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 ملخص الدراسة
وكـــل مـــ  لقختبـــار  ىـــدات الدراســـة رلـــل معراـــة العق ـــة بـــي  ال مـــ  المعراـــ   

 .األمل والتفكير المست بم 
 بالفر ـة (طالبـا وطالبـة 081طالبـا وطالبـة   808وتكونت عينـة الدراسـة مـ    

 22. و عامــا 80,02متوســط عمــرىز الزمنــ   ،الثالثــة والرابعــة مــ  شــع  مختمفــة
 .عاما بكمية التربية بالعريش82,18 ، متوسططالبا وطالبة( بالدراسات العميا

ـــر المســـت بم  مـــ   ـــار وم يـــاس التفكي ـــاس ال مـــ  المعراـــ  لقختب وباســـتخداز م ي
، وترجمـة الباثثـة (Snyder et al,2002)رعـداد الباثثـة وم يـاس االمـل مـ  رعـداد 

 :رلل توصمت الدراسة
وكــــل مــــ  األمــــل وجــــود عق ــــة دالــــة رثصــــاميا بــــي  ال مــــ  المعراــــ  لقختبــــار  -

 .والتفكير المست بم 
و  دالة رثصاميا بي  متوسط  درجات الطـق  األكبـر سـنا والطـق  وجود ار  -

 .فكير المست بم  لصالح األكبر سنااألصغر سنا ا  األداء عمل م ياس الت
وجود ارو  دالة رثصاميا بي  متوسط  درجات الطـق  األكبـر سـنا والطـق   -

صـغر األ األصغر سنا ا  األداء عمل م ياس ال مـ  المعراـ  لقختبـار لصـالح
 .سنا

عـــدز وجـــود اـــرو  دالـــة رثصـــاميا بـــي  متوســـط  درجـــات الطـــق  األكبـــر ســـنا  -
 واألصغر سنا ا  األداء عمل م ياس األمل .
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Abstract 

 

Cognitive Anxiety of the Test and its Relation to Hope 

and Future Thinking 
 

Dr. Nabila  Abdalraoof  Shorrab 

 

The study aimed at identifying the relationship between the 

cognitive anxiety of the test and all the hope and future 

thinking. 

The study sample consisted of 212 students (124 students) 

in the third and fourth divisions of different people. Their 

average age was 21.18 years. And (88 students) in 

postgraduate studies, average 28.09 years at the Faculty of 

Education in Arish. 

Using the cognitive anxiety scale for the test and the 

measure of future thinking prepared by the researcher and the 

measure of hope (Snyder et al., 2002) and the translation of 

the researcher. 

The study concluded: 

- There is a statistically significant relationship between 

cognitive anxiety of the test and both hope and future 

thinking. 

- There are statistically significant differences between the 

average scores of older students and younger students in 

performance on the scale of thinking for the benefit of 

the older. 

- There were statistically significant differences between the  

     average scores of older students and younger students 

in performance on the cognitive anxiety scale of the test 

for the benefit of the younger. 

- There were no statistically significant differences between 

the  average scores of older and younger students in 

performance on   the scale of hope. 
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  ::  مقــــــــدمــــــــةمقــــــــدمــــــــة
لعــالز اليــوز ن ــقت نوعيــة  اــ  مختمــل المجــاالت ورلــ  بف ــل التطــور يشــيد ا

ـــع المراثـــل  ـــاثثي  االىتمـــاز بخريجـــ  جمي ـــرح يمزمنـــا كب ـــ  المـــرىل ،األمـــر ال الت ن
التعميميـة لم ابمـة اثتياجــات مجتمـع المسـت بل ، وعمــل الـر ز مـ  رلــ  تظـل ظــاىر  

ًثر  تــــلثيراد بالغــــاد عمـــل األداء األكــــاديم  لممتعممــــي  اــــ  مختمــــل   مـــ  االختبــــار مــــ
 المراثل التعميمية .

أ  التفكيـر   (MacLeod & Conway, 2007)كونـواحوأظيـرت دراسـة ماكمويـد و 
وات المست بمــــــــــــــ  االيجــاب  عنصــراد ميمــاد لــسراد  النفســية ، وأنــو يــوار لممــتعمز األد

د يلخـرو  و تـا . كمـا أشـارت الدراسـات رلـل أ  األاـراالمناسبة لمنجاح اـ  المسـت بل
م  ثياتيز اليومية لمتخطيط  ولمتفكير بالمست بل  سواء كانت أمور ثياتية  صير  
ـــل الدراســـة األكاديميـــة والوظيفـــة  األمـــد مثـــل مـــارا نفعـــل  ـــدا   أو بعيـــد  األمـــد مث

ًثر عمل سعادتنا ونجاثنا  .(Atanee, 2008, 295)المينية وتم  األمور ت
لثاليـة أ  التفكيــر المسـت بم  ىــو أمـل المــتعمز ومـ  ىـرا المنطمــ  تـرر الدراســة ا

، ل تصثيح تفكيره ع  مو ل االختباررلل  د يث   ايو أىدااو متجاوزا بو وباألم
  نفســية وبالتــال  يجيــز المــتعمز مو ــل االختبــار تجييــزاد معرايــاد صــثيثا بكــل رراد

 وىمة لتث ي  أممو لمغد.
كـق بي  ال مـ  المعراـ  لقختبـار و لرا تسعل الدراسة الثالية رلل دراسة العق ة 

 .م  التفكير المست بم  واألمل
  : مشكمة الدراسة 

، ومــ   يــر المــللول أ  تجــد بــار تثــدياد كبيــراد لــدر المتعممــي يمثــل  مــ  االخت
ًثر عمــل  رال ولديــو درجــة مــ   مــ  االختبــارطالبــاد ي تــر  مــ  االمتثانــات  ثيــي يــ

ت تفــرض نفســيا اــ  كــل مو ــل رشــكالية مازالــ األداء االكــاديم  تــلثيراد بالغــاد وىــره
، رال أ  تفســـير تمـــ  الظـــاىر  يـــرى  داممـــا رلـــل الجانـــ  االنفعـــال  وكـــل  اختبـــارح
را كانــت كــرل ، اــلي  دور الع ــل الظــاىر  . بيــد أ  المتعمــ  اــ  ظــاىر  انفعاليــة  واك
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، أل  التفكيـــر اـــ  شـــ ء مـــا ال د أ  أســـاس ثـــدوي ال مـــ  ىــو التفكيـــرالمو ــل يجـــ
نمــا ىــ  مصــيد  لمتفكيــر وتعــد يعنــ  أ نــو صــثيح أو ســيثدي ايــره ليســت ث ي ــة واك

ًية األشياء ،لرا اإ  المتعمز يج  اال ي ع ا  مثل ىـرا  طري ة سمبية  ير عادلة لر
ًكد أ  اختبـار يتثدر ايو أاكاره ألنيا م  صنعو المو ل وأ  يفكر بشكل ، وىرا ي

ومسـتور  دراتـو ويترجميـا ع مـو رلـل  ال م  اختباراد معراياد يعتمد عمل تفكير المـتعمز
 .لموا ل ال ا طة وخاصة االمتثاناتشعور يظير ا  صور   م  ارتبط با

ب ـرور  التوجـو المسـت بم  نثـو  (Stober & Pekrum, 2004)وأوصـت دراسـة 
ــــيدا بـــار مـــ  منظـــور عمـــز الـــنفس المعراـــ  دراســـة  مـــ  االخت ــــد اـ  ،ـا ســـب لمـــوتلكـ ــ

