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قلق االمتحان لدى طلبة املرحلة اإلِعداديَّة
م.م ِإميان حممود ِإدهام
تأريخ التقديم8106/5/85 :



تأريخ القبول8106/6/88 :

الكممات المفتاحية  :طمبة االعدادية  ،االمتحانات  ،قمؽ االمتحاف  ،نظرية الشخصية
المستخمص :

ييدؼ ىذا البحث إلى قياس اضطراب امتحاف طالب المرحمة اإلعدادية  ،وكذلؾ معرفة

الفرؽ في اضطراب االمتحاف لطمبة المرحمة اإلعدادية في ضوء متغير الجنس (ذكور /

إناث) .يتكوف مجتمع البحث مف طمبة المرحمة اإلعدادية لمعاـ ( )3102/3102حيث

تضـ العينة ( )011طالب وطالبة اعتمد الباحث عمى المقياس الذي أعده أبو عذاب

( )3112بعد التأكد مف صدقو وثباتو.

لمعالجة بيانات البحث اعتمدت الباحثة عمى  SPSSوأظيرت النتائج اضطراب االمتحاف
ألفراد العينة وىناؾ فرؽ معنوي في اضطراب االمتحاف ألفراد العينة حسب متغير الجنس

(ذكور  /إناث).

ف ػػي ض ػػوء ى ػػذه النت ػػائج تق ػػدـ الباح ػػث بع ػػدد م ػػف التوص ػػيات مث ػػؿ ض ػػرورة تزوي ػػد الط ػػالب

بعالمػػات ترشػػدىـ إلػػى كيفيػػة اسػػتثمارىـ فػػي التخطػػيط لػػوقتيـ واالسػػتعداد لالمتحػػاف واعػػداد
اإلجراءات الفعالة في التعامؿ معيـ .كما تـ تقديـ بعض االقتراحات
التعريف بالبحث
أهمية البحث والحاجة إليه :

تعػػد ظػػاىرة القمػػؽ مػػف الظػواىر النفسػػية الشػػائعة التػػي اىػػتـ بيػػا عممػػاء الػػنفس فػػي

العصػػر الحػػديث حيػػث أصػػبحت ظػػاىرة ممحوظػػة بشػػكؿ كبيػػر لػػد األف ػراد نتيجػػة لظػػروؼ
الحيػاة الصػعبة والمعقػدة ،كمػا أف القمػؽ حقيقػػة مػف حقػائؽ الوجػود اإلنسػاني وجانػب دينػػامي
في بنػاء الشخصػية وىػو ظػاىرة اعتياديػة يعيشػيا اإلنسػاف يتميػز بيػا دوف سػائر المخموقػات

الحيػػة فيػػو م ارفػػؽ لحيػػاة اإلنسػػاف واضػػط ارره الختيػػار مسػػالؾ ال تتفػػؽ مػػع روباتػػو رضػػوخا
 المديرية العامة لتربية نينوى /وزارة التربية /جمهورية العراق .
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لمطالب المجتمع أو لعدـ القدرة عمى تحقيؽ روباتو وميولو وطموحاتو التي تعيقيػا معوقػات

كثيرة تزداد مع تزايد ضغوط الحياة الحديثة ومطالبيا(.)0

اذ يعتبػػر القمػػؽ مػػف أىػػـ المشػػكالت المصػػاحبة لانسػػاف عمػػى مػػدار السػػاعة فػػي

عص ػػر س ػػمتو المميػ ػزة القم ػػؽ ،ولك ػػف ى ػػذه الس ػػمة تعن ػػي بالدرج ػػة األول ػػى فش ػػؿ اإلنسػػاف ف ػػي
التوافؽ والتكيػؼ مػع متطمبػات العصػر ومػا فيػو مػف تقػدـ عممػي وتكنولػوجي عكسػت إشػارة
واضحة عمى كؿ مظاىر حياتنا اليومية وفي كؿ المواقع التي نعمؿ فييا وتؤثر عمينػا لػذلؾ
فػػال وػػرر أف ينشػػأ أطفالنػػا وىػػـ يعػػانوف القمػػؽ خصوصػػا وأنيػػـ يعكسػػوف بسػػموكياتيـ التػػي

