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وتقديرشكر   

و اإلرادة حتى وصلنا إلى  الشكر األول والخالص اهلل عز وجل الذي أعاننا وأمدنا بالعزيمة
 هذه المرحلة و هاقد انتهت بهذه الدراسة المتواضعة التي كللت السنوات الماضية .

"من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل" ، يسرنا أن نتقدم : ومن منطلق الحديث الكريم    
و العرفان لألستاذ المشرف على هذه الرسالة "مشطر حسين" على ما بذله  بخالص الشكر

من جهد في سبيل توجيهنا في هذا العمل ولم يبخل علينا بنصائحه وتعليماته التي تمكنا 
 من خاللها من إتمام عملنا بهذا الشكل .

كما ال ننسي أن نتقدم بأسمى معاني الشكر و التقدير إلى جميع أساتذة قسم علم النفس    
 الذين تلقينا التعليم على أيديهم .

كذلك مدير ثانوية عيسي بن طبولة وأساتذتي أساتذة الثانوية الذين ساعدوني وفرحو 
 بنجاحي .
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 إهداء

 : عملي المتواضع هذا إلىأقدم 

إلى الذي أفني حياته ألجل كمال حياتي و الذي كان دعاؤه سر نجاحي والذي أتمني أن 
 يراني بالغة كل دراجات النجاح إلى أبي العزيز" حميد بن عربية "

إلى من وهبت حياتها لتراني في المراتب العليا والتي انتظرت هذا النجاح بفارغ الصبر ، 
ي إلى ....................... أمي الحنون .إلى سبب وجود  

إلى من أعانوني وساندوني في كل أوقاتي العصيبة منها و السعيدة ، إلى من شاركوني 
حياتي ، و اكتسبت القوة بوجودهم بجانبي إلى أحب الناس على قلبي ....... أخواتي 

 صفاء توأم روحي ونسرين حبيبتي الغالية . 

ل اهلل في عمرك ، إلى خالي "وليد" العزيز و خاالتي مصدر تشجيعي إلى جدتي العزيزة أطا
وتفوقي إلى فتيحة، ليلي، صبرينة، سعيدة ، سميرة خاصة "سوسن" التي أعانتني 

 بمساعداتها ونصائحها القيمة ....

 مريم، ياسمين، نعيمة، سميرة . : إلى رفيقات دربي صديقاتي األعزاء

 بجامعة بوزريعة للتربية الخاصة .إلى الباحث " مصطفي بوسري" 

 مروة    
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 إهداء

 أهدي هذا الجهد 

إلى والدي أدامهما اهلل و أطال في عمرهما و أجرهما اهلل على حسن صنيعهما و عوضهما 
 فينا خير.

إلى إخوتي و أخواتي سارة و محمد جبريل و سمية و عبد الرحمان و بدر الدين و إلى   
 كل األهل و األقارب.

إلى جدي و جدتي أطال اهلل في عمرهما و إلى خالي حسام و حليم و عادل و محمد   
 وخاالتي حنان و ريحانة و البرعمة أميرة و إلى الشبل محمد توفيق.

ه .إلي زوجي الحبيب وعائلت  

إلى كل صديقاتي أشواق، فادية، أسماء، حنان، لينة، مروة، نهلة، هدى، مريم، إيمان،      
معي طوال المشوار الدراسي و إلى كل من يقّدر العلم  افريدة، و كل الزمالء اللذين كانو  

 والعمل.

 مريم    
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 ـ:عنونت هذه الدراسة ب:ملخص الدراسة-

 الثالثة ثانويعينة من تالميذ السنة ىقلق االمتحان و عالقته بالتحصيل الدراسي لد

 "دراسة ميدانية في ثانوية عيسي بن طبولة " قالمة

كانت هناك عالقة ارتباطية بين قلق االمتحان و التحصيل  إذاالكشف عما  ىإلتهدف الدراسة      

الجنس ، الشعبة الدراسية ،وقد تم طرح  : تالميذ السنة الثالثة ثانوي في ظل متغيرين هما ىالدراسي  لد

 : إشكالية الدراسية في التساؤل الرئيسي التالي

 هل توجد عالقة ارتباطية بينقلق االمتحان و التحصيل الدراسي ؟ 

 : وتفرعت تحته التساؤالت التالية

  قلق االمتحان لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي متوسط ؟ ىمستو 

  ؟ عند أفراد عينة البحث مقياس قلق االمتحانهل يوجد تفاضل بين أبعاد 

  عينة البحث على مقياس قلق االمتحان تبعا لمتغير  أفرادبين  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة

 ( ؟أنثيالجنس  )ذكر/

  عينة البحث على مقياس قلق االمتحان تبعا لمتغير  أفرادبين  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة

 ؟ (أدبيالشعبة   )علمي/

 : ضوئها الفرضية العامة ىو التي صيغت عل

  ىقلق االمتحان و التحصيل الدراسي لدمستوى توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين 

 تالميذ السنة ثالثة ثانوي .

 : وصيغت لها الفرضيات الجزئية التالية



 

 ط
 

  قلق االمتحان لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي متوسط . ىمستو 

  البحثعند أفراد عينة  تفاضل بين أبعاد مقياس قلق االمتحانيوجد. 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية  في قلق االمتحان ألفراد عينة البحث تعزي إلى متغير الجنس

 ( .أنثي)ذكر/

  قلق االمتحان ألفراد عينة البحث تعزي إلى متغير الشعبة  إحصائية فيتوجد فروق ذات داللة

 .(أدبي)علمي/الدراسية 

في سياق ذلك اتبعنا المنهج الوصفي  وقد أجريت الدراسة على عينة من تالميذ سنة ثالثة ثانوي في 

تلميذ و تلميذة ، و التي تم  40، و المكونة من  ةو األدبي ةالعلمي مباألقساثانوية عيسي بن طبولة بقالمة 

حامد  محمد مقياس قلق االمتحان : اختيارها بطريقة عرضية ، وطبقت لذلك أداة لجمع البيانات وهي

زهران و استعنا بمعدالت الفصل األول كداللة على التحصيل الدراسي . ولمعالجة وتحليل معطيات 

 . 21النسخة  spssالدراسة تم االعتماد على الحزمة اإلحصائية 

 : وبعد المعالجة اإلحصائية تم التوصل إلى النتائج التالية

 تالميذ  ىاللة إحصائية بين قلق االمتحان و التحصيل الدراسي لدتوجد عالقة إرتباطية ذات د

 السنة ثالثة ثانوي .

  على مقياس قلق االمتحان.قلق االمتحان مرتفع لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي  ىمستو 

  مقياس قلق  ىلصالح بعد ارتباك االمتحان عليوجد تفاضل بين أبعاد مقياس قلق االمتحان

 االمتحان.

  متغير الجنس  ىفروق ذات داللة إحصائية  في قلق االمتحان ألفراد عينة البحث تعزي إل توجدال

 (.أنثي)ذكر/



 

 ي
 

 متغير الشعبة  ىقلق االمتحان ألفراد عينة البحث تعزي إل إحصائية فيتوجد فروق ذات داللة ال

 .(أدبي)علمي/الدراسية 
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 مقدمة 

الموضوعات  ذات  األهمية في الوقت الحالي فلقد زاد إهتمام علماء النفس والتربية في يعد القلق  من 

السنوات األخيرة بدراسة قلق االمتحان نظرا لمالمستها لكل الجوانب و المجاالت التربوية فقد أصبح  سمة 

 من سمات الحياة المعاصرة في المؤسسات التعليمية .

مشكالت التربوية ، خاصة في عصرنا هذا ، بإعتباره عصرا للقلق محيط المدرسي كثيرا من اليشهد ال

ه مختلف مواضيع القلق حتى توصلت إلى ما يعرف بقلق االمتحان عند التلميذ ،هذا القلق يث تفشت فيح

أن الحالة االنفعالية هي و  :" شكل من أشكال سمات الشخصية  عّرفه سارسون و سبلينجر بأنهالذي 

 .المسؤولة عنه" 

: "نموذج التداخل حيث يولد استجابات غير مناسبة نحو الواجبات والمهام داخل موقف  وعّرفه واين أنه

االمتحان ، مثاًل االنشغال بالنجاح أو التفكير بترك المدرسة و هذا االنشغال بدوره يتداخل مع االستجابات 

 المناسبة للواجب و الضرورية لألداء الجيد في االمتحان.

ن التلميذ السنة الثالثة ثانوي جزء من المجتمع فإنه ليس بمعزل عن كل ذلك حيث يتعرض وباعتبار أ

وضغوطات  لمستويات مختلفة من القلق و التوتر وهذا يحدث تبعا لما يمر به التلميذ من مواقف وظروف

ثقة بالنفس أو وهذه اإلنفعاالت تولد من عدم االستعداد و والتهيؤ الكافي لالمتحان كذلك النعدام ال أسرية

ويعد القلق المتزايد له تأثير التصورات السلبية لموقف االمتحان مما يترتب عليها الكثير من السلبيات 

السنة الثالثة تالميذ سلبي على مهارات الدراسة وعلى األداء أثناء االمتحانات، وعلى اإلدراك والسلوك لدى 

)عبدوني عبد الحميد ، صياد نعيمة كما يؤدي إلى االضطراب عند أداء المتطلبات المعرفية ثانوي

 (245ص،2013،

و التركيز  اإلجابةتنظيم  ىعلالتوتر والدخول في مرحلة النسيان وعدم القدرة  ى، إذ تدفع بالتلميذ إل

 االمتحان وانخفاض التحصل الدراسي . يوبالتالي الرسوب ف



 

 ل
 

من أهمية في المجال التربوي ال يمكن إغفال أهمية التحصيل الجيد في حياة  الموضوع ونظرا لما لهذا

الفرد على المستوى البعيد فهو مفتاح النجاح،و الحصول على شهادات عليا في مختلف الميادين، مما 

يتيح للفرد فرصة تحقيق طموحاته و أهدافه، و الحصول على مكانة إجتماعية الئقة و ضمان مستقبل 

 زاهر ،حيث يتأثر التحصيل الدراسي بمتغيرات عديدة منها قلق اإلمتحان الذي يؤثر على التلميذ 

وعلى مستوى األداء و الكفاءة المتوقعة و جميع القدرات و اإلمكانيات التي تكفل التلميذ للحصول على 

 مستوى أعلى من األداء التحصيلي المرتقب منه.

هذا الموضوع لدنا والذي يهدف إلى الكشف عن إمكانية وجود عالقة  ومن هذا المنطلق جاءت فكرة دراسة

بين قلق االمتحان و التحصيل الدراسي لدى تالميذ سنة ثالثة ثانوي وذلك بإختالف الجنس و الشعبة 

الدراسية و معرفة مستوى قلق االمتحان لدى عينة الدراسة ، كذلك معرفة ما إذا كان هناك تفاضل بين 

 لق االمتحان أم ال.أبعاد مقياس ق

 : ىهذا األساس تم تقسيم دراستنا إل ىوعل

 : والذي يشمل ثالث فصول:/الجانب النظري 1

وكذا الدراسة،وهو الفصل التمهيدي و الذي تم فيه تحديد إشكالية الدراسة،ثم تحديد فرضيات  : ألولالفصال

تحديد مفاهيم و  إلىوبعدها تم التطرق  أهدافهاالدراسة،و  أهميةثم الموضوع،اختيار  وأسبابذكر دوافع 

 نجد الدراسات السابقة التي تناولت موضوعنا. أخيرا، و إجرائيامصطلحات الدراسة 

مفهوم قلق االمتحان، تصنيف : وهو الفصل الخاص بمتغير قلق االمتحان حيث تضمن : الفصل الثاني

حان، عوامل قلق االمتحان، النظريات قلق االمتحان، مكونات قلق االمتحان، مظاهر وأعراض قلق االمت

 .المفسرة



 

 م
 

مفهوم التحصيل  : حيث تضمنالتحصيل الدراسي  الفصل الخاص بمتغيروهو  : الفصل الثالث

الدراسي،أنواع التحصيل الدراسي،العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي،شروط التحصيل الدراسي 

تقويم التحصيل الدراسي غاياته،و  الدراسيطرق قياس التحصيل خصائص التحصيل الدراسي،الجيد،

 .للمتعلم

 : فصلينوالذي يشمل :/الجانب الميداني 2

حيث تمحور حول اإلجراءات المنهجية للدراسة بدءا بالدراسة االستطالعية تعرفها وأهدافها  :الفصل الرابع 

، إلى الدراسة األساسية والت تحتوي التعريف بمنهج الدراسة،حدود الدراسة، وصف العينة ، وذكر أدوات 

 الدراسة إضافة لذكر أساليب التحليل المستخدمة .

ير ومناقشة وتحليل النتائج التي تم التوصل إليها من خالل وهو يضم عرض و تفس : الفصل الخامس

 الرابعة.و الثالثة و والثانية  ىاألول فرعيةالجداول المرفقة بدءا من الفرضية العامة و الفرضية ال

ثم قائمة المراجع و  للدراسة،ووضع خاتمة  االقتراحات،وفي األخير تم تقديم بعض التوصيات و 

 المالحق.
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 :اإلشكالية.1
تهدف العملية التربوية التعليمية إلى تحقيق األهداف و الغايات التي تسعى إليصال المتعلم         

مستوى مقبول من النمو في جوانب شخصيته و تطورها،حيث أصبحت التربية في اآلونة األخيرة تهتم ل

أساسه بنيت العملية  إذ على، بالمتعلم بالدرجة األولى بإعتباره أهم قطب في الفعل التعليمي التعلمي 

التربوية والتعليمية،فالمتعلم هو العنصر الفّعال و المهم في هذه العملية ودرجة تعلمه و تحصيله تتعلق 

هتماماته واألهداف التي يحددها لنفسه وميوله و بهذا عّدلت  بمدى مالئمة البرامج التعليمية مع قدراته وا 

 الجمود الذي كانت عليه . البرامج لتصبح أكثر علمية وعملية للخروج من

فالتعلم الفّعال يتطلب من المتعلم التفكير في المعلومات ال أن يسجلها فقط و ذلك ألن حدوث التعلم 

والتغيير يعد المحك الحقيقي لكل عملية تربوية فما من فعل تربوي إال و ينتظر منه حصول تغييرات 

 و الوجدانية و الحسية .وتعديالت في سلوك المتعلم على المستويات المعرفية 

ويعد تقييم حدوث هذه التغيرات في السلوك المعرفي للمتعلم المتمثلة في التحصيل الدراسي من أبرز 

أولويات أية عملية تعليمية،حيث يتم عن طريق التحصيل معرفة الفعالية الكمية والنوعية للمؤسسات 

 جاح البرامج .التعليمية فهو المعيار الذي يعتمد عليه في تحديد مدى ن

إن التحصيل هو ما يحققه المتعلم من خالل دراسته و مجموع الخبرات والمعومات التي تحّصل عليها، 

ونجد أن مفهوم التحصيل الدراسي يتأثر بعوامل كثيرة، يمكن ،أن تزيد من نسبة مردوديته أوتخفضها، وقد 

ق ببيئة المتعلم األسرية و محيطه الخارجي، ،التي تتعلاالقتصاديةو  االجتماعية تختلف هذه العوامل فمنها

وهناك أيضا العوامل المدرسية و التي تتعلق بالمؤسسة التعليمية،و كذا العوامل الشخصية المتعلقة بالمتعلم 

 ذاته و قد تكون جسمية أو نفسية.
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بوي حيث ال الدراسي جانبا هاما من تفكير المربين و الباحثين في المجال التر  التحصيلو مايزال يحتل 

 والتي جتماعيواإلنفسيالطابع الو عالقته بمتغيرات أخرى،ذات  من هذا المتغيرتكاد تخلو دراسة أو بحث 

عليه نذكر القلق الذي بالغ االهمية في التاثير ،و من المتغيرات النفسية التي لها بشكل مباشرتؤثر عليه 

يكون عامال مثبطا له أو مساعدا على  الدراسي حيث يمكن أن التحصيليلعب دورا فعاال في عملية 

 إرتفاعه و خصوصا أيام اإلمتحانات.

و يعتبر القلق عملية إنفعالية مكونة من جانب شعوري و جانب آخر ال شعوري،أما الشعوري منه يتمثل 

في الشعور بالخوف و العجز و التهديد،و الالشعوري فيشمل عمليات معقدة متداخلة يعمل الكثير منها 

 ي و إدراك الفرد بها.دون وع

و من بين أشكال القلق التي غالبا ما يتعرض إليها التالميذ حالة القلق في فترات اإلمتحانات، وهي حالة 

إنفعالية مؤقتة و قد أصبح مشكلة حقيقية لدى الكثير من التالميذ و عائالتهم، ألنها ال تعوق التلميذ 

عاتق التالميذ يكون سببها في كثير من األحيان  ىعل فحسب بل أسرته أيضا فالضغوط النفسية التي تقع

معاناتهم إزاء رغبة األسرة التي تفوق في بعض األوقات قدرات التلميذ،و نجد بعض التالميذ أن مذاكرتهم 

تكون جّيدة و لكن بمجرد الدخول إلى القسم إلجراء اإلمتحان ال يستطيعون إسترجاع المعلومات التي 

 هذا النسيان إلى الخوف من اإلمتحان و من النتائج السلبية المتوقعة. إكتسبوها،و هم يرجعون

قد ينتج عنه إضطراب، توتر، قلق و قد يتطور هذا األخير ليصبح شديدا  اإلمتحانو كثرة التفكير في هذا 

، لإلمتحان، لهذه األحاسيس تأثيرا مباشرا على تحصيل التلميذ و إستعداده هيؤدي إلى تخوف من الفشل في

بعنوان"معرفة العالقة بين قلق  1957بإعتبار دراسات عديدة تناولت هذا العامل نجد دراسة سارسون 

 اإلمتحان و التحصيل الدراسي لدى طالب جامعة ييل".
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طالبا من طلبة  305إلى تقييم الدور الذي يلعبه القلق في التحصيل على عينة تكونت من  الدراسة هدفت

جامعة ييل،و استخدم أدوات قياس خاصة بكل من قلق اإلمتحان و القلق العام،و عّبر عن التحصيل 

تحان و بدرجات الطلبة في إمتحان القبول في الجامعة، وأظهرت النتائج أن معامل اإلرتباط بين قلق اإلم

 .(0.114)موجب ويساويالتحصيل 

"العالقة بين قلق اإلمتحان و التحصيل" هدفت إلى دراسة شكل : بعنوان 1973و أيضا دراسة أمينة كاظم 

طالبة من طالبات السنة  458العالقة بين مستويات التحصيل الدراسي الجامعي،على عينة مكونة من 

طالبة من الفرع  225طالبة من الفرع األدبي و  233 األولى في كلية البنات جامعة عين شمس منهن

العلمي،و استخدمت مقياس القلق لكاتل الذي نقلته إلى العربية سمية فهمي، و درجات الطالبات في 

إختبار موضوعي من إعداد الباحثة في إمتحان آخر العام،و أشارت النتائج على إزدياد التحصيل بزيادة 

 (27- 25،صص2012)سليمة سايحي،.إتجاه التحصيل بالتغير بإزدياد القلق  القلق حتى عتبة معينة بعدها

ظاهرة قلق اإلمتحان لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي، ومدى تأثيره تتعلقبالبحث  اشكالية و بإعتبار

المرحلة من في تحصيلهم و إستعدادهم إلمتحان البكالوريا الذي يعتبر كنقطة تحول في حياة التلميذ،فهذه 

 التعليم تعتبر باب للدخول إلى الحياة الجامعية في حالة النجاح و التحصيل الجّيد.

ومن هذا المنطلق وبغية الكشف عن العالقة بين قلق االمتحان و التحصيل الدراسي عند تلميذ سنة ثالثة 

 : تاليةهذا الموضوع بالذات ، ومما سبق نطرح التساؤالت ال ىإلثانوي ،إرتئينا التطرق 

 :التساؤل الرئيسي

 بين قلق االمتحان و التحصيل الدراسي ؟ ارتباطية  هل توجد عالقة 

 

 :التساؤالت الفرعية
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  تالميذ السنة الثالثة ثانوي متوسط ؟ ىقلق االمتحان لد ىمستو 

 ؟ عينة البحث أفرادعند  االمتحانهل يوجد تفاضل بين أبعاد مقياس قلق 

  مقياس قلق االمتحان تبعا لمتغير  ىعينة البحث عل أفرادبين  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة

 ( ؟أنثيالجنس  )ذكر/

  مقياس قلق االمتحان تبعا لمتغير  ىعينة البحث عل أفرادبين  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة

 ( ؟أدبيالشعبة   )علمي/

 :فرضيات الدراسة.2
 : الفرضية العامة

  تالميذ  ىداللة إحصائية بين قلق االمتحان و التحصيل الدراسي لدتوجد عالقة إرتباطية ذات

 السنة ثالثة ثانوي .

 : الفرضيات الجزئية

  قلق االمتحان لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي متوسط . ىمستو 

 عينة البحث أفرادعند  يوجد تفاضل بين أبعاد مقياس قلق االمتحان . 

  متغير الجنس  ىاالمتحان ألفراد عينة البحث تعزي إلتوجد فروق ذات داللة إحصائية  في قلق

 (.أنثي)ذكر/

 متغير الشعبة  ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية  في قلق االمتحان ألفراد عينة البحث تعزي إل

 (.أدبيالدراسية )علمي/
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 الدراسة:دوافع وأسباب اختيار موضوع.3
السبب األساسي الكامن وراء اختيارنا لهذا الموضوع هو أن تالميذ السنة الثالثة يعيشون مشاكل و أزمات 

 .من ضمنها قلق االمتحان الذي يزداد بقرب يوم اجتياز امتحان شهادة البكالوريا 

 .قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في حدود علمنا 

 يتمثل دور ايجابي وحيوي مستقبال  مننوي في المجتمع لما لهاأهمية فئة تالميذ السنة الثالثة ثا

 .عالم الشغل ى التكوين في الجامعة ومن بعدها في أنهم يتوجهون إل

  عندما كنا في كذلك تعتبر الدوافع الشخصية أهم ما دفعنا النجاز هذا الموضوع بالذات أال وهي

ما نعايشه في هذه الفترة بالذات أثناء انجازنا لمذكرة و ،  مرحلة البكالوريا وما عايشناه من توتر

 التخرج الرتباطها بمفهوم النقطة التقييمية. 

 :أهمية الدراسة.4
قلق االمتحان الذي يتعرض له تلميذ سنة  : تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تطرقنا إليه وهو

ميذ وسرعة مجرياته وقرب شهادة البكالوريا قد تؤثر الثالثة ثانوي حيث أن المناخ الدراسي المحيط بالتل

جيد  االمتحانات لتحصيل دراسيعليه سلبا في تحصيله الدراسي أو قد تدفعه للمثابرة و العمل أكثر في 

واستقبال شهادة البكالوريا بكل ثقة وعزم لتحصيل أفضل النتائج فيها ، ومن هنا تستمد الدراسة أهميتها 

 : والتي تكمن في

ية دراسة قلق االمتحان ومسبباته وأعراضه نظرا النتشاره الواسع و تفشيه في الوسط أهم -

 التخصصات و المراحل العمرية . الفتبإخكافة الفئات العمرية  ىالتعليمي التربوي لد

 ىالكشف عن األسباب التي تجعل تلميذ السنة ثالثة ثانوي قلقا من موقف االمتحان وما مد -

 الدراسي.عالقته بالتحصيل 
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محاولة دراسة التحصيل الدراسي وماله من أهمية في المجال التربوي باعتباره من األهداف  -

 التربوية التي تسعي للنجاح و التحصيل األكاديمي المؤهل لالنتقال للمرحلة الموالية .

 :أهداف الدراسة.5
 : ىتهدف هذه الدراسة إل

أم سالبة بين قلق االمتحان و التحصيل معرفة طبيعة العالقة االرتباطية هل هي موجبة  -

 تالميذ السنة الثالثة ثانوي . ىالدراسي لد

 ثانوي.معرفة التفاضل بين أبعاد مقياس قلق االمتحان عند تالميذ السنة الثالثة  -

 قلق االمتحان عند أفراد عينة البحث . ىمعرفة مستو  -

معرفة إذا كان هناك فروق بين تالميذ السنة الثالثة ثانوي في قلق االمتحان حسب متغير  -

 الجنس.

