1..22 4..11 00.1 9..0 1.1. 0.22 11..1 11..1 1.94 0.01
دانخ
االخزجبر
غُز
انًسبفظخ عهً انززكُش
1.014 .2.21 99.21 11.1. 1.11 11.. 91.21 9.12 1.2. 11.11
دانخ
أثُبء االخزجبر
غُز
انزسكى فٍ االَفعبالد ثعذ
1.019 .2.21 99.21 11.1. 1.11 0.44 91.21 9.12 1.99 0.11
دانخ
االخزجبر
انذرخخ انكهُخ

غُز
1.000 .4.21 111.2 11.10 1.00 .0... 09.21 0.92 ...0 ...91
دانخ

انعدز األكبدًٍَ

انًُهبج

1.20 .0... 02.21 0.22 1.91 ...21

غزق انزذرَض

1.41 ..... 91.11 9.11 1.2. ...11

انزمىَى

1... .1.00 114.2 11.42 1..0 ...11

انًشبركخ فٍ األَشطخ 1..9 10.00 90.11 9.01 1... 10.01
انذرخخ انكهُخ

غُز
1..1 .1.21 114.2 11..1
دانخ
غُز
1.041 .2.11 111.1 11.11
دانخ
غُز
1..02 41.21 02.21 9.21
دانخ
غُز
1.1.0 4..11 9..11 11...
دانخ

غُز
1.0.9 ...11 99.11 11.11 ..0. 91.00 91.11 9.11 ..01 09.41
دانخ

إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات
يتضح مف الجدوؿ ( )9أنو ال توجد فروؽ دالة
ً
المجموعتيف التجريبية والضابطة في العمر الزمني ،والتنظيـ االنفعالي المعرفي ،والضجر
األكاديمي قبؿ بدء التجربة ،مما يعنى التكافؤ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة.

رابعًا :أدوات البحح:
( )0مقياض التيظيه االىفعالي املعزيف (إعداد الباحح)
اهلدف مً املقياض :تحديد مستوى التنظيـ االنفعالي المعرفي لدى طالب جامعة الطائؼ.
بياء املقياض :إلعداد المقياس الحالي تـ االطالع عمى بعض المقاييس التي تناولت التنظيـ
االنفعالي المعرفي مثؿ مقاييس

Pekrun, Goetz, Perr, Kramer, Hochstadt and
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,2004 ; Pekrun , Goetz , Frenzel, Barchfeld and Perry,
)2011;Dermitzaki, Bonoti & Kriekouki ,2016

Molfenter

وصف املقياض :يتكوف المقياس في صورتو النيائية مف ( )22عبارة في صورة تقريرية تصؼ
سموكيات التنظيـ االنفعالي المعرفي لدى طالب الجامعة موزعة عمى ثالثة أبعاد ىي مراقبة
االنفعاالت قبؿ االختبار ،ويضـ العبارات ( ،)6-9والمحافظة عمى التركيز أثناء االختبار،
ويضـ العبارات ( ،)95-7والتحكـ باالنفعاالت بعد االختبار ويضـ العبارات

(،)22-96

حيث جميع العبارات موجبة ما عدا العبارات ( )29 ،21 ،98 ،3فيي عبارات سالبة.
أبدا) ،وتقدر بالدرجات
دائما-أحيا ًنا ً -
تقديز الدردات :أماـ كؿ عبارة يوجد ثالث استجابات ( ً
( )9-2-3عمى الترتيب لمعبارات الموجبة )3-2-9( ،لمعبارات السالبة عف كؿ عبارة مف
عبارات المقياس ،وعمى الطالب قراءة كؿ عبارة واختيار إحدى االستجابات الثالث ،وبذلؾ
تكوف النياية العظمى ىي ( )66درجة ،وتدؿ الدرجة المرتفعة عمى وجود مستوى مرتفع مف
التنظيـ االنفعالي المعرفي ،والعكس صحيح.

اخلصائص الشيكومرتية للنقياض:
أ– صـــدحمل ااـــج اخلـــاردي :تػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػوف بػػػيف درجػػػات طػػػالب العينػػػة
طالبا في مقياس التنظيـ االنفعالي المعرفي (إعػداد الباحػث) ودرجػاتيـ
االستطالعية (ف= ً )32
في مقياس استراتيجيات تنظيـ االنفعاؿ معرفياً – إعداد وتقنيف عمى البيئة السػعودية فػي بحػث

الحارثي ( )2199وقد وجد أنو يمثؿ ( )1.74وىو داؿ عند مستوى ( ،)1.19وىي قيمػة تػدؿ
عمى أف المقياس لو درجة صدؽ مناسبة.
ب -صدحمل التكويً الفزضي :أشػارت األطػر النظريػة ونتػائج العديػد مػف البحػوث السػابقة – فػي
حدود ما اطمع عميو الباحث – إلى وجود عالقة ارتباطية طردية بيف التنظيـ االنفعػالي المعرفػي
والتفكيػػر اإليجػػابي كمػػا فػػي بحػػث أسػػميـ ( )2197ودفػػع ذلػػؾ الباحػػث إلػػى التحقػػؽ مػػف صػػدؽ
التكػػويف الفرضػػي مػػف خػػالؿ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات طػػالب العينػػة االسػػتطالعية
طالبا فػي مقيػاس التنظػيـ االنفعػالي المعرفػي (إعػداد الباحػث) ودرجػاتيـ فػي مقيػاس
(ف=ً )32
التفكير اإليجابي – إعػداد وتقنػيف عمػى البيئػة السػعودية فػي بحػث الضػيداف ( ، )2194ووجػد
أف قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط ىػػي ( )1.69وىػػى قيمػػة طرديػػة ودالػػة عنػػد مسػػتوى ( ،)1.19ممػػا
يشير إلى صدؽ مقياس التنظيـ االنفعالي المعرفي.
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ثبات املقياض:
تـ حساب الثبات مف خالؿ طريقة إعادة تطبيؽ االختبار بفاصؿ زمني قدره أربعة أسابيع
طالبا ،حيث ُوجد أف قيمة
وكذلؾ بطريقة الفاكرونباخ عمى العينة االستطالعية (ف =ً )32
معامؿ الثبات بطريقة إعادة تطبيؽ االختبار ىي( )1.74 ،1.67 ،1.69 ،1.72ألبعاد
المقياس المتمثمة في "مراقبة االنفعاالت قبؿ االختبار ،والمحافظة عمى التركيز أثناء االختبار،
والتحكـ باالنفعاالت بعد االختبار" والدرجة الكمية عمى الترتيب ،وكانت قيمة معامؿ الثبات في
طريقة ألفاكرونباخ ( )1.79 ،1.62 ،1.66 ،1.69ألبعاد المقياس والدرجة الكمية عمى
الترتيب ،وىى قيـ مالئمة وتشير إلى تمتع المقياس بدرجة مناسبة مف الثبات ،مما يدعو إلى
الثقة في نتائج البحث.