يمارسونيا مد تػأثرىـ واسػتجابتيـ الضػطرابات القمػؽ تػأثي ار وتػأث ار بػالمجتمع الػذي يعيشػوف

فيو(.)3

ويعػد القمػؽ مػػف الموضػوعات ذات األىميػػة فػي عمػػـ الػنفس بفروعػػو المختمفػة كمػػا

يعد متغي ار مركزيا في نظريات الشخصية ،وقػد ازداد االىتمػاـ بد ارسػتو فػي السػنوات األخيػرة
مػػع ازديػػاد الضػػغوط البيئيػػة التػػي يتعػػرض ليػػا اإلنسػػاف المعاصػػر وي ػرتبط ىػػذا القمػػؽ النػػاتج

عف ىذه الضغوط بكثير مف المشكالت السموكية بؿ واألمراض العضوية أيضا(.)2

وىػػذا يعنػػي أف لمقمػػؽ تػػأثير خطيػػر عمػػى الفػػرد فػػي مختمػػؼ مراحمػػو النمائيػػة س ػواء

أكاف في مجاالتو التعميمية أـ المينية أـ الحياتية وليذا ترجع أىمية دراستو إلى مػد تػأثيره
الكبيػػر عم ػػى مس ػػتو أداء الف ػػرد م ػػع ت ازي ػػد أىميػػة القم ػػؽ ف ػػي الحي ػػاة المعاص ػػر تبػػدو الػػنفس
البشرية وكأنيا قمؽ معػدؿ ،وىػذا مػا نجػده خمػؼ كػؿ سػموؾ إنسػاني فػي كػؿ مػرة يمتقػي فييػا

مع واقعو(.)2

( )0الوقفي ،راضي ،مقدمة في عمـ النفس ،دار الشروؽ لمنشر ،عماف ،األردف ،ط  ،0121 ،2ص .24

( )3الخطي ػػب ،ىش ػػاـ إبػ ػراىيـ ،مب ػػادئ التوجي ػػو واإلرش ػػاد النفس ػػي ،ال ػػدار العممي ػػة لمطباع ػػة والنش ػػر ،عم ػػاف
االردف ،ط ،3110 ،0ص.91

( )2سػ ػ ػػيير ،كامػ ػ ػػؿ احمػ ػ ػػد ،قمػ ػ ػػؽ الشػ ػ ػػباب  ،مجمػ ػ ػػة د ارسػ ػ ػػات نفسػ ػ ػػية ،رابطػ ػ ػػة االخصػ ػ ػػائييف النفسػ ػ ػػييف
المصري ،0110،ص.224

(4) Lawson, Donald. The effect of a supplemental video instruction program on
achievement and perceived debilitating test anxiety of community(1991).
Dissertation abstracts. International, 53, (A), pp 115.

594

1442هـ2020/م

– ملحق العدد ()22

ولق ػػد ترك ػػزت أبح ػػاث القم ػػؽ ود ارس ػػاتو العدي ػػدة ح ػػوؿ القم ػػؽ الع ػػاـ إال أن ػػو بجان ػػب
االىتماـ الكبير بالقمؽ العاـ ظير أيضا االىتماـ النسبي بدراسة أنواع أخر مف القمػؽ مثػؿ
قمػػؽ االمتحػػاف كشػػكؿ محػػدد مػػف القمػػؽ الم ػرتبط بمواقػػؼ التقػػويـ الػػذي يعػػد نوعػػا مػػف أن ػواع

القمؽ العاـ وأف بعض التالميذ بحكػـ تكػوينيـ النفسػي لمقمػؽ العػاـ يكونػوف أشػد إحساسػا مػف
ويرىـ بقمؽ االمتحاف(.)0