معرفة إذا كان هناك فروق بين تالميذ السنة الثالثة ثانوي في قلق االمتحان حسب متغير  -

 الدراسية.الشعبة 

 إجرائيا:تحديد مفاهيم ومصطلحات الدراسة .6
كل  ىاثر مباشر عل ون المفاهيم األساسية للدراسة لها أهمية كبيرة لما تحمله من دالالت ومقاصد ألنظرا 

خصوصيته التي تميزه عن غيره من البحوث فالمفاهيم هي التي تعبر عن  هدااألخير له، لذا فإن  بحث

خدمة في هذه طبيعة الموضوعات و الظواهر التي يقوم الباحث بدراستها ، ومن أهم المفاهيم المست

 : الدراسة مايلي
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 : قلق االمتحان.6.1
هوالقلق الناتج عن الحالة التي تصيب تلميذ سنة الثالثة ثانوي قبل و بعد وأثناء أداء  : التعريف اإلجرائي

قلق االمتحان على مقياس  ىر المستو شمؤ بالحصول على قلق االمتحان  االمتحانات التحصيلية ، ويتم

 الدراسة .المعتمد في هذه 

 : التحصيل الدراسي.6.2
المقصود به في الدراسة الحالية هو الدرجات التي يتحصل عليها التلميذ الذي يدرس  : التعريف اإلجرائي

و  األدبي،سنة ثالثة ثانوي في االمتحانات الفصلية الثانية في المواد الدراسية لكال الشعبتين العلمي و 

 بالتالميذ.التي يتم الحصول عليها من سجالت كشوف النقاط الخاصة 

 : تالميذ السنة الثالثة ثانوي.6.3
ي سلثانوية بن طبولة عيباونعني بهم تالميذ السنة الثالثة ثانوي الذين يزاولون دراستهم  : التعريف اإلجرائي

 .2016/2017الدراسي الحالي في شعبتي العلوم التجريبية و آداب وفلسفة ، خالل العام 

 الدراسات السابقة.7
الدراسات التي اطلعنا عليها و التي  أهمال يخلو بحث أكاديمي من دراسات سابقة تنظر له ، ومن بين 

 : وهي كالتاليعربية واجنبية  تتعلق بمتغيرات الدراسة نجد دراسات سابقة 

 . التحصيل الدراسيدراسات تناولت العالقة بين قلق االمتحان و : أوال

 : عربيةالدراساتال-أ

 ."العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي"بعنوان 1974):)دراسة أبو صبحة وكايد عثمان -1

الصف الثالث اإلعدادي  تالميذتحديد العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي عند  إلىهدفت 

حيث  ،تلميذة( 183)و  تلميذ( 237)عينة تمثلت في  ىاألردن،عل-بمدارس محافظة عمان

في الفصل الدراسي األول من عام  تالميذلساراسون، ومجموع عالمات ال االمتحانمقياس قلق ااستخدمو 
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 و التحصيل الدراسي حيثقدر وجود عالقة سالبة بين قلق االمتحانالنتائج  وأظهرت ،1974/1973

 . 0.12 -)) ـهمابمعامل االرتباط بين

 .بعنوان" العالقة بين القلق والتحصيل الدراسي" 1982):كمال إبراهيم مرسي)دراسة-2

عينة مكونة  ىدراسة العالقة بين القلق والتحصيل على طلبة المدارس الثانوية في الكويت، عل ىهدفت إل

، موزعين على مستويات دراسية  تلميذ و تلميذة( 730أصل)من  تلميذة( 170)و  تلميذ( 200)من  

استخدم مقياس القلق الصريح لألطفال الذي أعده الباحث عن حيث  ،)من الصف األول إلى الرابع(أربعة 

الذي أعده الباحث عن مقياس  االمتحانوزمالئه ومقياس ييل للقلق في مواقف  "كاستنيدا"مقياس 

امتحانات الفترة األولى وامتحانات نهاية السنة بعد  وزمالئه، ونتائج الطلبة في أربعة مواد في "ساراسون"

تحويلها إلى درجات تائية لتكون قابلة للمقارنة، وأظهرت النتائجوجود ارتباط سالب ذو داللة إحصائية بين 

بالنسبة  االمتحاندرجات الطلبة على مقياس القلق ودرجاتهم في التحصيل، وأن العالقة تزداد بزيادة أهمية 

 .حيث أن االرتباط السالب أقوى في حالة حساب التحصيل بدرجات امتحان آخر العام، تالميذلل

 .بعنوان "العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي" 1986):زكريا توفيق أحمد (دراسة-3

 الثانوي تالميذمعرفة مدى العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي لدى  إلىهدفت 

و 14تتراوح أعمارهم بين تلميذة(165)و  تلميذ( 160)عينة مكونة من ىاإلسماعيلية،علبمحافظة 

النتائج  وأظهرت ،"لسبيلبرجر"، والثاني"لساراسون"سنة،واستخدم مقاييس لقياس قلق االمتحان، أحدهما 18

)سليمة وجود ارتباط سالب ودال بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي لكل من الذكور واإلناث .  ىعل

 (29-27ص ص،2012،سايحي

 

بعنوان"العالقة بين القلق والتحصيل الدراسي والفروق بين الجنسين  :(1988آغا كاظم ولي (دراسة -4

 .في مستوى القلق"
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 تالميذالعالقة بين القلق والتحصيل الدراسي لدى الذكور واإلناث من  معرفةإلى هدف 

الفروق في مستوى القلق بين الذكور  و معرفة المرحلة اإلعدادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

من الصف الثالث اإلعدادي في العام الدراسي  تلميذةو  تلميذ(200) عينة مكونة من ىعلواإلناث،

التي تقيس سمة القلق من إعداد 2-) س(استبيان تحليل الذات الصورةحيث استخدم  ، 1987/1986

في المواد  التالميذومجموع درجات  (1987)سبيلبرجر وآخرون والذي نقلته إلى العربية أمينة كاظم 

وجود ارتباط سالب ذو داللة  إلى النتائجو أشارت الدراسية الرئيسية غير األنشطة والمواد الرياضية والفنية،

وق دالة إحصائيا في القلق بين الذكور واإلناث، إذ اتضح أن إحصائية بين القلق والتحصيل، ووجود فر 

اإلناث أكثر قلق من الذكور، كما تبين أن ذوي القلق العالي يحققون تحصيال متدنيا سواء بالنسبة للذكور 

أو اإلناث، في حين أن تحصيل اإلناث ذوات القلق المنخفض أعلى من الذكور عند نفس مستوى القلق. 

 (30ص، 2012 ،)سليمة سايحي

( بعنوان: " العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي لدى طالبات 1999دراسة) العجمي،ملحم -5

 كلية التربية للبنات باإلحساء"

هدفت إلى التعرف على العالقة بين قلق االختبار والتحصيل لدى طالبات كلية التربية للبنات باإلحساء، 

(، وقد تم 1989) "عبد الرحيم بخيت عبد الرحيم"ولهذا الغرض تم استخدام أداة قلق االمتحان إعداد 

ن قلق االختبار بدرجة الطالبات مات عانأظهرت م( استبانة، ومن ثم تحليل النتائج التي 500توزيع )

عالقة ارتباط سالبة وذات داللة إحصائية  و على وجود متوسطة، بينما تزداد الدرجة في المستوى الرابع

 بين قلق االختبار والتحصيل الدراسي.

 

 : األجنبيةدراساتال-ب 
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معرفة العالقة بين مستويات القلق  :بعنوان الدراسة Spielberg 1962):سبيلبرجر (دراسة -1

 .واألداء األكاديمي لدى طالب الثانوي

، )التحصيل الدراسي(الثانوية لتالميذالبحث عن العالقة بين مستويات القلق واألداء األكاديمي  إلىهدفت

طالبا كلهم من الذكور صنفوا إلى ذوي القلق المرتفع وعددهم ( 288)عينة تكونت العينة من  ىعل

 وذوي القلق(144)

الذي كونته تايلر ومقياس (MAS) ، واستخدم مقياس القلق الظاهري (144)المنخفض وعددهم 

فرشمنالخاص بمقياس القدرات الدراسية، ومتوسط درجات الطلبة في السداسي الذي تم فيه التطبيق لقياس 

التحصيل الدراسي ،وأظهرت النتائج انه يوجد ارتباط سالب ذو داللة إحصائية بين القلق المرتفع 

 .والتحصيل

 .بعنوان"العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل في القراءة والحساب"1964Cosc):اسة )كوص در  -2

 معرفة العالقة بين قلق االمتحان وسلوك التالميذ في االمتحان في موضوع ىهدفت إل

طفال من أطفال الصفين الرابع والخامس ( 262)عينة مكونة من  ىدراسي في الحساب والقراءة ،عل

ستخدم مقياس قلق االمتحان، واختبار الذكاء، ودرجات التالميذ في القراءة والحساب ، االبتدائي ،وا

وجود ارتباط سالب ذو داللة إحصائية بين قلق االمتحان والتحصيل في الحساب  ىوأظهرت النتائج عل

 (27-25ص ص، 2012،)سليمة سايحي. وليس كذلك بالنسبة للقراءة

 ."العالقة بين قلق االمتحان واألداء األكاديمي بعنوان"(Hunsley,1985 ): دراسة -3

 (62( هدفت إلى الكشف عن العالقة بين قلق االمتحان واألداء األكاديمي، حيث تكونت عينة الدراسة من

طالبا في السنة الثالثة في القياس النفسي في جامعة ووتر لو بأمريكا، واستخدم الباحث لجمع البيانات 

عدل، مستخدما النسب المئوية، ومعامالت االرتباط الختبار صحة الفروض، مقياس قلق االمتحان الم
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محمد ) وأظهرت النتائج أن الطلبة الذين لديهم قلق امتحان مرتفع، كان أدائهم األكاديمي سيًئا للغاية.

 (272،ص 2013،عبد الناصر غربي،الساسي الشايب

 

 التعقيب على الدراسات السابقة : 

تناولناها بالتقدم سلفا إلى متغير قلق االمتحان من خالل دراسته وفق مؤشرات الدراسات التي معظم تطرقت

 ،األداء األكاديميعدة وهي الجنس، 

التي تناولت موضوع ( 1985)و "هانسيلي" ( 1962أما بالنسبة للدراسات األجنبية نجد دراسة سبلجر )

 .الثانوي تالميذمستويات القلق واألداء األكاديمي لدى "

لكن "هانسيلي" تطرق الى نفس الموضوع لكن درس قلق االمتحان و درسه على طالب جامعة ووتر لو 

 بأمريكا .

 (1964متغيري القراءة و الحساب التي نجدها في دراسة كوص ) كذلك

أبو صبحة وكايد بينما الدراسات التي تناولت متغير قلق االمتحان و التحصيل الدراسي نجد دراسة 

 " ، حيث أظهرت"العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي التي تناولت موضوع1974) )عثمان

 همابـمعامل االرتباط بين و التحصيل الدراسي حيثقدر وجود عالقة سالبة بين قلق االمتحانالنتائج 

من ارتباط عكسي بين قلق االمتحان و التحصيل  إليهحيث توافقت نتائجها مع ما توصلنا  0.12 -))

 الدراسي.

"العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل التي تناولت موضوع   1986)زكريا توفيق أحمد )كذلك دراسة 

 الدراسي )من المستوى األول إلى الرابع( . ى" ، وفق مؤشر الجنس و المستو الدراسي

قلق ال"العالقة بين تناولت موضوع  ) 1999العجمي،ملحم ) ( ودراسة1988(آغا كاظم ولي لكن دراسة 

 الدراسي  . ى" ، وفق مؤشر الجنس و المستو والتحصيل الدراسي
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"قلق اإلمتحان" كمتغير مستقل و "التحصيل الدراسي " كمتغير  : إال أن دراستنا قد تناولت هذه المغيرات

مستوى قلق االمتحان  :الل المؤشرات التالية من ختابع ، وفق مقياس قلق االمتحان لمحمد حامد زهران 

توتر أداء ،ارتباك االمتحان)منخفض_متوسط _مرتفع( و أبعاد مقياس قلق االمتحان )رهبة االمتحان،

( والجنس )ذكر/أنثي( و اضطراب أخذ االمتحان،نقص مهارات االمتحان،انزعاج االمتحان،االمتحان

  . الشعبة الدراسية )أدبي/علمي(
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 :قلقاالمتحانالفصلالثاني

 
 تمهيد

 .مفهوم قلق االمتحان .1
 .تصنيف قلق االمتحان .2
 .مكونات قلق االمتحان .3
 .مظاهر وأعراض قلق االمتحان .4
 .عوامل قلق االمتحان .5
 .النظريات المفسرة .6
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 : تمهيد

 ه تؤكدهذا ما المصطلحات القليلة التي يستخدمها علماء النفس من جميع االتجاهات النظرية يعد القلق من
خاصة المشكالت ،يعانيها التالميذبعض األبحاث على أنه يحتل مرتبة هامة بين المشكالت الدراسية التي 

ة يرة الّدراسيالهامة في المسن المواقف يتعتبر من ب التي تنتج قبل وبعد وأثناء االمتحانات ، هذه األخيرة 
العوامل التي قد تؤثر على  وتعرف هذهتم من خاللها الوقوف على المستوى الدراسي له، ي ثيذ حيللتلم

 .قلق اإلمتحان باألداء في االمتحان، 
 ،مكونات قلق االمتحان ،تصنيف قلق االمتحان ،مفهوم قلق االمتحانهذا الفصل سنتطرق إلى  وفي

 .االمتحاننظريات قلق  و عوامل قلق االمتحان ،االمتحانلق أعراض ومظاهر ق
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 : قلق االمتحان مفهوم.1
ي في دراستنا سوف نتناوله من خالل معانيه في اللغة وفي االصطالح ر بما أن مفهوم قلق االمتحان محو 

 ذكر ألهم تعاريف المختصين لهذا المصطلح.  ى،إضافة إل

 : لغة.1.1
 : أن أصل كلمة القلق هي ىالجديد للطالب إليشير قاموس 

 .أزعجه  : لهم فالناأ-حركه : ،يقلق ،قلقا الشئَقَلقَ 

نزعج : يقلق ،قلقا الرجل : قلق لم يستقر على حال فهو  -لم يستقر في مكان واحد-إضطرب وا 

 (437،ص2007عيسي مومني،(قلق،ومقالق  .

و يسبب له ، اإلنسانحالة من الخوف الغامض الشديد الذي يتملك  "بأنه : ويعرفه فاروق السيد عثمان

و الشخص القلق يتوقع الشر دائما ويبدو االنزعاج،و القلق يعني  األلمكثيرا من الكدر و الضيق و 

 مضطربا.و  األعصابمتشائما ومتوتر 

 ىيفقد القدرة علو  األمورث في حالشخص القلق يفقد الثقة بنفسه ويبدو مترددا عاجزا عن الب أنكما

 (18ص  2001فاروق السيد عثمان (".التركيز

نوع من الخوف الغامض غير المحدد المجهول السبب على انه :2005 كذلك يعرفه حامد زهران

)حامد عبد السالم  .وعدم االستقرار العام  األذىالمصحوب بالتوتر و الضيق و التهيب وتوقع 

 (144ص ،2005،زهران
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حالة انفعالية غير ّسارة يستشيرها وجود الخطر أو توقع وشيك " : على أنهموسى البدريسميرة عرفته كذلك

لحدوث الضرر دون أن يدرك الفرد العوامل التي تدفعه إلى هذه الحالة و غالبا يصاحب هذه الحالة بعض 

الشهية وازدياد  التغييراتالفسيولوجية مثل ازدياد عدد ضربات القلب و ارتفاع ضغط الدم و الغثيان أو فقدان

معدل التنفس أو الشعور باالختناق و ازدياد نشاط الغدة الدرقية أو اإلكثار من التبول و األرق وقد 

يصاحب القلق توتر عضلي مثل تقلصات عضالت الرأس الخلفية أو االزدياد في النشاط الحركي أو 

منظم أو  لالسيطرة أو التفكير بشك اإلحساس بالتعب العضلي بجانب الشعور بفقدان القدرة على التنظيم و

 (145،ص2005)سميرة موسى البدري،. "فقدان القدرة على التركيز و االنتباه لمدة طويلة

 : إصطالحا .1.2
من القلق المرتبط بمواقف االمتحان حيث تثير هذه المواقف في  نوع"على أنه : 1997"حامد زهران"يعرفه 

مشطر  ).الفرد االنزعاج واالنفعالية، تعتريه في الموقف السابق لالمتحان أو في موقف االمتحان نفسه

 .(5،ص2008،قجة رضا ،حسين 

حمل أو ستجابة لخطر مدرك وعدم القدرة علىتإ":نهبأقلق االمتحان  Sarason(1957 (سارسونويعرف 

القيام بمهمة ما ومن خصائصه شعور الطالب بأنه غير كفء وتنقصه الدافعية إلنهاء المهمة التي يعمل 

" بها، ولديه أفكارًا تنتقص من قيمته الذاتية بدرجة كبيرة ويتوقع الفشل وفقدان االعتبار من اآلخرين

 (932، ص2014،معالي  )إبراهيم.

سمة في الشخصية في موقف محدد، ويتكون ": على انه Spielberger) 1984)جر بكذلك يعرفه سبل

من االنزعاج واالنفعالية، وهما ابرز عناصر قلق االمتحان، ويحدد االنزعاج على أنه اهتمام معرفي 

 ."ا رد فعل الجهاز العصبي األوتونومينهللخوف من الفشل وتحدد االنفعالية على أ

 (89، ص2011،إبتسام سالم المزوغي)
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حالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد يحدث في  ": في معجم علم النفس و التربية على أنهكذلك عرف 

)فؤاد أبو حطب ،محمد سيف الدين فهمي المستقبل،وهي من خصائص مختلف االضطرابات النفسية ".

 (14،ص1984،

أدائهم لالمتحانات  وأثناءقبل  األفرادوقلق االمتحان هو ذلك القلق خارجي المنشأ وهو حالة تعتري 

الزم فترة االمتحانات تالقلق  أعراضالتالميذ بعض ، حيث تعتري المهنية وأالنفسية  أوالتحصيلية 

هو حالة نفسية تتسم بالخوف و التوقع أي انه حالة انفعالية  تصيب بعض التالميذ قبل ،فالتحصيلية 

ر وحدة انفعال و انشغاالت عقلية سالبة تتداخل مع االمتحانات وتكون هذه الحالة مصحوبة بتوت وأثناءأداء

 المهام العقلية في موقف االمتحان . ىاالمتحان مما يؤثر سلبا عل أثناءأداءز المطلوب يالترك

 ) 258ص ،2011 ،سمير االمامي،رافدة الحريري(
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 : تصنيف قلق االمتحان.2

 ات فهناكمستوى مساعد على يعبارة عن مستو لقد توصل الباحثون والعلماء إلى أن قلق االمتحان 

 :(معسر)ل يق للتحصي، وهناك مستوى مع(سريم)ل يالتحص

 قلق امتحان الميسر: .2.1

هو قلق االمتحان المعتدل ذو التأثير اإليجابي المساعد، يدفع بالتلميذ إلى الدراسة واالستذكار والتحصيل 

ق فإن قل( 1991)"حينا ارمينداريز"حيث ينشطه ويدفعه إلى االستعداد لالمتحان، وحسب ، المرتفع 

 .االمتحان المعتدل مع القدرة على التحكم في االنفعاالت السالبة يؤديان إلى النجاح في االمتحان

 قلق االمتحان المعسر: .2.2

ة الخوف األعصاب ويزيد في حاللمعيق، حيث يوتر هو قلق االمتحان المرتفع ذو التأثير السلبي ا 

واالنزعاج والرهبة، وينتج استجابات غير مناسبة للموقف ،فينتج إعاقة المتعلم في التذكر والفهم ويربكه 

 (103،ص2014وش،سمية بن عمارة،مبن زعبوضياف )نادية  .ويعسر أداءه في االمتحان

 مكونات قلق االمتحان.3

 :ضمن مكونينأساسيين هما كالتاليأن قلق االختبار يت ىيشير المهتمين في هذا المجال إل

  sphère mental:المكون المعرفي1..3

 .وهذا يمثل سمة القلق والتقدير،المكانةفقدان:ي تبعات الفشل، مثل حيث ينشغل الفرد بالتفكير ف

 sphère émotionnel:المكون االنفعالي.2.3

مصاحبات فسيولوجية، وهذا  ىاالختبارات، وباإلضافة إلأثناء حيث يشعر الفرد بالضيق والتوتر والهلع 

 (16،ص2010)الصنباطيوآخرون، .يمثل حالة القلق
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  sphère comportementale: المكون السلوكي.3.3

يتمثل في انخفاض مستوى مهارات االستذكار متمثال في عدم االستغالل الجيد لوقتالدراسة، وقصور في 

دارة الوقت  .واالستعداد الجيد لالمتحان، وكذلك نقص مهارات أداء االمتحان تدوين المالحظات وا 

من خالل دراسته إلى أن ذوي قلق االمتحانالمرتفع يغيرون إجاباتهم Green (1980)توصل أيضا جرين 

بحجم أعلى من ذوي القلق المنخفض، ولكن مع تساوي نسبة التغيير اإليجابي عند الفئتين ذوي القلق 

 .المنخفضالمرتفع والقلق 

تفسيرا لتأثير سلوك االستذكارعلى ارتفاع قلق Quller & Holahan (1980)ويقدم كولر وهوالن 

االمتحان وانخفاض األداء، يتمثل في أن استجابات االنشغال الناشئة في موقف االمتحان، إنما هي نتيجة 

 .لكل من القلق المتزايد وعدم اإلعداد الجيد لالمتحان

 sphère physiologique:ولوجيالمكون الفسي .3.4
إلى ، مما يؤدي )الالإرادي(يتمثل فيما يترتب على حالة القلق من استثارة وتنشيط للجهاز العصبي المستقل

 .تغيرات فسيولوجية عديدة 

 Brush & juster & kaflowitz(1983)وتقترح دراسات عديدة كدراسة بروش وزمالئه 

قد ال تختلف بين  اإلثارة الفسيولوجيةأن Hollandsworth & Al (1979)ودراسة هوالندزورث وآخرون 

، ولكن ما متحانعالي وبين منخفضي القلق وذلك قبألو أثناء تقديم اال االمتحانالذين يعانون من قلق 

  .يختلفون فيه هو إدراكهم ورد فعلهم لمستوى اإلثارة لديهم

 وبردود أفعالهمإلى االنشغال بأنفسهم  االمتحانقلق  ففيالمواقف االختبارية يميل ذوو الدرجات المرتفعة في

أكثر من انتباههم لمهمة اإلجابة على أسئلة االمتحانوالمالحظ أن هذه المكونات متداخلة مع بعضها، 

ولتوضيح عمل هذه المكونات األربعة أثناء التعامل مع االمتحان باعتباره من ،ويؤثر كل واحد على اآلخر

 .ي يعيشها التلميذالوضعياتالضاغطة الت
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يمر  يالتيشرحون من خالله المراحل )*("(Schwarzer & Al1"وآخرون  "شفارزار""نستعرض نموذج 

 :للقلق، وهي كما يلي ؤديةبهاالتلميذ المقبل على اجتياز االمتحان والم

 

 .إجتياز االمتحان ىيوضح نموذج المراحل التي يمر بها التلميذ المقبل عل( 1)شكل  

الموقف أثناء مواجهةيوضح هذا النموذج عمل هذه المكونات األربعة أثناء أداء االمتحان، بحيث يحدث 

القلق والتوتر وبعض  وتظهر مشاعراالختباري التقييم السلبي للموقف، فيدرك على أنه موقف صعب، 

وهذه االستجابات غير  .المصاحبات الفسيولوجية، وينعكس ذلك على التفكير ويصبح منشغال بالفشل

 2012)سليمة سايحي،.مناسبة لموقف أداء مهمة االمتحان، وبذلك ال يكرس الوقت الكافي ألداء االمتحان 

( 76-74صص ،

                                                           

مع إدماج مفهومالعجز المكتسب الذي Lazarusالمشتق من التقييم المعرفي لالنفعال والضغط الذي حدده الزروس نموذج شفارزار -(*)
 .حدده سليغمان

 مرحلة التحدي

 

يتغلبالفشلعلىالتلميذغيرأنهذااألخيريحتفظبالثقةفيقدرته•
 .علىمواجهةالوضعية

 

المرحلة االولي 
 للتهديد

تظهرهذهالمرحلةعندمايدركالتلميذأنالمهمةالمطلوبةمنهصعبة•
 .جدا،فيشعربالتوتروالقلق،لكنهيبقيالثقةفينفسهويواصلنشاطه

المرحلة الثانية 
 للتهديد

إزاءالقلقالذييشعربهالتلميذيجعلهاليتأكدمنقدرتهعلىمواصلة•
النشاطفيبدأيشكفيإمكانياتهوأدائه،وبالتالييكونتفكيرهمحصورا
فيالفشلوالتخوفمنه،وهذاالتفكيريرهقهويوصلهإلىالعجز،

 .وتظهربعضاالضطراباتاالنفعاليةوالفسيولوجية

مرحلة فقدان 
 التحكم

يشعرالتلميذبعدمالقدرةعلىالتحكمفيالوضع،وبالتالييوقفجهده•
  .واليواصلالنشاطالمطلوبمنه،األمرالذييجعلالفشليظهر
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 أعراض ومظاهر قلق االمتحان:.4

خبرة وقتية متغيرة ومرحلية  " : على انه "ر سبلبج"الحالةالذي عرفه يعد قلق االمتحان نوع من قلق  

 ". متعلقة بشعور الفرد بأنه مضطرب 

فقلق الحالة يتميز بأنه شعور انفعالي يدركه الفرد عندما يواجه مواقف تثير لديه نوع من الخوف والتوتر 

زيادة سرعة :فيزيد من نشاط الجهاز العصبي الذاتي، فتظهر عالمات حالة القلق يي ذالالطبيعي ، 

 (3،ص2011)ناجي داود اسحاق،. قوة األنا ، زيادة في نبض القلب والقابلية للضيق  ضالتنفس ، انخفا

ن تمييزا ع، هذا ه وتنتهي حالة القلق بانتهاء الموقف المثيرديبموضوعات ذات أهمية ل هانتيجة الرتباط

قبيل وأثناء  التلميذالتي تنتاب  األعراضمجموع ضامن"عبد الحمداليجمل "حامد زهران ،ومنذر قلق السمة و 

 :االمتحان ما يلي

نفسيةأعراض  ومظاهر  مظاهر وأعراض جسدية  مظاهر و أعراض عقلية معرفية 

 األطراف.برودة -

 .إلى التبول الحاجة -
تسارع خفقان القلب مع جفاف  -

 .الحلق والشفتين 
 .سرعة التنفس وتصبب العرق -
 . ألمالبطن والغثيان -

 الشهية.األرق وفقدان -

الوسواسية  األفكارتسلط بعض  -
 .قبيل وأثناء االمتحان

نتائج بكثرة التفكير واالنشغال  -
 .االمتحان

 .الشعور بالضيق النفسي -
 داءالخوف والرهبة قبأل -

 .االمتحان
االرتباك والتوتر ونقص  -

 .الثقة بالنفسو االستقرار 
 .األملوفقدانليأسا -
 .العصبية و اإلندفاع -

تشتت االنتباه وضعف القدرة  -

 أثناءعلى واستدعاء المعلومات 

 .االمتحان

بمجرد االطالع  ذاكرةالمنسيان  -

 .على ورقة االمتحان

 .وجود أفكار سلبية عن االمتحان -

 المعالجة إمكانيةنقص  -

 . المعرفية للمعلومات

 االمتحان.( يوضح أعراض ومظاهر قلق 1جدول رقم )
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 :عوامل قلق االمتحان.5
 :االجتماعي المستوىاالقتصادي.5.1

راد الذين ث أن األفافقد أكدتاألبح ،االجتماعية لألفرادو يتأثر قلق االمتحان بالمستويات االقتصادية 

درجة األفراد الذين ينحدرون من المستويات الدنيا تكوندرجاتهم في مقاييس قلق االمتحان أعلى من 

 .ينحدرون من المستوياتاالقتصادية االجتماعية العليا

في دراستهم عن " Srivastava & Al (1980(وآخرون "سريفا ستافا "ويتفق ما سبق مع ما توصل إليه

، حيث أشارت النتائج إلى قلق االمتحان والتحصيل الدراسي وعالقته ب االجتماعيالمستوى االقتصادي

بدرجة  سلبيط ارتبوا  للفرد  الدراسي التحصيل و المستوى االقتصادي االجتماعي  يبينط إيجابيارتبإوجود 

لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في درجة قلق االمتحان إذا تغير المستوى  هاقلق االمتحان ، إال أن

 . االقتصادي واالجتماعي من عال إلى منخفض

،حيث وجدوا أن "Willing & Al (1984)وآخرون  "ويلينج "بهاوهذا يتفق مع نتائج الدراسة التي قام 

األفراد ذوو قلق االمتحان المنخفض هم من أسر ذات مستوىاجتماعي مرتفع ويقفون على حدود التقسيمات 

 .االقتصادية داخل المجتمع

حيث ، وعالقته ببعض المتغيراتعن قلق االمتحان(  (1987"علي شعيب"وكذلك يتضح من دراسة قام بها 

وجد أن هناكعالقة ارتباطيه سالبة بين قلق االمتحان والمستوى القتصادي الجتماعي؛ أي أن التالميذ ذوي 

 .ة في قلق االمتحانالمنخفض يحصلون على درجات مرتفع المستوى االقتصادي االجتماعي

 :المستوى الدراسي.5.2
التعليمية والبالمستوى الدراسي، فهو ظاهرة لقد أكدت بعض الدراسات أن قلق االمتحان ال يتأثر بالمرحلة 

تواه أكثر بعد التقدم في المستوى الدراسي وفي المرحلة التعليمية ند جميع التالميذ، ولكن يزداد مسعامة ع
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لمسئولياته، حيث تشير  إدراك التلميذنظرا لزيادة تعقد المهام الخاصة بكل مرحلة أو مستوى وزيادة وعي 

يبدأ ظهور قلق االمتحان في الصف الثاني االبتدائي ثم يتزايد تدريجيا  : انه ىإل"Hill(1972)هيل  "دراسة

 .سنة بعد أخرى

وقد حاول بعض الباحثين دراسة قلق االمتحان في مختلف المستويات والمراحاللتعليمية وبيان الفروق في 

 مستوى قلق االمتحان بين هذه المستويات.