( )9مقياض الضذز األكادميي (إعداد الباحح)
اهلدف مً املقياض :تحديد مستوى الضجر األكاديمي لدى طالب جامعة الطائؼ.
بياء املقياض :إلعداد المقياس الحالي في صورتو النيائية تـ االطالع عمى بعض المقاييس
واالستبيانات العربية واألجنبية التي تناولت مقاييس الضجر األكاديمي مثؿ مقاييس كؿ مف
الخوالدة ( ،)2193ومظموـ ( ،Eren and Coskun (2016) ،)2194بحيص (،)2196
)Sharp, Hemmings, Kay, Murphy and Elliott (2017
وصف املقياض :يتكوف المقياس في صورتو النيائية مف ( )33عبارة في صورة تقريرية تصؼ
سموكيات طالب الجامعة ذوي الضجر األكاديمي موزعة عمى األبعاد التي تتمثؿ في "المنياج"
ويضـ العبارات مف ( ،)91-9و"طرؽ التدريس" ويضـ العبارات مف ( ،)98-99و"التقويـ"
ويضـ العبارات مف ( ،)26-99و"المشاركة في األنشطة" ويضـ العبارات مف (.)33-27
أبدا) ،وتقدر بالدرجات
دائما-أحيا ًنا ً -
تقديز الدردات :أماـ كؿ عبارة يوجد ثالثة استجابات ( ً
( )9-2-3عمى الترتيب ،حيث جميع العبارات في اتجاه واحد (السمة السالبة) ،وال توجد
عبارات عكسية ،وعمى الطالب قراءة كؿ عبارة واختيار إحدى االستجابات الثالث ،وبذلؾ تكوف
النياية العظمى ىي ( )99درجة ،وتدؿ الدرجة المرتفعة عمى وجود مستوى مرتفع مف الضجر
األكاديمي والعكس صحيح.
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اخلصائص الشيكومرتية للنقياض:
صدحمل املقياض:
أ– صـــدحمل ااـــج اخلـــاردي :تػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػوف بػػػيف درجػػػات طػػػالب العينػػػة
طالبػػا فػػي مقيػػاس الضػػجر األكػػاديمي (إعػػداد الباحػػث) ودرجػػاتيـ فػػي
االسػػتطالعية (ف=ً )32
مقياس الضجر األكاديمي – إعػداد وتقنػيف عمػى البيئػة السػعودية فػي بحػث الثبيتػي (،)2198
وقد وجد أنو يمثؿ ( )1.68وىو داؿ عند مستوى ( ،)1.19وىػي قيمػة تػدؿ عمػى أف المقيػاس
لو درجة صدؽ مناسبة.
ب  -صدحمل التكويً الفزضي :أشػارت األطػر النظريػة ونتػائج العديػد مػف البحػوث السػابقة –
في حدود ما اطمع عميػو الباحػث – إلػى وجػود عالقػة ارتباطيػة عكسػية بػيف الضػجر األكػاديمي
وتنظػيـ الػذات كمػا فػي بحػػث الشػافعي ( ، )2196ودفػع ذلػؾ الباحػػث الحػالي إلػى التحقػؽ مػػف
صػػػػدؽ التكػػػػويف الفرضػػػػي مػػػػف خػػػػالؿ حسػػػػاب معامػػػػؿ االرتبػػػػاط بػػػػيف درجػػػػات طػػػػالب العينػػػػة
طالبػػا فػػي مقيػػاس الضػػجر األكػػاديمي (إعػػداد الباحػػث) ودرجػػاتيـ فػػي
االسػػتطالعية (ف=ً )32
مقيػػػاس تنظػػػيـ الػػػذات األكػػػاديمي – إعػػػداد وتقنػػػيف عمػػػى البيئػػػة السػػػعودية فػػػي بحػػػث كيشػػػار
( ،)2198ووجد أنو ( )1.67-وىى قيمة سالبة ودالة عند مستوى ( ،)1.19ممػا يشػير إلػى
صدؽ مقياس الضجر األكاديمي.

ثبات املقياض:
تـ حساب الثبات مف خالؿ طريقة إعادة تطبيؽ االختبار بفاصؿ زمني قدره أربعػة أسػابيع
طالبػػا ،حيػػث ُوجػػد أف قيمػػة
وكػػذلؾ بطريقػػة الفاكرونبػػاخ عمػػى العينػػة االسػػتطالعية (ف =ً )32
معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة إعػػادة تطبيػػؽ االختبػػار ىػػي ()1.84 ،1.89 ،1.75 ،1.77 ،1.73
ألبعػػاد المقيػػاس المتمثمػػة فػػي المنيػػاج ،وطػػرؽ التػػدريس ،والتقػػويـ ،والمشػػاركة فػػي األنشػػطة
والدرجػػة الكمي ػة عمػػى الترتيػػب  ،وكانػػت قيمػػة معامػػؿ الثبػػات فػػي طريقػػة الفاكرونبػػاخ (،1.68
 )1.81 ،1.74 ،1.69 ،1.79ألبعػػػاد المقيػػػاس والدرجػػػة الكميػػػة عمػػػى الترتيػػػب ،وىػػػى قػػػيـ
مالئمة وتشير إلى تمتع المقيػاس بدرجػة مناسػبة مػف الثبػات ،ممػا يػدعو إلػى الثقػة فػي نتػائج
البحث.
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( )3اجللشات التدريبية على بعض اسرتاتيذيات تياول االختبار( :إعداد الباحح)
اهلدف العاو للتدريب:
تحسيف مستوى التنظيـ االنفعػالي المعرفػي وخفػض مسػتوى الضػجر األكػاديمي لػدى طػالب
جامعة الطائؼ عقب التدريب عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار.