 (Domaradzka & Małgorzata, 2018) ـــالجورزاتاما و سـة دوماراديزكـتوصـمت درا

   ساسيا ا   م  االختبار . أأ  البعد المعرا  مكونا  لال
والمعرول أ  المتعممي  الم بمي  عمل أداء االختبارات يكو  لدييز األمل ا    
نتو ــع  ، وبالتــال فشــل بــل النجــاح والتفــو   ايمــا بعــد، وال يتمنــو  ال يــ  أىــداايزتث

   منو وا  أداء االختبار يثدي  م ا معرايا صثيا يث ا أ  األمل ا  النجاحم دم
 والمين  ايما بعد.  لالمتعمز الت دز األكاديم

رلــل أ  األمــل منبــ  ب مــ  االختبــار  (Denizli, 2004)وتوصــمت دراســة دنميــزح
وأوصـــت الدراســـة ب ـــرور  ت ـــمي  األمـــل اـــ  بـــرامد تخفيـــل  مـــ  االختبـــار لـــدر 

 عة ألنو ي مل منو ويثس  األداء األكاديم  . طق  الجام
رلـــل أ  الطـــق  روح  (Goets et.al,2007)وتوصـــمت دراســـة جـــوتز و خـــرو 

ختبــار ال ــدر  المرتفعــة اــ  االســتدالل المجــرد كــانوا أكثــر اســتمتعا بــاألداء عمــل اال
بينمـا سـيطر ال مـ  والغ ـ  عمـل الطـق  روح ال ـدر   ،التثصيم  ا  الريا يات

، وأوصــت الدراســة ب ــرور  دالل المجــرد أثنــاء أداء االختبــار ــة اــ  االســتالمنخف
دراســة األمــل أثنــاء أداء االختبــارات لــدر الطــق  روح ال ــدرات المعرايــة المرتفعــة 

ًية استكشااية لبيا  م  .در تلثير األمل عمل  م  االختباروالمنخف ة ورل  كر
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راد روح األمــل المرتفــع أ  األاــ (Lopez et al,2008,38 )وأو ـثت دراســة   
 البــا مــا يف ــمو  األىــدال بعيــد  األمــد وىــز أكثــر مــيقد لمت ــدز اــ  األداء خاصــة 
عنـــدما تكـــو  األىـــدال ميمـــة وتـــواجييز ع بـــات ايظيـــر ردرا  الفـــرد اـــ  ثـــديثيز 

يمكنن  أ  أاعـل ىـرا" ،" لـ  اتخمـل عـ  ر  " ،وبـرل  يـتز الثفـاظ " :مثل االيجاب 
 تفكير عند مواجية الموا ل الصعبة . عمل األمل بسب   و  ال

مـــا يثدثـــو مـــ   مـــ  لـــدر ويعـــد مو ـــل االختبـــار أثـــد ىـــره الموا ـــل الصـــعبة و و 
األمـل يعنـل ردرا  الفـرد لطبيعـة  لمواجيتو ب و  التفكير المتمثمـة اـاإ  المتعممي ، 

ثـــداي تو عـــات ايجابيـــة تســـاعد  ، الفـــرد عمـــل الم ـــ   ـــدما نثـــو الت ـــدزالمو ـــل واك
عنــو تفكيــراد مســت بمياد  عــ  االختبــار  م ــا معرايــا مر وبــا وبالتــال  ينــتدايصــبح  م ــو 

 .ايجابياد 
ونستنتد مما سب  أ  الدراسة الثالية تتفـ  مـع التوجيـات التـ  تنـادح ب ـرور  

عمــل  وجســمانياد  تنــاول ال مــ  المعراــ  لقختبــار لمــا لــو مــ  تــلثير بــال  األثــر نفســياد 
لمختمفـــة وىـــرا يـــدعونا نثـــ  البـــاثثي  اـــ  عمـــز المتعممـــي  اـــ  المراثـــل التعميميـــة ا

ـــنفس ب ـــارال ـــ  االختب ـــاول ظـــاىر   م ـــلثر ب ـــدرات   ـــرور  تن ـــا يت ـــا معراي ـــاره  م  باعتب
ًثر عمــل توجيــو  ــ المــتعمز المعرايــة وبطري ــة تجييــزه لممو ــل  وبالتــال  نتو ــع أ  ي

 نثو المست بل .
راـ  لقختبـار وكـقد لرا تتو ـع الدراسـة الثاليـة وجـود عق ـة دالـة بـي  ال مـ  المع

 م  األمل والتفكير المست بم  .
 : تساؤالت الدراسة 
 ىل توجد عق ة بي  ال م  المعرا  لقختبار واألمل   -
 ىل توجد عق ة بي  ال م  المعرا  لقختبار و التفكير المست بم    -
ىل توجد ارو  بي  الطق  األكبر سنا والطق  األصـغر سـنا اـ  متغيـرات  -
 سة  الدرا
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 أهداف الدراسة :
 تهدف الدراسة إلى ما يمي :

 دراسة العق ة بي  ال م  المعرا  لقختبار واألمل والتفكير المست بم  . -
دراسة الفرو  بي  الطـق  األكبـر سـنا والطـق  األصـغر سـنا اـ  متغيـرات  -
 .الدراسة
 : أهمية الدراسة 
ــز عــدز وجــود دراســات ســاب ة عمــ  المســتوح العربــ  واأل-0 جنبــ    اــ  ثــدود عم

 الباثثة ( تناولت متغيرات الدراسة .
 أىمية تصميز برامد لتعزيز األمل والتفكير المست بم  لدر طق  الجامعة.   -8

أىميـــة الشـــريثة العمريـــة التـــ  اجريـــت عمييـــا الدراســـة وىـــ  المرثمـــة الجامعيـــة -3
 .الفرد ثل الثرجة واليامة ا  ثيا والدراسات العميا والت  تعتبر م  المرا

ت ـــديز م ـــاييس لكـــل مـــ  ال مـــ  المعراـــ  لقختبـــار والتفكيـــر المســـت بم  لممكتبـــة -1
 العربية. 

 الدراسة : مفاهيم 
 Cognitive Anxiety Testالقمق المعرفي لالختبار

ـــو الباثثـــة :     التفكيـــر االيجـــاب  اـــ   ـــدر  المـــتعمز عمـــل رد الفعـــل تجـــاه تعرا
   أىدااو .مو ل االختبار واالستفاد  منو ا  تث ي

 Hopeاألمل : 

التو عات اإليجابية األمل :  (Snyder et al,1991)يعرل سنايدر و خرو    
  (in Arnau et al.2007.45 )لتث ي  اليدل

  Future Thinkingالتفكير المستقبمي : 
ختيـــار  ـــدر  الفـــرد عمـــل ت ـــديز عـــدد مـــ  االســـتجابات الفعالـــة لممو ـــل الم مـــ  وا

 (. 75، 8102 مثمد الدرابكو،ليةأا ل االستجابات اعا
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة :
 ويت م  ثقي مباثي وىل :

 : القمق المعرفي لالختبارأوالا 
عــرل  مــ  االختبــار المعراــ  بلنــو ردود الفعــل المعرايــة الفرديــة تجــاه موا ــل   

األاـــــراد الت يـــــيز أو الثـــــوار الـــــداخم  لمفـــــرد بشـــــل  موا ـــــل الت يـــــيز ، ويظيـــــر لـــــدر 
 مستويات مرتفعة م  ال م  المعرا  لقختبار نتيجة :