الذي هدف من خالل دراسته  (1992) "محمود محمود"و من الدراسات الحديثة في هذا المجال ما قام به 

إلى محاولة التعرف على مستوى قلق االمتحان عند الطالب، ثم بيان مدى اختالف مستوى القلق 

ور اختيروا طالبا من الذك (179)عينة شملت، على باختالف المرحلة التعليمية وبعض المتغيرات األخرى

 (1980)سبيلبرجر "ق مقياس االتجاه نحو االمتحانات الذي كونه يطبتبطريقة عشوائية، ثم 

Spielberg" ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من بينها عدم وجود فروق بين الطالب الثانويين والطالب

 الجامعيين في قلق االمتحان. 

 النظر عنوفسر الباحث هذه النتيجة بكون الخوف من االمتحانات ظاهرة عامة عند جميع الطالب بغض 

على نتائج مخالفة، وذلك من خالل بحث قامبه عن  (1992) صل سيد الطوابو ت ، في حين مستواهم

الجنسين، قلق االمتحان والذكاء والمستوى الدراسي وعالقتهما بالتحصيل األكاديمي لطالبالجامعة من 

وأختبر الفرض الثاني الذي ينص على عدم وجود فروق جوهريةبين متوسطات درجات كل من الطالب 

والطالبات في قلق االمتحان وفقا الختالف المستوى الدراسي وتوصل إلى أنه يوجد تأثير رئيسي لعامل 

م تصل هذه ، إال أنه ليالمستوى الدراسي؛ أي أن درجات قلق االمتحان تختلف باختالف المستوى الدراس

روق بين المستوى األول والرابع، فهي دالة عند دا الفالفروق إلى درجة الداللة اإلحصائية ما ع

ة وواجه ضرورة ه كلما طالت فترة التحاق الطالب بالجامعة بأنث النتيجالباح،وفسر   (0.05)مستوى

 في قلق االمتحان.  رجاتهتحسين نفسه عن طريق الواجبات أو البحوث واالمتحانات ، زادت د
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 : التخصص الدراسي.5.3
في مستوى قلق االمتحان، ؤثر تخصص الدراسي يعد من العوامل التي قد تتشير بعض الدراسات إلى أن ال

 ض التخصصات كاألدبي والعلمي في التنبؤ حيث تؤكد هذه الدراسات وجود فروق بين بع

 االمتحان.   بقلق

التي تهدف إلى معرفة الفروق بين أفراد القسمين العلمي واألدبي (1987)عيبومن أهمها: دراسة علي ش

 ق االمتحان.لات الثانوية العامة بمكة المكرمة في درجة قبوطالالب لط

يساهم في التنبؤ بدرجة  ()علمي، أدبيي راسص الدإلى أن التخص ةالفرضية الرابعار فتوصل خالل اختب 

ية في الثانوية فسر النتيجة بكون بعض التخصصات الدراس و،ق االمتحان لصالح التخصص العلمي قل

الشعب العلمية ينظرون إلى العامة تبدو في نظر طالبها أكثر صعوبة من التخصصات األخرى، فطالب 

 . األدبية عبأنه أصعب من نظيره في الشى تخصصهم عل

لى لدى تالميذ األقسام أعونفي حين تشير بعض البحوث إلى نتائج مخالفة وهي أن قلق االمتحان يك

 األدبية منه لدى تالميذ األقسام العلمية.

ان بمستوى األفكار والجنس حول عالقة قلق االمتح(1996) : ةكامل عويضةراسدا ومن أهمه

وطالبة ب طال( 292)ة شملت العين ،حيثأربدباألردنةبة الثانوية العامة بمديندى طلاألكاديمي لصوالتخص

 ،ه على البيئة األردنية وتقنين "أبوزينة والزغل"وأستخدم الباحث مقياس سوين لقلق االختبار من تعريب 

وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها وجود فروق في درجات قلق االمتحان تعزي للتخصص لصالح 

 . التخصص األدبي



 قلق االمتحان   الفصل الثاني
 

27 

 :الذكاءدرجة  .5.4
ائجبعض الدراسات وجود ارتباط حسب درجة الذكاء، حيث بينت نتيبدو أن مستوى قلق االمتحان يتحدد 

 & Fisher (1973)ر وأوري إليه دراسة فيشلتحان و الذكاء. ومن أهمها ما توصسلبي بين قلق االمت

Aweryاضقدرات التالميذمن نتائج، تتمثل في انخف. 

ى دراسة العالقة بين دفإلمن خالل دراستهما التي ته" Ziv & Dem (1975)"م زيف ودي"ا توصل مك

القلق والتحصيل الدراسي مع أخذ بعين االعتبار عامل الذكاء إلىأن هناك عالقة عكسية بين القلق 

 .والذكاء، إال أنها لم تكن ذات داللة إحصائية

وشملت  ( إلى معرفة العالقة بين قلق االمتحان و التحصيل الدراسي،1969)"مازي "كما هدفت دراسة

طالبا تم تقسيمهم حسب درجاتالذكاء إلى أربعمجموعات، وتم استخدام مقياس الكلية ( 96)عينتها 

، وقد أظهرت النتائج أن أداء الطالب اختبار قلق االمتحان األمريكية لقياس الذكاء، وقيس القلق بواسطة

كس منأداء الطالب منخفضي القلق في مجموعة الطالب مرتفعي الذكاء، والع ىمرتفعي القلق كان أعل

 بالنسبة لمجموعة الطالب منخفضي الذكاء. حيحص

 :الجنس.5.5
لقد أثبتت العديد من الدراسات وجود الفروق بين الجنسين في قلق االمتحان، لكن هناك من يرجع هذه 

 .إلى طبيعة تكوين الجنسين وخصائصهما قالفرو 
في ظاهرة القلق يصعب  بأن: " الفروق بين الجنسينEakel (1965)"لندا أيكل"وما يؤكد ذلك قول  

 ."ين االعتراف بالقلقنبرهنتها، ومن المتفق عليه عموما أن البنات يسهل عليهن أكثر من الب

إلناث أكثر و هذا يعني أن ا .أما الذكور فيتوقع منهم أن يسلكوا مثل الرجال بمعنى أن يتصرفوا بشجاعة

) نعم( على مقاييس قلق االمتحان، أما الذكور أقل استجابة ويجدون صعوبة في  ـإرادة في االستجابة ب

 .االعتراف بالقلق، ألنهم يرون أنه يضعف ويقلل من ذكورتهم
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ذيأشار إلى أن اإلناث كن أعلى الSpielberg (1980)ومن الدراسات التي أكدت ذلك: دراسة سبيلبرجر 

درجات على مقياس قلق االمتحان لسبيلبرجر 5و3ينبتتراوح من الذكور في مستوى قلق االمتحان، نسبته 

،Spielberg وذلك على عينات شملت طلبة الكليات وطلبة المدارس الثانوية، وكذلك وجد أن متوسط

الدرجات التي حصل عليها الذكور بالنسبة للدرجة الكلية لقلق االمتحان من طلبة المدارس الثانوية كانت 

 .الدرجات التي حصل عليها الذكور من طلبة الكلياتأكثر ارتفاعا من متوسط 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور " Couch (1983)كوش "توصلت دراسة  وكذلك

واإلناث من طالب الجامعة في درجة قلق االمتحان المساعد بعد تطبيق مقياس قلق التحصيل فلقد 

ي قلق االمتحان المساعد، في حين أن اإلناث أظهرن أوضحت النتائج أن الذكور تفوقوا على اإلناث ف

الدراسة أن كال من نوع القلق وجنس الطالب، ، وأظهرت  تفوقا على الذكور في قلق االمتحان المعوق

 .يرتبطان مع بعضهما البعض

دراسة تمت في مجالقلق االمتحان وانتهت ( 562)بتحليل نتائج "  Hembree (1988)هامبري "وقامت 

الذكور، وأن الفروق صغيرة بين الجنسين  نا: أن اإلناث أعلى في مستوى قلق االمتحان عنتائج منهإلى 

في قلق االمتحان في السنوات األولى من المرحلة االبتدائية، ثم تتزايد تدريجيا وتبلغ بين الجنسين ذروتها 

روق تدريجيا في نهاية وفي الصف الثاني الثانوي، ثم تتناقص هذه الفامس االبتدائي الخف في الص

 .ة وما بعدهاالثانويةالمرحل

 "Horn & Dollinger(1989)ر هورن ودولنج"وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة 

" مقياس قلق االمتحان لدى األطفال تخدمت واس اث،إن117ور و ذك119ا على عينة قوامهالتي أجريت  

 .اث والذكور في قلق االمتحان لصالح اإلناثوجود فروق بين اإلن، وأظهرت النتائج "ونلساراس

( 100)تلميذا و ( 100)امن خالل دراسته على عينة قوامه"1991) )رزوقمغاوري م"وأيضا توصل 
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اسقلق االمتحان لألطفال لساراسون ، واستخدم مقياالبتدائيع تلميذة من تالميذ وتلميذات الصف الراب

 ينالجنسين في قلق االمتحان. لدراسة الفروق بlوآخرون 

 .نالتالميذ في قلق االمتحان لصالح اإلناثإلى وجود فروق جوهرية بين الجنسين م وتوصلت الدراسة

 : الفشل الدراسي.5.6
لدراسي الذي يؤدي إلى ياللقد بينت بعض األبحاث أن قلق االمتحان يرتبط بانخفاض مستوى التحص

 الدراسي.تكرار السنة الدراسية أو التسرب 

قولهم أن: " قلق ب"Callaglanet & Manstead (1983)تيد كاالقالن و مانس"دهوهذا ما أك

 ".انيرتبط بخبرة الفشل في حياة التلميذ وتكرار مرات الفشلاالمتح

تركوا المدارس الثانوية بسبب ذينتوى القلق عند التالميذ السإلى أن م" Sinclair(1971)نكلر س"وتوصل 

 .الدراسةي تمرين فند التالميذ المسه عأعلى من تكرار الرسوب

دالتالميذ الذين يعيدون أن مستوى القلق عنSarason & Hill (1971)"ل ساراسون وهي"كما وجد 

 .صفوفهم الدراسية أعلى منه عند التالميذ الناجحين

على تالميذ " Bradshaw& Gaudry (1971)ودريبرادشا وج""دراسة وكذا (1966)"ل ،كات"وفي دراسة 

تبين لهما أن مستوى االستعداد للقلق عند التالميذ نةس16و14ين التاسع،تراوحت أعمارهم بالصف 

 .د التالميذالناجحينالفاشلين أعلى منه عن

اح، وأنقلق االمتحان موجود لدى يتضح مما سبق أن مستوى القلق يرتفع بعد الفشل أكثر منه بعد النج

 .مختلفة كافة التالميذ ولكن بمستويات

 :عادات االستذكار.5.7
االمتحان وذلك أن الكثير ق تعد عادات االستذكار من العوامل المؤثرة في ارتفاع أو انخفاض مستوى قل

 .لبيةمن التالميذ الذين لديهم عادات دراسية س
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الذين لديهم قلق عال في ذالتي أوضحت أن التالمي" Wittmaier(1972)ايرويتم"وما يؤكد ذلك دراسة 

 . عن ذوي القلق المنخفض مستوى منخفضديهم ذات االمتحانات تكون مهارات االستذكار ل

يس ضمانا لقاالمتحانات خفض قل"إن  Mitchell & Eng (1972)ميتشيل وأنج"وكذلك أوضحت دراسة 

 .ين األداء األكاديمي إذا تجاهلنا مستوى عاداتاالستذكارسلتح

 الجامعي لشروط التحصيل الجيددى تطبيق الطالبإلى معرفة م "عبد الرحمان عيسوي"وهدفت كذلك دراسة 

سؤاال 12ن ان متبياإلسكندرية، وتم تطبيق اسةطالبا وطالبة من جامع(300)ن أعتمد على عينة م ، حيث

الدراسة، وأعطت لنا هذه الدراسة مؤشرات بأن حوالي نصف عينة البحثال و معوقات انيالمتحلقلق ابق يتعل

ى الشهر في النصف األخير من العام الدراسي، ويؤجلون االستعداد حتباالستذكار إال  دءون االهتماميب

 .األخير من العام الدراسي

ومشكالت النجاح المدرسي ةأن هناك كثيرا من المشكالت األكاديميDudley (1986)وأثبتت دراسة دودلي

 .االمتحانيم الوقت وكيفية االستذكار قبل ل:  تنظتذكار، مثترتبط بعادات االس

تذكار، ويعني هذا أن التالميذ الذين ساالاراتا سبق يتضح أن قلق االمتحان يرتبط سلبيا بعادات ومهمم و

ع مستوى وناالستعداد لالمتحان حتى قرب فترة االمتحانات، يرتفيتبعون عادات سيئة في استذكارهم ويؤجل

طريق برامج عن  نالقلق وترشيده عيستدعي التفكير في خفض مستوى هذا ذاقلق االمتحان لديهم، وه

 . اداتاالستذكار ومهارات االمتحانع

 :الشخصية القلقة.5.8
، حيث يشار إليه على أنه مة القلقسية عرضة لقلق االمتحان أكثر من غيرها ألنها تحمل ذه الشخصه

منهم في كل كتسبه لماااسفي درجة القلق، ووفقا ا في الشخصية من حيث اختالف النسمة ثابتة نسبي

 .قةرات سابطفولته من خب
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منه إلى خصائص الموقف ردأي أن القلق المثار في هذه الحالة أقرب إلى، أن يكون مرتبطا بشخصية الف

يدرجة هذا القلق يرتبط بمستوى القلق عند الفرد الذي حدث فيه القلق و يترتب على ذلك أن التفاوت ف

 .كسمة شخصية

مرتفعة وحالة القلق مرتفعة ونأن سمة القلق لدى األفراد تك" Spielberger(1966) بيلبرجرس"ولقد أوضح 

رادالذين تكون سمة القلق لديهم منخفضة تكون حالة أيضا في المواقف التي تمثل تهديدا لذات الفرد، واألف

 القلق منخفضة لديهم تبعا لذلك.

رينلدرجة الخطر والتهديد الذي آلخكما اتضح أن الفرد الذي لديه سمة القلق، يكون أكثر تنبها ووعيا من ا

 .يستثير القلق

سمة القلق في حالة القلق ار تناولوا فيها آث"Head & all (1988)رون هيد وآخ"وفي دراسة أخرى أجراها 

سمة  ة أومنخفضة في االختبارات وأشارت النتائج أنعانون من صعوبات مرتفعن يلدى طلبة الجامعة مم

لديهم حالة قلق مرتفعة، وذلك أكثر من أقرانهم الذين كانت حالة انالقلق المرتفعة خبرها الطلبة الذين ك

 .عوبة االختبارصالنظر عن  منخفضة بغضديهم القلق ل

 :الضغوط األسرية والمدرسية.5.9
والنقد والضغط الشديد  وأساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة مثل استخدام العقابالوالدية الممارسات  إن 

مكانياتهم، إضافة إلى  على األبناء وارتفاع حجم التوقعات الوالدية، والتي قد ال تتناسب مع قدرات األبناء وا 

  عوامل التعلم االجتماعي األخرى والنمذجة مع اآلخرين كمحاكاة الشخصيات القلقة في األسرة والمدرسة

 ( 397 ،ص2012وآخرون، عماد عبد الرحيم الزغول  ).

يعد تعزيز الخوف من االمتحانات من قبل األسرة من العوامل التي تؤدي إلى خوف الطالب من حيث  

 .يئةالنتائج الس
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الشعور بالقلق يبدأ مع بداية حياة  رىأناألسرية ، حيث  تة تأثير أسلوب التربي (1980) يمتؤكد كلير فهو  

يساعده أو يوجهه أو يشجعه ي الحياة دون أن يجد من متكررة فالطفل فقد يتعرض للفشل أو لصعوبات 

ن إدراكهم اتهم دو د ألبنائهم بهدف تحقيق نتائج تتفق مع رغباء أساليبالتهديد والوعيحيث يستخدم بعض اآلب

 . سيئة على شخصيات أبنائهم تنعكس بالسلب على مدى توافقهم آثار ركأن ذلك يت

لديه وتوقعاتهما نحوه خوفا من سلوكياتهما الرافضةلخبرة الفشل لديه ، فيتجه الطفل إلى تلبية مطالب وا

زيادة التنافس والضغط  ىيدفعه إلال بمقارنة تحصيله مع تحصيل األطفال اآلخرين ممبعدها يبدأ الطف

 . ذاتبدأ لديه مشكلة قلق االمتحانحتى يصبح أداؤه أفضل من أداء اآلخرين ، وهك

 Gaudry&Spielbergerبيلبرجرس"جودري و"و"Sarason (1957)ون ساراس"ويؤكد أيضا 

 لدين.والواراتبين المدرسين قلق االمتحان تثيره مواقف المدرسين بسبب تشابه المثيأن "(1971)

التلميذ ، لذا فعالقة الطفل باألسرة قبل ل أو فكل من الوالد والمدرس يمنح المكافأة والعقاب ويقيم الطف

 توىالتحصيل الذي تتوقعه من الطفل ، وكذلك عالقة التلميذاألسرة للتعلم ومس المدرسة وبعدها ونظرة

وف فينفوس التالميذ من االمتحانات ، واستخدامها كوسيلة للعقاب في بعض بالمعلم وما يبثه من خ

ا إذالتي تمارس عليه في المدرسةباإلضافة إلى مواقف التقويم ذاتها ، بحيث أنه  ومقدار السلطةاألحيان ، 

موقف التلميذ من  يؤثر علىق سيرتفع لديه كل ذلك الفرد بأنه موضع تقويم واختبار فإنمستوى القل شعر

 (85-77ص ،ص 2012)سليمة سايحي،.االمتحان ومستوى تخوفه منه

 : حدوث مشكلة قلقل االمتحان ومن بينها ىوفي األخير نستخلص أساليب تساعد عل

 الفرد )سمة القلق( . ىلد ىوجود جوانب قلق أخر  -

 تصورات خاطئة عن االمتحان ونتائجها. -

 ضغوط زائدة من األسرة حول أهمية التفوق التحصيلي. -

 التنشئة األسرية وما يصاحبها من تعزيز الخوف من االمتحانات. -
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 نظم االمتحانات نفسها. -

 بها .التعلم االجتماعي من اآلخرين بمالحظة سلوك الخوف من االمتحانات و االنشغال  -

 (290ص2009)احمد عبد اللطيف أبو اسعد،ما يبثه المدرسون من خوف في طلبة حول االمتحانات. -

 : نظريات قلق االمتحان.6
المرتبط بالقلق العالي فيالمتحان وتناولت  السيئلقد حاولت كثير من النظريات الحديثة تفسير اإلنجاز 

  .لدراسة تأثيره على مستوى أداء الفرد جوانب،هذا الموضوع من عدة 

 : وتتمثل هذه النظريات فيما يلي

 :نظرية التداخل .1.6
قامت نظرية   "(1971واين )"،و "(1972)رونساراسون وآخ"و"(1952)ماندلر وساراسون"نتيجة لبحوث 

الموقف االختباري بصفة أساسية على نموذج التداخل ، ورأت أن التأثير الرئيسي للقلق في قلق االمتحان 

 :هو فيدخول وتأثير عوامل أخرى ، حيث ينتج القلق العالي استجابات غير مرتبطة بالمهام المطلوبة مثل

عدم التركيز ، والميل نحو األخطاء أو اإلستجابات المركزة حول الذات ، التي تتنافس وتتداخلمع 

لتي هي ضرورية لإلنجاز الطيبفي الموقف االستجابات الضرورية المرتبطة بالمهام األساسية ذاتها ، وا

 .االختباري

 .باالنتباهوأن اآلثار السيئة لقلق االمتحانات بالنسبة لألداء في االمتحانات قد يكون لها تفسير يتصل

أن التالميذ ذوي القلق العالي لالمتحان يصبحون منشغلين ويقسمونغالبا انتباههم بين "Wineواين "إذ يرى 

بالمهمة أو األمور المرتبطة بالذات ، في حين أن األفرادالمنخفضين في قلق االمتحان  األمور المرتبطة

 ر .غالبا ما يركزون على األمور المرتبطة بالمهام المطلوبة فقط بدرجةأكب

فإن االنتباه في موقف االمتحان موزع بين استجابات مرتبطةبالمهمة  "Wineواين"ووفقا لوجهة نظر 

ففي حالة  .غير مرتبطة بالمهمة ، وهي استجابات القلق استجابات،  أواالختباري  المطلوبة في الموقف
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األفراد ذوي المستويات العالية في قلق االمتحان تخصص كمية قليلة من االنتباه إلىالستجابات غير 

الذي يؤدي المرتبطة بالمهام المطلوبة ، تاركين كمية قليلة من االستجابات المرتبطة بالمهامذاتها ، األمر 

 .بدوره إلى خفض اإلنجاز األكاديمي عند هؤالء التالميذ

نفسه ؛  موقف المتحانوبالتالي فنموذج التداخل يفترض أن تأثير قلق االمتحان على األداء يحدث في 

أي أن القلق في أثناء االمتحان يتداخل مع قدرة التلميذ على أن يسترجعالمعلومات المعروفة له ، 

 الزروس وديلونجس "والتعامل مع قلق االمتحان حسب هذه النظرية كما يراها ،يقة جيدةويستخدمها بطر 

Lazarus&Delongs (1983)  " تتمثل في أنه ما إن يتعرض التلميذ لموقف امتحان حتى يقوم بعملية

 . تقديرمعرفي سلبي يتداخل مع المهام المطلوبة ألداء االمتحان

 :المعلوماتنظرية تجهيز . 6.2
 بنجامينوزمالئه"ووفقا لهذه النظرية يعود قصور التالميذ ذوي القلق العالي لالمتحان حسب 

(1981)Benjamin & All" إلى مشكالت في تعلم المعلومات أو تنظيمها أو مراجعتها قبالالمتحان أو

ي القلق ذو  عندا لتالميذاستدعائها في موقف االمتحان ذاته ؛ أي أنهم يرجعون االنخفاض في التحصيل 

عمليات " التشفير " ، أو تنظيمالمعلومات واستدعائها في  قصور فيالعالي في موقف االمتحان إلى 

 . االمتحانموقف 

من فائدة التحقق" Benjamin, Mckeachine &Li (1987)مكيشين ولين "بنجامين و"وقد حاول كل من 

أصحاب القلق العالي فياالمتحان عن طريق نموذج تجهيز المعلومات في تفسير اإلنجاز السيئ للتالميذ 

استخدام أسلوب يقيس تنظيم مواد الدراسة للتالميذ ذوي القلق العالي بطريقةمباشرة ، وفي موقف حقيقي 

  .في قاعة الدراسة

تنظيم  قصور فيولقد أشارت نتائج هذه الدراسات إلى أن التالميذ ذوي القلق العالي في االمتحان لديهم 

اسية ، مقارنة بالتالميذ اآلخرين ذوي القلق المنخفض ؛ أي أن هؤالء التالميذليس لديهم القدرة المواد الدر 
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على تنظيم مفاهيم المواد حتى في المواقف غير التعليمية ، كما بينت النتائجأيضا أن التنظيم السيئ 

 ئ عند التالميذيرتبط باإلنجاز األكاديمي الضعيف . ولهذا يبدوا أن أحد أسباب هذااإلنجاز السي

 .العالين في قلق االمتحان يعود إلى عادات دراسية سيئة وقصور فيتعلم وتنظيم المواد التي سبقت دراستها

 : نظرية القلق الدافع.6.3
 استثارةتفسر هذه النظرية قلق االمتحان على أساس أن الدوافع المرتبطة بموقف االمتحان تعمل علىحث 

االستجابات المناسبة للموقف ، وقد تؤدي في النهاية إلى أداء مرتفع . وبهذا يعماللقلق كدافع وظيفته 

 . استثارة االستجابات المناسبة لموقف االمتحان

التي تقوم على أساس أنللقلق Taylor & Spence"سبنس"و "تايلور"ويدعم هذا النموذج وجهة نظر 

 .، ويدفع الفرد للعمل والنشاطخاصية الدافع الذي يوجه السلوك 

في نظريتهما " القلق الدافع " أن شعور التلميذ بالقلقفي "Taylor & Spenceتيلور وسبنس "وأكد 

 . االمتحان صفة حسنة تدفعه إلى تحسين أدائه ، فيحصل على درجات مرتفعة

لق ؛ أي أناإلنسان عند وهذا يعني أن هناك ربطا بين الدافع الذي يدفع الشخص للعمل والنشاط وبين الق

ما يكون في موقف اختباري يشعر بالقلق الذي يحفزه على إنجاز مهامه بنجاحوقد أجريت دراسات كثيرة 

على عالقة القلق بالتحصيل الدراسي في االمتحان في ضوء مفهومهذه النظرية . وأشارت نتائجها إلى 

وفسر الباحثون هذه دالقلق زاد تحسن األداء .وجود عالقة موجبة بين القلق وأداء األعمال ؛ أي كلما زا

 .العالقة في ضوء نظرية هل في خفض الدافع

أي كلما زادالقلق تحسن  االمتحان؛وأشارت نتائج أخرى إلى وجود عالقة منحنية بين القلق والتحصيل في 

 .القلقالتحصيل إلى أن يصل القلق إلى مستوى معين بعده يضعف التحصيل بازدياد 

الباحثون هذه العالقة بنظرية هب في عالقة الدافع باألداء ، والتي تقول أن المستوى األمثلللدافع وفسر 

 .هو الوسط
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 :نظرية القلق المعوق.6.4

 تفسر هذه النظرية قلق االمتحان على أساس أن شعور التلميذ بالقلق يجعله ينشغل بقلقه أكثر

 . على درجات منخفضةنشغاله باإلجابة على أسئلة االمتحان فيحصل منا

 والقلق حسب هذا النموذج يعمل كمعوق لسلوك التلميذ ، حيث إنه قد يثير استجابات مناسبة

ويستند هذاالنموذج  ،أوغير مناسبة لموقف اإلمتحان ، وقد يؤدي هذا إلى انخفاض مستوى أداء التلميذ 

ستجابات إ قف العمل ، قد يثيرالتي تقوم على أن القلق كحافز في مو "child، تشايلد"إلى وجهة نظر 

  . مالئمة للعمل أو استجابات العالقة لها بالعمل

وقد أجريت دراسات كثيرة عن عالقة القلق بالتحصيل الدراسي في االمتحان في ضوء مفهومهذه النظرية ، 

وأشارت "Montaquoمونتاكو "ودراسة" Braud Hurst (1957) برود هيرست"ومن أمثلتها : دراسة 

نتائجها إلى أن القلق يعوق التحصيل في االمتحان ، وكلما كانتالمهمة صعبة كلما زاد القلق وأعاق التلميذ 

  . على األداء

 فكل واحدة تركز على .من خالل عرض هذه النظريات يتضح وجود تعارض قائم بينها

 جانب معين ، وتهمل الجوانب األخرى .