وقػػد أكػػد (شػػعيب )0122 ،اف رجػػاؿ التعمػػيـ والم ػربيف وكػػؿ الميتمػػيف بالعمميػػة
التربويػػة مػػدركوف التػػأثير الخطيػػر الػػذي يؤديػػو القمػػؽ عمػػى األف ػراد خاصػػة الطػػالب خػػالؿ

حياتيـ التعميمية حيث يظير القمؽ حينمػا يواجػو الفػرد بػالفجوة بػيف مػا ىػو عميػو ومػا يتمنػى
أف يك ػػوف عمي ػػو وب ػػذلؾ ف ػػىف القم ػػؽ يعم ػػؿ عم ػػى التقمي ػػؿ م ػػف كف ػػاءة الط ػػالب ف ػػي الد ارس ػػة

والتحص ػ ػػيؿ نتيج ػ ػػة مػ ػ ػواجيتيـ بأس ػ ػػئمة ق ػ ػػد يعرف ػ ػػوف اجاباتي ػ ػػا ف ػ ػػي االمتحان ػ ػػات ولك ػ ػػنيـ ال
يسػػتطعيوف اإلجابػػة عنيػػا بسػػبب الخػػوؼ والقمػػؽ ،وىػػذا يعنػػي أف االختالفػػات فػػي القمػػؽ بػػيف
تمميػػذ ورخػػر ىػػو اخػػتالؼ فػػي الدرجػػة ولػػيس فػػي النػػوع وعمػػى ىػػذا فػػىف قمػػؽ االمتحػػاف عبػػارة

عف خبرة عامة يمكف ألي تمميػذ أف يمػر بيػا وفقػا لتعرضػو لظػروؼ أو مواقػؼ متباينػة مػف

حيث أىميتيا(.)3

وقد أصبح قمؽ االمتحاف مشػكمة حقيقيػة تواجػو الكثيػر مػف التالميػذ وتػزداد نسػبة

انتشػػاره بػػيف ى ػؤالء فػػي مختمػػؼ م ػراحميـ التعميميػػة حيػػث أكػػدت د ارسػػات كػػؿ مػػف دينيػػاتو

 )0119( Denatoوىمب ػػري  )0114( Hembreeأف قم ػػؽ االمتح ػػاف ينم ػػو طردي ػػا بتق ػػدـ
سنوات الدراسة(.)2

( )0مخيمػػر ،ىشػػاـ محمػػد اب ػراىيـ وعمػػرو رفعػػت عمػػر ،فاعميػػة برنػػامج إرشػػادي لخفػػض قمػػؽ المػػوت لػػد

المسنيف المكفوفيف والمبصريف ،المؤتمر الدولي لممسنيف ،مركز اإلرشاد النفسي ،جامعة عػيف شػمس،

 ،0111ص.74

( )3سايحي ،سميمة ،فعالية برنامج إرشادي لخفض مستو قمؽ االمتحاف لد تالميػذ السػنة الثانيػة ثػانوي،
جامعة ورقمو ،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ،قسـ عمـ النفس وعموـ التربية ،3111 .ص.3

( )2اشػػرؼ عبػػدالقادر واسػػماعيؿ بػػدر ،فعاليػػة اسػػتراتيجية د ارسػػية لمتغمػػب عمػػى قمػػؽ التحصػػيؿ لػػد طػػالب
الجامعة ،جامعة عيف شمس  ،مجمة االرشاد النفسي،3110 ،ص.3
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وقػػد ظيػػر االىتمػػاـ بد ارسػػة القمػػؽ وأصػػبح عنوانػػا لمعديػػد مػػف الد ارسػػات النفسػػية
س ػ ػواء تم ػ ػ ؾ التػ ػػي تيػ ػػتـ بالسػ ػػموؾ المضػ ػػطرب لػ ػػد الفػ ػػرد أو تمػ ػػؾ التػ ػػي ت ػ ػرتبط بالتحصػ ػػيؿ
واالمتحاف كشػكؿ محػدد مػف القمػؽ المػرتبط بمواقػؼ االمتحانػات والتقػويـ وأكػدت الكثيػر مػف
ىػػذه الد ارسػػات بػػأف القمػػؽ يػػؤثر عمػػى الفػػرد فػػي مواقػػؼ االمتحػػاف ويتمثػػؿ ذلػػؾ فػػي شػػعوره