دلشات التدريب:
يتضمف التدريب نوعيف مف الجمسات ىما:

( :)0اجللشات اإلعالمية:
ىػػدفت الجمسػػات اإلعالميػػة إلػػى إمػػداد طػػالب المجموعػػة التجريبيػػة بمعمومػػات عػػف متغيػرات
البحػػث (تنػػاوؿ االختبػػار ،واسػػتراتيجيات تنػػاوؿ االختبػػار ،والتنظػػيـ االنفعػػالي المعرفػػي ،والضػػجر
أيضػػا ليعػػرؼ كػػؿ مػػنيـ مػػا ىػػو مطمػوب منػػو ،ومػػا ىػػو
األكػػاديمي) ،وذلػػؾ لتييئػػتيـ لمتػػدريب ،و ً
مستوي األداء المتوقع منيـ ،وتتمثػؿ الجمسػات اإلعالميػة فػي أربعػة جمسػات اسػتغرؽ تنفيػذىا
أسبوعا.
ً

( :)9اجللشات التيفيذية:
سعى البحث الحالي مف خالؿ الجمسات التنفيذية إلى التدريب عمى بعض استراتيجيات
تناوؿ االختبار لطالب المجموعة التجريبية مف قسـ "الفنوف" بكمية التصاميـ والفنوف
التطبيقية بجامعة الطائؼ ،وتطبيؽ ما تعمموه خالؿ الجمسات اإلعالمية لموصوؿ إلى ىدؼ
التدريب وىو تحسيف مستوى التنظيـ االنفعالي المعرفي وخفض مستوى الضجر األكاديمي
لدى طالب المجموعة التجريبية ،واستغرقت الجمسات التنفيذية ( )94جمسة بواقع ثالث
تقريبا.
أسبوعيا لمدة خمسة أسابيع
جمسات
ٌ
ً
الفييات املتبعة يف تيفيذ اجللشات :المحاضرة والمناقشة – التعزيز المفظي -العصؼ الذىني.

وصف حمتوى اجللشات التدريبية:
ممخصا لمحتوى الجمسات التدريبية عمى بعض استراتيجيات تناوؿ
يوضح الجدوؿ التالي
ً
االختبار وعددىا وعناويف الجمسات وزمنيا والفنيات المستخدمة واليدؼ منيا:
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خذول ( ).يسزىي اندهظبد انزذرَجُخ عهً ثعط اطززارُدُبد رُبول االخزجبر
رلى
اندهظخ
1
إعاليُخ

سيٍ
عُىاٌ
اندهظخ اندهظخ
رُبول
االخزجبر

انفُُبد انًظزخذيخ

 .1انًسبظزح وانًُبلشخ
دلُمخ وانزعشَش انهفظٍ
وانعصف انذهٍُ

انًسبظزح وانًُبلشخ
اطززارُدُبد
.1
.
وانزعشَش انهفظٍ
رُبول
دلُمخ
إعاليُخ
وانعصف انذهٍُ
االخزجبر

.
إعاليُخ

انزُظُى
االَفعبنٍ
انًعزفٍ

انًسبظزح وانًُبلشخ
وانزعشَش انهفظٍ
.1
دلُمخ وانعصف انذهٍُ

انًسبظزح وانًُبلشخ
وانزعشَش انهفظٍ
.1
انعدز
4
إعاليُخ األكبدًٍَ دلُمخ وانعصف انذهٍُ

انهذف اإلخزائٍ يٍ اندهظبد
أٌ َصجر انطبنت لبد ًرا ثُظجخ إرمبٌ ال رمم عٍ ( )%02عهً أٌ:
 َعزف يعًُ رُبول االخزجبر. َسذد اطززارُدُبد رُبول االخزجبر. َذكز انعىايم انًؤثزح عهً رُبول االخزجبر. َذكز أهًُخ انزذرَت عهً رُبول االخزجبر.أٌ َصجر انطبنت لبد ًرا ثُظجخ إرمبٌ ال رمم عٍ ( )%02عهً أٌ:
 َعزف كُفُخ رخًٍُ اإلخبثخ فٍ زبنخ رعثز رذكزهب. َذكز كُفُخ إدارح ولذ االخزجبر. َىظر كُفُخ انزفكُز االطزُجبغٍ انًُطمٍ. َسذد كُفُخ ردُت انخطأ خالل انسم.أٌ َصجر انطبنت لبد ًرا ثُظجخ إرمبٌ ال رمم عٍ ( )%02عهً أٌ:
 َعزف يعًُ انزُظُى االَفعبنٍ انًعزفٍ. َسذد أهًُخ انزُظُى االَفعبنٍ انًعزفٍ. َذكز اطززارُدُبد انزُظُى االَفعبنٍ انًعزفٍ. َسذد دور انزُظُى االَفعبنٍ انًعزفٍ خالل أداء االخزجبر. َىظر انعىايم انًؤثزح فٍ انزُظُى االَفعبنٍ انًعزفٍ.أٌ َصجر انطبنت لبد ًرا ثُظجخ إرمبٌ ال رمم عٍ ( )%02عهً أٌ:
 َعزف يعًُ انعدز األكبدًٍَ. َسذد أطجبة انشعىر ثبنعدز األكبدًٍَ. َذكز اِثبر انًززرجخ عهً انشعىر ثبنعدز األكبدًٍَ. َىظر َظجخ اَزشبر انعدز األكبدًٍَ. َىظر اِثبر انظهجُخ نهعدز األكبدًٍَ خالل رُبول االخزجبر.َ -عزف كُفُخ خفط انعدز األكبدًٍَ.