نتباه أماالثانية فتركز على العالقة بين القلق وقصور واالالقلق  فنظرية التداخل تركز على العالقة بين 

تجهيز المعلومات ، وأما الثالثة فسرت القلق كدافعلألداء واإلنجاز ، والرابعة فسرت القلق كمعوق لألداء 

 (95-92صص ،2004)سليمة سايحي ،. خاصة في المهمات الصعبة
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 : نظرية قصور التعلم.6.5
 هذا النموذج الذي يوضح مدى تأثير"Culler & Holahan (1980)وهولهانكولر "قدم  

القدرات العقلية وسلوك االستذكار في اإلنجاز األكاديمي عند التالميذ ذوي القلق المرتفع والقلقالمنخفض 

  .في االمتحان

مناسبة، ونتيجة  فالتالميذ ذوي القلق المرتفع في االمتحان لديهم قدرات عقلية منخفضةوعادات دراسية غير

لذلك فإن إنجازهم األكاديمي منخفض، وبهذا فإن استجاباتاالنشغال الناشئة في موقف االمتحان إنما هي 

نتيجة القلق المتزايد الذي يعود لمعرفة أقل بالموادالدراسية بسبب القدرات المنخفضة أو عدم اإلعداد 

 .المناسب لالمتحان

مهارات استذكارية عالية، وبالتالي لم يعد نفسه جيدا لالمتحان يمكن  وهذا يعني أن التلميذالذي ليس لديه

أن يتعرضلدرجة عالية من االنشغال أثناء موقف االمتحان نفسه، وبالتالي يكون لديه انتباه أقل 

 .لمهمةاالمتحان

مستوى بأن االهتمام بالعادات الدراسية يعتبر محورا مهمالتحسين 1984) ("جابر عبد الحميد"ويؤكد ذلك 

قدرات التلميذ المعرفية واإلنجاز الفعلي لهم، حتى يصبحوا قادرين علىاسترجاع المعلومات المعروفة لهم 

 (86ص، 2012.)سليمة سايحي،بسهولة في مواقف االمتحان التي يحيطها القلق
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 خالصة
أهم مكوناته، والتي تمكننا من فيماتم ذكره في هذا الفصل من مفهوم قلق االمتحان ،وكذا مع عرض 

معإبراز االتجاهات النفسية التي اهتمت بتحليله في وأعراضه،تحليله وتحديد أنواعه ومظاهره 

، ونظرية قصور التعلم القلق المعوق،ضوءنظريةالتداخل، نظرية تجهيز المعلومات، نظرية القلق الدافع 

ويفسر تأثيره  حيث كانت تساؤالتالباحثين مركزة في كل نظرية على جانب تسعى إلبرازه كمحدد يفسره،

سنقوم بتناوله في الفصل التالي .تحصيل التلميذ ومساره والدراسي و هذا التحصيل ما  ىعل
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:التحصيلالدراسيلثال الفصال

 
 تمهيد

 .مفهوم التحصيل الدراسي .1

 .أنواع التحصيل الدراسي.2

 .العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي .3

 الجيد.شروط التحصيل الدراسي . 4

 .خصائص التحصيل الدراسي.5

 .وغاياتهطرق قياس التحصيل الدراسي .6

 .تقويم التحصيل الدراسي للمتعلم.7

 خالصة
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 تمهيد

وذلك بإعداد  ،قهاية إلى تحقيل الدراسي من أبرز األهداف الّتي تسعى المنظومة التربو يعتبر التحصي

عتبر هذا ية، ولذلك ية واالجتماعيوالخلقة ية والنفسيع الجوانب المعرفيالمتعلم إعداًدا متكامال في جم

ه في يعتمد علي  ة وعلم النفس، باعتباره محك أساسي يدان التربيع المهمة في مين المواضيالموضوع من ب

 د المستوى الفعلي للمتعلم.يتحد

أنواع التحصيل الدراسي، العوامل المؤثرة في  الدراسي،مفهوم التحصيل  ىإلفي هذا الفصل سنتطرق 

التحصيل  طرققياس، خصائص التحصيل الدراسي الجيد يل الدراسي،شروط التحصيل الدراسيالتحص

للمتعلم.تقويم التحصيل الدراسي  وأخيراغاياته و  الدراسي
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 : تعريف التحصيل الدراسي.1

 : التعريف اللغوي.1.1

 (89،ص2010حمد،أ) علي عبد الحميد .وتحصل الشي تجمع وتثبت  ، وميزه خاصه: األمرو  ئحصل الش

 : التعريف االصطالحي.1.2

جهد علمي يتحقق للفرد من خالل ":بأنه 2004ورد مفهوم التحصيل الدراسي في معجم التربية لسنة 

االستفادة التي جناها المتعلم من  ىالممارسات التعليمية و الدراسية في نطاق مجال تعليمي مما يحقق مد

 (62،ص2004)فاروق عبده فليه،احمد عبد الفتاح التركي،." الدروس و التوجيهات التعليمية المقررة عليه 

التحصيل الدراسي هو مقدار تحصيل الطالب ونوعيته  أنوورد في معجم مصطلحات التربية و التعليم كما

 (30،ص2006)محمد حمدان،. أوأكثرفي موضوع 

كلمة تصف تحقيق بأنها : "Achievementكما ورد في موسوعة المصطلحات النفسية)عربي/انجليزية( 

)لطفي . "انجاز، وتدل علي التحصيل العلمي، ويتم مقارنة العمر التحصيل بالعمر الزمني كمؤشر للقدرات

 (16،ص2001الشربيني،

وحدة دراسية  أوكنتيجة لدراسة موضوع، ويقصد به المعلومات و المهارات المكتسبة من قبل المتعلمين

 (52،ص2008)نواف احمد سمارة،عبد السالم العديلي،محددة .

معبرا عنها بدرجات في ويعرف أيضا بأنه مقدار ما يحصل عليه الطالب من معلومات أو مهارات 

)حسن م. بشكل يمكن قياس المستويات المحددة ، باالختبار التحصيلي المعد من قبل المعلاالختبارات 

 (79،ص2003شحاتة وآخرون،

القدرة على :"بأنهAcademic Achievement(1988)التحصيل الدراسي "دسوقيمحمد "كمال يعرف و 

 .  "أداء المهام المدرسية، وقد تكون عامة أو خاصة بمادة دراسية معينة

 (154،ص2012،هيام صابر صادق شاهين )
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، نتيجة التدريب والمرور تلميذمقدار المعرفة والمهارة التي يحصلها ال ":بأنه (1998ويعرفه زيدان الشناوي)

ويقاس بخبرات سابقة، فهو يعبر عن مدى استيعاب الطالب لما تعلموه من خبرات في مادة دراسية مقررة،

 (101،ص2010)لبني جديد،."المدرسية متحاناتفي اال لتالميذة التي يحصل عليها ابالدرج

"مظهر من مظاهر النمو العقلي للطفل وتؤثر فيه عوامل مترابطة : نهأ( على 1977ويعرفه حامد زهران )

 ومعقدة ".

التحصيل الدراسي هو االنجاز المحقق في اختبار المعرفة أو   ( بأن1966) morganويوضح مورقان 

 (24ص،2011،الجاللي ىلمعان مصطف) المهارة .

مستوى محدد من اإلنجاز، أو براعة في العمل المدرسي يقاس  "بأنه: ( يري1971) shaplinابلنأماش

 (180،ص2010الحموي ، ى)من" .االختبارات المقررة من خاللمن قبل المعلمين، 

والمقياس الذي يعتمد عليه لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها 

نهاية الفصل األول، أو الثاني، وذلك بعد تجاوز االختبارات التلميذ في نهاية العام الدراسي، أو 

 .واالمتحانات بنجاح

من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن التحصيل الدراسي هو مقدار أو كمية المعرفة المستوعبة خالل 

خالل  برنامج دراسي، أو هو عبارة عن مدى اكتساب التالميذ لمختلف العلوم والمعارف الملقنة أو المقدمة

السنة الدراسية، كما يدل التحصيل على مستوى التلميذ بالنسبة لقسمه الدراسي وذلك عن طريق الدرجات 

 .حصل عليها في االمتحانتالم
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وهناك عدد من المفاهيم التي ترتبط بمفهوم التحصيل الدراسي ويجب فهمها واستيعابها ومن هذه المفاهيم 

 : ما يلي

منظم لفحص التلميذ، ويعتبر أداة تقيمية من قبل كل من المدرس و التلميذ ويكون وهو إجراء : االختبار

 االختبار موضوعيا أو مقاليا ، شفويا أو تحريريا أو علميا .

 معا.أو المدرس أو االثنين  تلميذوهو أي إجراء يستخدم لجمع المعلومات عن ال : التقييم

 ء.األداأو  المالحظة،أو عن طريق موضوعيا،ويكون 

 تالميذه.وهو إجراء تقييمي يوضع من قبل المدرس الستخدامه في فحص  : االمتحان المدرسي

ومن أهم أنواعه اختبار االختيار من موضوعية،هو االختبار الذي يصحح بطريقة  : االختبار الموضوعي

 (210،ص2002)قاسم علي الصراف،متعدد.

 :أنواع التحصيل الدراسي.2

 . تحصيل جيد وتحصيل متوسط و تحصيل ضعيف أنواع،ثالثلتحصيل الدراسي لأن تبين الدراسات المختلفة

 التحصيل الدراسي الجيد : .1.2

يكون فيه أداء التلميذ مرتفع عن معدل زمالئه في نفس المستوى وفي نفس القسم ، ويتم باستخدام جميع 

)قدوري رقب منه .متالتحصيلي ال القدرات واإلمكانيات التي تكفل للتلميذ الحصول على مستوى أعلى لألداء

 (189،ص2015الحاج، محمد الساسي الشايب،

للفرد  التحصيليالتحصيل الدراسي الجيد على أّنه سلوك يعبر عن تجاوز األداء  "محمود أبو نبيل"يعرف 

 العمر نفسه العقلي والزمني .في ألداء أقرانه 
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عبد الحميد عبد "فالفرد المتفوق دراسيًا يمكنه تحقيق مستويات تحصيليه مرتفعة عن المتوقع وحسب 

 التحصيل الدراسي الجيد عبارة عن سلوك يعبر عن تجاوز أداء الفرد للمستوى المتوقع . "اللطيف

(188،ص1990،عبد الحميد عبد اللطيف)

 التحصيل الدراسي المتوسط : .2.2

 يمتلكها،في هذا النوع من التحصيل تكون الدرجة التي يتحصل عليها التلميذ تمثل نصف اإلمكانيات التي 

 .ويكون أداءه متوسط ودرجة احتفاظه واستفادته من المعلومات متوسطة

 التحصيل الدراسي المنخفض : .3.2

التلميذ أقل من المستوى  حيث يكون فيه أداء الضعيف،يعرف هذا النوع من األداء بالتحصيل الدراسي 

ي ضعيفة إلى درجة ة استغالله واستفادته مما تقدم من المقرر الدراسفنسب،زمالئهالعادي بالمقارنة مع بقية 

 (189،ص2015)قدوري الحاج، محمد الساسي الشايب،االنعدام.

بعبارة  إلى أن التحصيل الدراسي الضعيف هو حالة ضعف أو نقص، أو "عبد السالم زهران"كما يشير 

أخرى عدم اكتمال النمو التحصيلي نتيجة عوامل عديدة عقلية، جسمية أو اجتماعية بحيث تنخفض درجة 

 (159،ص2007،محمود يوسف الشيخ). أو نسبة الذكاء عن المستوى العادي"

إذًا فالتحصيل الدراسي الضعيف يظهر من خالل تدني الدرجات الدراسية، الذي يظهر من خالل التأخر 

 الدراسي.
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 :العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي.3

 :هناك عوامل عدة متداخلة فيما بينها ، تؤثر على التحصيل الدراسي، ومن بين هذه العوامل نذكر

 :مايليمن أهمها و  ويقصد بها كل العوامل المرتبطة بالقدرات العقلية:العوامل العقلية .3.1

 :الذكاءأ.

ذلك أن هو من أهمالعوامل العقلية المؤثرة في التحصيل، وذلك لوجود عالقة إرتباطية قوية بينهما، 

ن كان هذا التأثير يختلف مداه بحسب أالتحصل الدراسي كأي نشاط عقلي يتأثر بالقدرة العقلية العامة و 

 (427،ص1981القاضي، ى)يوسف مصطفالمرحلة الدراسية ونوع الدراسة . 

 :ت الخاصةالقدراب. 

القدرة اللغوية التي تؤدي إلى الفهم الصحيح والدقيق لمعاني المتغيرات اللغوية، وكذلك القدرة ويقصد بها 

 .على االستدالل العام 

، حيث كلما كانت القدرات الخاصة متمكن منها ومستغلة لتحصيل الدراسيفهذه القدرات لها عالقةبا

 (47،ص1973حمد سالمة وآخرون،أ)االمتحانات.استغالل جيدا كان ذلك محسن للنتائج و العالمات في 

 :العوامل الجسمية.3.2

ثر المعانات من اإلمراض أو العاهات الصحة ،و استمرارية أبدراسة  "الحامد محمد بن معجبقام الباحث"

ونجاح التلميذ في المدرسة،وقد تبين أن نسبة اإلعاقة البصرية و السمعية ترتفع بين المتأخرين دراسيا 

ن هناك عالقة بين القصور في النمو وفي الوظائف الجسمية أو ، عنها من األفراد العاديين و المتفوقين

من مشكالت صحية تؤدي إلى  التحصيلي للتالميذ ، وفي المقابل فإن المتفوقين ال يعانون ىمستو الوبين 

 (161،ص1996)الحامد محمد بن معجب،تعثرهم الدراسي . 
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ولهذا يمكن القول أن صحة التلميذ وسالمة حواسه وخلوه من العاهات الجسمية أيا كان نوعها يساعده 

 الجيد.الدراسي التحصيل ىعل

 :العوامل التربوية.3.3

توجد عوامل تربوية وتتمثل في مجمل الظروف المدرسية  إضافة إلى العوامل العقلية والعوامل الجسمية،

 .لمدرسةالتي يعيشها التلميذ داخال

 :المعلم كعامل مؤثر في التحصيل الدراسي أ.

للمعلم دوٌر أساسيٌّ ومباشر في مستوى التالميذ وتحصيله، إما سلبًا أو إيجابًا وذلك من خالل قدرته على 

عاته للفروق الفردية بين التالميذ، وحالته المزاجية العامة، ونمط التنويع في أساليب التدريس ومدى مرا

االختبارات التحصيلية بطريقة جيدة وموضوعية، وعدم التساهل في  صميمالشخصية، ومدى قدرته على ت

 توزيع العالمات بما ال يتناسب وما يستحقه التالميذ .

 : إلتزامات المعلم الناجح فيما يلي ىوقد أشارت سوسن الصدفي إل

أي أن يعلم ويصلح من نفسه ليكون أهال إلصالح الرجال و بناء  رسوال:كاد المعلم أن يكون  -

 باستمرار.المستقبل، وعلى أن يتزود باستمرار ليعطي 

رق التربوية الماّدة المكّلف بتعليمها وأن يلّم بالطالمعلم من البديهي أن يمتلك  :فاقد الشيء ال يعطيه-

و أن يتقن استعمال وسائل االتصال و اإليصال الحديثة، وقبل كل ذلك االقتناع بمهنة ها تبليغليحسن 

 .ممارستهاالتعليم و الرغبة في 

أن يستعد ذهنّيا و نفسّيا و فّنّيا، فهذا يمنح الثقة في النفس و يضفي اإلحترام لدى  :اإلعدادللدرس جّيدا-

 التالميذ.

 ضروريا.بلغة التلميذ األولى لتعليمه العربّية إال إذا كان  أن ال يستعين :العربّية بالعربّيةتعليم -
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المحاولة منذ بداية العام الدراسي التعّرف على التالميذ، من حيث العمر و  : التعّرف على التالميذ-

االختيار  ىفية، حّتى يتسنالخصائص النفسية و العاطفية و الذهنية و المستوى االجتماعي و الخلفية الثقا

 التالميذ.األنسب ألساليب تقديم الدروس هذا لكسب قلوب وعقول 

ليكن الدرس مناسبة للتسلية عبر التنشيط الترفيهي و األلعاب التعليمية و  : تعّليم التالميذ و هم يلعبون-

 التنافس.إثارة 

بتجنيبهم األسلوب التلقيني و تزويدهم بأدوات التحليل و التفكير و إكسابهم  :تعّليم التالميذ كيفية التعّلم-

 الثقة بالنفس و القدرة على العمل المنهجي و التعّلم الذاتي.

معرفة خصائص الطفولة و المراهقة وتميز التصرفات المرتبطة بمراحل النمّو :التشويش سلوك طبيعي -

 .الغربيةأو بخصائص البيئة 

فهم النقطة المحورية  عالقة تفاهم و التعاون مع الّوليإقامة حرص على يجب ال: مع األولياءالتواصل  -

 (80،ص 2014)سوسن الصدفي، المدرسة.التي تقوم بمتابعة التلميذ خارج 

يقوم المعلم بتدريس جزء يعتمد على معلومات و مهارات سبق  : التشخيص و العالج و التدريس-

للتالميذ إكتسابها فقد يود أن يعرف إذا كانوا فعال قد اكتسبوا تلك المعلومات أو المهارات، ولذلك يقوم 

التالميذ وهنا قد يري انه من األفضل  ىبإعطائهم اختبار ، يتبين من خالله نقاط الضعف و القوة لد

 (143،ص 2014)رجاء محمود أبو عالم، لضعف قبل أن يبدأ تدريس موضوع جديد .عالج نواحي ا

 :الجو االجتماعي المدرسيب. 

 "الجو التعليمي الذي يسود البيئة الدراسية ومدى :( المناخ المدرسي بأنه1996يعّرف محمد عدس )

)سامية محمد بن  إحساس أفرادها بأهمية هذه البيئة لهم و شعورهم اتجاهها و فكرتهم عنها" .

 (210ص2001الدن،
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الجو االجتماعي المدرسي من العوامل الهامة التي تؤثر على التالميذ، فإذا كان القسم يتسم وهذا ما يجعل 

بين األستاذ والتالميذ، بين التلميذ وزمالئه والتلميذ  خاصة بالتفاعل اإليجابي بين أفراد المجتمع المدرسي،

والهيئة اإلدارية، فإنذلك يؤدي إلى ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لديهم، أما إذا اضطربت العالقات بين 

يصبح عاجزًا عن التكيف مع هذا هنا أفراد المجتمع المدرسي وانتشرت األساليب الالسوية، فالتلميذ 

 .  ؤثر سلبًا على تحصيله الدراسيالمجتمع، مما ي

 :المناهجج.

كان البرنامج مبني على أسس سليمة، تحقق األهداف التربوية فإذا ىفالمناهج لها دور أساسي في مد

بحيث تراعى فيها طبيعة نمو التلميذ في المرحلة التي أعدمن أجلها، حيث تكون متكيفة مع النمو 

ذا حصل العكس يكون تحصيله ناقصاً الفيزيولوجي والنفسي للتلميذ يكون تحص عدم  وبالتالي يله جيدًا، وا 

 ( 124،ص1981)محمد حسن، .تحققها

 :اإلدارة والتحصيل الدراسيد.

يمكن للنظام اإلداري السائد في المدرسة أن يؤثر سلبًا أو إيجابًا في أداء التالميذ ومستواهم، فإذا كانت 

 .جيدة، أّثر ذلك إيجاباً العالقة بين فريق العمل من إدارة ومعلمين 

أما إذا كانت هذه العالقة غير جيدة، فإنها تؤثر سلبيًا على التالميذ، كما أننمط اإلدارة إذا كان دكتاتوريًا 

 . أو متسيبًا، يكون له أثٌر مباشر في تراجع وانخفاض مستوى تحصيل التالميذ
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 : نظم االمتحاناتو.

االستظهار و الحفظ و تتجاهل  ىعل تالميذقياس قدرة ال ىبتركيزها علتتسم نظم االمتحانات التقليدية 

 . األخرىالعمليات العقلية 

هذا األساس تقترح البيداغوجيا المعاصرة إعادة النظر في عمليات االمتحان، وحسب دراسة جماعية  ىوعل

يمكننا  منهأفضل" و جل تحقيق تعلم أختبار من إ": بعنوان(1989)و آخرون سنة  j.stewartقام بها 

 تنظيمي .ىبيداغوجي و مستو  ىسيكولوجي ،مستو  ىمستو  : مستويات 3تصنيف 

يجب منح األولوية لخاصيات التلميذ و اهتماماته، إذ ينبغي أن يتصور  : السيكولوجي ىعلى المستو -

 ينفذ بشكل ينمي فوائده ويقلل من اآلثار السلبية عليه .و التقويم 

ينبغي أن يعطي التقويم معلومات تسمح بدعم عناصر القوة في تعلم التلميذ  :بيداغوجيالىمستو العلى -

 و تجديدها وتوجيه كل تقدم ملحوظ في ذلك التعلم .

مين أينبغي تهيئ كل الشروط و الوسائل الضرورية ألجل ت : التنظيمي و التوجيهي ىعلى المستو -

 ( 118-117،صص2007)عبد الحق منصف، تقويم صحيح وصائب .