 النظر ا  عوا   الفشل. -          .        م ارنة أداء الفرد بل رانو -
 زياد  ال م  م  الت ييمات .   -انخفاض مستويات الث ة ا  األداء .        -
 عدز االستعداد لقختبارات . -

، األولــــل  ًثرا عمــــل أداء األاـــراد مــــ  نــــاثتي مــــونظـــر ل مــــ  االختبــــار باعتبـــاره 
 .الثانية باعتباره ثالة مو فيوو  باعتباره سمة تمثل الفرد

.(Cassady &Johnson, 2002,272)                                                

وتــرح الدراســة الثاليــة ا   مــ  االختبــار المعراــ  يظيــر نتيجــة التفكيــر اــ  مو ــل 
التفكيـر االيجـاب  اـ  وبالتال  ايو يمثل  در  المتعمز عمل رد الفعل تجـاه  االختبار

 مو ل االختبار واالستفاد  منو ا  تث ي  أىدااو .
واسر  م  االختبار المعرا   م  خقل النمورج   الت ميدح لمتداخل المعرا    

ع عـــ  طريـــ  اثـــص مجموعـــة كاممـــة مـــ  الوظـــامل المعرايـــة التـــ   ـــد تتـــداخل مـــ
:  ــعل ميــارات التشــفير والتخــزي ، ا ــق عمــا اء األمثــل عمــل ســبيل المثــالاألد

وأ ــثو النمــورج الت ميــدح لتفســير االختبــار المعراــ  لم مــ  بلنــو ال يثــدي تجميــد 
ــــ  المرتفــــع أثنــــاء و ــــع االختبــــار يثــــدي أ  جــــزءاد كبيــــراد مــــ   لــــ داء نتيجــــة ال م

ًثر  عل  در  الفردمعمومات االختبار لز تتز معالجتيا بشكل كاا  نتيجة  ، مما ي
   رل  عمل األداء األكاديم  لممتعممي  .

ومع توال  الدراسـات والبثـوي اـ  تنـاول تمـ  الظـاىر  المعرواـة ب مـ  االختبـار 
ا ــد تطــور وأصــبح اختبــارا لم مــ  المعراــ  مــ  خــقل نمــورج تجييــز المعمومــات ، 
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لـل عـدز ال ـدر  عمـل المعالجـة ثيي ارجعوا زياد  ال م  لدر االاراد أثناء االختبار ر
  (Zinder & Matthews, 2011, 15)معمومـات وأي ـا اسـترداد المعمومـاتالفعالـة لم

ال مــ  المعراــ  لقختبــار واألداء  (Cassady &Johnson,2002)وتناولــت دراســة 
األكاديم  سـعيا رلـل ت ـديز اختبـاراد جديـداد يركـز عمـل البعـد المعراـ  الختبـار ال مـ  

ومترية رات جود  م ارنة باختبارات ال م  الت ميدية .وتز ت ييز ال م  بخصامص سيك
طالبــا جامعيــا وتــز  يــاس  062باالختبــار الجديــد عمــل ثــقي م ــررات دراســية لــدر 

أي ا االستعداد المدرس  وأظيرت النتامد أ  الطق  األكثر  م ـا أ ـل اـ  مسـتور 
ـــ  المعراـــ  ارتب ـــبط ال م ـــثقي ،وارت ـــار االســـتعداد أداء الم ـــررات ال اطـــا ســـالبا باختب

المدرس  وأظيرت نتامد الدراسة أي ا أ  اختبار ال مـ  المعراـ  اتسـ  اـ  تكوينـو 
مع نمارج تجييز المعمومات والت يـيز المعراـ  وبوجـو عـاز خمصـت النتـامد رلـل أ  

 .   عمل اختبارات األداء األكاديم اختبار ال م  المعرا  لو تلثير سال
ـــت دراســـة جـــو  ـــرات االنفعاليـــة  (Goetzet. al, 2007)تز واخـــرو  وتناول الخب

المرتبطة باالختبار مثـل االسـتمتاع وال مـ  والغ ـ   ومـدر ارتباطيـا بال ـدر  عمـل 
طالبـا بالصـل السـادس بالمـدارس  8178الدراسة  االستدالل المجرد وتكونت عينة

ر التثصـــيل االلمانيـــة وتـــز ت ـــدير االنفعاليـــة لـــدر الطـــق   بـــل وأثنـــاء وبعـــد اختبـــا
االنفعاليــة أثنــاء أداء االختبــار اختمفــت  الريا ــ  وتوصــمت الدراســة رلــل أ  الخبــر 

اـــالطق  روح ال ـــدر  المرتفعـــة عمـــل االســـتدالل  ، واعتمـــدت عمـــل مســـتور الطـــق
، بينما سيطر ال م  والغ   عمـل الطـق  د كانوا مستمتعي  بإداء االختبارالمجر 

 مجرد .منخف   ال در  عمل االستدالل ال
 Hopeثانيا : األمل 
 مفهوم األمل :

األمل بلنو :عمميـة التفكيـر  (Snyder et al,2002,820)عراو سنايدر واخرو   -
 ا  أىدال مثدد  موجية نثو تث ي  ىره األىدال .
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األمـــل  بلنـــو: التو عـــات  (Snyder et al,1991)ويعـــرل ســـنايدر و خـــرو  -
            (in Arnau et al.2007.45 ). اإليجابية لتث ي  اليدل 

 نظرية األمل :
ل مل ثيي نظـر  نظرياد  تصوراد  (Snyder et al,2002)ـــرو  سنايدر و خــ  دز   

ر يبدأ ا  التفكيـ ، وا ا لرل  اإ  الفردممية ردراكية موجية نثو ىدلل مل بلنيا ع
 ـــد يـــد  المنـــال أو ، وىـــره األشـــياء  ـــد تكـــو  بعمتجيـــا نثـــو اليـــدل ألشـــياء ير بيـــا

وىـرا المعنـل  التو عات اإليجابية لتث ي  اليـدلأ  األمل يعن  . و تث   ا  د ام 
 Agencyال ــــو  ويشــــار رلييــــا بمصــــطمح  :يت ــــم  بعــــدي  معــــرايي  وىمــــا: األول

: عمـــل التثـــر  تجـــاه اليـــدل. والثـــان ويشـــير رلـــل الت ريـــر وااللتـــزاز الـــرح يســـاعد 
اعالة أو أكثر لموصول د طري ة ويشير رلل  در  الفرد عمل ريجا Pathwayالمسار

 ـل شــــامعي  ولكــــ  لــــيس داممــــارلــــل أ  بعــــدح األمــــ . وأشــــار "ســــنايدر"رلــــل أىدااــــو
ـــرح نمـــورج معراـــ  ل مـــل  ،يثـــدثا  ـــرل  أ ت رال أنيمـــا  ـــروريا  لثـــدوي األمـــل ل

"  ادح البعد وىو "تو ـع تث يـ  اليـدلمتعدد األبعاد وبرل  تخمص مـــــ  التصور اث
نما راح أ  ال   in Arnau et al,2007,45) و  والمسار يمثق  عناصرا  أساسيا  واك

األمـــل عمميـــة  (Snyder et al,2002,820)خـــرو  أوبـــرل  ال يعتبـــر ســـنايدر و 
نمـا يعتبـره نظـاز معراـ   دااعـ  متثـر  ، واالنفعـال نـاتد عـ   النظـاز –انفعالية  واك