بالتوتر والخوؼ واالرتباؾ أثناء االستجابة لمياـ أداء االمتحػاف ،ويمعػب قمػؽ االمتحػاف دو ار
ميمػا فػػي تحصػػيؿ التالميػػذ أو ادائيػـ فػػي موقػػؼ االمتحػػاف حيػث تتوقػػؼ طبيعػػة ىػػذا االداء
حسػػب مسػػتو القمػػؽ ،وىػػذا مػػا اكػػده دونسػػوف ويػػركس ( )0121بقوليمػػا ب بػػأف اثػػارة القمػػؽ

عنػدما تكػػوف منخفضػػة أو وائبػػة فػػىف اداء الفػػرد يكػوف ضػػعيفا ،واذا كانػػت اإلثػػارة قويػػة جػػدا

فىف األداء يتدىور(.)0

أف قمػػؽ االمتحػػاف مػػا ىػػو إال حالػػة موقفيػػو تػػدفع إلػػى زيػػادة اإلثػػارة لتحقيػػؽ األداء

ويكوف ىذا األداء مرتفعا إذا كاف مالزما إلثارة مناسبة إال أف التطرؼ في اإلثػارة واالنفعػاؿ
يتعارض مع األداء المعرفي ومف ثـ يكوف التحصيؿ منخفضا

()3

وقػػد اشػػارت العديػػد مػػف الد ارسػػات التػػي اىتمػػت بد ارسػػة العالقػػة بػػيف مسػػتو قمػػؽ

االمتحاف مف ناحية ومستو التحصيؿ مف ناحية أخر عمى وجود عالقة سمبية بػيف القمػؽ
المرتفػػع والتحصػػيؿ الد ارسػػي المػػنخفض ،وىػػذا يشػػير إلػػى خطػػورة ىػػذا العامػػؿ نتيجػػة تػػأثيره

عمػػى مختمػػؼ جوانػػب حيػػاة التمميػػذ س ػواء الد ارسػػية أو العمميػػة (مسػػابقات التوظيػػؼ والترقيػػة
وويرىػػا) ،وليػػذا فق ػػد حظػػي موضػػوع قم ػػؽ االمتحػػاف بالبحػػث واالىتم ػػاـ حيػػث يشػػير كػػولر

وىوالىػاف  )0121( Holahan & Cullerإلػى أفب موضػوع قمػؽ االمتحػاف قػد انتقػؿ مػف

( )0عػػالء الػػديف كفػػافي ،بنػػاء مقيػػاس القمػػؽ الرياضػػي ،مجمػػة حوليػػة كميػػة التربيػػة ،جامعػػة قطػػر ،العػػدد،4
 ،0111ص.921

(2) Tunks, Jeam. The effect of training in test item writing of test tabrmnce of
)junior high student (1997). Dissertation Abstracts International m 54, 3, (A
728.

594

1442هـ2020/م

– ملحق العدد ()22

حيث أنو مجاؿ حديث لمبحوث والد ارسػات فػي الخمسػينيات إلػى كونػو لػو أىميػة كنػاتج أحػد
مجاالت الدراسة في عمـ النفس التعميمي واإلرشاد النفسي في الوقت الحاضر(.)0

فمنػػذ منتص ػػؼ الخمسػػينيات وحت ػػى اآلف أجريػػت العدي ػػد مػػف الد ارس ػػات والبحػػوث

ح ػػوؿ موض ػػوع قم ػػؽ االمتح ػػاف عن ػػد التالمي ػػذ ف ػػي مختم ػػؼ الم ارح ػػؿ التعميمي ػػة وذل ػػؾ لتبي ػػاف