نظام االمتحانات من حيث االعتبارات األساسية كالتقويم والموضوعية والظروف المالئمة تؤدي دورًا في ف

 التحصيل الدراسي من حيث رفعه أو خفضه .
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 :العوامل األسرية.4.3

التلميذ، والعقلية لدى تعتبر األوضاع األسرية من أهم العوامل التي تؤثر في الحالة النفسية والجسمية

 :وتتحدد هذه األوضاع فيما يلي

 :المستوى الثقافي لألسرة -أ

يقصد بالمستوى الثقافي لألسرة، المستوى التعليمي للوالدين، ذلك لما له من تأثير كبير على تحصيل 

 .التلميذ، من حيث مساعدته على مراجعة دروسه ومراقبة مختلف نشاطاته المدرسية

حيث كلما  لألبناء،التحصيل الدراسي  ىوبين مستو لوالدين لالعلمي و الثقافي  ىمستو البين  طفهناك ارتبا

 لألبناء.التحصيل الدراسي  ىرتفع مستو إكلما لوالدين لالثقافي العلمي و ىمستو الرتفع إ

 :الجو السائد داخل األسرة-ب

التلميذ يعيش في مكان يسوده للجو األسري السائد داخل األسرة تأثير بالغ على تحصيل التلميذ، فإذا كان 

 .اجيد تحصيال بالتالياالستقرار والراحة فإنذلك يسمح له بالدراسة، و 

توفير الحاجات المادية الالزمة ألبنائها  ىو يتمثل في قدرة األسرة عل :االقتصادي لألسرة ىالمستو  -ج 

تتوفر فيها كافة العناصر نموهم الجسمي و العقلي و الثقافي ، مثل األطعمة التي  ىو التي تساعد عل

نمو القدرات العقلية و  ىالغذائية الالزمة لبناء الجسم و القصص و اللعب و الكتب التي تساعدهم عل

 (259،ص2007محمد عوض الترتوري،،محمد فرحان القضاه)المعرفية لديهم .

 : عوامل نفسية.5.3

مجموعة المشاعر التي تدفع المتعلم إلى بأنها ": (2002)يعرفها  يسري مصطفي السيد  : الدافعية-أ

حمد أ). "االنخراط في نشاطات التعلم التي تؤدي إلى بلوغ األهداف المنشودة فهي ضرورية لحدوث التعلم

 (12،ص2011دوقة وآخرون،
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من وجود عالقة ايجابية بين الحاجة لالنجاز ( 1976)و زمالؤه "ق ذلك مع ما كشف عنه "ماكالندفويت

 تحصيل التلميذ بالحاجة لالنجاز. ىحيث يتأثر مستو  ،في العديد من المهام األداءوكل من التعلم و 

في الحاجة  أعلىدرجات  ىذوي التحصيل المرتفع قد حصلوا عل أنH.H.MORGAN"مورجان"كما وجد 

الطموح تحمال  األكاديميباإلضافةإلىث يتطلب النجاح لالنجاز بالمقارنة بذوي التحصيل المنخفض حي

 (201ص،2000،)عبد اللطيف محمد خليفة .التلميذومثابرة من قبل 

 : قلق االمتحان -ب

حيث يؤثر القلق على التحصيل الدراسي فكلما زادت نسبة قلق االمتحان انخفضت مستويات التحصيل و 

التعلم و  ىازدياد نسبة القلق و التوتر يزيد الدافع علالعكس صحيح ، في حين نجد بعض التالميذ عند 

 التحصيل .

التزايد في أوساط منخفضي التحصيل وهذا ما  ىإلى أن القلق يميل إل "كوكسون"و  "أيزنك"حيث توصل 

وجود ارتباط كبير بين ضعف التحصيل المدرسي والقلق ال سيما في مرحلتين االبتدائية و  ىيدل عل

لتأكيد على عالقة انخفاض المردود التربوي ، في هاتين المرحلتين دون سواهما ، بالبعد لالثانوية و 

العصابي يجد تبريره في تغيير نوعية هذه العالقة فور االنتقال من المرحلتين المذكورتين إلى المراحل 

 (340،ص 2004) موالي بودخيلي محمد،العليا من الدراسة .
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 :لجيدا شروط التحصيل الدراسي.4

وتتطلب تهيئة جميع الشروط المواتية  ،إن عملية التعلم والتعليم تستلزم ترتيباً  وتنظيماً  وتخطيطا ً        

 لحدوث عملية التعلم.

أهم إليها علماء النفس والتربية تجعل من التعليم إفادة لصاحبه ومن  التي توصل هذه الشروط أو القوانين

فيما هم في عملية التحصيل إتباع ما يعرف بشروط التحصيل العلمي الجيد والتي تكمن االتي تس العوامل

 :يلي

 .فلحدوث التعلم البد من التكرار والممارسة :ـ قانون التكرار

 أن يكون هناك دافع نحو بذل الجهد والطاقة لتعلم المواقف الجديدة أو حل المشكالت . :ـ الدافعية

 .لية التعلم يجب أن تتم على فترات زمنية تتخللها الراحة من وقت آلخرأي أن عم :ـ توزيع التمرين

 .أي أخذ الفكرة العامة عن الموضوع بعد ذلك تحليله إلى جزئياته ومكوناته:ـ الطريقة الكلية

 : وهناك من يحدد هذه الشروط بـ

o )اوالذي له أثرا في دفع الطلبة نحو الدراسة أو االمتناع عنه :الجزاء)العقاب. 

o فإذا أدرك الطالب أنه سيجازى جزاءا حسنا فإن تحصيله الدراسي سوف يكون حسنا والعكس صحيح. 

o يتوقف على ما يثيره الموقف التعليمي من هذه الدوافع سواء أكانت نفسية أو اجتماعية :الدافع. 

o نه.إن التكرار أو حفظ المادة العلمية من قبل الطالب يساعد في إتقان التعليم وتحسي:التكرار 

o االنتقال إلى فهم األجزاء ، ثمأن يكون الطالب فكرة عامة وشاملة عن الموضوع :الطريقة الكلية. 

o فمن األفضل للطالب أن يكون على علم بنتائج تحصيله لمعرفة نقاط القوة والضعف :معرفة النتائج. 

o ما يساعد على فعن طريقه يتعلم الطالب الحقائق الصحيحة للموقف التعليمي م :اإلرشاد والتوجيه

 .اكتشاف األساليب الخاطئة وتداركها فيما بعد
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o الحقائق.أي فعالية الطالب في العملية التعليمية عن طريق البحث الذاتي وجمع  :النشاط الذاتي 

o التطبيق، التمييز، التحليل، والمقارنةوغيرهاالتفكير التعميم،التجريد،والذي يعتمد على  :التعلم الجيد ،. 

o أي أن يكون محتوى البرنامج الدراسي واقعيا مرتبطا بالحياة االجتماعية للطالب،حتى :الواقعيالتعلم

 (54،ص2004) ونجن سميرة ،يتسنى له تطبيق تلك المعلومات النظرية واقعيا. 

 : خصائص التحصيل الدراسي.5

التي تجسدها يكون التحصيل الدراسي غالبا أكاديمي، نظري وعلمي يتمحور حول المعارف والميزات 

 :المواد الدراسية ويتصف التحصيل الدراسي بخصائص منها

 .لكل واحدة معارف خاصة بهاو  مادة معينة أو مجموعة مواد يحتوىمنهاجـ يمتاز بأنه 

 .ـ يظهر عبر اإلجابات عن االمتحانات الفصلية الدراسية الكتابية والشفهية واألدائية

 .التالميذ العاديين داخل الصف، وال يهتم بالميزات الخاصةـ يعتني بالتحصيل السائد لدى أغلبية 

ـ التحصيل الدراسي أسلوب جماعي يقوم على توظيف امتحانات وأساليب ومعايير جماعية موحدة في 

 (184،ص2009،احمد مزيود) إصدار األحكام التقويمية.

 :طرق قياس التحصيل الدراسي وغاياته.6

لقد لجأت المدارس الحديثة إلى استخدام طرق مختلفة لتقويم وقياس تعليم أبنائها واتخذت بعضها كمقياس 

تعريف االختبار لقيمة المعلومات والبعض اآلخر كوسيلة لتحسين عملية التعليم وهنا نشير وبإيجاز إلى 

 :التحصيلي ومختلف أنواعه 
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انه إجراء منظم لتحديد ما تعلمه الطلبة في موضوع ما في ضوء األهداف :"على(2005) عرفه أبو جادو

)            ".فهو األداة التي تستخدم في قياس المعرفة و الفهم و المهارة في مادة دراسية معينة ،المحددة 

 (249،ص2013أمل البكري،

في  التلميذالذي يقيس تحصيل االختبار  ": نهأيعرف في معجم مصطلحات التربية و التعليم بكذلك

تشخيص نواحي النقص في هذه  إلىاستفادته من التعليم و الخبرةكذلك يهدف  ىموضوعات معينة وما مد

 (257،ص1984،وىدحمد زكي بأ) ."المهارات

 ( يبين مختلف أنواع االختبارات التحصيلية و أقسامها .2شكل رقم)

 

التحصيلية تحتوي على مجموعة أو عينة ممثلة من األسئلة أو المهام تتضمن مفردات سبق فاالختبارات 

دراستها يستخدمها المعلم بطريقة منظمة يطلب من المتعلم االستجابة لها تحريريا أو شفاهيا أو عمليا 

 (106-105ص ، ص2004)حمدي شاكر محمود،تحصيل الطالب .  ىلتحديد مد

اختبارات
 التحصيلالداسي

 العملية

 التحريرية

 الموضوعية

االختيارمن
 متعدد

 التكملة

المطابقةاو
 المزاوجة

الصواباو
 الخطا

 المقالية

 المحدودة

(القصيرة)  

 المفتوحة

(الطويلة)  

 الشفوية



 التحصيل الدراسي   الفصل الثالث
 

 55 

 :االختبارات الشفوية.6.1

وفيها يوجه المعلم للمتعلم أسئلة شفوية، ويستجيب المتعلم بالطريقة نفسها، وهي من أقدم أنواع االختبارات 

لقاء الشعر وتالوة القرآن الكريم  .وتستخدم في تقويم مجاالت معينة من التحصيل كالقراءة الجهرية وا 

 :االختبارات المقالية.6.2

ويطلق عليها أحيانًا اسم االختبارات اإلنشائية أو التقليدية، وألن هذه وهي االختبارات ذات اإلجابة الحرة، 

اإلجابة وتركيبها فهي تساعد على االختبارات تتيح للمتعلم فرصة إصدار جوابه الخاص به وكيفية تنظيم

قياس أهداف معقدة معينة كاالبتكار والتنظيم والمكاملة بين األفكار والتعبير عنها باستخدام ألفاظه 

لخاصة، ومن نقاط ضعف هذا النوع من االختبارات قلة شمول أسئلتها للمادة الدراسية جميعها، وتأثر ا

 .تصحيحها بالعوامل الذاتية للمصحح

 :االختبارات الموضوعية.6.3

ويطلق عليها اسم االختبارات الحديثة مقارنة باالختبارات المقالية، وقد اشتهرت باسم الموضوعية لما تمتاز 

دقة وموثوقية ولعدم تأثر تصحيحها بالعوامل الذاتية للمصحح، وهي على أنواع متعددة أشهرها: به من 

 .الصواب والخطأ واالختيار من متعدد، والمقابلة، والتكميل

 ومع ما تتميز به االختبارات الموضوعية من موضوعية وشمول وارتفاع فيمعاملي الصدق والثبات

أن أعدادها صعب وتقتصرعن قياس بعض األهداف التعليمية المعقدة  وسهولة في التطبيق والتصحيح إال

، ولذلك فإنه ينصح بعدم تالميذكالتركيب والتقويم كما أنها تفتح مجااًل للغش والتخمين من قبل ال

استخدامها منفردة دون االختبارات المقالية، بل يفضل المزج بين النوعين، وهذا يعود طبعًا إلى طبيعة 

 . راسيةالمادة الد
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 :االختبارات األدائية.6.4

بعض الجوانب الفنية في المادة المتعلمة وفي  على تعرفالوهي االختبارات التي تقيس أداء األفراد بهدف 

بعض المهارات التي ال يمكن قياسها باالختبارات الشفهية أو الكتابية من مقالية وموضوعية، وبذلك فهي 

نما تعتمد على ما يقدمه الطالب من أداء عملي في  ال تعتمد على األداء اللغوي المعرفي للطالب، وا 

تبارات التحصيلية عدة أغراض متصلة بأغراض التقويم والقياس عامة، ومن الواقع، ولهذا النوع من االخ

 :هذه األغراض

جوانب القوة والضعف لدى الطالب في جانب من جوانب التحصيل على تعرف الأي محاولة :التشخيص-أ

في تدعيم جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف مع ما يستدعيه ذلك من تقويم  هلالستفادة من نتائج

وب التدريس أو المنهاج أو المرافق التعليمية المختلفة ومصادر التعلم، مع اإلشارة إلى أن هناك سلأ

اختبارات خاصة بالتشخيص، ولكن هذا ال ينفي عن االختبارات التحصيلية الصفية العادية التي تتناسب 

 .مع وظيفة التشخيص

دراتهم العقلية أو ميولهم، وبطبيعة عتمادًا على قإمختلفة  شعبأي تصنيف الطالب إلى  :التصنيف-ب

الحال ال يكون هذا التصنيف ممكنًا إال باالعتماد على نتائج الطالب على اختبارات تحصيلية، أو 

 .وقوائم وما إلى ذلك واستبياناتاختبارات خاصة، أو وسائل قياس أخرى من مقابالت شخصية 

والذي عبرنا عنه سابقًا بمدى تحقيق األهداف التعليمية لدى المتعلم في مادة  :قياس مستوى التحصيل-ج

ن االختبارات التحصيلية في معظمها إنما تنصب على بعينهادراسية  ، وفي المواد الدراسية جميعها، هذا وا 

 تحقيق هذا الهدف بقصد األخذ بنتائجه في تحسين مستوى التعلم وترفيع الطالب إلى صفوف أعلى وما

 .إلى ذلك

 ( 25-24،ص ص 2007)يحي علوان ، .، والتغذية الراجعة للطالبكالتنبؤ :أغراض أخرى-
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 :التغذية الراجعة*

يستخدم مفهوم التغذية الراجعة لوصف نوع من التفاعل المتبادل بين نوعين أو أكثر من األحداث، حيث 

 االستجابة(.يستطيع حدث معين )استجابة المتعلم(أن يبعث نشاطا الحقا)تقييم 

فيعيد توجيهه إذا انحرف عن ،  و هذا يؤثر بدوره بطريقة راجعة أو بأثر على االستجابة السابقة أو النشاط

الهدف،فإذا طلب من تلميذ الصف األول االبتدائي أن ينقل كلمة معينة عن اللوح على دفتره فإنه يراجع 

يمسخها و يحاول إعادة كتابتها، فالتلميذ في استجابته، فإذا تبين أخطاءه في كتابة بعض حروفها فإنه 

هذا المثال تلقى نوعا من التغذية الراجعة الحسية البصرية الذاتية. و معنى ذلك أن الفرد عن طريق 

التغذية الراجعة الحسية يستطيع أن يوجه نفسه. و يعرف مدى انحراف استجابته عن االستجابة المعيارية 

د تكون التغذية الراجعة خارجية و هذا يعني أن التوجيه يأتي للفرد من )الصحيحة( المراد تحقيقها و ق

 (595،ص2003)مريم سليم،اآلخرين.  

 للمتعلم:تقويم التحصيل الدراسي .7

يرتبط تقويم المتعلم معرفيا بالتحصيل حيث يهدف إلى إصدار الحكم على مدى تحقق األهداف التعليمية 

في نموه عقليا و مهاريا وانفعاليا وتحديد العقبات التي قد تعرقل أو تعيق  ىفي المتعلم و تأثير ذلك المستو 

 تذليلها . ىهذا النمو ومعرفة أسبابها و العمل عل

فالتحصيل يعني اكتساب التلميذ المعارف و المهارات المدرسية بطريقة علمية منظمة ، ويجب تقويم 

النفسحركي( -الوجداني-انب الثالث )المعرفيالتحصيل في ضوء األهداف التعليمية و التي تشمل الجو 

 ذلك أن التحصيل الدراسي يعتبر أكثر ارتباطا واتصاال بالنواتج المرغوبة للتعلم أو األهداف التربوية . 

تحصيل  ىولتقويم الجانب التحصيلي للمتعلم فان االختبارات وحدها ال تعتبر مؤشرا قاطعا على مستو 

 ىالقائم بعملية تقويم مستو  ىالجانب النظري بشكل كبير وعل ىتركز علالمتعلم ، ذلك أن االختبارات 

تحصيل التالميذ أن يبني حكمه على المستويات التحصيلية للتالميذ بناء على ما يعرفه التالميذ ويفهمونه 
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من المعلومات النظرية وما يؤدونه من مهارات وتطبيقات تتعلق بمادة التحصيل بحيث يتناسب هذا مع 

التلميذ بنفسه من  ىالتالميذ وقدراتهم و األهداف التربوية للمرحلة التعليمية ، ويجب مقارنة مستو  أعمار

خالل االختبارات ومقارنته بمجموعته ،كما يمكن مقارنة نتائج التالميذ في مدرسة ما في فترة ما بنتائجها 

من نفس أعمارهم وفي نفس المرحلة  ، ومقارنة نتائج التالميذ في مدرسة ما بنتائج التالميذ ىفي فترة أخر 

 (195-194،ص ص2008.)رافدة الحريري،ىبمدرسة أخر 

في تقويم التحصيل الدراسي بل تشمل أيضا المتعلم باعتباره وحده حيث فإن عملية التقويم ال تشمل المعلم 

 عنصرا فعال في العملية التعليمية التعلمية حيث له أهمية كبيرة في تقويم ذاته .

 «التقويم الذاتي ، كما يساهم أيضا في تحقيق فيإلى جعل التلميذ مستقاّل البيداغوجي التكوين يهدفحيث

، »للتفاوض «، كيف قيم؛ فيصبح التقويم بذلك قابال يمم عليه، لماذا قيالتلميذ يعلم ما ق  »العقد التعليمي 

 تنفيذ التعليمات.تحّفز من جديد لالتفاوض بشأنها، وي أي يتقبل التلميذ القرارات التي تم

التقويم (التقويم المشترك  وبذلك، فإنإشراك التالميذ في تحليل أعمالهم وتقويمها يكتسي أهمية بالغة، وأن

والتقويم الذاتي هدفان من أهداف التعّلم يجب اعتبارهما كفاءتان ينبغي )س والتلميذالمقارن للمدر

 (68،ص2010)اللجنة الوطنية للمناهج، .اكتسابهما
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 خالصة

تعلمها الفرد في ي ل الدراسي هو محصلة الخبرات والمكتسبات التييمكن القول بأن التحصير يفي األخ

، تظهر في فيما يسمي بالتفوق و التأخر الدراسي ف(يد، متوسط، ضعيات  )جية، وأنه مستو ياته الدراسيح

ل يد بها، كما أن التحصيوالمتعلم التقجب على المعلم يد هناك عدة شروط يل دراسي جيق تحصيولتحق

ذ، يمثل مجموعة المكتسبات عند التلميتصف بها مثل أنه فصلي، يالدراسي له مجموعة من الخصائص 

ذ ومنها ما هو متعلق يدة منها ما هو شخصي متعلق بالتلميتأثر بعوامل عديمي...الخ، كما أنه يار تقو يمع

ة يليالتحص االختباراتق يتم عن طر يل الدراسي ياس التحصيّن قئي اجتماعي، وأيبالمدرسة ومنها ما هو ب

 .ات المرجوة منهيالمختلفة ، حسب األهداف والغا
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 تمهيد

خضاعها للتنظير نصل إلى تطرقنا في الجانب النظري  أنبعد  إلىالمصطلحات الخاصة لهذا البحث وا 

أهم إجراءات  ىمن خالل هذا الفصل إلسنتطرق الجانب الميداني و الذي يعتبر الجزء المتمم له ، حيث 

 : جلأوقد بدأنا بالدراسة االستطالعية من  الميدانية الدراسة االستطالعية و الدراسة 

جل االختيار النهائي للعينة في أاالحتكاك المبدئي بمجتمع الدراسة تالميذ السنة الثالثة ثانوي من -

 الدراسة األساسية.

 : جلأدف منيكون اله اسيةاألسوفي الدراسة 

 المنهج األمثل الذي يناسب متغيرات دراستنا في قلق االمتحان و التحصيل الدراسي. ىالتعرف عل-

 .للدراسةالكشف عن المجال الزماني و المكاني -

 . وصف عينة الدراسة وذكر خصائصها-

 التعريف باألدوات المستعملة في الدراسة.-

 . تحليل البياناتتبيان األساليب اإلحصائية المعتمدة في -

 

 

 

 



 اإلجراءات المنهجية للدراسة   الفصل الرابع

 63 

 :الدراسة االستطالعية- أوال

 :تعريف الدراسة االستطالعية.1

تهدف في أي بحث  التيتعد الدراسة االستطالعية من أهم الخطوات الميدانية في البحوث العلمية، و 

علمي إلى استطالع الظروف المحيطة بالظاهرة التي يرغب الباحث في دراستها، والتعرف على أهم 

خضاعهاالفروض التي يمكن وضعها  للبحث العلمي، وكذا التأكد من الخصائص السيكومترية ألدوات  وا 

 (38،ص2000، إبراهيم عبد المجيدمروان ).الدراسة 

إجراءات الدراسة في عينات أولية تنتمي لنفس مجتمع الدراسة التي تنتمي إليها حيث تتضمن تطبيق 

 (16،ص2007)عبد اهلل زيد الكيالني،العينة األساسية .

 :أهداف الدراسة االستطالعية.2

 : تمثلت  أهداف دراستنا االستطالعية في

 . التعرف على مجتمع الدراسة )تالميذ سنة ثالثة ثانوي ( -

بمجتمع الدراسة من اجل اختيار العينة األساسية وضبطها بمتغيرات الدراسة و المتمثلة االحتكاك  -

 تابع له .التحصيل الدراسي كمتغير  و في قلق االمتحان كمتغير مستقل

 الكشف عن أبعاد هذا الموضوع . -

 وضع األدوات المناسبة للقياس وحساب صدقها وثباتها . -

 وضوح البنود وشموليتها للموضوع المقاس . ىالتأكد من مد -
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 : وصف عينة الدراسة االستطالعية .3

تجلت عينة الدراسة االستطالعية في مجموعة من تالميذ سنة ثالثة ثانوي من كال الجنسين)أنثي/ ذكر( 

المراحل ، وقد تم اختيار المرحلة النهائية ألنها من أهم )*(موزعين في اختصاصات علمية وأدبية مختلفة 

االنتقالية في الثانوية حيث يتعرض التالميذ في هذه الفترة إلى درجات متفاوتة من قلق االمتحان ألنهم 

 (1. مقبلين على إجتياز إمتحان شهادة البكالوريا  .

 :ةلميدانيالدراسة ا-ثانيا

 :منهج الدراسة .1

المعلومات بطرق ثابتة ولها قيمتها،  ىإن البحث عملية منظمة لجمع وتحليل البيانات، والحصول عل

نماويمكن الثقة فيها واالعتماد عليها، فاإلجراءات المنهجية إذن ليست أنشطة عشوائية،  هي عمليات  وا 

يتم التخطيط لها بعناية من خالل االختيار المناسب لألدوات المستخدمة وبنائها وتقنينها، للتمكن من جمع 

حل مشكلة من المشكالت،  ىممكنة من الثقة، والوصول في النهاية إلالبيانات وتحليلها بأكبر درجة 

 .(5،ص  2006)رجاء محمود أبو عالم،المساهمة في التراكمية المعرفية. وبالتالي 

ومما الشك فيه أن طبيعة المشكلة هي التي تحدد منهج البحث المناسب لها من تساؤالت وفرضيات 

 تحقيقها من خالل الدراسة التي يقوم بها. ىسطرها الباحث و يسعي إلالدراسة كذلك األهداف العامة التي 

ثانوي من البحث حول وجود عالقة بين قلق االمتحان و التحصيل الدراسي لتالميذ السنة الثالثة  انطالقاو 

يجاد العالقة بين المتغيرات  ، تم االعتماد على المنهج الوصفي باعتباره منهج يهتم بوصف الظاهرة وا 

 االرتباط بينهما . ىرفة مدلمع

                                                           

 .06انظر الملحق رقم -(*)
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فاألسلوب الوصفي هو من أساليب البحث ، يدرس الظواهر االجتماعية و النفسية والتربوية الراهنة دراسة 

كيفية توضح خصائص الظاهرة ، و كمية توضح حجمها و تغييراتها و درجات ارتباطها مع الظواهر 

 .(155،ص2015)خالد يوسف العمار،األخرى .

 :الدراسةحدود .2

المجالين المكاني و الزماني في الدراسة يسهل للقاري االطالع على مكان إجراء البحث والمدة  تحديد إن

 : الزمنية الذي تم فيها

–اقتصرت الدراسة على أقسام الشعب العلمية و األدبية في ثانوية عيسي بن طبولة  : أ(الحدود المكانية

 -قالمة

 2016/2017طبقت هذه الدراسة في الفصل الثالثي الثاني من العام الدراسي  : الحدود الزمانيةب(

 خالل شهر مارس .

 :عينة الدراسة.3

 : تعريف العينة-أ

 (73،ص2006)حمدي شاكر محمود،هي أسلوب بديل للحصر الشامل لمجموعة من المفردات ،

 هوتحقق أغراض تمثلهبأساليب مختلفة وبطريقة  حيث يتم إختيارهامجتمع األصلي الو التي تكون جزء من 

 (112،ص2015،) جودت عزت عطوي،تهكلهوتغني من مشقات دراس

 .(146،ص2000)بشير صالح الراشدي،.حيث يكون االختيار بقصد التوصل إلى نتائج يمكن تعميمها
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 : وصف عينة الدراسة األساسية-ب

 : المجتمع األصلي للدراسة.1

.)عبد اهلل فالح المنيزل،عايش موسي المجتمع هو المجموعة األكبر الذي يفترض أن نعمم نتائج الدراسة عليه 

ذلك الكل الذي نرغب في دراسته ومعرفة المعلومات التفصيلية عن صفاته   ؛أي (18،ص2010غرايبية،

 (5،ص1990، ىجالل مصطف ىالصياد، مصطف ى)جالل مصطفوخصائصه .