أٌ َصجر انطبنت لبد ًرا ثُظجخ إرمبٌ ال رمم عٍ ( )%02عهً أٌ:
إرشبداد
انًسبظزح وانًُبلشخ
 َعزف انًهبو انًفزوض انمُبو ثهب فٍ األَبو انزٍ رظجك َىوفٍ األَبو .1
1
وانزعشَش انهفظٍ
االخزجبر
رُفُذَخ انزٍ رظجك دلُمخ
وانعصف انذهٍُ
َىو االخزجبر
إرشبداد
.
فٍ نُهخ
رُفُذَخ
االخزجبر
إرشبداد
.
فٍ صجبذ
رُفُذَخ
َىو االخزجبر
إرشبداد
4
أثُبء أداء
رُفُذَخ
االخزجبر

.1
دلُمخ
.1
دلُمخ
.1
دلُمخ

انًسبظزح وانًُبلشخ
وانزعشَش انهفظٍ
وانعصف انذهٍُ
انًسبظزح وانًُبلشخ
أٌ َصجر انطبنت لبد ًرا ثُظجخ إرمبٌ ال رمم عٍ ( )%02عهً أٌ:
وانزعشَش انهفظٍ
 َعزف انًهبو انًفزوض انمُبو ثهب فٍ صجبذ َىو االخزجبر.وانعصف انذهٍُ
وانًُبلشخ
انًسبظزح
أٌ َصجر انطبنت لبد ًرا ثُظجخ إرمبٌ ال رمم عٍ ( )%02عهً أٌ:
وانزعشَش انهفظٍ
 َعزف انًهبو انًفزوض انمُبو ثهب أثُبء أداء االخزجبر.وانعصف انذهٍُ
أٌ َصجر انطبنت لبد ًرا ثُظجخ إرمبٌ ال رمم عٍ ( )%02عهً أٌ:
َ -عزف انًهبو انًفزوض انمُبو ثهب فٍ نُهخ االخزجبر.
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سيٍ
عُىاٌ
رلى
اندهظخ اندهظخ اندهظخ
رُبول أطئهخ  .1انًسبظزح وانًُبلشخ
2
انصىاة دلُمخ وانزعشَش انهفظٍ
،
وانعصف انذهٍُ
وانخطأ
.
رُفُذَخ

انهذف اإلخزائٍ يٍ اندهظبد

انفُُبد انًظزخذيخ

0
،
0
رُفُذَخ

رُبول أطئهخ  .1انًسبظزح وانًُبلشخ
االخزُبر يٍ دلُمخ وانزعشَش انهفظٍ
وانعصف انذهٍُ
يزعذد

9
،
11
رُفُذَخ

رُبول أطئهخ  .1انًسبظزح وانًُبلشخ
االكًبل دلُمخ وانزعشَش انهفظٍ
وانعصف انذهٍُ

11
،
1.
رُفُذَخ

رُبول أطئهخ  .1انًسبظزح وانًُبلشخ
انًشاوخخ دلُمخ وانزعشَش انهفظٍ
وانعصف انذهٍُ

1.
،
14
رُفُذَخ

 .1انًسبظزح وانًُبلشخ
دلُمخ وانزعشَش انهفظٍ
وانعصف انذهٍُ

رُبول
األطئهخ
انًمبنُخ

أٌ َصجر انطبنت لبد ًرا ثُظجخ إرمبٌ ال رمم عٍ ( )%02عهً أٌ:
 َذكز خطىاد زم أطئهخ انصىاة وانخطأ. َسذد يًُشاد أطئهخ انصىاة وانخطأ. َىظر عُىة أطئهخ انصىاة وانخطأ. َذكز اطززارُدُبد رُبول االخزجبر خالل زم أطئهخ انصىاة وانخطأ.أٌ َصجر انطبنت لبد ًرا ثُظجخ إرمبٌ ال رمم عٍ ( )%02عهً أٌ:
 َذكز خطىاد زم أطئهخ االخزُبر يٍ يزعذد. َعزف أًَبغ اطئهخ االخزُبر يٍ يزعذد. َسذد يًُشاد أطئهخ االخزُبر يٍ يزعذد. َىظر عُىة أطئهخ االخزُبر يٍ يزعذد. َسددذد اطددززارُدُبد رُددبول االخزجددبر خددالل زددم أطددئهخ االخزُددبر يددٍيزعذد.
أٌ َصجر انطبنت لبد ًرا ثُظجخ إرمبٌ ال رمم عٍ ( )%02عهً أٌ:
 َذكز خطىاد زم أطئهخ اإلكًبل. َسذد يًُشاد أطئهخ اإلكًبل. َىظر عُىة أطئهخ اإلكًبل. َذكز اطززارُدُبد رُبول االخزجبر خالل زم أطئهخ اإلكًبل.أٌ َصجر انطبنت لبد ًرا ثُظجخ إرمبٌ ال رمم عٍ ( )%02عهً أٌ:
 َذكز خطىاد زم أطئهخ انًشاوخخ. َسذد يًُشاد أطئهخ انًشاوخخ. َىظر عُىة أطئهخ انًشاوخخ. َسذد اطززارُدُبد رُبول االخزجبر خالل زم أطئهخ انًشاوخخ.أٌ َصجر انطبنت لبد ًرا ثُظجخ إرمبٌ ال رمم عٍ ( )%02عهً أٌ:
 َذكز خطىاد زم األطئهخ انًمبنُخ. َسذد يًُشاد األطئهخ انًمبنُخ. َىظر عُىة األطئهخ انًمبنُخ.َ -سذد اطززارُدُبد رُبول االخزجبر خالل زم األطئهخ انًمبنُخ.