ومعالجػ ػة القص ػػور األك ػػاديمي وخاص ػػة عن ػػد التالمي ػػذ ذوي القم ػػؽ المرتف ػػع ف ػػي االمتحان ػػات
كػػوف القمػػؽ يجعػػؿ الطمبػػة يشػػعروف بػػالتوتر والخػػوؼ مػػف الفشػػؿ أو االحسػػاس بعػػدـ الكفػػاءة
وتوقع العقاب بؿ تتوقؼ عنػد بعضػيـ القػدرة عمػى االسػتمرار فػي الموقػؼ االختبػاري واتمػاـ
االمتحاف األمر الذي يؤدي بدوره إلى اإلنجاز السيئ(.)3

وىػذا يػؤدي إلػػى ىػروب الكثيػػر مػف التالميػذ وتسػربيـ بصػورة واضػػحة ،ومػف ذلػػؾ

تتض ػػح الحاج ػػة الماس ػػة لمواجي ػػة ى ػػذه المش ػػكمة والح ػػد م ػػف رثارى ػػا ب ػػالتفكير ف ػػي األس ػػاليب

والفنيات المناسبة لعالجو(.)2

ويش ػ ػػير الخال ػ ػػدي ( )0119أف س ػ ػػموؾ المعمػ ػ ػػـ وطريق ػ ػػة الت ػ ػػدريس واالسػػ ػػتراتيجية

المستخدمة تؤثر في مسػتو قمػؽ االمتحػاف لػد الطالػب والػذي يػنعكس عمػى تحصػيمو وأف
اسػػتخداـ ط ارئػػؽ معينػػة واالعتمػػاد عمػػى أسػػاليب خاصػػة فػػي ذلػػؾ مػػف شػػانيا أف تسػػيـ فػػي

تخفيض مستو القمؽ لد الطالب(.)2

( )0الصفطي ،مصطفى ،قمؽ االمتحاف وعالقتو بدافعية االنجػاز لػد عينػات مػف طػالب المرحمػة الثانويػة
العامػػة فػػي جميوريػػة مصػػر العربيػػة ودولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة (د ارسػػات عبػػر ثقافيػػة) ،مجمػػة

دراسات نفسية ،رابطة اإلخصائييف النفسييف المصرية ،المجمد  ،9العدد ،0119 ،0ص.22

( )3س ػػيد محم ػػود الطػ ػواب ،قم ػػؽ االمتح ػػاف وال ػػذكاء والمس ػػتو الد ارس ػػي وعالقتيم ػػا بالتحص ػػيؿ االك ػػاديمي
لطػػالب الجامعػػة مػػف الجنسػػيف ،مجمػػس النشػػر العممػػي ،جامعػػة الكويػػت ،مجمػػة العمػػوـ االجتماعيػػة،

المجمة ،0113 ،31ص.091

( )2الصػػافي ،عبػػد او ،العوامػػؿ المرتبط ػػة بعػػادات االسػػتذكار لػػد ط ػػالب الجامعػػة ،د ارسػػة مقارنػػة ب ػػيف
المتفوقيف والغير متفوقيف دراسيا ،مجمة كمية التربية ،جامعة عيف الشمس 3113 ،ص.42

( )2الريمػػاوي  ،محمػػد عػػودة ،عمػػـ نفػػس النمو(الطفولػػة والمراىقػػة)  ،دار المسػػيرة لمنشػػر ،عمػػاف -االردف
،3112،ص.04

599

م.م إِميان حممود إِدهام

قلق االمتحان لدى طلبة املرحلة االعدادية

ومػػف ىنػػا تبػػرز أىميػػة البحػػث فػػي كونػػو محاولػػة جػػادة لتسػػميط الضػػوء عمػػى معرفػػة
مد تػأثير قمػؽ االمتحػاف عمػى طابػة المرحمػة االعداديػة ممػا يسػاعد عمػى فيػـ شخصػياتيـ