تم تحديد عينة الدراسة ،بثانوية عيسي بن طبولة بقالمة،أقسام العلمي و األدبي مختارين حسب متغير 

 (1..))*(الدراسي  الجنس و التخصص 

 الجدول و الشكل التالي يوضح مجتمع األصلي للبحث : 

 المجموع إناث ذكور القسم الشعبة

 

 شعبة علمية

 23 13 10 تقني رياضي

 42 29 13 علوم تجريبية

 31 12 19 تقني رياضي

 

 شعبة أدبية

 26 21 5 1آداب وفلسفة

 28 21 7 2آداب وفلسفة

 32 24 8 لغات أجنبية

 182 120 62 المجموع

 ( يوضح توزيع مجتمع الدراسة األصلي حسب متغير الجنس و الشعبة2جدول رقم )

                                                           

الشعب الدراسية وفي بحثنا هذا تتمثل في شعبة علمية و  ىالتخصص الدراسي في التعليم النظامي مقصود به توزيع التالميذ عل-(*)
 .بة أدبية شع
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 التعليق : 

( 120المجتمع األصلي للبحث حسب متغير الجنس حيث قدر عدد اإلناث ) ( توزيع2يمثل الجدول رقم )

 ( تلميذ.62تلميذة ، وقدر عدد الذكور )

أن اإلناث اكبر من النسبة المئوية للذكور حسب متغير الجنس  و األصلي للبحث المجتمعي فنالحظ

 ( تلميذ.%34) ـلذكور بقدرت النسبة المئوية ل( تلميذة، و %66) ـقدرت بحيث 

طغت فإن الشعبة العلمية هي التي حسب متغير شعبة الدراسة للبحث و المجتمع األصلي  كذلك نالحظ أن

 .(%39) ـبينما الشعب األدبية قدرت ب (،%61المئوية بـ)نسبتها قدرت المؤسسةحيث  في

 الجداول و األشكال التالية توضح توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات : 

تباعا للخطوات اإلجرائية  :الميدانيةعينة الدراسة .2 المنهجية، بعد عرض المجتمع األصلي للدراسة وا 

 التالية.من اخذ عينة ممثلة للمجتمع األصلي وهذا ما سيتم عرضه في الجداول و األشكال  دالب

 :عرض عينة الدراسة حسب متغير الجنس .1 .2

 العدد الجنس

 28 إناث

 12 ذكور

 40 المجموع

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الجنس.3)جدول رقم 
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 ( يتضح أن توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الجنس ، حيث 3من خالل الجدول رقم  )

 ( تلميذ .12( تلميذة ، وقدر عدد الذكور بـ )28قدر عدد اإلناث بـ )

 :و الشكل التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية بدوائر نسبية كما يلي 

 ( يبين توزيع عينة الدراسة األساسية بالنسب المئوية حسب متغير الجنس3شكل رقم )



النسب (  يتضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الجنس ، حيث قدرت 3من الشكل رقم )

 ( .%30( ،بينما كانت النسبة المئوية  للذكور ب)%70المئوية لإلناث ب )

 : متغير الشعبة الدراسية.2.2

 العدد الشعبة الدراسية

 20 الشعب العلمية

 20 الشعب األدبية

 40 المجموع

 الدراسية ( يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الشعبة4جدول رقم)

70% 

30% 

 انا 

 ذكور
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 : التعليق

حيث قدر عدد التالميذ  الدراسية،( توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الشعبة 3يمثل الجدول رقم )

 (تلميذ.20األدبية بـ)عدد التالميذ في الشعب  رتلميذ، وقد( 20) ـفي الشعب العلمية ب

 األساسية بالنسب المئوية حسب متغير الشعبة الدراسية( يبين توزيع عينة الدراسة 4شكل رقم )

 

 : التعليق

حيث قدرت النسب  الدراسية،( توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الشعبة 4يمثل الشكل رقم )

 ( .%50)ـ( ،بينما كانت النسبة المئوية  للشعب األدبية  ب%50)ـالمئوية للشعب العلمية ب

الدراسة المتمثلة في تالميذ السنة الثالثة ثانوي ، قد أختيرت بطريقة عرضية حيث وبمجرد دخولنا  فعينة

استمارة فقط وعليه تم  40استمارة عليهم، وتم إرجاع  45للثانوية صادفنا التالميذ عشوائيا وقمنا بتوزيع 

 . األدبيةة و يتلميذ )ة( موزعين علي الشعب الدراسية  العلم 40تحديد 

 

50% 50% 

 الشعباألدبية الشعبالعلمية
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 : أدوات جمع البيانات.4

أدوات جمع البيانات هي مجموعة من الوسائل و الطرق و األساليب و اإلجراءات المختلفة التي يعتمد 

عليها الباحث في جمع المعلومات الخاصة بالبحث العلمي وتحليلها وهي متنوعة ويحدد استخدامها بناءا 

.)صالح الدين األداة  على احتياجات البحث العلمي وبراعة الباحث وكفاءته في حسن استخدام الوسيلة و

ولقد تم االعتماد في الدراسة على مقياس محمد حامد زهران لقياس قلق االمتحان عند ،(24،ص2003شروخ،

 تالميذ سنة ثالثة ثانوي .

 : مقياس قلق االمتحان.1.4

 : التعريف بالمقياس-أ

، ولكل خيار أحيانا، غالبا()نادرا، خيارات 3عبارة  األصلية لكلفي صورته  عبارة 93يتكون المقياس من 

بحيث تكون الدرجات تصاعدية البنود ، ور تبت على التوالي درجة أو درجتان أو ثالثة درجات

 التالية: األبعادوقد غّطت عبارات المقياس لعبارات.لكال

 عددها البنود البعد

 26 26إلى 1من رهبة االمتحان

 19 45إلى 27من ارتباك االمتحان

 15 60إلى 46من االمتحانتوتر أداء 

 12 72إلى 61من انزعاج االمتحان

 14 86إلى 73من نقص مهارات االمتحان

 7 93إلى 87من اضطراب أخذ االمتحان

 93 أبعاد 06 المجموع

 ( يوضح توزيع البنود على أبعاد مقياس قلق االمتحان لمحمد حامد زهران.5جدول رقم )
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بحيث تحتسب درجة لكل من المقاييس الفرعية الستة  يصحح،اإلجابة على فقرات هذا المقياس و ويتم 

 .المقياسوتجمع درجاتها للحصول على الدرجة الكلية على  حدة،على 

 : حساب الشروط السيكومترية لمقياس قلق االمتحان-ب

 النحو التالي:لدراسة الخصائص السيكومترية تّم حساب معامل الصدق والثبات على 

يقصد بالصدق درجة نجاح األداة في قياس ما وضعت من أجل قياسه فاألداة توضع لقياس  الصدق:.1

 (49،ص2006)جمال الخطيب،شيء ما لدى مجموعة من األفراد. 

)بشري يقيس فعال الوظيفة التي يفترض انه يقيسها  يأ لقياسه،؛ أي أن يقيس االختبار ما وضع 

 (85،ص2004إسماعيل،

 قياسه.الصدق يعني الدقة في درجات االختبار التي أن تقيس ما يجب و منه فمفهوم 

 (124،ص2013)سوسن شاكرمجيد ،

)زياد بن علي بن محمود الجرجاوي النسبية.المحتوى المراد قياسه وفقًا ألوزانه  االختبارهوأن يعكس 

 (105،ص2010،

 ُحِسب الصدق بثالثة أساليب هي: -

استخدم الباحث هذا األسلوب لدراسة مدى صدق مفردات المقياس في قياس ما  صدق المحتوى:.2.1

أستاذا من أساتذة  12و ضع لقياسه. وتّم اللجوء إلى صدق المحكمين، حيث عرض الباحث المقياس على 

علم النفس والصحة النفسية بجامعات مصر، للتأكد من صحة المحتوى وأّن فقرات المقياس تقيس الجوانب 

فأكثر من المحكمين في الصياغة النهائية   %80دفة، وتّم اختيار العبارات التي وافق عليها المسته

 للمقياس. 
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تّم إجراء تحليل عاملي للمقياس بطريقة تحليل المكونات الرئيسية، باستخدام بيانات  الصدق العاملي:.1.3

، حيث "فاريماكس"مل بطريقة (، وتّم تدوير العوا360بالّصف الثالث إعدادي)ن= تالميذمجموعة من ال

 .0.300كانت نسبة التشّبعات أكبر من 

تّم حساب معامالت االتساق الداخلي )معامالت االرتباط بين الدرجة  صدق االتساق الداخلي:.1.4

الكّلّية للمقياس، ودرجة كّل من المقاييس الفرعية(، على مجموعة من الطالب في الّصف الثالث 

يع معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمقياس ودرجات كّل من المقاييس اإلعدادي، حيث كانت جم

(، كذلك فإّن جميع معامالت االرتباط بين درجات 0.863-0.724الفرعية دالة، حيث تراوحت بين)

(، مّما يؤّكد التماسك الداخلي 0.752-0.463المقياس الفرعية ببعضها البعض دالة، وتراوحت بين )

 ( 108،ص2000)محمد حامد زهران،للمقياس.  

 : ثبات المقياس.2

 استخدم الباحث أسلوبا واحدا للتحقق من ثبات المقياس:

تّم حساب ثبات المقياس من بيانات نفس المجموعة من الطالب في  * الثبات بطريقة ألفا كرونباخ:

د مستوى الداللة (، وهو معامل مرتفع ودال عن0.960الصف الثالث اإلعدادي، وكان معامل الثبات)

 (111-110، ص ص2000)محمد حامد زهران، ( مّما يؤكد ثبات مقياس قلق االمتحان. 0.001)

 المقياس بعد التعديل : 

نظرا لضيق الوقت وعدم توفر العينة الن مدة الدراسة تمت في الفصل الثاني و التالميذ مقبلين على 

وبهدف تحقيق شرطي االختيار العشوائي وتمثيل كل األبعاد المدروسة  في المقياس ، ا ،شهادة البكالوري
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وريقات  ىبند  كتبت عل 26حتى  1من  رهبة االمتحانفقد  صنفت عبارات البعد األول المتمثلة في 

 (126،ص2004)مشطرحسين،.صغيرة ثم تم طويها وخلطها جيدا 

 : مرقمة باألرقام التالية ثالث عشرةبند من البعد االولوقد تم اختيار 

1_3_5_6_10_12_14_15_18_21_13_25_26 

 : عبارات  مرقمة باألرقام التالية 8وقد تم اختيار   45إلى 27ارتباك االمتحان منو البعد الثاني 

27_28_30_31_35_36_41_45 

 : باألرقام التاليةمرقمة عبارات 7وقد تم اختيار  60إلى 46توتر أداء االمتحان منو البعد الثالث 

46_48_49_54_56_57_58_60 

 : مرقمة باألرقام التالية عبارات 6وقد تم اختيار  72إلى 61انزعاج االمتحان منو البعد الرابع 

61_63_65_66_69_70 

عبارات  مرقمة باألرقام 7وقد تم اختيار  86إلى 73نقص مهارات االمتحان من و البعد الخامس

  86_84_83_81_79_77_76: التالية

 : عبارات  مرقمة باألرقام التالية 4وقد تم اختيار  93إلى 87اضطراب أخذ االمتحان منو البعد السادس 

87_88_90_92 

حساب االتساق الداخلي لألداة عن طريق حساب معامالت ارتباط من خالل  الصدقحيث تم حساب  

محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة وذلك  بيرسون بين درجات أفراد العينة على كل محور من

 (05) كما هو موضح في الجدول رقم spss.21اإلحصائيباستخدام البرنامج 
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 الداللة  معامل االرتباط المحاور

 دال  (1)*( 0.826 رهبة االمتحان

 دال  )*(0.825 ارتباك االمتحان

 دال  )*(0.750 توتر أداء االمتحان

 دال  )*(0.822 االمتحانانزعاج 

 دال  )*(0.698 نقص مهارات االمتحان

 دال )*(0.622 اضطراب أخذ االمتحان

 (: يبين معامل االرتباط بين كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلية6جدول رقم )

 التعليق : 

درجة ما يعني أن األداة لها  (0.01)المعامالت دالة عند مستوى يتضح من الجدول السابق أن جميع 

 من االتساق.  عالية

األداة قمنا بحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية حيث كانت درجة  ثبات من أجل التحقق من

 .  0.915بلغت درجته  حيث "سبيرمان براون"و معامل 0.843"بيرسون"معامل ارتباط 

 .  0.889ب معامل الثبات بمعادلة ألفا كرونباخ حيث بلغت درجته وكذلك تم حسا -

 :كشوف النقاط الفصلية-4.2

معدالت الفصل األول كبيانات أولية عند االستجابة لمقياس قلق االمتحان ، لتالميذ  ىتم االعتماد عل

 نتائج دقيقة . ىالسنة الثالثة للشعب العلمية و األدبية ، وذلك بهدف الوصول إل

 ]   8.60 - 15.64[تراوح مجال معدالت التحصيل الدراسي بين حيث

                                                           

 .0.01دال عند مستوى  -(*)



 اإلجراءات المنهجية للدراسة   الفصل الرابع

 75 

 :أساليب التحليل اإلحصائي.5

خاصة به،ونظرا لطبيعة بحثنا هذا فقد تم استخدام مجموعة من  إحصائيةلكل بحث علمي تقنيات 

البسيطة  اإلحصائية( وهو برنامج يقوم بالتحليالت spss)اإلحصاءعن طريق برنامج  اإلحصائيةالتقنيات 

 .(12،ص2006)محمد بالل الزغبي،و المعقدة للبيانات،خاصة في حالة العينات الكبيرة.

 : التالية اإلحصائيةستعانة بالتقنيات ولقد تم اإل

 : أدوات اإلحصاء الوصفي .5.1

.)صالح لوصف القيمة المتوسطة لتوزع ما استخداما النزعة المركزيةمقياس  أكثرمن : أ(المتوسط الحسابي

 (95،ص1993ن محمد عالم،يالد

)سامي محمد عددها ىمن ثم قسمتها علو قيم المتغير  ويتم حسابه من خالل جمع الدرجات

 .(90،ص2000ملحم،

 المتوسط لهذه الدرجات،وقد تم استعماله عند حساب معامل االرتباط. ىفمن خالله يتضح المستو 

 إجاباتعينة البحث،وذلك من خالل  أفرادهي حساب المعطيات بالمقارنة مع وحدات : ب(النسب المئوية

 (233،ص1981)فؤاد البهي السيد،المبحوثين واعتمدت النسب المئوية لدراسة البيانات بخصائص العينة.

 إستعملت النسب المئوية في الدراسة لغرض تقدير عدد أفراد الدراسة األساسية حسب متغيرات الدراسة.

مقاييس التشتت،ويعرف بأنه الجذر التربيعي لمتوسطات مربعات  أهميعتبر من : ج(االنحراف المعياري

 .انسجام العينة ىمد أي ؛ األفرادالقيم من متوسطها الحسابي،ويفيدنا في معرفة طبيعة توزيع 

 (71،ص2003)مقدم عبد الحفيظ،

 : أدوات اإلحصاء االستداللي.5.2
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يقترن التغير  ىهو مقياس لدراسة العالقة بين متغيرين ،وهو يقيس إلى أي مد: بيرسونأ(معامل االرتباط 

هي درجات التحصيل ، و الثانية هي  ى، فقد تكون الظاهرة األول ىفي ظاهرة بالتغير في ظاهرة أخر 

 درجات مقياس قلق االمتحان لنفس مجموعة التالميذ .

تناسبا تاما مع تغير الظاهرة الثانية  ىعندما يتناسب تغير الظاهرة األول تاما،وهذا االقتران يكون موجبا 

 االتجاه.ويكون التغير في نفس 

 ( .1وفي هذه الحالة يصبح  معامل االرتباط مساويا للواحد الصحيح ويسمي ارتباط كامل موجب )+

 (.1-لـ)سالب مساويا  االرتباط كاملويسمي معامل  تماما،وعندما يصبح التناسب عكسي

هذه العالقة التامة الكاملة بين  ىنصل إطالقا إل االجتماعية الو الواقع أن العلوم التربوية و النفسية و 

 (71،ص2010)محمود احمد عمر  وآخرون ،منها.ن كنا نقترب ا  و السالبة،المتغيرين سواء الموجبة أو 

 : (t student )" داللة لداللة الفروق ب(اختبار"ت

 المستقلة،ويستخدم لقياس داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعات المرتبطة والمجموعات 

 :واستعمل بالشكل التالي متساوية،المتساوية وغير 

 2) .ن1 = (مجموعتين مستقلتين متساويتين ن

 (342-341ص ،ص8119فؤاد البهي السيد ،) مرتبطتين.مجموعتين

 تأكد من النتائجللتحليل بعض البيانات إحصائي  في(Excel)الكمبيوتر كما تم استخدام نظام

 spss.21  .اإلحصائيالبرنامج ، كذلك تم استخدام 

 

 



 اإلجراءات المنهجية للدراسة   الفصل الرابع

 77 

 الخالصة

تعرضنا في هذا الفصل ألهم الخطوات المنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية لهذا البحث ، حيث تناولنا 

تم وصف العينة األولية للدراسة ، إضافة لعرضنا لعناصر  الدراسة االستطالعية تعريفا وأهدافها، كما

الدراسة األساسية المتمثلة في المنهج المعتمد عليه في هدا البحث و الحدود الزمانية و المكانية للدراسة ، 

كما قدمنا نظرة شاملة عن عينة الدراسة األساسية ، كذا قمنا بذكر أدوات جمع البيانات إلي استعملناها 

 ساليب اإلحصائية التي استعنا بها لتحليل المعلومات .وجل األ
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 تمهيد

التطرق إلى إجراءات الدراسة األساسية وبعد جمع البيانات وتحليلها بواسطة األساليب اإلحصائية ، بعد 

سنتناول في هذا الفصل عرض النتائج المحصل عليها في هذه الدراسة ،بحسب ترتيب الفرضيات في 

 الفصل األول .

 .ضوء الفرضيات ىعرض و تفسير النتائج عل : أوال

 : الفرضية العامةعرض و تفسير نتيجة .1

"توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين قلق االمتحان و  : تنص الفرضية العامة على انه

 تالميذ السنة الثالثة ثانوي " . ىالتحصيل الدراسي لد

 . "بيرسن "وللتحقق من صدق الفرض قمنا بحساب معامل االرتباط

 التالي:وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول 

 " بيرسون"  بين قلق االمتحان و التحصيل الدراسي يبين معامل ارتباط ( 7جدول رقم )

على مقياس قلق االمتحان و درجات  "بيرسون "االرتباط  ل( يتضح أن معام7من خالل الجدول رقم )

 .غير دالة قيمة ( وهي -0.092) يقدر بـتحصيلهم الدراسي 

 المؤشرات

 اإلحصائية 

 المتغيرات

 

 عدد أفراد

 العيينة

 

 معامل االرتباط

 )بيرسون(

 

 الداللة

  40 مقياس قلق االمتحان

(0.092-) 

 

 40 درجات التحصل الدراسي غير دالة
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 : ىعرض و تفسير نتيجة الفرضية الفرعية األول.2

 السنة الثالثة ثانويمستوى قلق االمتحان لدى تالميذ " : نهأعلى  األولىالفرعية تنص الفرضية 

 المئوية.وللتحقق من صدق الفرض قمنا بحساب التكرارات و النسب  . "متوسط

 : وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي

 مستويات قلق االمتحان التكرارات النسب المئوية

 مرتفع 22 %55

 متوسط 17 %42.5

 منخفض 1 %2.5

 المجموع )فرد( 40 %100

 .قلق االمتحانمقياس لى أفراد العينة ع ( يبين مستويات قلق االمتحان  لدى8جدول رقم )

( أن المستويات الخاصة بمقياس قلق االمتحان التي كانت تساوي تكراراتها 8يتضح من الجدول رقم )

( ونسبتها 17والتي كانت تكراراتها تساوي ) مرتفع،كانت ذات مستوى  (،55%)( ونسبتها المئوية 22)

( ونسبة 1( ، كانت ذات مستوى متوسط ، و  المستوى المنخفض كان يساوي تكرار )42.5%المئوية )

 ( .2.5%مئوية  تساوي )

،  حيث أن  متوسطثانويالسنة الثالثة مستوى قلق االمتحان لدى تالميذ وبالتالي ال نقبل الفرض بأنه يوجد 

تصنف درجاتهم ضمن المستوى  55%النتائج العامة ألفراد العينة تبّين أن النسبة األكبر منهم والمقدرة بـ: 

 المرتفع من درجات قلق االمتحان .
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 : عرض و تفسير نتيجة الفرضية الفرعية الثانية.3

عينة أفرادعند  قلق االمتحان أبعاد مقياس" يوجد تفاضل بين  : تنص الفرضية الفرعية الثانية على انه

 " .  البحث

وللتحقق من صدق الفرض قمنا بحساب المتوسطات و االنحرافات المعيارية لدرجات استجابات أفراد 

لحساب العالقة بين الدرجات على  "بيرسون"العينة على مقياس قلق االمتحان ، وحساب معامل االرتباط 

 مقياس قلق االمتحان و معدالتهم التحصيلية للثالثي األول .

قلق مقياس لى أفراد العينة عستجابات ( يبين المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية ال9جدول رقم )

 االمتحان

استجابات افراد العينة على المقياس فقد كان المتوسط الحسابي ( أن 9يتضح من خالل الجدول رقم )

( ، وكانت استجاباتهم على محاور المقياس بشكل 0.36( بانحراف معياري قدره )1.908العام بدرجة )

، 2.03، 2.18، 2.23اد كما هي مرتبة في الجدول )متقارب حيث بلغت  متوسطات درجاتهم على األبع

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد الرتبة

 متوسطة 0.41 2.23 ارتباك االمتحان 01

 متوسطة 0.51 2.18 انزعاج االمتحان 02

 متوسطة 0.40 2.03 نقص مهارات االمتحان 03

 متوسطة 0.56 2.02 اضطراب اخذ االمتحان 04

 متوسطة 0.45 2.003 توتر أداء االمتحان 05

 متوسطة 0.34 1.99 رهبة االمتحان 06

 1.908 الدرجة الكلية 

 
 متوسطة 0.36
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(  مما يدل على تقارب 0.51و  0.16( وانحرافات معيارية محصورة بين )1.99، 2.02،2.003

 استجابات أفراد العينة ، وهي درجات متوسطة.

إرتباك  كانت  استجابات أفراد العينة على مقياس قلق االمتحان أعلى بالنسبة للبعد الثاني الذي يعبر عن

 ( .    0.41(  وهو أعلى رتبة ، و انحراف معياري قدره )2.23)ـاالمتحان ، حيث بلغ متوسطه الحسابي ب

البعد الثاني المسمي  لصالحبانه يوجد تفاضل في قلق االمتحانالفرعي الثاني  وبالتالي نقبل الفرض

 "بإرتباك االمتحان "

 :عرض وتفسير نتيجة الفرضية الفرعية الثالثة.4

 ى" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة البحث عل:تنص الفرضية الفرعية الثالثة على انه

 مقياس قلق االمتحان تبعا لمتغير الجنس )إناث/ ذكور( " .

 اختبار )ت(الختبار هذه الفرضية تم حساب داللة الفروق بين المتوسطين )إناث، ذكور( باستخدام 

 .لعينتين مستقلتين

 :وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي  

 الجنس

 

 المتوسط عدد األفراد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 1.91 14.13 96.10 28 إناث

 

0.63 

 14.15 86.75 12 ذكور غير دالة

يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين الجنسين في قلق االمتحان و التحصيل  (:10جدول رقم )

 الدراسي

( أن المتوسطات الخاصة بمقياس قلق االمتحان التي كانت تساوي عند 10يتضح من الجدول رقم )

( 14.13(،  واالنحراف المعياري الذي كان يساوي عند اإلناث )86.75( وعند الذكور )96.10اإلناث )
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(، هناك فروق ظاهرية بين الجنسين في مستوى قلق االمتحان، لكن هذه الفروق 14.15لذكور )و عند ا

وبالتالي نقبل الفرض الصفري  0.63( بمستوى داللة قدره 1.91غير دالة إحصائيا حيث كانت قيمة ت )

 بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى قلق االمتحان تعزى لمتغير الجنس.

 :وتفسير نتيجة الفرضية الفرعية الرابعةعرض .5

قلق االمتحان ألفراد عينة  إحصائية فيتوجد فروق ذات داللة " :انه ىعل الثانيةتنص الفرضية الجزئية 

 " .(أدبيمتغير الشعبة الدراسية )علمي/ ىالبحث تعزي إل

الختبار هذه الفرضية تم حساب داللة الفروق بين المتوسطين )إناث، ذكور( باستخدام االختبار )ت( 

 التالي:لعينتين مستقلتين وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول 

التخصص 

 الدراسي

المتوسط  عدد األفراد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 (0.917) 0.95 15.15 91.1 20 علمي

 14.09 95.5 20 أدبي غير دالة

يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين الشعبة الدراسية في قلق االمتحان و  :( 11جدول رقم )

 التحصيل الدراسي

( أن المتوسطات الخاصة بمقياس قلق االمتحان التي كانت تساوي عند 11يتضح من الجدول رقم )

(،  واالنحراف المعياري الذي كان يساوي عند التالميذ 95.5( وعند األدبيين بقيمة  )91.1العلميين )

(، ويتضح وجود  فروق ظاهرية بين 14.09( و عند األدبيين )15.15الدارسين في التخصص العلمي  )

في مستوى قلق االمتحان، لكن هذه الفروق غير دالة   الشعبة الدراسيةميذ تبعا لمتغير استجابات التال
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وبالتالي نقبل الفرض الصفري بأنه ال  0.917( بمستوى داللة قدره 0.95إحصائيا حيث كانت قيمة ت )

 .الشعبة الدراسية توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى قلق االمتحان  تعزى لمتغير 

 مناقشة وتحليل النتائج على ضوء الفرضيات: ثانيا

 : مناقشة نتيجة الفرضية العامة.1

توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين قلق االمتحان و التحصيل  ": و التي كان مفادها

 الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي ".