احلدود الزميية واملكاىية لتطبيق اجللشات اإلعالمية والتدريبية:
استغرؽ تطبيؽ الجمسات "اإلعالمية" و"التدريبية التنفيذية" ( 98جمسة) فترة زمنية
أسبوعيا لعينة مكونة مف ( )91طالب
تقريبا ،بمعدؿ ثالث جمسات
مدتيا ستة أسابيع
ً
ً
بالمجموعة التجريبية مف طالب قسـ "الفنوف" بكمية التصاميـ والفنوف التطبيقية بجامعة
الطائؼ ،وتـ التدريب بإحدى القاعات الدراسية بكمية التصاميـ والفنوف التطبيقية في الفصؿ
الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي  9441/9439ىػ.
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التحقق مً صالحية اجللشات التدريبية لالستخداو:
تـ عرض جمسات التدريب عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار عمى تسعة محكميف
مف أعضاء ىيئة التدريس بقسـ عمـ النفس بكمية اآلداب بجامعة الطائؼ ألخذ آرائيـ
ومقترحاتيـ حوؿ الجمسات وىدفيا ،وبعد تجميع آراء ومقترحات المحكميف ،وتعديؿ الجمسات
واضافة آرائيـ ومقترحاتيـ ،ثـ عرضيا الباحث عمييـ مرة أخرى وأفاد جميع المحكميف
بصالحية جمسات التدريب عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار لمتطبيؽ عمى عينة البحث
الحالي.

خامشًا :إدزاءات البحح
 .9تـ الحصوؿ عمى موافقة وكيؿ الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي عمى التطبيؽ في
المرحمة الجامعية ،ثـ تـ عقد مقابالت مع طالب قسـ "الفنوف" بكمية التصاميـ والفنوف
التطبيقية بجامعة الطائؼ لتوضيح اليدؼ مف البحث.
 .2طبؽ عمييـ مقياس التنظيـ االنفعالي المعرفي ،وتـ تحديد الطالب الذيف تقع درجاتيـ في
اإلرباع األدنى ،ثـ طبؽ عمييـ مقياس الضجر األكاديمي ،وتحديد الطالب الذيف تقع
درجاتيـ في اإلرباع األعمى.
 .3تـ تقسيـ الطالب إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة ،وتـ إجراء التكافؤ بينيما في التنظيـ
االنفعالي المعرفي والضجر األكاديمي والعمر الزمني.
 .4تـ إعداد الجمسات التدريبية عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار.
 .5تـ تطبيؽ الجمسات التدريبية عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار عمى طالب
المجموعة التجريبية فقط.
 .6بعد االنتياء مف تطبيؽ الجمسات التدريبية تـ تطبيؽ مقياسي التنظيـ االنفعالي المعرفي
والضجر األكاديمي ع مى طالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية (قياس بعدى) ،ثـ تطبيؽ
نفس األداتيف بعد مرور شير عمى طالب المجموعة التجريبية فقط (قياس تتبعي).
 .7تـ جمع نتائج األداتيف المطبقتيف والقياـ بتصحيحيا ،وادخاؿ البيانات عبر الحاسب اآللي
مف خالؿ برنامج ) (SPSSاإلصدار (.)96
 .8تـ تفسير نتائج البحث في ضوء اإلطار النظري ونتائج البحوث السابقة ،وصياغة
التوصيات الخاصة بالنتائج التي تـ التوصؿ إلييا.
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ىتائر البحح وتفشتٍا:
الفزض األول :ينص ىذا الفرض عمى أنو " :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي
رتب درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس التنظيـ
االنفعالي المعرفي لصالح طالب المجموعة التجريبية " .والختبار صحة ىذا الفرض تـ
استخداـ اختبار ماف ويتنى  Mann Whitneyلألزواج غير المتماثمة لبحث داللة الفروؽ
بيف متوسطي رتب درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس
التنظيـ االنفعالي المعرفي ،ويتضح ذلؾ في الجدوؿ التالي:
خذول ( ).لًُخ ( )Uنًزىططٍ ررت درخبد غالة انًدًىعزٍُ انزدزَجُخ وانعبثطخ فٍ
انمُبص انجعذٌ نًمُبص انزُظُى االَفعبنٍ انًعزفٍ
انجعذ
يزالجخ
االَفعبالد
لجم االخزجبر
انًسبفظخ
عهً انززكُش
أثُبء االخزجبر
انزسكى
ثبالَفعبالد
ثعذ االخزجبر
انذرخخ انكهُخ

االَسزاف يزىطػ
انًدًىعخ ٌ انًزىطػ
انًعُبرٌ انزرت

يدًىع
انزرت

انزدزَجُخ 1..1 11

1.99

14.21

142.1

0.0

1...

2.11

42.11

انزدزَجُخ 10.. 11
انعبثطخ 1..1 9

1.1.
1...

14.21
2.11

142.1
42.11

1.111

انزدزَجُخ 14.. 11
انعبثطخ 9.11 9

1.94
1.0.

14.21
2.11

142.1
42.11

1.111

..01

انزدزَجُخ 44..1 11
انعبثطخ .9.11 9

..10
1...

14.21
2.11

142.1
42.11

1.111

...9

انعبثطخ 9

يعبيم يبٌ
وَزًُ U

لًُخ Z

انذالنخ

زدى
انزأثُز

1.111

..01

دانخ

1.0.

..01

دانخ

1.0.

دانخ

1.0.

دانخ

1.02

إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات طالب
يتضح مف الجدوؿ ( )3وجود فروؽ دالة
ً
المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس التنظيـ االنفعالي المعرفي
وأبعاده ( مراقبة االنفعاالت قبؿ االختبار ،والمحافظة عمى التركيز أثناء االختبار ،والتحكـ
باالنفعاالت بعد االختبار) ،وىى دالة عند مستوى ( )1.19لصالح طالب المجموعة
التجريبية ،كما تراوحت قيمة حجـ األثر باستخداـ القانوف (قسمة قيمة  Zعمى جذر  )Nما
بيف ( ،)1.86( ،)1.85مما يعني أف مف ( )%85إلى ( )%86مف تبايف درجات طالب
المجموعة التجريبية في القياس البعدي لمتنظيـ االنفعالي المعرفي يعود ألثر التدريب عمى
بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار وىذه القيـ تشير لحجـ تأثير كبير.
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وتتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع ما توصؿ إليو بحث أبو زيد ( )2197وىو فاعمية التدريب
عمى اليقظة العقمية كمدخؿ سموكي جدلي في خفض صعوبات التنظيـ االنفعالي المعرفي،
وبحث كؿ مف ) Enríquez, et al. (2017الذي توصؿ إلى أف البرنامج القائـ عمى الذكاء
االنفعالي أدى إلى تحسيف التنظيـ االنفعالي المعرفي ،وبحث كؿ مف