وتييئة الجو المناسب ليـ أثناء فترة إجراء االمتحاف وذلؾ مػف خػالؿ التعػرؼ عمػى العوامػؿ
التي تؤدي إلى قمؽ االمتحاف لد الطمبة مما يفسح المجاؿ لممدرسػيف والمشػرفيف التربػوييف

وأولي ػػاء األم ػػور التص ػػدي لي ػػذه العوام ػػؿ م ػػف أج ػػؿ وض ػػع الخط ػػط واإلجػ ػراءات لعالجي ػػا أو
التخفيؼ مف حدتيا عمى األقؿ.
أهداف البحث:

ييدؼ البحث إلىب

 -0التعرؼ عمى مستو قمؽ االمتحاف لد طمبة المرحمة االعدادية.
 -3التعػ ػػرؼ عمػ ػػى الفػ ػػروؽ ذات الداللػ ػػة االحصػ ػػائية فػ ػػي قمػ ػػؽ االمتحػ ػػاف لػ ػػد طمبػ ػػة
المرحمة االعدادية في ضوء متغير الجنس (ذكور ،إناث).

حدود البحث:

يتمث ػػؿ البح ػػث بطمب ػػة المرحم ػػة االعدادي ػػة لمص ػػؼ الخ ػػامس االع ػػدادي ف ػػي مرك ػػز

محافظة نينو (ذكور ،إناث) لمعاـ الدراسي .3102-3102
تحديد المصطمحات:

اطمعػػت الباحثػػة عم ػػى مجموعػػة م ػػف التعػػاريؼ لمفي ػػوـ قمػػؽ االمتح ػػاف وفيمػػا يمػػي

عرض لبعضيا.

 -0تعريف زهران :0666

ىػػو نػػوع مػػف القمػػؽ المػرتبط بمواقػػؼ االمتحػػاف حيػػث تثيػػر ىػػذه المواقػػؼ فػػي الفػػرد

شػػعو ار باالنزعػػاج واالنفعاليػػة وىػػي حالػػة انفعاليػػة وجدانيػػة مكػػدرة تعتػػري الفػػرد فػػي الموقػػؼ
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السابؽ لالمتحاف أو موقؼ االمتحاف ذاتو وتتسـ ىػذه الحالػة بالشػعور بػالتوتر والخػوؼ مػف

االمتحاف(.)0

 -8تعريف الضامن :8112

ىػػو االسػػتجابة النفسػػية والفسػػيولوجية التػػي يربطيػػا الفػػرد بخب ػرات االمتحػػاف ،فيػػو

عبػػارة عػػف حالػػة خاصػػة مػػف القمػػؽ العػػاـ الػػذي يتميػػز بالشػػعور العػػالي بػػالوعي بالػػذات مػػع
االحسػػاس بالي ػػأس الػػذي يظي ػػر والبػػا ف ػػي االنج ػػاز المػػنخفض لالمتح ػػاف وفػػي ك ػػؿ المي ػػاـ
المعرفية واالكاديمية بصفة عامة(.)3

 -2تعريف السايحي :8112

ىو حالة انفعالية وير سارة تصيب الطمبة بسبب ادراكيػـ لموقػؼ االمتحػاف عمػى

أنػ ػػو مصػ ػػدر لمتيديػ ػػد وتك ػ ػػوف مصػ ػػحوبة باضػ ػػطرابات ف ػ ػػي الن ػ ػواحي المعرفيػ ػػة واالنفعاليػ ػػة
والجسمية (سايحي.)3112 ،
 -2تعريف سبيمبيرجر :8112

ىػػو سػػمة شخصػػية فػػي موقػػؼ محػػدد ويتكػػوف مػػف االنزعػػاج واالنفعاليػػة ،ويعػػرؼ

االنزعاج بأنو اىتماـ معرفي يتمثؿ في الخػوؼ مػف الفشػؿ بينمػا الحالػة االنفعاليػة ىػي ردود
افعػاؿ الجيػاز العصػػبي االوتونػومي ويمثػػؿ ىػذيف المكػونيف (االنزعػػاج) و (االنفعاليػة) ابػػرز