مستوى قلق االمتحان و التحصيل الدراسي ( على أن العالقة اإلرتباطية بين 7دلت نتائج الجدول رقم )

أبو صبحة وكايد  ( ، وهذا ما يتفق مع دراسة-0.092عكسية وضعيفة جدا حيث بلغ معامل االرتباط )

 و التحصيل الدراسي ". عالقة سالبة بين قلق االمتحانوجود ": المتمثلة في 1974))عثمان

وجود ارتباط سالب ذو ": المتمثلة فيفي دراسته 1982) )كمال إبراهيم مرسي هذا ما توصل إليه  أيضا

 ". داللة إحصائية بين درجات الطلبة على مقياس القلق ودرجاتهم في التحصيل

وجود ارتباط سالب ذو داللة  ": المتمثلة فيفي دراسته 1964)كوص ) هذا ما توصل إليه  أيضا

 ."إحصائية بين قلق االمتحان والتحصيل في الحساب 

وجود عالقة موجبة بين القلق وأداء األعمال  ": المتمثلة في"تايلور وسبنس"وجهة نظر مع  يختلفوهذا ما 

" . 

 . دفع الشخص للعمل والنشاطو أي كلما زادالقلق زاد تحسن األداء 

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن كون قلق االمتحان سمة موقفية ، يرتبط ظهور مؤشراتها بالوجود 

الفعلي لموقف االمتحان ، فضال عن االستجابة الظاهرية عن أسئلة المقياس ذات طابع غير اختباري 

موقف امتحان فعلي، التي يمكن ألفراد العينة خاللها أن يستجيبوا بطريقة يقل صدقها عن االستجابة في 

وألن لقلق االمتحان مكون انفعالي ، يتطلب إدراكه من التلميذ  مهارة ما وراء معرفية و معرفة انفعالية 
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تحتاج إلى تدريب، ولهذا فقد كانت درجات أفراد العينة متقاربة جدا و تميل نحو المتوسط ، فظروف 

الكشف الدقيق عن قلق االمتحان لدى  القياس و تباين قرأت المفحوصين كلها عوامل قد تؤثر في

 التالميذ.

وبالرجوع إلى نتائج التحصيل الدراسي التي اعتمدناها في الدراسة والمتمثلة في معدالت تحصيل الطلبة 

للمواد الدراسية خالل الثالثي األول ، فقد شاعت ظاهرة تركيز اهتمام تالميذ المرحلة النهائية على 

لبكالوريا( فضال عن األداء  الجدي في امتحانات الفصل الدراسي ، يمكن لهذه االمتحان النهائي )شهادة ا

المعدالت أن ال تعبر فعال عن التحصيل الفعلي بقدر ما تعبر عن أداء الطلبة أثناء تلك المرحلة فقط و 

 سلوكهم أثناء تلك الفترة ، دون إهمال طبيعة بناء االختبارات التحصيلية في تلك المدرسة وشروطها

 السيكومترية و مدى شمولها .

 : قشة نتيجة الفرضية الفرعية األولىمنا.2

 " .متوسطالسنة الثالثة ثانويمستوى قلق االمتحان لدى تالميذ " : و التي كان مفادها

تالميذ السنة الثالثة ثانوي كان مرتفع   ى( على أن مستوى قلق االمتحان لد8دلت نتائج الجدول رقم )

 ( كأعلى نسبة .55%حيث بلغت نسبته )

ويمكن تفسير هذا، بالعودة للمجال الزمني الذي أجريت فيه الدراسة،حيث طبقت في الفصل الثالثي  

أثناء تقديم االستمارات  الثاني )شهر مارس( ، ففي الفترة المذكورة تم مالحظة التوتر والقلق على التالميذ

كلما اقترب موعد االمتحانات، وخاصة امتحان  ، ذلك أن القلق يزداد باستمراروشرح تعليمة المقياس 

 .شهادة البكالوريا 

هدف إلى التعرف على العالقة بين قلق االختبار الذي  (1999)العجمي،ملحم  وهذا ما يختلف مع دراسة

الطالبات من قلق ات عانم، حيث توصل إلى والتحصيل لدى طالبات كلية التربية للبنات باإلحساء

 متوسطة.االختبار بدرجة 
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وقد أثبتت الدراسات المختلفة ارتفاع مستوى قلق االمتحان لدىالطلبة في البيئات العربية المختلفة وان سبب 

يتقرر على ضوئها كثير من  التالميذارتفاع القلق إلى كوناالمتحانات وسيلة تقويمية رئيسية عند 

و  ة االمتحانات تقترن بالرهبةوالخوفوظروف تأدي أنأسلوبالمواقفالمصيرية كااللتحاق بالجامعة ، كما 

 االرتباك .

الخوف من الفشل :ارتفاع مستوى قلق االمتحان إلى عدة عوامل أهمها  "حامد زهران"وقد أرجع 

 عدم المذاكرة الجيدة واالستعداد لالمتحان . ضعف الثقة بالنفس، صعوبة أسئلة االمتحان و والرسوب،

يعود قصور التالميذ ذوي القلق العالي " (1981)بنجامينوزمالئه "حسب وفي نظرية تجهيز المعلومات

وقد  .عمليات " التشفير " ، أو تنظيمالمعلومات واستدعائها في موقف االمتحان قصور فيلالمتحانإلى 

يعود إلى عادات دراسية سيئة وقصور فيتعلم وتنظيم  " (1987)بنجامين ومكيشين ولين"حاول كل من 

 دراستهاالمواد التي سبقت 

القدرات إلى  "(1980)وهولهان "كولرحسب "قلق االمتحان ىوفي نظرية قصور التعلم يعود ارتفاع مستو 

 . المنخفضة أو عدم اإلعداد المناسب لالمتحان

 : مناقشة نتيجة الفرضية الفرعية الثانية.3

 ". البحثعينةعند أفراد مقياس قلق االمتحان يوجد تفاضل بين أبعاد ": و التي كان مفادها

 االمتحان.وجود تفاضل بين أبعادمقياس قلق ( على 9دلت نتائج الجدول رقم )

وهذا راجع إلى استجابة تالميذ السنة الثالثة ثانوي لبعد ارتباك االمتحان وهذا ما لمسوه في بنوده التي 

اإلعالن عن  االرتباك عند لالمتحان،استثارت لديهم االرتباك عند إعالن المالحظ عن الوقت المتبقي 

 االمتحان.النتيجة و الشعور بنقص الثقة بالنفس أثناء أداء 

ويتناول بعد مهارات االمتحان ، المهارات التي يجب أن يتحلي بها تلميذ سنة ثالثة ثانوي وذلك ألنه مقبل 

يسترجع  خاللهامهارة المراجعة التي من  : مثلعلى اجتياز شهادة البكالوريا ويجب أن يتوفر على فنيات 
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، مهارة  التركيز والمتابعة إلىتحتاج  فهيالكثير من المعلومات والبيانات التي مر بها خالل العام الدراسي 

عن التوتر والقلق و االتزان االنفعالي واالبتعاد  ىلعالمحافظة و التي تشمل  : االستعداد لالمتحان

 . االهتمام بالنظام الغذائي

االمتحان:التي تعني الجلوس في المكان المخصص بهدوء وكتابة البيانات  مهارة أداء وفي األخير مهارة 

تباع التعليمات التي تلق عدم محاولة الغش ، كذلك  الطالب من لجنة سير االمتحان ىعل ىالشخصية، وا 

 الهدوء النفسي التام أثناء أداء االمتحانات. ىوالمحافظة عل

 ا،ورقة األسئلة من حيث حسن قراءتهفي التعامل مع االمتحان يحتاج نوعًا من االجتهاد والحكمة ف

 (287ص،2000، حامد زهران). وحسن اختيار األسئلة وحسن اإلجابة

  : مناقشة نتيجة الفرضية الفرعية الثالثة.4

مقياس قلق  ىتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة البحث عل ": و التي كان مفادها

 االمتحان تبعا لمتغير الجنس )إناث/ ذكور( ".

( تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ و 10من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم )

قلق االمتحان كظاهرة عامة ممكن أن يعاني منها الجميع بغض النظر عن كون  ىالتلميذات في مستو 

فالضغوط و الظروف االجتماعية التي يتعرض لها التلميذ و التلميذة هي نفسها الفرد ذكر أو أنثي ، 

كالسعي للنجاح و المثابرة في نيل شهادة البكالوريا ، وأنهم يدرسون في مكان واحد وكل منهم يعيش نفس 

 المرحلة الدراسية النهائية .

ها إلى عامل التجانس ما بين أفراد كما يمكن تفسير النتيجة المتوصل إليها في الدراسة الحالية بإرجاع

العينة المدروسة واشتراكهما في العديد من المميزات من حيث الدراسة و العوامل المتشابهة الخصائص 

 مما جعلت الفروق بين الجنسين ال تؤثر على إدراكهم لحالة قلق االمتحان بشكل مختلف .
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المتمثلة  "(1987غا )آكاضم ولي "صل إليها حيث اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع النتيجة التي تو 

، إذ اتضح أن اإلناث أكثر قلق من تعزي لمتغير الجنسوجود فروق دالة إحصائيا في القلق ": في

 ". الذكور

هدفت إلى معرفة الفروق ( في دراستهالتي 1988")الطيب محمد عبد الظاهرهذا ما توصل إليه  أيضا "

بين الذكور واإلناث في مستوى قلق االمتحانوكذلك الفروق بين الذكور واإلناث في كل كلية من الكليات 

بتطبيق مقياس قلق  ، حيث قام المختلفة، لدى عينات من الطلبة والطالبات بمختلف كليات جامعة طنطا 

أشارت النتائج إلى حيث ، ( 100)( طالبًا و100) مكونة منعلى عينة ، "سبيلبرجر"االمتحان الذي أعده

واإلناث، في كل كلية ولصالح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الدرجات الكلية لعينة الذكور 

موسى )ميرفت .اإلناث،مع زيادة متوسط قلق االمتحان لدى اإلناث في كل كلية عن الذكور في الكلية ذاتها

 . ( 29ص،2010محاسيس ،

الفروق بين الجنسين في وجود قلق  ىالتعرف عل ىهدفت إل ( التي1995)السيد سناء علي كذلك دراسة 

طالب وطالبة من الصفين الثاني والثالث الثانوي في 502 ) (ىاالمتحان لديهم، وشملت العينة عل

ب إحصائية أسالي والمدارس الحكومية و الخاصة بمحافظة الجيزة، وقد استخدم مقياس قلق االمتحان، 

وجود فروق  ،حيث أظهرت النتائج مختلفة مثل اختبار تحليل التباين األحادي و اختبار شيفيه البعدي 

 أبو)نائل  .قلق االمتحان، والفروق لصالح الذكور ىذات داللة إحصائية بين الجنسين في مستو 

 (148،ص2008عزب،

الذكور و اإلناث في قلق االمتحان فهذا يتمثل فيما أما بالنسبة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

الجنسين في قلق بين  الفروقمعرفة ىهدفت إل في دراسته التي(1995)" عالء جاد الشعراويتوصل إليه "

شملت الدراسة على عينة من قد  ، وكل من عادات االستذكار، واألسلوب المفضل في التعلم، واالمتحان 

قلق مقياس استخدم  حيث طالب وطالبة، (422) ، مكونة منرفي مصطالب الصف الثاني الثانوي 
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عدم  ىومقياس عادات االستذكار، ومقياس األسلوب المفضل في التعلم ، وقد شملت النتائج عل متحاناال

 وجود فروق دالة بين الجنسين في متغيرات الدراسة.

 (110،ص2010جديد، ى)لبن

ذاتها فهما يعيشان نفس التحدي المستقبلي في مواجهة  فهذا راجع إلى طبيعة حياة الجنسين في حد

امتحان شهادة البكالوريا ، باإلضافة إلى الظروف الداخلية و الخارجية التي تحيط بالتلميذ سواء ذكرا أو 

أنثي فهي تؤثر على األول بنفس درجة التأثير على الثاني ، مثل اإلحباطات ، المثبطات ، االنتقادات و 

ي تواجه التلميذ في حياته سواء من األسرة و الرفاق و األساتذة ، و التي تزيد من القلق عنده المقارنات الت

 باألخص قلق االمتحان.

فالنظرة الو الدية اآلن ال تفرق بين الذكور و اإلناث فهما مطالبان بالتفوق و النجاح دائما فهما يتعرضان 

و الخارجية وبالتالي ال توجد فروق لديهما في قلق  للقلق و نفس التحدي في جميع الظروف الداخلية منها

 االمتحان.

 : مناقشة نتيجة الفرضية الفرعية الرابعة-5

 ىقلق االمتحان ألفراد عينة البحث تعزي إل إحصائية فيتوجد فروق ذات داللة ": و التي كان مفادها

 ". (أدبيمتغير الشعبة الدراسية )علمي/

( تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ 11الجدول رقم )من خالل النتائج المبينة في 

شعبة العلمي وتالميذ شعبة األدبي في قلق االمتحان وهذا راجع ربما إلى أن قلق االمتحان غير مرتبط 

 معينة.بالميول نحول شعبة دراسية 

هدفت إلى  (2006)مجممي وقد جاءت نتائج الدراسة الحالية متوافقة مع دراسة  علي مرعي 

االمتحانلـ تطبيق مقياس قلق المتحان،من خالل ا الفروق في الشعبة الدراسية )علمي،أدبي( في قلقمعرفة

في الجنوب الغربي  طالبا من كلية المعلمين في جازان(345) على عينة مكونة من(1992) لطريري ا
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 الشعبةبين الطالب في  االمتحانفروق في مستوى قلق عدم وجود النتائج إلى حيث أشارت، للسعودية 

 (33، ص2010محاسيس ، موسى )ميرفت ة.األدبي الشعبةوالطالب في  ةالعلمي

فيما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة جودت احمد سعادة ،مجدي علي 

 ( 2004) ، إسماعيل جابر أبو زيادةزامل

اثر بعض المتغيرات النفسية والديمغرافية على قلق االمتحان لدى طلبة الثانوية  معرفة هدفت إلى التي 

استبانه  ، حيث طبقت ) الجنس والتخصص (في ضوء ستة متغيرات هي ،العامة في شمال فلسطين 

 ستبانة علىوقد تم توزيع اإل،امتحان الثانوية العامة  في فقرة لقياس مستوى قلق الطلبة (34) مكونة من 

ختبار الفرضيات إل t-test)(واستخدم،من طلبة الثانوية العامة في أربع مديريات للتربية والتعليم(1800)

وأظهرت النتائج وجود فروق في متوسطات درجات قلق االمتحان تعزى لمتغير الجنس ، للعينات المستقلة

 (34 ص،2010، محاسيس موسى )ميرفت .العلميالتخصص  ولمتغير التخصص ولصالح ، ولصالح اإلناث

التي تهدف إلى معرفة الفروق بين أفراد في دراسته  (1987)" علي شعيبهذا ما توصل إليه  أيضا "

 ق االمتحان. لات الثانوية العامة بمكة المكرمة في درجة قبالقسمين العلمي واألدبي لطالب وطال

االمتحان لصالح  ( يساهم في التنبؤ بدرجة قلق)علمي، أدبيفتوصل إلى أن التخصص الدراسي 

فسر النتيجة بكون بعض التخصصات الدراسية في الثانوية العامة تبدو في نظر  ،و التخصص العلمي

طالبها أكثر صعوبة من التخصصات األخرى، فطالب الشعب العلمية ينظرون إلى تخصصهم على أنه 

 األدبية . أصعب من نظيره في الشعب

لفة وهي أن قلق االمتحان يكون أعلى لدى تالميذ األقسام في حين تشير بعض البحوث إلى نتائج مخا

قلق  الفروق فيحول (1996) : راسة كامل عويضةداألدبية منه لدى تالميذ األقسام العلمية. ومن أهمها 

( 292)االمتحان والتخصص األكاديمي لدى طلبة الثانوية العامة بمدينة أربد باألردن، شملت العينة 

وتقنينه على  "أبوزينة والزغل"لقلق االختبار من تعريب  "سوين"الباحث مقياس  طالب وطالبة وأستخدم
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البيئة األردنية . وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها وجود فروق في درجات قلق االمتحان تعزي 

 .للتخصص لصالح التخصص األدبي
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 :االقتراحات 

: تيإنطالقا مما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج نقترح بعض التوصيات وهي كاآل  

تنظيم برامج و دورات إرشادية توجيهية لتالميذ  الثانوي لمعرفة أنواع وشدة القلق التي يعاني منها  .1

التحصيل الدراسي ،  ىيعتبر من المعيقات و المحفزات عل التالميذ خاصة قلق االمتحان الذي

 ىمواجهة هذا القلق و العمل عل ىوكذا لتعريفهم ببعض األساليب و الطرق التي قد تساعدهم عل

 خفضه .

الفروق في الجنس و الشعبة عين االعتبار الثانوي بساتذة التعليم أالتنبيه على ضرورة أن يأخذ  .2

 االمتحان.عرضة لقلق ةفي الالعلمي يةالدراسية األدبية و العلم

 حث المراقبين على االلتزام بمواعيد بدأ االمتحانات لما يحدث توتر وقلق للطلبة. .3

ستخدام سلوكيات جديدة للتعامل مع القلق وهو العالج باالسترخاء ألن أغلب المصابين بالقلق إ .4

من التدريب حتى يتمكنوا  يعجزون عن االسترخاء بطريقة فعالة بل يحتاجون إلى ساعات طويلة

  . من إخضاع عضالتهم لالسترخاء العميق عندما يريدون

بحيث يتم التركيز على جميع  المعرفية،ضرورة االهتمام بنوعية االمتحانات من حيث المستويات  .5

 المستويات العقلية بشكل متكافئ يضمن شمولية عملية القياس والتقويم.

 االمتحان.السعي لعمل ندوات توعية لألسرة واألساتذة لتخفيف الضغوط والرهبة من  .6
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 الخاتمة: 

تلميذ سنة ثالثة ثانوي سلبا أو إيجابا ، و الذي  ىيعتبر قلق االمتحان من أهم العوامل المؤثرة عل

العملية التربوية من تالميذ و أساتذة و مرشدين باعتباره  ىيشكل ملتقي اهتمام جميع القائمين عل

حالة نفسية تعتري التلميذ قبل وأثناء وبعد اجتياز االمتحان حيث تجعل التحصيل الدراسي مرتفعا 

أو متدنيا ، ومن خالل الدراسة التي قمنا بها حول قلق االمتحان وعالقته بالتحصيل الدراسي ، 

كذلك توصلنا إلى وجود مستوى جود عالقة إرتباطية بين المتغيرين ،حيث أثبتت نتائج دراستنا و 

قلق االمتحان مرتفع ألفراد عينة البحث ، كما كان هناك تفاضل بين ابعاد مقياس قلق االمتحان 

مقياس قلق   ىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة البحث عل ىكما توصلنا إل ،

إحصائية بين االمتحان تبعا لمتغير الجنس )إناث/ذكور( . كما لم نجد وجود فروق ذات داللة 

 مقياس قلق  االمتحان تبعا لمتغير شعبة الدراسة )علمي/أدبي( . أفراد عينة البحث على

اسة إن دراسة قلق االمتحان وعالقته بالتحصيل الدراسي في الطور النهائي )الثانوي ( هي در 

عينة اكبر ولمدة أطول وبأكثر دقة من اجل  ىواسعة النطاق ، لذا يجب إعادة هذا الموضوع عل

إستثمار  ىنتائج فعالة تساعد في وضع استراتيجيات تساهم في مساعدة التالميذ عل ىالوصول إل

 ىالتغلب عل ىالمثابرة و النجاح ،  ومساعدة األساتذة عل ىقدراتهم وطاقاتهم نحو الطموح إل

 المشكالت التي تعيق تحقيق األهداف و سير العملية التعليمية .
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 .،الجزائر2ط

 .،الكويت 1،مكتبة الفالح، ،ط  اإلرشاد النفسي:(2003)منذر عبد الحميد الضامن  .46

نطق التحفيز المختلفة وعالقتها بالتحصيل المدرسي،ديوان :(2004)موالي بودخيليمحمد .47

 . المطبوعات الجامعية،الجزائر

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%87%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%87%22
http://bibfac.univ-tlemcen.dz/bibshs/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=1004
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مفاهيم و مصطلحات في العلوم :(2008)نواف احمد سمارة،عبد السالم موسي العديلي .48

 .التربوية،دارة المسيرة،عمان

 .،الرياض 1،دار المريخ،طاإلرشاد النفسي و التوجيه التربوي:(1981)يوسف مصطفي القاضي .49

 

 موسوعات ومعاجم : 

معجم مصطلحات التربية و التعليم ،انجليزي_عربي_فرنسي،دار  : (1984حمد زكي بدوى)أ .1

 الفكر العربي للطباعة،اإلسكندرية، القاهرة.

الدار المصرية  ،معجم المصطلحات التربوية عربي انجليزي :(2003)وآخرون حسن شحاتة  .2

 .القاهرة، 1ط ، اللبنانية

_عربي_ عربي ،دار العلوم للنشر و  للطالب مدرسيقاموس المنار : (2007عيسي مومني) .3

 التوزيع،عنابة ،الجزائر .

،الجزء االول معجم علم النفس و التربية:) 1984(محمد سيف الدين فهمي،فؤاد أبو حطب .4

 ، مصر . الناشر الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية،

معجم مصطلحات التربوية لفظا و : (2004) فاروق عبدة فليه،احمد عبد الفتاح الزكي .5

 اإلسكندرية .،دار الوفاء،اصطالحا

،دار النهضة عربي-موسوعة شرح المصطلحات النفسية انجليزي:(2001)لطفي الشربيني .6

 . ،بيروت لبنانالعربية للطباعة و النشر

 1،دار كنوز المعرفة للنشر و التوزيع،طمعجم مصطلحات التربية و التعليم:(2009)محمد حمدان .7

 األردن .،
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 : دراساتو  مجالت

الفروق في الذكاء و قلق االمتحان بين الطلبة مرتفعي :(2011إبتسام سالم المزوغي ) .1

 ، ليبيا. 3،العدد ومنخفضي التحصيل الدراسي ،المجلة العربية لتطوير التفوق

أثر برنامج توجيه جمعي في تحسين الدافعية للدراسة وخفض قلق :(2014)إبراهيم معالي .2

 ،،عمادةالبحثالعلمي2،العدد  41دلدراسات، العلوم التربوية، المج:االمتحان لدى طلبة المرحلة األساسية

 . الجامعة األردنية

كلية ،عالقته بالتحصيل و الطمأنينة النفسيةالمناخ الدراسي و :(2001)سامية محمد بن الدن .3

 .،الجزء األول ،الرياض، السعودية25التربية للبنات ، مجلة كلية التربية، العدد

مجلة ،قلق االمتحان وبعض العوامل المساعدة لظهوره لدى التالميذ : (2012) سليمة سايحي .4

 . ،الجزائر بسكرة ،،جامعة محمد خيضر  و االجتماعية، العدد السابع جانفي اإلنسانيةالعلوم 

دافع اإلنجاز وعالقته بمستوى قلق االختبار :(2010)وآخرون  نباطيصالسيد مصطفى ال .5

 68العدد،مجلة كلية الزقازيق،دراسات تربوية ونفسية،ومستوى الثقة بالنفس لدى طالب المرحلة الثانوية

 مصر .،

إرشادي لتعديل خصائص نمط سلوك )أ( في برنامج :(2013عبدوني عبد الحميد،صياد نعيمة) .6

و االجتماعية،العدد  اإلنسانيةمجلة العلوم ،تخفيض قلق االمتحان لدى عينة من طالب البكالوريا

 . العاشر/مارس ،جامعة باتنة

التعريف باألهداف السلوكية  إستراتيجيةأثر استخدام :(2012)وآخرون عماد عبد الرحيم الزغول .7

،كلية مجلة جامعة مؤتة  ،والتدريب على كيفية وضع األسئلة في خفض قلق االختبار لدى المتعلمين

 األردن . –، جامعة دمشق لالعدد األو ،28المجلد،التربوية مالعلو 
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وعالقته تقدير الذاتالرفاقي و المدرسي والعائلي :(2015)قدوري الحاج ،محمد الساسي الشايب .8

 18و االجتماعية،العدد اإلنسانيةمجلة العلوم :بمستوى التحصيل الدراسي لدى تالميذ التعليم المتوسط

 ،الجزائر  .ورقلة ،مارس

العالقة بين أساليب التعلم كنمط من أنماط معالجة المعلومات وقلق :(2010)جديداللبني  .9

 دمشق .،  26مجلة جامعة دمشق،المجلد،التحصيل الدراسي ىاالمتحان واثرههما عل

التوجيه المدرسي وعالقته بقلق االمتحان :(2013)محمد الساسي الشايب، عبد الناصر غربي .10

دي االعدد الحجامعة الوادي ، و االجتماعية، اإلنسانية،مجلة العلوم لدى تالميذ المرحلة الثانوية

 .عشر/جوان،الجزائر

 ، 26المجلد،مجلة جامعة دمشق:وعالقته بمفهوم الذاتالتحصيل الدراسي :(2010)الحموي ىمن .11

 دمشق .