 المعرا .
 ر  عمل :وطب ا لمنظرية يمثل األمل  و  بشرية تظير عند ال د

 و ع تصور وا ح ل ىدال. -
 تطوير استراتيجيات مثدد  لموصول رلل تم  األىدال .-
 .دااع الستخداز تم  االستراتيجياتالبدء ا  الثفاظ عمل ال -

 ش ء ير   الفرد ا  تجربتو أو صنعو  أرويمك  أ  يكو  اليدل 
(Lopez et al, 2008, 37)                                                            
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 األمل و النجاح األكاديمي 
عمميــة األمــل ميمــة جــدا ورات تــلثير  ــوح عمــل األداء األكــاديم   وأىتمــت    

وىـــدات رلـــل دراســـة عق ـــة األمـــل بالنجـــاح  (Snyder et al,2002)بـــرل  دراســـة 
األمــــد البعيــــد باإلنجــــاز األكــــاديم  ثيــــي رات أ  ال ــــدر  عمــــل األمــــل تنبــــ  عمــــل 

طالبــا وطالبــة تراوثــت أعمــارىز مــ   803، وتكونــت عينــة الدراســة مــ  ألكــاديم ا
 35، طالبــا 33طالبــا وطالبــة   51موعــات عامــا و ســموا رلــل ثــقي مج 02-80

طالبــة(  35، طالبــا31طالبــا وطالبــة  50مرتفــع ، طالبــة ( مثمــوا مجموعــة األمــل ال
( مثمــوا طالبــة 35بــا، طال37طالبــا وطالبــة   58توســطة، مثمــوا مجموعــة األمــل الم

( 0880مجموعــة األمــل المنخف ــة وباســتخداز م يــاس األمــل لســينادير واخــرو   
وتوصمت الدراسة رلل أ  األمل منب  بالنجـاح األكـاديم  وأ  الطـق  روح األمـل 
المرتفــع لــدييز ال ــدر  عمــل تثديــد أىــداايز بو ــوح وتفكيــرىز منصــ  عمــل الميمــة 

ل لـدييز عـدز و ـوح اـ  تثديـد أىـداايز وأوصـت األكاديمية بعكس منخف   األم
الدراسـة ب ــرور  أ  يتشــار  كـقد مــ  المعمــز والطـق  األدوار بشــكل يجعــل األمــل 

 .ا  ع وليز وداخل  اعات المثا راتبينيز ثيوح 
ويت ــح مــ  الدراســة الســاب ة  أ  األمــل يمثــل نظامــا معرايــا أساســو  عمميــة    

تو عــــات ايجابيــــة وىــــره التو عــــات نتيجــــة تفكيــــر اإلدرا  ،أل  الفــــرد باألمــــل يبنــــ  
ايجاب  ينتد عنو و ع بدامل ويتز اختيار البديل االيجاب  الرح يوجو نثو تث ي  

ًثر عمل األداء األكاديم  وت دمو  .   اليدل مما ي
 التفكير المستقبمي  :ثالثا

 مفهومه :
مثتممـة أو  ـدر  يشير التفكير المست بم  رلـل مخيمـة األثـداي المسـت بمية ال     

 .  (Tasi & Lin, 2016, 17)ل سيناريوىات مثتممة ا  المست بلالفرد عمل تخي
ـــل أ     ـــويعـــرل عم ـــديز عـــدد مـــ  االســـتجابات الفعالـــة ون ـــل ت  :  ـــدر  الفـــرد عم

 (. 75، 8102  مثمد الدرابكو،لممو ل الم م  واختيار أا ل االستجابات اعالية  
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 :نظريات تفسير التفكير المستقبمي 
طب ــــا لنظريــــة المســــتور البنــــام  اــــإ  المســــااة الزمنيــــة تغيــــر التمثيــــل الع مــــ    

ًدح رلـل تغييــر اــ  رد اعـل الفــرد تجــاه األثــداي  المعراـ  لــدر الفــرد لمعـالز، ممــا يــ
يــل ثياتــ  تخ ي كبيــر  اــ  المســت بل البعيــد  مثــلالمســت بمية عنــد التفكيــر اــ  أثــدا

ثيات  عمل المستور ال ريـ  يختمـل  اينا عند تخيل .بعد خمس سنوات م  األ (
التمثيــــل المعراــــ  عــــ  التخيــــل عمــــل المســــتور البعيــــد ،أل  اــــ  المســــتور ال ريــــ  
ســـيكو  ممموســـا بينمـــا اـــ  المســـتور البعيـــد ســـيكو  أكثـــر تجريـــدا ويســـتخدز خيالـــو 

 .  (Tasi & Lin, 2016, 177) بشكل  ير نمط  اح مبتكر
تور الســـعاد  ر  ايجابيـــة يزيـــد مـــ  مســـر  التطمـــع رلـــل التفكيـــر المســـت بم  بنظـــ  

 & MacLeod)، وبنــاء عميــو أرادت دراســة ماكمويــد ومونــواح النفســية لــدر األاــراد

Conway, 2007) دراسـتي  العق ـة مـا بـي  التفكيـر المسـت بم   أ  تختبر م  خقل
اإليجــــــاب  واإلراد  النفســــــية وارادت أ  تعــــــرل ىــــــل ي تصــــــر رلــــــ  عمــــــل التفكيــــــر 

ت  أز أنو أبعد م  رل  ومرتبط بالتمثيقت الع مية المعراية لممست بل  المست بم  الرا
امـــرأ ( متوســـط  11، رجـــل 11راشـــدا   21راســـة األولـــل مـــ  ، وتكونـــت عينـــة الد

( وباستخداز ميمة لم ـبط  07,5عاما وبانثرال معيارح  دره   12عمرىز الزمن  
 . (MacLeod & Byrne, 1996) الرات  ومياز ل ياس التفكيـر المسـت بم  مـ  رعـداد

 وىل تتطم  التفكير ا  المست بل خقل ثقي أو ات االسبوع الم بل بما ا  رل  
شـرطا  االول :  شر سنوات الم بمـة  وت ـمنت الميـازاليوز ، والسنة الم بمة،  والع

: يطمـ  مـ  األاـراد التفكيـر والثان  .ياء المست بمية الت  يتطمع رلييايسلل ع  األش
وم يــاس لــسراد  النفســية وتوصــمت الدراســة رلييــا(  ســت بمية ال يتطمعــو اــ  أشــياء م

األولل رلل وجود عق ة بي  التفكير المست بم  االيجاب  واالراد  النفسـية ومرجعيـا 
. أمــا الدراســة الثانيــة ايــدات رلــل تكــرار نتــامد رلــل رات الفــرد وليســت رلــل ا خــري 

الء  ةمــ  وتفتــرض الدراســالدراســة األولــل مــع عينــة مــ  مر ــل بمــرض طفي أ  ىــ
المر ل لدييز  عل ا  اإلدار  النفسية وبالتال  نتو ع  عل ا  االيجابية نثو 
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( عامــا وباســتخداز أدوات 37مري ــا متوســط عمــرىز   12المســت بل وبمــ  عــددىز 
الدراســـة االولـــل توصـــمت الدراســـة رلـــل انخفـــاض ال ـــدر  عمـــل التفكيـــر الـــرات  نثـــو 

 . بط  بالتفكير المست بم  لدييزثير ل خري  مرتالمست بل وال يوجد تل
المــنيد ال ـامز عمــل التفكيــر  (Tasi & Lin, 2016)وتناولـت دراســة تلسـ  ولــ   -

المست بم  وتلثيره عمل التفكير المست بم  واالبتكارية لدر طـق  المدرسـة الثانويـة 
نوح  سـموا طالبـا وطالبـة بالصـل التاسـع الثـا 51العميا وتكونت عينة الدراسة مـ  