Chiodelli et

) al.(2018الذي توصؿ إلى أف التدخؿ القائـ عمى اليقظة الذىنية أدى إلى تحسيف التنظيـ
االنفعالي المعرفي.
ويرجع الباحث تحسيف التنظيـ االنفعالي المعرفي لدى طالب المجموعة التجريبية إلى
التدريب عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار الذي أتاح ليـ الفرصة إلتقاف المياـ التي تتـ
قبؿ وأثناء وبعد االختبار ،وكيفية اإلجابة عمى األنواع المختمفة لألسئمة ،وادارة وقت االختبار،
وتجنب الخطأ وتخميف اإلجابة ،والتفكير االستنباطي المنطقي ،مما جعميـ يشعروف بالسيطرة
عمى الموقؼ االختباري ،وزاد مف مقدرتيـ عمى فيـ خصائص وصيغ االختبار لمحصوؿ عمى
درجات أعمى ،فجعميـ يخططوف لمتفكير في الخطوات الواجب اتخاذىا لمتعامؿ مع االختبارات،
ويركزوف عمى الخبرات االيجابية التي تتعمؽ باالختبار بد ًال مف التفكير في الخبرات السمبية،
والتوقؼ عف لوـ أنفسيـ أو اآلخريف بسبب فشميـ في أداء االختبار ،واعادة توجيو االستثارة
االنفعالية وتعديميا خالؿ التعامؿ مع المواقؼ الضاغطة التي كانوا يتعرضوف ليا خالؿ أداء
االختبار وذلؾ جعميـ قادريف عمى مراقبة وتقييـ وتعديؿ ردود األفعاؿ االنفعالية ،مما أظير
تحس ًنا خالؿ األداء في القياس البعدي لمقياس التنظيـ اال نفعالي.

الفزض الجاىي :ينص ىذا الفرض عمى أنو " :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

متوسطي رتب درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس
الضجر األكاديمي لصالح طالب المجموعة التجريبية " .والختبار صحة ىذا الفرض تـ
استخدـ اختبار ماف ويتنى  Mann Whitneyلألزواج غير المتماثمة لبحث داللة الفروؽ
بيف متوسطي رتب درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس
الضجر األكاديمي ،ويتضح ذلؾ في الجدوؿ التالي:
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خذول ( )4لًُخ ( )Uنًزىططٍ ررت درخبد غالة انًدًىعزٍُ انزدزَجُخ وانعبثطخ فٍ
انمُبص انجعذٌ نًمُبص انعدز األكبدًٍَ
البعد

المجموعة

انزدزَجُخ
انًُهبج
انعبثطخ
انزدزَجُخ
غزق
انزذرَض انعبثطخ
انزدزَجُخ
انزمىَى
انعبثطخ
انًشبركخ انزدزَجُخ
فٍ األَشطخ انعبثطخ
انذرخخ انزدزَجُخ
انكهُخ
انعبثطخ

ف

المتوسط

11
9
11
9
11
9
11
9
11
9

10..
...2
14.4
.1.2
12.1
.1.0
11.2
19..
20..
09..

االنحراؼ متوسط
المعياري

الرتب

1..
1.4
1.0
1.2
1.2
..1
1.1
1.4
..0
...

2.21
12.1
2.21
12.1
2.21
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حجـ
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1.111

 ...9دانخ 1.02

1.111

 ..01دانخ 1.0.

1.111

 ...9دانخ 1.02

1.111

 ..01دانخ 1.0.

1.111

 ...0دانخ 1.04

ػائيا بػػيف متوسػػطي رتػػب درجػػات طػػالب
يتضػػح مػػف الجػػدوؿ ( )4وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػ ً
المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػي القيػػػاس البعػػػدي لمقيػػػاس الضػػػجر األكػػػاديمي وأبعػػػاده
المتمثمػة فػػي "المنيػاج" ،و"طػػرؽ التػدريس" ،و"التقػػويـ" ،و"المشػاركة فػػي األنشػطة" وىػػى دالػػة
وموجبة عند مستوى ( )1.19لصالح طالب المجموعة التجريبية ،وأتضح ذلؾ خػالؿ انخفػاض
متوسط درجات الضػجر األكػاديمي لػدى طػالب المجموعػة التجريبيػة عنػد مقػارنتيـ بالمجموعػة
الضػابطة ،كمػػا تراوحػت قػػيـ حجػػـ األثػر باسػػتخداـ القػانوف (قسػػمة قيمػػة  Zعمػى جػػذر  )Nمػػا
بػػيف ( ،)1.86( ،)1.84ممػػا يعنػػي أف مػػف ( )%84إلػػى ( )%86مػػف تبػػايف درجػػات طػػالب
المجموعػػة التجريبيػػة فػػي القيػػاس البعػػدي لمضػػجر األكػػاديمي يعػػود ألثػػر التػػدريب عمػػى بعػػض
استراتيجيات تناوؿ االختبار ،وىي قيـ تشير لحجـ تأثير كبير.
وتتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع ما توصؿ إليو بحث كؿ مف ) Nett, et al. (2011وىو أف
التدريب عمى استراتيجية التأقمـ أدى إلى خفض الضجر األكاديمي.
ويرجع الباحث خفض مستوى الضجر األكاديمي في القياس البعدي لدى طالب
المجموعة التجريبية إلى التدريب عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار الذي غير نظرتيـ
إلى المناىج الدراسية مف أنيا عامؿ مسبب لمضجر األكاديمي ،إلى ضرورة التركيز خالؿ
االستذكار عمى مواضع األسئمة ،وصياغتيا والتفكير في كيفية اإلجابة عنيا ،وكذلؾ دفعيـ
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إلى المشاركة الجادة في المحاضرات مف خالؿ التفاعؿ والتركيز عمى التفكير في صياغة
أسئمة مختمفة األنواع تتعمؽ بما يتـ شرحو ،واالستفسار عف كيفية اإلجابة عنيا بكفاءة،
وحولوا األفكار والمعتقدات الالعقالنية بخصوص إعادة وتكرار شرح األساتذة مف أنو عمؿ
يثير الضج ر األكاديمي إلى أنو عمؿ مفيد يساعدىـ عمى استيعاب وتوضيح لألجزاء الصعبة،
وأصبحوا ينتيزوف فرصة األ وقات بيف المحاضرات لتبادؿ األفكار والمناقشات مع الزمالء
إليجاد حموؿ لألسئمة التي يعجزوف عف حميا ،فتحسنت العالقات االجتماعية بينيـ وتغير
تفكيرىـ إلى مشاركة زمالئيـ في األنشطة الجامعية ،وكذلؾ فإف تدريبيـ عمى كيفية تناوؿ
أسئمة االختبارات جعميـ يغيروف وجية نظرىـ أف وقت االختبار يثير الضجر األكاديمي لدييـ،
إلى أنو يجب االنيماؾ خالؿ اإلجابة في االختبارات ،والتفكير في كيفية اإلجابة عنيا بدقة
وميارة ،وعدـ التفكير في طوؿ األسئمة أو صعوبتيا ،وأنو يجب إدارة وقت االختبار ،وتجنب
األخطاء وتخميف اإلجابة الصحيحة ،والتفكير االستنباطي المنطقي ،مما قضى عمى الشعور
بالضجر األكاديمي خالؿ أداء االختبار ،وبذلؾ أصبحوا يشغموف تفكيرىـ بالمياـ بصورة
مستمرة ،ويديروف أوقاتيـ سواء داخؿ المحاض ارت أو خارجيا ،وأصبحوا ال يعانوف مف الفراغ،
منخفضا في القياس البعدي.
بؿ وجدوا ما يفعمونو ،مما أظير مستوى الضجر األكاديمي
ً