دارة ضغوط قلق : (2014) نادية بوضياف بن زعموش،سمية بن عمارة .12 األمراض المزمنة وا 

جامعة ورقلة، عدد ،دراسات نفسية و تربوية، مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية :االمتحان

 .، ورقلة جوان 12

فاعلية الذات مدخل لخفض أعراض القلق وتحسين :(2012)شاهينهيام صابر صادق  .13

العدد 28،المجلد،مجلة جامعة دمشق،التحصيل الدراسي لدى عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم

 ،دمشق .الرابع

مجلة ،الصفية ومتغيرات الوسط االجتماعي التأثيراتالتحصيل الدراسي بين :(2004)ونجن سميرة .14

 ،واد السوف،الجزائر .الدراسات و البحوث االجتماعية، جامعة الوادي ،العدد الرابع جانفي 

مجله العلوم ،التقويم والقياس التربوي ودوره في إنجاح العملية التعليمية:(2007)يحيى علوان .15

 ،الجزائر.ماي،بسكرة11االنسانية،جامعة محمد خيضر،العدد
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 رسائل ومذكرات تخرج : 

 رسالة ، التحضيري على التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات مأثر التعلي:(2009)مزيودأحمد  .1

 ،الجزائر.غير منشورة، جامعة بوزريعة،ماجستير لنيل شهادةال

فاعلية برنامج ارشادي لخفض مستوى قلق االمتحان لدى تالميد :(2004)سليمة سايحي  .2

كلية االداب و العلوم ،في علم النفس المدرسي ماجستير،لنيل شهادة الرسالة  ،السنة الثانية ثانوي

 حامعة ورقلة .،قسم علم النفس و علوم التربية،االنسانية

قلق  ىوي مستو ذالتالميذ  ىالكشف عن بعض خصائص خط اليد لد:(2012)سليمة سايحي  .3

اإلنسانية و ،في علم النفس المدرسي ،كلية العلوم دكتوراه،أطروحة لنيل شهادة الاالمتحان المرتفع

 . بسكرة  ،جامعة محمد خيضراالجتماعية ،

أثر إستخدام التغذية الراجعة على التحصيل الدراسي للتالميذ ذوي : (2004)مشطر حسين .4

تخصص ،في علوم التربية علم النفس المدرسي،،فيماجستيرلنيل شهادة الرسالة  ،صعوبات التعلم األكاديمية

 باتنة،الجزائر.،الحاج لخضرجامعة ،التقويم التربوي و المناهج 

فاعلية برنامج إرشادي جمعي مشتق من نظرية ولبي في :(2010) ميرفت موسى محاسيس .5

، رسالة مقدمة إلى تخفيض قلق االمتحان لدى الطالبات اإلناث في مديرية التربية والتعليم بمنطقة الكرك

عمادة الدراسات العليا استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي، 

 األردن .قسم اإلرشاد والتربية الخاصة جامعة مؤتة، 

طالب  ىمقترح لخفض قلق االختبار لد إرشاديفعالية برنامج :(2008) ابوعزب إبراهيمنائل  .6

 . ،غزة  اإلسالميةالجامعة ،ماجستيرلنيل شهادة ال، رسالة المرحلة الثانوية 

 : ةيمصادر رسم
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الجمهورية الجزائرية  ،المناهج إلعدادالدليل المنهجي : (2009)اللجنة الوطنية للمناهج .1

 . ة،الجزائرالديمقراطية الشعبي

 : مواقع انترنيت

النفسي في مواجهة المشكالت الدراسية دور المرشد :(2008)مشطر حسين،قجة رضا .1

دراسة ميدانية ببعض ثانويات بلدية _والمشكالت السلوكية لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي

المسيلة،جامعة بوضياف والية المسيلة،موقع مديرية التربية لوالية المدية 

-http://www.medea

de.com/index.php?option=com_content&view=article&id=878 

القلق كحالة والقلق كسمة ) احترس من ان يتحول قلقك من حالة إلى سمة ناجي داود اسحاق، .2

، )موقع كنانة اون 16-05-2011تهدد حياتك(،

 http://kenanaonline.com/users/Nagydaoud/posts/262462الين(

http://www.medea-de.com/index.php?option=com_content&view=article&id=878
http://www.medea-de.com/index.php?option=com_content&view=article&id=878
http://kenanaonline.com/users/Nagydaoud/posts/262462
http://kenanaonline.com/users/Nagydaoud/posts/262462
http://kenanaonline.com/users/Nagydaoud/posts/262462
http://kenanaonline.com/users/Nagydaoud/posts/262462


 

 



 

 



 

 

 

 مقياس قلق االمتحان من إعداد لمحمد حامد زهران

 غالبا أحيانا نادرا العبارات الرقم

    أشعر بخيبة األمل عند أدائي االمتحان آخر العام. 01

    أنا ال أستطيع المراجعة ليلة االمتحان. 02

    أشعر بالملل عندما يأتي وقت المراجعة النهائية. 03

استالم ورقة األسئلة أصاب بصداع شديد.بمجرد  04     

    أسئلة االمتحان تكون فوق مستوى تحصيلي. 05

    أعاني من النسيان عند قراءة األسئلة للمرة األولى. 06

    أتوقع الفشل في االمتحانات. 07

االمتحان أعبث بأّي شيء أمامي كالمسطرة أو غيرها. يأثناء أدائ 08     

الرغبة في النجاح والتفوق.تنقصني  09     

    ليس عندي صبر لمراجعة اإلجابة. 10

    من عيوبي اإلجابة المتعّجلة وغير الدقيقة. 11

    أنا ال أعرف طريقة االستعداد لالمتحان. 12

    أشعر بعصبية شديدة أثناء إجابتي في االمتحانات. 13

    أنظر إلى االمتحانات على أنها تهديد دائم. 14

    أجد صعوبة في تحديد األسئلة التي أجيب عنها. 15

    الملل يجعلني أترك قاعة االمتحان بمجرد مرور نصف الوقت. 16

(1ملحقرقم)  



 

 

    عند بداية االمتحان أشعر أنني لن أستطيع إكماله. 17

    خوفي يجعلني ال أستطيع قراءة ورقة األسئلة بدقة. 18

في لجان االمتحان.أخاف من المالحظين والمراقبين  19     

    أتمنى إلغاء جميع االمتحانات. 20

    أثناء أدائي لالمتحان أجد نفسي أفكر في احتمال رسوبي. 21

    أ كثر من استخدام المنبهات أيام االمتحانات. 22

    أعتقد أن أسئلة االمتحانات كّلها غير متوّقعة. 23

أثناء أداء االمتحان.أعاني من عدم االستقرار في مقعدي  24     

    ألجأ إلى التخمين في االستعداد لالمتحان. 25

    يضايقني أن الدراسة كّلها ترتكز حول االمتحانات. 26

    أشعر أّن قلبي يدّق بسرعة أثناء أدائي لالمتحانات. 27

    أرتبك عندما ي علن المالحظ عن الوقت المتبقي لالمتحان. 28

االمتحان أسأل كّل يوم عن النتيجة.بعد  29     

    أصعب األيام عندي هي أيام انتظار النتيجة. 30

    أرتبك بشّدة عند اإلعالن عن النتيجة. 31

    أتصّبب عرقا عندما ال أستطيع اإلجابة في االمتحان. 32

    أشعر بالقلق واالضطراب أثناء أدائي لالمتحان. 33

مراجعة اإلجابات مع الزمالء. يزداد اضطرابي عند 34     



 

 

    أصاب بالذعر من االمتحانات الفجائية. 35

    يقلقني أّن مستقبلي يتوّقف على االمتحانات. 36

    أشعر بنقص الثقة في نفسي أثناء أدائي لالمتحان. 37

    أتسّرع في اإلجابة خشية فوات الوقت. 38

االمتحان.ترتعش يداي عند اإلجابة عن أسئلة  39     

    أشعر بالرهبة من االمتحان. 40

    أصاب بارتباك شديد أثناء االمتحانات. 41

    بعد أدائي امتحان أّي مادة أشعر أّن إجابتي لم تكن موّفقة. 42

    يقلقني أخطاء المصّححين. 43

    أشعر بحالة من نقص االستقرار أّيام االمتحانات. 44

الّشديد أّيام االمتحانات.أشعر بالتعب  45     

    قلقي من االمتحانات هو سبب كراهيتي للدراسة. 46

    أنزعج بشّدة عند إعالن جدول االمتحان. 47

    أ صاب بفقدان الّشهّية أيام االمتحانات. 48

    شّدة خوفي من االمتحان يجعلني أنسى ما ذاكرته. 49

 غالبا أحيانا نادرا العبارات الرقم

    يضايقني أّن االمتحانات تقيس الحفظ وأنا ال أجيد الحفظ. 50

    أثناء أدائي لالمتحان أكتب بيد وأقرض أظافر يدي األخرى. 51



 

 

    أجد صعوبة في التعبير عّما أريد كتابته في االمتحان. 52

    أبدو كما لو كنت مهزوزا أثناء أداء االمتحانات. 53

الورقة في اإلجابة.أعاني من عدم تنظيم  54     

    أشعر بعدم الراحة واالضطراب أثناء أداء االمتحان. 55

عندما أراجع قبل دخول لجنة االمتحان أشعر أّن المعلومات تبّخرت من  56
 رأسي.

   

    يهّددني ما يمكن أن يترّتب على فشلي أثناء أداء االمتحان. 57

    أشعر بالتوتر الشديد أثناء االمتحان. 58

    أعتقد أن من عيوبي السرعة في قراءة ورقة األسئلة. 59

    أشعر بالتوّتر عند دخول لجنة االمتحان. 60

    يبدأ شعوري بعدم االرتياح فبل أن أستلم ورقة األسئلة. 61

    أْرتِبك عند اإلجابة عن أسئلة امتحان شفوّية في الفصل. 62

نفسي نسيت  كّل شيء. عندما أراجع ليلة االمتحان أجد 63     

    أشعر بتوّتر شديد إثناء أدائي لالمتحان. 64

    أشعر بالقلق الشديد قبل االمتحان. 65

    يرافقني القلق طوال أيام االمتحان. 66

    أشعر بنقص الثقة في نفسي أثناء اإلجابة في االمتحانات. 67

    أشعر بخوف شديد عند أدائي لالمتحانات. 68

    أشعر بتوّتر شديد عندما أستعّد لالمتحان. 69



 

 

    أخاف من قرب وقت االمتحان. 70

    أكثر شيء يقلقني هو االمتحانات. 71

    تزعجني تعليمات لجنة االمتحان. 72

    يزعجني أّنه ال توجد امتحانات شهرية جاّدة تعّدنا المتحان آخر العام. 73

نتدّرب عليها.أخاف من وجود أسئلة لم  74     

    يضايقني أّن المعلمين ال يدّربوننا على االمتحانات وطريقة اإلجابة. 75

    أخاف من النتيجة الّسّيئة. 76

    يزعجني أنني ال أستطيع توزيع وقت االمتحان على األسئلة المطلوبة. 77

    ي رِبكني أّن الوقت ال يكفيني لإلجابة عن األسئلة. 78

    يضايقني أّنني ال أستطيع تنظيم جدول للمراجعة. 79

    أخاف من وجود أسئلة من خارج المقّرر. 80

    يقلقني أّنني ال أعرف الطريقة المثلى للمراجعة. 81

    يقلقني أنني ال أجيد طريقة اإلجابة عن األسئلة. 82

    ضيق الوقت المحّدد لالمتحان يعتبر مشكلة بالنسبة لي. 83

    أخاف من تهديد المعّلمين لنا باألسئلة الّصعبة في االمتحان. 84

    تقلقني الحركة الزائدة داخل اللجنة للمالحظين والمراقبين. 85

    ينتابني الّشك في أّن سؤاال سوف ي ترك بدون تصحيح. 86

    من شّدة الخوف ال أستطيع األكل صباح يوم االمتحان. 87
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 النسخة النهائية لقياس قلق االمتحان

 _ قالمة _  1945ماي  8جامعة 

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية 

 قسم علم النفس 

  تعليمة المقياس 

علم النفس نيل شهادة ماستر في لفي إطار تحضير مذكرة : أخي التلميذ/ أختي التلميذة أما بعد
نرجو منك عزيزي التلميذ)ة( أن تجيب بدقة ، 2016/2017خالل السنة الجامعية االجتماعي .

 .في الخانة التي تعبر عن رأيك بصدق (x) وصراحة عن األسئلة التالية بوضع عالمة
 ).غالبافي الخانة ) (x) ,ضع عالمةدائماإذا كانت العبارة تنطبق عليك  -
 ).في الخانة )أحيانا (x) إذا كانت العبارة تنطبق عليك قليال,ضع عالمة -
 ).في الخانة )نادرا (x) إذا كانت العبارة تنطبق عليك كثيرا,ضع عالمة -

وأنها لن تستخدم إال لغرض  ،وأعلم أخي التلميذ أختي التلميذة أنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة
 .ث العلمي وستحضى بسرية تامةالبح
، ولكن يرجى أال تستغرق وقتا لإلجابةليس هناك وقت محدد وأنه  الرجاء االستجابة لكل العبارات*

 .طويال

 البيانات األولية : 

 : (في الخانة المناسبةxضع عالمة )

 ذكر                       أنثي    : الجنس-1

 أدبيعلمي                     :العلمية   الشعبة الدراسية-2

  : معدل الفصل األول-3

(2ملحقرقم)  



 

 

 عبارات المقياس : 

  البدائل
 العبارات

 

 
رقمال  نادرا أحيانا غالبا 

 1 أشعر بخيبة األمل عند أدائي االمتحان آخر العام.   
 2 أشعر بالملل عندما يأتي وقت المراجعة النهائية.   
 3 تحصيلي.أسئلة االمتحان تكون فوق مستوى    
 4 أعاني من النسيان عند قراءة األسئلة للمرة األولى   
 5 ليس عندي صبر لمراجعة اإلجابة.   
 6 أنا ال أعرف طريقة االستعداد لالمتحان.   
 7 أنظر إلى االمتحانات على أنها تهديد دائم.   
 8 أجد صعوبة في تحديد األسئلة التي أجيب عنها.    
 9 ال أستطيع قراءة ورقة األسئلة بدقة. خوفي يجعلني   
 10 أثناء أدائي لالمتحان أجد نفسي أفكر في احتمال رسوبي.   
 11 أعتقد أن أسئلة االمتحانات كّلها غير متوّقعة.   
 12 ألجأ إلى التخمين في االستعداد لالمتحان.   
 13 يضايقني أن الدراسة كّلها ترتكز حول االمتحانات.   
 14 أشعر أّن قلبي يدّق بسرعة أثناء أدائي لالمتحانات.   
 15 أرتبك عندما ي علن المالحظ عن الوقت المتبقي لالمتحان.   
 16 أصعب األيام عندي هي أيام انتظار النتيجة.   
 17 أرتبك بشّدة عند اإلعالن عن النتيجة.   
 18 أصاب بالذعر من االمتحانات الفجائية.   
 19 أّن مستقبلي يتوّقف على االمتحانات. يقلقني   
 20 أصاب بارتباك شديد أثناء االمتحانات.   
 21 أشعر بالتعب الّشديد أّيام االمتحانات.   
 22 قلقي من االمتحانات هو سبب كراهيتي للدراسة.   
 23 أ صاب بفقدان الّشهّية أيام االمتحانات.   
 24 أنسى ما ذاكرته.شّدة خوفي من االمتحان يجعلني    
 الرقم العبارات نادرا أحيانا غالبا



 

 

 25 أعاني من عدم تنظيم الورقة في اإلجابة.   
عندما أراجع قبل دخول لجنة االمتحان أشعر أّن المعلومات    

 تبّخرت من رأسي.
26 

 27 يهّددني ما يمكن أن يترّتب على فشلي أثناء أداء االمتحان.   
 28 عند دخول لجنة االمتحان. أشعر بالتوّتر   
 29 يبدأ شعوري بعدم االرتياح فبل أن أستلم ورقة األسئلة.   
 30 عندما أراجع ليلة االمتحان أجد نفسي نسيت  كّل شيء.   
 31 أشعر بالقلق الشديد قبل االمتحان.   
 32 يرافقني القلق طوال أيام االمتحان.   
 33 أستعّد لالمتحان.أشعر بتوّتر شديد عندما    
 34 أخاف من قرب وقت االمتحان.   
 35 أخاف من النتيجة الّسّيئة.   
يزعجني أنني ال أستطيع توزيع وقت االمتحان على األسئلة    

 المطلوبة.
36 

 37 يضايقني أّنني ال أستطيع تنظيم جدول للمراجعة.   
للمراجعة.يقلقني أّنني ال أعرف الطريقة المثلى      38 
 39 ضيق الوقت المحّدد لالمتحان يعتبر مشكلة بالنسبة لي.   
 40 أخاف من تهديد المعّلمين لنا باألسئلة الّصعبة في االمتحان.   
 41 ينتابني الّشك في أّن سؤاال سوف ي ترك بدون تصحيح.   
 42 من شّدة الخوف ال أستطيع األكل صباح يوم االمتحان.   
 43 يصيبني األرق و ال أستطيع النوم ليلة االمتحان.   
 44 أشعر ببرودة شديدة في جسمي أثناء االمتحانات.   
 45 شّدة توّتري أثناء االمتحان ت حِدث ارتباكا في معدتي.   

 

 

 

 



 

 

 

معامل االرتباط بين كل عبارة  من عبارات االستبانة مع الدرجة الكلية للمحور  يبين( 12جدول رقم )
 الذي تنتمي إليه كما هو موضح في الجداول التالية:

معامل  العبارات الرقم 
 االرتباط

الداللة ىمستو   

 0.01 0.621 أشعر بخيبة األمل عند أدائي االمتحان آخر العام. 1
وقت المراجعة النهائية.أشعر بالملل عندما يأتي  2  0.412 0.01 
 0.001 0.496 أسئلة االمتحان تكون فوق مستوى تحصيلي. 3
 0.01 0.551 أعاني من النسيان عند قراءة األسئلة للمرة األولى 4
 0.001 0.445 ليس عندي صبر لمراجعة اإلجابة. 5
 0.01 0.707 أنا ال أعرف طريقة االستعداد لالمتحان. 6
إلى االمتحانات على أنها تهديد دائم.أنظر  7  0.454 0.01 
 غير دالة 0.293 أجد صعوبة في تحديد األسئلة التي أجيب عنها.  8
 غير دالة 0.130 خوفي يجعلني ال أستطيع قراءة ورقة األسئلة بدقة. 9

 0.01 0.523 أثناء أدائي لالمتحان أجد نفسي أفكر في احتمال رسوبي. 10
أسئلة االمتحانات كّلها غير متوّقعة.أعتقد أن  11  0.5 0.01 
 0.01 0.561 ألجأ إلى التخمين في االستعداد لالمتحان. 12
 غير دالة 0.216 يضايقني أن الدراسة كّلها ترتكز حول االمتحانات. 13

 

 

 

 

 

 

(3ملحقرقم)  



 

 

 اتمع الدرج الثاني محوالكل عبارة من عبارات الدرجات على  يبين معامل ارتباط ( 13جدول رقم )
لمحورعلى ا الكلية   

الداللة ىمستو  معامل االرتباط العبارات الرقم   
 0.01 0.536 أشعر أّن قلبي يدّق بسرعة أثناء أدائي لالمتحانات 14
 0.05 0.381 أرتبك بشّدة عند اإلعالن عن النتيجة. 15
 0.01 0.565 أصعب األيام عندي هي أيام انتظار النتيجة. 16
بشّدة عند اإلعالن عن النتيجة.أرتبك  17  0.494 0.01 
 0.05 0.368 أصاب بالذعر من االمتحانات الفجائية. 18
االمتحانات .ىيقلقني أن مستقبلي يتوقف عل 19  0.623 0.01 
 0.01 0.656 أصاب بارتباك شديد أثناء االمتحانات. 20
 0.01 0.604 أشعر بالتعب الّشديد أّيام االمتحانات. 21

 

 الكلية اتمع الدرج الثالث محوالكل عبارة من عبارات ارتباط الدرجات على يبين معامل ( 14جدول رقم )
لمحورعلى ا  

 معامل  العبارات الرقم
 االرتباط

الداللة ىمستو   

 0.01 0.564 قلقي من االمتحانات هو سبب كراهيتي للدراسة. 22
 0.05 0.381 أ صاب بفقدان الّشهّية أيام االمتحانات. 23
 0.01 0.543 شّدة خوفي من االمتحان يجعلني أنسى ما ذاكرته. 24
 0.01 0.492 أعاني من عدم تنظيم الورقة في اإلجابة. 25
عندما أراجع قبل دخول لجنة االمتحان أشعر أّن المعلومات  26

 تبّخرت من رأسي.
0.544 0.01 

االمتحان.يهّددني ما يمكن أن يترّتب على فشلي أثناء أداء  27  0.641 0.01 
 0.01 0.503 اشعر بالتوتر عند دخول لجنة االمتحان . 28



 

 

للمحورعلى " مع الدرجة الكلية  رابعيبين معامل ارتباط كل عبارة من عبارات المحور ال( 15جدول رقم )  

الداللة ىمستو  معامل االرتباط العبارات الرقم  
ورقة األسئلة.يبدأ شعوري بعدم االرتياح قبل أن أستلم  29  0.706 0.01 
 0.01 0.682 عندما أراجع ليلة االمتحان أجد نفسي نسيت  كّل شيء. 30
 0.01 0.754 أشعر بالقلق الشديد قبل االمتحان. 31
 0.01 0.437 يرافقني القلق طوال أيام االمتحان. 32
 0.01 0.829 أشعر بتوّتر شديد عندما أستعّد لالمتحان. 33
قرب وقت االمتحان.أخاف من  34  0.608 0.01 

 

على الدرجة الكلية  الخامس معيبين معامل ارتباط كل عبارة من عبارات المحور ( 16جدول رقم )
 المحور

 العبارات الرقم
 

 معامل
 االرتباط

 ىمستو 
 الداللة

 0.01 0.497 أخاف من النتيجة الّسّيئة. 35
على األسئلة المطلوبة.يزعجني أنني ال أستطيع توزيع وقت االمتحان  36  0.558 0.01 
 0.01 0.720 يضايقني أّنني ال أستطيع تنظيم جدول للمراجعة. 37
 0.01 0.600 يقلقني أّنني ال أعرف الطريقة المثلى للمراجعة. 38
 0.01 0.514 ضيق الوقت المحّدد لالمتحان يعتبر مشكلة بالنسبة لي. 39
باألسئلة الّصعبة في االمتحان.أخاف من تهديد المعّلمين لنا  40  0.395 0.05 
 0.05 0.375 ينتابني الشك في أن سؤاال سوف يترك بدون تصحيح . 41

 

 

محورعلى المع الدرجة الكلية  سادسيبين معامل ارتباط كل عبارة من عبارات المحور ال( 17جدول رقم )  



 

 

معامل  العبارات الرقم 
 االرتباط

الداللة ىمستو   

الخوف ال أستطيع األكل صباح يوم االمتحان.من شّدة  42  0.685 0.01 
 0.01 0.670 يصيبني األرق و ال أستطيع النوم ليلة االمتحان. 43
 0.01 0.584 أشعر ببرودة شديدة في جسمي أثناء االمتحانات. 44
 0.01 0.660 شّدة توّتري أثناء االمتحان ت حِدث ارتباكا في معدتي. 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية             

(4ملحقرقم)  



 

 

Statistiques de groupe 

 sexe N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

total 

 4,08642 14,15579 86,7500 12 ذكر

 2,67080 14,13255 96,1071 28 أنثى

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des 

moyennes 

F Sig. t ddl 

total 

Hypothèse de variances 

égales 

,149 ,702 -1,918 38 

Hypothèse de variances 

inégales 

  -1,917 20,854 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 

Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférieure 

total 

Hypothèse de variances 

égales 

,063 -9,35714 4,87851 -19,23318 

Hypothèse de variances 

inégales 

,069 -9,35714 4,88181 -19,51373 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test-t pour égalité des moyennes 



 

 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Supérieure 

total 

Hypothèse de variances égales ,51889 

Hypothèse de variances inégales ,79944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5ملحقرقم)  



 

 

معامل االرتباط بين كل عبارة  من عبارات االستبانة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه كما هو 
 موضح في الجداول التالية

0,523538 

 moyenne ارتباك رهبةاالمتحان

 االمتحان

توتراداء

 االمتحان

انزعاج

 االمتحان

moyenne 

Corrélation de Pearson 1 -,250 ,104 -,171 ,121 

Sig. (bilatérale)  ,120 ,524 ,291 ,458 

N 40 40 40 40 40 

rahbat 

Corrélation de Pearson -,250 1 ,516 ,596 ,538 

Sig. (bilatérale) ,120  ,001 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 

irtibak 

Corrélation de Pearson ,104 ,516 1 ,552 ,778 

Sig. (bilatérale) ,524 ,001  ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 

tawator 

Corrélation de Pearson -,171 ,596 ,552 1 ,496 

Sig. (bilatérale) ,291 ,000 ,000  ,001 

N 40 40 40 40 40 

inziaaj 

Corrélation de Pearson ,121 ,538 ,778 ,496 1 

Sig. (bilatérale) ,458 ,000 ,000 ,001  

N 40 40 40 40 40 

noqs 

Corrélation de Pearson -,103 ,534 ,396 ,478 ,484 

Sig. (bilatérale) ,527 ,000 ,011 ,002 ,002 

N 40 40 40 40 40 

idtrab 

Corrélation de Pearson -,066 ,406 ,549 ,278 ,466 

Sig. (bilatérale) ,685 ,009 ,000 ,083 ,002 

N 40 40 40 40 40 



 

 

total 

Corrélation de Pearson -,092 ,826 ,825 ,750 ,822 

Sig. (bilatérale) ,573 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 40 

0,523538 

نقصمهارات 

 االمتحان

 total اضطراباالمتحان

moyenne 

Corrélation de Pearson -,103 -,066 -,092 

Sig. (bilatérale) ,527 ,685 ,573 

N 40 40 40 

rahbat 

Corrélation de Pearson ,534 ,406 ,826 

Sig. (bilatérale) ,000 ,009 ,000 

N 40 40 40 

irtibak 

Corrélation de Pearson ,396 ,549 ,825 

Sig. (bilatérale) ,011 ,000 ,000 

N 40 40 40 

tawator 

Corrélation de Pearson ,478 ,278 ,750 

Sig. (bilatérale) ,002 ,083 ,000 

N 40 40 40 

inziaaj 

Corrélation de Pearson ,484 ,466 ,822 

Sig. (bilatérale) ,002 ,002 ,000 

N 40 40 40 

noqs 

Corrélation de Pearson 1 ,316 ,698 

Sig. (bilatérale)  ,047 ,000 

N 40 40 40 

idtrab 

Corrélation de Pearson ,316 1 ,622 

Sig. (bilatérale) ,047  ,000 



 

 

N 40 40 40 

total 

Corrélation de Pearson ,698 ,622 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 40 40 40 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(6ملحقرقم)  



 

 

 