 36ة  ابطة وعددىز الثانيطالبا وطالبة و  31ريبية وعددىزلمجموعتي  األولل تج
د ي ــــة  17وباســــتخداز ثــــقي وثــــدت ألنشــــطة الــــتعمز مــــد  الوثــــد  طالبــــا وطالبــــة 

وباســتخداز  اممــة التفكيــر المســت بم  واختبــار تــورانس لمتفكيــر االبتكــارح توصــمت 
لتفكير المست بم  نمل االبتكارية والتفكير نثـو الدراسة رلل أ  المنيد ال امز عمل ا

 المست بل واستطاع الطق  أ  يعبروا ع  ثياتيز المست بمية بابتكارية .  
 رابعا: العالقة بين القمق المعرفي لالختبار واألمل والتفكير المستقبمي

أ  األاـراد مرتفعـ   (Lopez et al, 2008, 39)ركـرت دراسـة  لـوبز و خـرو     
الد  األمل  يسـعو كما أنيز يركـزو  عمـل النجـاح بعيـدا عـ  الفشـل عنـدما  .أكثر تفا

لتث يـــ  أىـــداايز .كمـــا أنيـــز لـــدييز الم ــــدر  عمـــل ثـــل المشـــكقت الثياتيـــة ألنيــــز 
 يدركو  اليدل األسمل م  الثيا  . 

 (Onwuegbuzie & Snyder, 2000كما أظيرت دراسة سنايدر و اونيوجبوز    -
واختبار الموا ل  رتفعاد وخاصة ا  مواا  التنااسييز  م اد مأ  منخف   األمل لد

الء الطــق  ال يلخــرو  تغريــة راجعــة عــ  ســب  الفشــل وكيــل  واســر رلــ  بــل  ىــ
ورلـ  عمـل عكـس روح األمـل المرتفـع يـدركو   يمك  تثسـي  اداميـز اـ  المسـت بل

نمـا يدرسـو  أسـبابو جيـد يعطونو و تاد كبيراد لمتفكير ايـوالفشل وال  لمو ـوع ا تـداركا واك
، لـــرا اـــإنيز أكثـــر انجـــازا وت ـــدما أكاديميـــا ويفكـــرو  بشـــكل مبتكـــر ايـــو مـــر  أخـــرر
al,2008 ,40)    ( in Lopez et. 
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 : تعقيب عام
عــدز وجــود دراســات ســاب ة عمــل المســتور العربــ  واألجنبــ   اــ  ثــدود عمــز  – 0

ليــة ممــا الباثثــة( تناولــت بشــكل مباشــر العق ــة بــي  متغيــرات الدراســة الثا
ًكد اىميتيا و رورتيا.  ي

أوصــت بعــض الدراســات ب ــرور  االىتمــاز باألمــل والتفكيــر المســت بم  لــدر  -8
 طق  الجامعة .

 خـــــــــرو  لســـــــــنايدر و  معظـــــــــز الدراســـــــــات عمـــــــــل م ـــــــــاييس األمـــــــــل اعتمـــــــــدت -3
 0880،8111،8118). 

مـ  نظـر رليـو عمـل أنـو اختمفت الدراسات اـ  نظرتيـا ل مـ  االختبـار ، امـنيز  -1
ظاىر  انفعالية والمسـتور البسـيط منـو ييسـر مو ـل االختبـار ومـنيز توصـل 
ـــ  االختبـــار ومـــنيز مـــ  راه  م ـــا  ـــل أ  البعـــد المعراـــ  مكونـــا أساســـيا ل م رل
معرايا وينتد عنو استجابات انفعالية وأنو مرتبط ب درات األاراد وكمما ارتفع 

ر  ى  ما تتبناىا الدراسة الثاليـة بـل   مـ  كا  ايجابيا ا  تلثيره  وتم  النظ
االختبـــار اساســـو الجانـــ  المعراـــ  وينشـــمو تفكيـــر الفـــرد وبالتـــال  ررا كانـــت 
از  درات الفرد الع مية المعراية مرتفعة اإ  التلثير االنفعال  الناتد ع  النظ

وداللتـو لـدر الطـق  مرتفعـ  ال ـدر    يجابيـارالمعرا  ل م  االختبار سيكو  
  مية الري  يركزو  ا  المو ل دو  االىتماز بش ء  خر . الع

مثتـــور م ـــاييس  مـــ  االختبـــار تركـــز عمـــل مفـــاىيز لدراســـات تنوعـــت عينـــة ا -
 بو وح رلل ال م  كمفيوز انفعال  ال م  والتوتر والعصبية وال غط وبالتال  تشير

ســـــاس تكـــــو  أح مفيـــــوز ىـــــو منظومـــــة تجييـــــز أوىـــــل نظـــــر   ـــــي ة رال أ  ا ـــــط 
ومــات نتيجــة التفكيــر وبالتــال  يجــ  توســيع النظــر  لمفيــوز  مــ  االختبــار واك  المعم

ة  مــــ  كــــا  اشــــير رلــــل البعــــد المعراــــ  مــــ  خــــقل مكــــو  "اال ــــطرا " اــــ   اممــــ
ا طرا  تعن  أ  ظيور ال م  ليس  كممة( و 0821االختبار  سبمبيرجر و خرو ،

كمفيوز مثمو مثل مفيوز يجابيا ا  المو ل وبالتال   اإ  ال م  المعرا  لقختبار ر
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الدااعيـة مطمــو  أ  يكــو  ب ـدر مســتور الدااعيــة المعتـدل  اــ  المو ــل االختبــارح 
النـاتد عـ  تفكيــر المـتعمز  وىــرا مـا تــراه الدراسـة الثاليــة نظـر  جديــد  لمفيـوز ال مــ  
المعرا  لقختبار وترح ا  األمل والتفكير المسـت بم  عنـدما يتفـاعق مـع بع ـيما 

 .معتدل الرح ييسر أداء المتعممي تور اليثدثا المس
 : فروض الدراسة 
 توجد عق ة ارتباطية دالة اثصامياد بي  ال م  المعرا  لقختبار واألمل . -
ـــي  ال مـــ  المعر  - ـــة دالـــة اثصـــامياد ب ـــار والتفكيـــر توجـــد عق ـــة ارتباطي اـــ  لقختب

 .المست بم 
( الدراســات العميــااد  نر ســاد بــي  طــق  الجامعــة األكبــيتوجــد اــرو  دالــة رثصــام -

ختبـــار واألمـــل ال مـــ  المعراـــ  لق  ( اـــالفر ـــة الثالثـــة والرابعـــةواألصـــغر ســـناد  
 .والتفكير المست بم 

 إجراءات الدراسة 
 :العينة (0

ـــــاد وطالبـــــة   808تكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــ   طالبـــــا وطالبـــــة  081طالبد
ـــــة  ،متوســـــط عمـــــرى ـــــة والرابعـــــة مـــــ  أ ســـــاز مختمف ـــــالفر تي  الثالث ز الزمنـــــ  ب

، طالبا وطالبة دراسـات العميـا 22(  5,87عاما ، وبانثرال معيارح 80,02
 -بكميـــة التربيـــة  (5,16عامـــا ، وبـــانثرال معيـــارح 82,18متوســـط عمـــرىز 
 .جامعة العريش