الفزض الجالح:

ينص ىذا الفرض عمى أنو " :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعي لمقياس
التنظيـ االنفعالي المعرفي".
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ويمككسوف  Wilcoxonلألزواج
المتماثمة ،والجدوؿ ( )5يوضح النتائج المرتبطة بيذا الفرض.
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خذول (َ )2زبئح زظبة لًُخ " "Zنًزىططٍ ررت درخبد غالة انًدًىعخ انزدزَجُخ فٍ انمُبطٍُ
انجعذٌ وانززجعٍ نًمُبص انزُظُى االَفعبنٍ انًعزفٍ وأثعبدِ
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غُز
دانخ

غُز
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إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات طالب
يتضح مف جدوؿ ( )5عدـ وجود فروؽ دالة
ً
المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعي لمقياس التنظيـ االنفعالي المعرفي وأبعاده
المتمثمة في مراقبة االنفعاالت قبؿ االختبار ،والمحافظة عمى التركيز أثناء االختبار ،والتحكـ
باالنفعاالت بعد االختبار ،وبذلؾ تـ قبوؿ الفرض الثالث.
تتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصؿ إليو بحث الرفاعي ( )2199وىو فاعمية البرنامج
المعرفي السموكي في استمرار تحسيف التنظيـ االنفعالي المعرفي خالؿ القياس التتبعي ،وبحث
عبدالحميد ( ) 2192الذي توصؿ إلى فاعمية البرنامج التدريبي لتنمية نظرية العقؿ في
استمرار تحسف التنظيـ االنفعالي المعرفي لدى أطفاؿ الحضانة خالؿ القياس التتبعي.
ويرجع الباحث استمرار تحسيف التنظيـ االنفعالي المعرفي خالؿ القياس التتبعي لدى
ُ
طالب المجموعة التجريبية إلى التدريب عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار ،والتوعية
باإلجراءات التي تتـ قبؿ وأثناء وبعد االختبار ،الذي زاد مف إدراكيـ لكيفية التعامؿ مع األنواع
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المختمفة مف األسئمة ،وكيفية إدارة وقت االختبار ،وتجنب األخطاء التي يمكف أف يقعوا بيا،
والتكفير االستنباطي المنطقي ،وتخميف اإلجابة الصحيحة ،مما تسبب في تحويؿ االنفعاالت
السمبية مثؿ القمؽ والتوتر والخوؼ والغضب ولوـ الذات واآلخريف التي كانت تظير نتيجة
التفكير في االختبارات أو نتيجة الحصوؿ عمى درجات منخفضة إلى انفعاالت إيجابية تزيد مف
دافعيتيـ لألداء األفضؿ في االختبار ،ولعؿ شعور طالب المجموعة التجريبية بذلؾ التحسيف
في التنظيـ االنفعالي المعرفي ،وجييـ إلى تكرار ما تـ التدريب عميو حتى بعد انتياء
الجمسات التدريبية وذلؾ لمتحكـ بانفعاالتيـ لتجنب الضرر المحتمؿ مف المواقؼ الضاغطة
بطيئا خالؿ االختبار ،مما جعميـ يستمروف في إعادة
التي تضر بالذاكرة وتجعؿ تفكيرىـ
ً
التفكير اإليجابي عند شعورىـ بالضغوط النفسية ،وزاد مف قوة تحمميـ ودفعيـ إلى االستمرار
في مراقبة وتقويـ وتعديؿ االنفعاالت عند شعورىـ باالنفعاالت السمبية ،وىو ما اتضح خالؿ
القياس التتبعي لمقياس التنظيـ االنفعالي المعرفي.