 أدوات الدراسة (8
 مقياس القمق المعرفي لالختبار 

د مثممــا أشــار ر  تــاريب بنــاء اختبــارا لم مــ  يشــير رلــل أنــو م يــاس  يــر مثــدد البعــ
(Sarason,1961)  وأســتند رلــل أ  تــداخل ال مــ  المثســو  أثنــاء مو ــل االختبــار

مــ  المثتمــل أ  يكــو  مزيجــا مــ  النشــاط الفســيولوج  المســتثار و ــعل الــرات. 
االنفعاليـــة  :أ  اختبـــار ال مــ  يت ــم  بعــدي  ىمــاثــز توالــت ا راء وتوصــمت رلــل 
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المباشر وأت ح أ  المستور المرتفع مـ  بال ياس  Emotionality & Worryوال م  
االنفعاليــة يظيــر اســتجابات اســيولوجية أثنــاء مو ــل االختبــار مثــل : زيــاد  د ــات 
ـــل  ـــ  بـــرل  مًشـــرا عم ال مـــ  ، الدوخـــة ، والغثيـــا  والخـــول الشـــديد . واعتبـــر ال م

و ـــد   االنفعاليـــة بعـــدا مميـــزا لم مـــ . األداء  عمـــل الـــر ز مـــ  وجـــود دالمـــل عمـــل أ
وتـز . ًشرات  خرح عمل أ  االنفعاليـة المرتفعـة مرتبطـة بانخفـاض األداءوجدت م

: أ  المســـتويات المرتفعـــة  مـــ  االنفعاليـــة األول ،تطـــوير تصـــوري  ل مـــ  االختبـــار
ًثر سمبا عمل أداء االختبار ا ط ا  ظـل الظـرول التـ  يكـو  اييـا الفـر  د يعـان  ت

ـــــــ  ـــــــع مـــــــ  ال م ـــــــ  ممـــــــا يشـــــــير ر ،مـــــــ  مســـــــتور مرتف ـــــــل أ  ال م مًشـــــــر األداء ل
ـــــــة ألداء األساســـــــيوالثان  ـــــــة مطموب : اســـــــرت المســـــــتويات المرتفعـــــــة مـــــــ  االنفعالي

 ,Cassady &Johnson) االمتثانات وتجعل الفرد يثـااظ عمـل مسـتور ث تـو بلدامـو

2002, 71-72)                                                                                            
ر الدراسة الثالية أ  النظـر  الثانيـة تتفـ  مـع طبيعـة االختبـار ك مـ  معراـ  وتر 

ثيـــي يـــدر  الفـــرد أنـــو يجـــ  أ  يث ـــ  أىدااـــو مـــ  خـــقل أداء مســـتور مت ـــدز اـــ  
ـــو  لي  ـــ  مطم ـــ  المعراـــ   م ـــال  ال م ـــار وبالت ـــرد اـــ  موا ـــل االختب ـــة الف ظـــة وجدي

 .الت ييز
اســـات التـــ  تناولـــت  مــــــــــــــــ  االختبـــار  اـــــــــــ  وبـــاطقع الباثثـــة عمــــــــــــــــــل الدر    

، جـــــــوتزات  (Cassady&Johnson,2002)ثـــــــدود عمميـــــــا( كاســـــــادح وجونســـــــو   
 ( Goetzet al ,2007و خرو    

وىـل   0يوجد أربعة بدامل لسجابـة عمـل الم يـاسعبارات  و  01 وتز صيا ة   
" نـادرا مـا ينطبـ   -انا ينطبـ  " "اثي -"معظز الو ت ينطب  "  -" دامما ينطب  " 

 01رجـة( وأ ـل درجـة  د 11درجـة، وبـرل  أعمـل   (0-1" تراوثت الدرجات م   
 .درجات(
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 حساب ثبات وصدق االختبار:
 01طالبــــــا وطالبــــــة   31تــــــز تطبيــــــ  االختبــــــار عمــــــل عينــــــة مكونــــــة مــــــ     
 ،امـاع) 02,23متوسط عمرىز الزمن    ،طالبة( بكمية التربية بالعريش 81طق ،

 :ل، و د تز ثسا  االت) 1,827بانثرال معيارح  
 ( .1,631بطري ة الفاكرونبا  وبمغت  يمة معامل الثبات   ثبات االختبار-
اثســ  بطري ــة صــد  المثــ  مــع  اممــة  مــ  االختبــار  صــدق االختبــارأمــا  -
بمغــــت  يمــــة معامــــل االرتبــــاط و  ،(0827 ة نبيــــل الزىــــار ودنــــيس ىوســــفر، ترجمــــ

، ممـــا يـــدل عمـــل صـــد  ( 1,10مـــة دالـــة عنـــد مســـتور داللـــة   ي وىـــل (1,713 
 الم ياس .

 ترجمة : الباحثة  Sndyer et al,2002مقياس األمل إعداد : 
عبار  ت يس األمل كثالة  تصـل الفـرد  08عدد ( 8118أعد سنادير و خرو   -

ـــة بترجمتيـــا وأمـــاز كـــل عبـــار  أر  ـــدامل وىـــل  و امـــت الباثث  3داممـــا ،، 1بعـــة ب
( وتمثــل مســتور  12نــادرا (  وبالتــال  أعمــل درجــة   0أثيانــا ،،  8، ، معظــز

 ( وتمثل مستور منخفض م  األمل . 08مرتفع م  األمل ، وأ ل درجة  
 حساب ثبات وصدق المقياس :

 81طــق ، 01طالبــا وطالبــة   31تــز تطبيــ  االختبــار عمــل عينــة مكونــة مــ   -
عامـا ،بـانثرال ) 02,23الزمنـ    طالبة( بكمية التربية بالعريش ،متوسط عمرىز

 ، و د تز ثسا  االت  : ) 1,827معيارح  
ثســــ   بطري ــــة الفــــا كرونبــــا  وبمغــــت  يمــــة معامــــل الثبــــات  ثبــــات االختبــــار -
 ( وىل  يمة تدل عمل ثبات الم ياس.1,567 
ــار فقــد حســب بطريقــة الصــدق الظــاهريأمــا - ثيــي عــرض عمــل  صــدق االختب

 8عمــز الــنفس والصــثة النفســية والمنــاىد وطــر مجموعــة مــ  المثكمــي  ب ســم  
التــدريس لمثكــز عمــل ترجمــة العبــارات ومــدر مقءمتيــا لميــدل المو ــوعة مــ  
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أجمو و د اتف  المثكمو  عمل مناسبة الم ياس وأنو ي يس اليدل المو وع مـ  
 أجمو .كما اتف  بعض المثكمي  عمل تعديل بعض العبارات التالية :

أسـتطيع التفكيـر فـي العديـد مـن الطـرق  بـل التعـديل  :الصـيا ة  0عبار  ر ز 
ــتخمص مــن المتاعــب ــد مــن الطــرق ( الصــيا ة بعــد التعــديل   لم ــي العدي ــر ف أفك
 ( . لمتخمص من المتاعب

توجـد العديـد مـن الطـرق لحـل أيـة لحـل  : الصيا ة  بل التعديل  1عبار  ر ز 
 ( . مشكمة توجد طرق مختمفة لحل أية( الصيا ة بعد التعديل أية مشكمة

يمكننـي إيجـاد طريقـة لحـل أيـة مشـكمة : الصيا ة  بـل التعـديل   2عبار  ر ز 
أجـد طريقـة لحـل أيـة مشـكمة ( الصـيا ة بعـد التعـديل  حتى لو استسمم اآلخـرون
 (.حتى لو استسمم اآلخرون

 . 3التعديقت المطموبة عملوتز -
 التفكير المستقبمي :إعداد الباحثة مقياس-

لم يـــــــــــاس بعـــــــــــد االطـــــــــــقع عمـــــــــــل دراســـــــــــات كـــــــــــل مـــــــــــ  أعـــــــــــدت الباثثـــــــــــة ا
، كوزتـال و خـرو   (Brothers et al,2014)بـرازر و خـرو   ، (Jones,2013)جـونز

(Kostal et al,2015)  عبار  وأماز كل عبـار  أربـع بـدامل لقختيـار  01وتز صيا ة
( وبــرل  تصــبح أعمــل درجــة نــادرا 0اثيانــا  ،، 8ظــز الو ــت ،، مع 3داممــا ،،  1 
(  وتمثــل درجــات 01لتفكيــر المســت بم  وأ ــل  وتمثــل مســتور مرتفــع مــ  ا(  11 

 مستور منخفض م  التفكير المست بم  .
 حساب ثبات وصدق المقياس :

 01طالبــــــا وطالبــــــة   31تــــــز تطبيــــــ  االختبــــــار عمــــــل عينــــــة مكونــــــة مــــــ     
عامـا ) 02,23طالبة( بكمية التربيـة بـالعريش ،متوسـط عمـرىز الزمنـ    81طق ،
 ، و د تز ثسا  االت  : ) 1,827رال معيارح  ،بانث
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وبمغـــت  يمـــة معامـــل الثبـــات  ثســـ   بطري ـــة الفـــا كرونبـــا  ثبـــات االختبـــار -
(  تــدل عمــل ثبــات م يــاس التفكيــر 1,10( وىــل  يمــة دالــة عنــد مســتور  1,631 

 المست بم  .
ثيـــي أظيـــر      : صـــدق االختبـــار فقـــد حســـب بطريقـــة  الصـــدق الظـــاهريأمـــا -

ىيمــة التــدريس اــ  عمــز الــنفس التربــوح والصــثة النفســية والمنــاىد وطــر  أع ــاء 
  الم يــاس يتمتــع بو ــوح  الــري  عــرض عمــييز الم يــاس المواا ــة عمــل أ 1التــدريس
، ىا وتمتعيـــا بدرجـــة جيـــد  مـــ  الو ـــوح، وســـيولة صـــيا ة البنـــود و صـــر تعميماتـــو

 سـيطب  عمييـا الم يـاس  األمر الرر يجعمو مناسباد لمتطبي  عمل الفمة العمرية الت 
 3كمـا اتفــ  بعـض المثكمــي  عمـل تعــديل لغــوح بسـيط لعبــارتي  ىمـا : عبــار  ر ــز 

أواصل العمل في المهام الصـعبة حتـى إذا سـاعدني أحـد لمم ـي    بل التعديل :
أعمــل فــي المهــام الصــعبة حتــى إذا ســاعدني أحــد لمم ــي  . بعــد التعــديل :قــدما
عمومـا اتجاهـل التحـذيرات بشـلن المشـاكل  تعـديل :  بـل ال 7( والعبـار  ر ـز  قدما

المســـتقبمية  المحتممـــة العتقـــادي أن المشـــاكل ســـتحل قبـــل الوصـــول لمســـتو  
( وتـز  كثيرا ما اتجاهل التحذيرات بشـلن المتاعـب المحتممـة بعد التعـديل : األزمة

 . 7عمل التعديل المطمو 
)ترجمة نبيل الزهـار 0921إعداد : سبمبيرجر وآخرون ، 2قائمة قمق االختبار -

 (0921 ،ودنيس هوسفر
،  مــ  االختبــار باعتبــاره ســمة شخصــيةوت ــيس ىــره ال اممــة الفــرو  الفرديــة اــ   -

بعـض  8نـادرا ،  0عبار  وأمـاز كـل عبـار  أربـع درجـات   81وال اممة عبار  ع  
( ومثــدد  ال اممــة بعــاممي  مكــوني  لم مــ  داممــا 1معظــز الو ــت ،،  3لو ــت ،، ا

 : اال طرا  واالنفعالية .وىما
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 حساب ثبات وصدق االختبار:
 81طــق ، 01طالبــا وطالبــة   31تــز تطبيــ  االختبــار عمــل عينــة مكونــة مــ  -

عاما ،بـانثرال ) 02,23التربية بالعريش ،متوسط عمرىز الزمن    بكميةطالبة( 
 ، و د تز ثسا  االت  : ) 1,827معيارح  

( وىـل  يمـة 1,6ا  وبمغت  يمة معامل الثبـات  بطري ة الفاكرونب ثبات االختبار-
 ثبات  اممة ال م  . عمىتدل 

اثســ  بطري ــة صــد  المثــ  مــع م يــاس ال مــ  المعراــ   صــدق االختبــارأمــا -
 يمــة دالــة عنــد مســتور وىــل  (1,713بمغــت  يمــة معامــل االرتبــاط  لقختبــار  و 

 ، مما يدل عمل صد   اممة ال م  .(1,10داللة  
 عرض ومناقشة النتائج  رابعا : 

 الفرض األول : 
" توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياا بين القمق المعرفي لالختبار  وينص عمـ -

 1واألمل
ي رقـم ولمتحقق من هذا الفرض تم استخدام معامل االرتبـاط ، والجـدول التـال 
 تمــت المعالجــة االحصــائية لمنتــائج باســتخدام): (  يو ــن نتــائج هــذا الفــرض0)

   SPSS  V.16)برنامج 
  واألملواألمل  لالختبارلالختبار  المعرفيالمعرفي  القمقالقمق  بينبين  الدالالدال  االرتباطاالرتباط  معاملمعامل  قيمةقيمة  ((00))  جدولجدول

 األمل
 القمق المعرفي لالختبار

 قيمة "ر" الجدولية قيمة "ر" عدد العينة

808 132,0** 1301 

 ( 1310** مستو  الداللة )-(                1311* مستو  الداللة )-
ــــ  المعراــــ  0ل يت ــــح مــــ  الجــــدو - ــــي  ال م ــــة ب ــــة دال ــــة ارتباطي ( وجــــود عق 

 .(1,10الجامعة  عند مستور داللة   لقختبار واألمل لدر طق 
  ;Lopet et al, 2008ـــع دراسات ــــوىـــــــره النتيجـــة تتفـــــــــــــــــــ  مـــــ -

Snyder et al, 2002; Onwuegbuzied & Snyder, 200  
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 Johnson, 2002)  (Cassady &ة الدراسـة الثاليـة مـع نتـامد دراسـةوتتفـ  نتيجـ-
االنفعاليــــــة مطموبــــــة ألداء  المرتفعــــــة مــــــ المســــــتويات  التــــــ  أشــــــارت رلــــــل أ 
 .فرد يثااظ عمل مستور ث تو بلدامواالمتثانات وتجعل ال

وتفسر الدراسة الثالية رلل أ  الطق  دامما لدييز أمـق اـ  اجتيـاز االختبـارات  -
ول عمــل أعمــل الــدرجات وىــره مًشــرات روح األمــل المرتفــع ثيــي أنيــز والثصــ

ال ويركــــزو  اــــ  المو ـــــل وبالتــــال  يوجيــــو  تفكيــــرىز ب ــــو  األمـــــل  أكثــــر تفــــا
المرتبطة ب دراتيز الع ميـة المعرايـة ارتباطـا ايجابيـا نثـو التو عـات اإليجابيـة اال 