الفزض الزابع:

ينص ىذا الفرض عمى أنو" :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعي لمقياس
الضجر األكاديمي".
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ويمككسوف  Wilcoxonلألزواج
المتماثمة ،والجدوؿ ( )6يوضح النتائج المرتبطة بيذا الفرض.
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خذول (َ ).زبئح زظبة لًُخ " "Zنًزىططٍ ررت درخبد غالة انًدًىعخ انزدزَجُخ فٍ انمُبطٍُ
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إحصائيا بيف متوسطي رتب درجات
يتضح مف الجدوؿ ( )6عدـ وجود فروؽ دالة
ً
مقياس الضجر األكاديمي وأبعاده المتمثمة في "المنياج" ،و"طرؽ التدريس" ،و"التقويـ"،
و"المشاركة في األنشطة" لدى طالب المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعي،
وبذلؾ تـ قبوؿ الفرض الرابع.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصؿ إليو بحث مظموـ ( )2194وىو أف البرنامج اإل رشادي
أدى إلى استمرار خفض الضجر األكاديمي خالؿ القياس التتبعي ،وبحث الفقي ()2196
الذي توصؿ إلى فاعمية اإل رشاد التربوي في استمرار خفض مستوى الضجر خالؿ القياس
التتبعي.
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ويرجع الباحث استمرار مستوى الضجر األكاديمي المنخفض خالؿ القياس التتبعي إلى
ُ

التدريب عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار الذي اعتمد عمى توعية الطالب بكيفية
االستعداد لالختبار وتنظيـ أوقاتيـ ،وكيفية اإلجابة عف األ نواع المختمفة مف األسئمة التي
تتطمب مستوى مرتفع مف الدقة واالنتباه ،وتجنب األخطاء والتفكير االستنباطي المنطقي وادارة
وقت االختبار ،تخميف اإلجابة الصحيحة ،مما جعميـ متفاعميف بصورة مستمرة ،وأصبح لدييـ
ىدؼ يسعوف إليو ىو االستعداد لالختبار واجتيازه بتفوؽ ،وذلؾ منحيـ شحنة مف النشاط
قضت عمى فكرة تيويؿ الصعوبات التي كانت تقابميـ في االختبارات ،ولعؿ انشغاليـ باالجتياد
في ىذا النشاط جعميـ يستثمروف أفكارىـ ،ويستخدموف مياراتيـ لفيـ ما يشرحو األساتذة،
مما قضى عمى الشعور بالرتابة في المقررات أو المحاضرات وخالؿ االستذكار ،وشعورىـ أف
جميع األياـ متشابية ،وجعميـ يشعروف أنيـ مسؤوليف عف تعميـ أنفسيـ وتحسيف مستواىـ
الدراسي ،ولعؿ شعور طالب المجموعة التجريبية بالتغير اإليجابي في المستوى التحصيمي
خالؿ األداء في االختبار النصفي ،ووجييـ إلى التفكير في تطبيؽ ما تـ التدريب عميو بعد
انتياء الجمسات التدريبية ،وينشغموف ويجتيدوف في االستذكار وبالتالي أصبحوا ال يشعروف
بالضجر األكاديمي ،وىو ما أتضح خالؿ القياس التتبعي لمقياس الضجر األكاديمي.

التوصيات:
– إعػػػادة النظػػػر فػػػي التقػػػويـ وأسػػػاليبو بالمرحمػػػة الجامعيػػػة ،ومراعػػػاة التنويػػػع فػػػي أسػػػئمة
االختبػػارات ،واالىتمػػاـ بػػالمقررات الدراسػػية فػػي المرحمػػة الجامعيػػة وربطيػػا بالمسػػتقبؿ
الميني لمطالب ،وتبني طرؽ تدريس تعتمػد عمػى الوسػائؿ التكنولوجيػة الحديثػة بيػدؼ
زيادة التفاعؿ والتواصؿ بيف األساتذة والطالب وتقميؿ الشعور بالضػجر األكػاديمي لػدى
الطالب.
 االىتمػػاـ بتنويػػع األنشػػطة داخػػؿ الجامعػػة لتتناسػػب مػػع ميػػوؿ جميػػع الطػػالب لخفػػضالشعور بالضجر األكاديمي لدييـ.
– تزويػػػد طػػػالب الجامعػػػات منخفضػػػي التنظػػػيـ االنفعػػػالي المعرفػػػي بػػػدورات تدريبيػػػة عػػػف
استراتيجيات تناوؿ االختبار.
 عقػػد ورش عمػػؿ ونػػدوات لمطػػالب عػػف كيفيػػة توظيػػؼ اسػػتراتيجيات التنظػػيـ االنفعػػاليالمعرفي اإليجابية قبؿ وأثناء وبعد االختبارات.
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 توعية أعضػاء ىيئػة التػدريس بالجامعػات باسػتخداـ اسػتراتيجيات تنػاوؿ االختبػار خػالؿالشرح ،لتحسيف المستوى األكاديمي لطالبيـ.
 توفير مقررات لطالب كميػات التربيػة عػف كيفيػة تنميػة ميػارات تنػاوؿ االختبػار وتحسػيفالتنظيـ االنفعالي المعرفي وخفض الضجر األكاديمي لدى طالب المدارس.
 عقد ورش عمؿ وندوات ألوليػاء األمػور عػف كيفيػة خفػض الضػجر األكػاديمي وتحسػيفالتنظيـ االنفعالي المعرفي لدى أبنائيـ.

البحوخ املقرتحة:
-

فعاليػػة التػػدريب عمػػى بعػػض اسػػتراتيجيات تنػػاوؿ االختبػػار فػػي قمػػؽ االختبػػار لػػدى طػػالب
الجامعة.

-

فعاليػػػة برنػػػامج قػػػائـ عمػػػى اسػػػتراتيجيات التنظػػػيـ االنفعػػػالي المعرفػػػي فػػػي الثقػػػة بػػػالنفس
والدافعية لإلنجاز األكاديمي لدى طالب الجامعة.

-

فاعمية تدريب معممي مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي عمػى بعػض اسػتراتيجيات تنػاوؿ االختبػار
في التفكير الناقد لدى طالب الجامعة.

 فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ بالمعب في الضجر األكاديمي لدى تالميذ المرحمةاالبتدائية.
 فاعمية التدريب عمى بعض استراتيجيات تناوؿ االختبار في التسويؼ األكاديمي لدىالطالب المضجريف أكاديمياً بالجامعة.
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