 وىل اجتياز االختبار والثصول عمل أعمل الدرجات .
 ــح مــ  النتيجــة أنــو كممــا زاد األمــل زاد ال مــ  المعراــ  الصــث  بمســتور والوا -

معتدل نتيجة  در  المتعمز المرتفعة اتجعل نظـر  المـتعمز لمو ـل االختبـار نظـر  
ايجابيــة  وميمــة لتث يــ  أىدااــو ورلــ  يغــاير مــا نجــده اــ  التــراي الســيكولوج  

عــــد مختمفـــة عمــــا مـــ  أ  األمـــل يــــرتبط عكســـيا ب مـــ  المو ــــل وىـــره النتيجـــة ت
توصمت رليـو الدراسـة الثاليـة أل   مـ  المو ـل نـاتد عـ  تثبـيط عمميـة التفكيـر 

وتعـــد اـــ  المو ـــل وتنشـــيط الجانـــ  الوجـــدان  باعتبـــار ال مـــ  ظـــاىر  انفعاليـــة  
، بينمــا اــ  مو ــل االختبــار ىنــا  عوامــل اخــرر النتيجــة بيــره النظــر  منط يــة

ًكد أ  ال م  المعر  ر ثيـي ع  التفكيـ تبار ناتدا  لقختتدخل تجعل المو ل ي
وامكاناتــو دوراد كبيـراد  تجعـل مســتور االسـتثار  النــاتد تمعـ   ـدرات الفــرد الع ميـة 

ًدح رلل اجتياز االختبار.   ع  التفكير والرح يظير ا  صور  انفعال ال م  ي
 :  الفرض الثاني
لالختبار  توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياا بين القمق المعرفيوينص عمي "
 .والتفكير المستقبمي

ــالالفــرض تــز اســتخداز معامــل االرتبــاطولمتث ــ  مــ  ىــرا      ر ــز، والجــدول الت
تمـــت المعالجـــة االثصـــامية لمنتـــامد باســـتخداز (  يو ـــح نتـــامد ىـــرا الفـــرض:  8 

  SPSS  V.16)برنامد 
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  كيركيروالتفوالتف  لالختبارلالختبار  المعرفيالمعرفي  القمقالقمق  بينبين  الدالالدال  االرتباطاالرتباط  معاملمعامل  قيمةقيمة    ::((88))  جدولجدول
  المستقبميالمستقبمي

 التفكير المستقبمي
 القمق المعرفي لالختبار

 قيمة "ر" الجدولية قيمة  "ر" عدد العينة

808 130,2** 1301 

 ( 1310** مستو  الداللة )-(               1311* مستو  الداللة )-
ــــ  المعراــــ  8يت ــــح مــــ  الجــــدول - ــــي  ال م ــــة ب ــــة دال ــــة ارتباطي ( وجــــود عق 

 ( .1,10ر المست بم  لدر طق  الجامعة عند مستور داللة  لقختبار والتفكي
ونتيجة ىرا الفرض منط ية نظرا أل  التفكير المست بم  كمما زاد وجد مسـتور -

ال مــ  المعراــ  لقختبــار المعتــدل ، أل  التفكيــر المســت بم  يــداع المــتعمز لمم ــ  
تور ال مــــ   ــــدما نثــــو تث يــــ  أىدااــــو بيمــــة ونشــــاط وبالتــــال  البــــد أ  يظيــــر مســــ

المعراــ  لكــ  يــداع الفــرد رلــل اجتيــاز االختبــار بمســتور مرتفــع  تعطيــو ث ــة بنفســو 
 وىرا ما أشارت رليو دراسة 

&Johnson,2002) (Cassady  االنفعاليــــــة  المرتفعــــــة مــــــ رلـــــل أ   المســــــتويات
مطموبة ألداء االمتثانات وتجعل الفرد يثااظ عمل مستور ث تو بلدامو متوجيا بيا 

 ست بل .نثو الم
 : الفرض الثالث
توجــد فــروق دالــة احصــائياا بــين طــالب الجامعــة األكبــر ســنا  ويــنص عمــى :"

 واألصغر سنا في األداء عمى متغيرات الدراسة .
ولمتث ــ  مــ  ىــرا الفــرض تــز اســتخداز اختبــار  ت( الختبــار داللــة الفــرو  بــي  

 لفرض( يو ح نتامد ىرا ا3متوسطي  مست مي  ، والجدول التال  ر ز  
  سناسنا  واألصغرواألصغر  األكبراألكبر  الجامعةالجامعة  لطالبلطالب  "ت""ت"  اختباراختبار  قيمةقيمة  ((,,))  جدولجدول

  الدراسةالدراسة  متغيراتمتغيرات  عمىعمى
 
 

 المتغير

 الطق  األصغر سنا
 = 081 

 الطق  األكبر سنا
= 22 

  يمة "ت" د.ح

 ع ز ع ز
801 6,20** 

 1,12 81,66 1,13 82,28 القلق المعرفي لالختبار
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 **3,120 801 1,85 80,58 3,61 81,00 التفكير المست بم 
 0,213 801 1,38 37,18 1,86 31,1 األمل

 ( 1,10** مستور الداللة   -(           1,17* مستور الداللة  -
 ( ما يم  :3يت ح م  الجدول -
وجــود اــرو  دالــة رثصــاميا بــي  طــق  الجامعــة األكبــر ســنا واألصــغر ســنا اــ  -

ـــــار لصـــــالح الطـــــق  ـــــ  لقختب ـــــ  المعرا ـــــر ال م ـــــر ســـــنا اـــــ  أداء  متغي األكب
 االختبار. 

وجــود اــرو  دالــة رثصــاميا بــي  طــق  الجامعــة األكبــر ســنا واألصــغر ســنا اــ  -
 متغير التفكير المست بم  لصالح الطق  األكبر سنا  .

عدز وجـود اـرو  دالـة رثصـاميا بـي  طـق  الجامعـة األكبـر سـنا واألصـغر سـنا -
 ا  متغير األمل .

وجــود اــرو  دالــة عمــل م ياســ  ال مــ  المعراــ  لقختبــار  تفســر الدراســة الثاليــة -
والتفكير المست بم  لصالح الطق  األكبر سـنا نتيجـة مسـتور الـوع  المت ـدز 

 بثكز العمر والمستور التعميم   .
وتــرر الدراســة الثاليــة أي ــا أ  نتيجــة الفــرض منط يــة بعــدز وجــود اــرو  دالــة  -

لكو  المجمـوعتي   طـق  جامعـة  بي  طق  الجامعة األكبر واألصغر سنا
ويعـــدا مـــ  امـــة الشـــبا   وامـــة الرشـــد المبكـــر وبالتـــال  البـــد أ  يكـــو  لـــدر 

 المجموعتي  مستور مت ار  م  متغير األمل والتطمع نثو المست بل.
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 التوصيات والبحوث المقترحة :
ا م  خقل النتامد  الت   توصمت رلييا نتامد الدراسة الثالية توصل الباثثة بم

 يمل: 
رجراء مزيد م  الدراسات ثول ال م  المعرا  لقختبار وعق تو بعمميـات تجييـز -

 المعمومات .
رجــراء مزيــد مــ  الدراســات ثــول ال مــ  المعراــ  لقختبــار لــدر مراثــل تعميميــة  -

 مختمفة. 
 ـــرور  االىتمـــاز مـــ   بـــل المعممـــي  بـــالتعمز ال ـــامز عمـــل األمـــل لتعزيـــز التفكيـــر -

   المرثمة الثانوية .المست بم  طق
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