عناصر قمؽ االمتحاف(.)2
 -2ابو عزب :8115

ىػ ػ و نػ ػػوع مػ ػػف القم ػػؽ لػ ػػد بعػ ػػض االف ػ ػراد ال ػػذيف تنقصػ ػػيـ ميػ ػػارات أداء االمتحػػػاف

ويميموف إلى اعتبار مواقػؼ االمتحػاف تثيػر لػدييـ االنزعػاج واالضػطراب ويعػانوف مػف رىبػة

االمتحاف واالرتباؾ والتوتر أثناء االمتحاف(.)2

( )0زىراف ،محمد حامد ،اإلرشاد النفسي المصغر ،عالـ الكتب ،القاىرة ،مصر ،ط  ،0111، 0ص.17
( )3الضامف ،منذر عبدالحميد ،االرشاد النفسي ،ط  ،0الكويت ،مكتبة الفالح ،3112 ،ص.03

( )2ال ػػداىري ،ص ػػالح حس ػػف ،مب ػػادئ الص ػػحة النفس ػػية ،دار وائ ػػؿ لمنش ػػر ،عم ػػاف االردف ،ط ،3119 ، 0
ص.314

( )2ابػػو عػػزب ،نائػػؿ اب ػراىيـ ،فعاليػػة برنػػامج ارشػػادي مقتػػرح لخفػػض قمػػؽ االختبػػار لػػد طػػالب المرحمػػة
الثانوية بمحافظات وزة ،الجامعة اإلسالمية ،قسـ عمـ النفس  ،3112ص.91
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وقد تبنت الباحثة تعريؼ ابو عزب  3112لقمػؽ االمتحػاف فػي اعػداد البحػث وذلػؾ
العتمادىا عمى المقياس الذي اعده.
التعريف اإلجرائي:

ىو الدرجة التي يحصؿ عمييا الطمبة مف خالؿ إجاباتيـ عمى مقياس قمؽ االمتحاف.

التعريف المرحمة االعدادية:

عرفتي ػ ػػا و ازرة التربي ػ ػػة ع ػ ػػاـ  0144باني ػ ػػا مرحم ػ ػػة د ارس ػ ػػية تق ػ ػػع ض ػ ػػمف المرحم ػ ػػة

االعدادية بعد المرحمػة المتوسػطة مػدتيا ثالثػة سػنوات تيػدؼ الػى ترسػيم مػاتـ اكتشػافو مػف
قابميات الطمبة وميػوليـ وتمكيػنيـ مػف بمػوغ مسػتو اعمػى مػف المعرفػة والميػارات مػع تنويػع

وتعميؽ بعض المبادئ الفكرية والتطبيقية تمييػدا لمواصػمة الد ارسػية الجامعيػة واعػداد لمحيػاة

العممية واالنتاجية(.)0

اإلطار النظري والدراسات السابقة
النظريات التي فسرت قمق االمتحان
 .0نظرية التداخل:

نتيجػة لبحػوث مانػدلر وسا ارسػوف  )0193( Mandler & Sarasonوسا ارسػوف

ورخػػروف  )0121-0143( Sarason & Allو وايػػف  )0121-0140( Wineقامػػت
نظريػػة قمػػؽ االمتحػػاف بصػػفة أساسػػية عمػػى نمػػوذج التػػداخؿ ورأت أف التػػأثير الرئيسػػي لمقمػػؽ
ف ػػي الموق ػػؼ االختب ػػاري ى ػػو ف ػػي دخ ػػوؿ وت ػػأثير عوام ػػؿ أخ ػػر حي ػػث ين ػػتج القم ػػؽ الع ػػالي

اس ػػتجابات وي ػػر مرتبط ػػة بالمي ػػاـ المطموب ػػة مث ػػؿب ع ػػدـ التركي ػػز والمي ػػؿ نح ػػو األخط ػػاء أو

االستجابات المركزة حوؿ الذات التي تتنافس وتتداخؿ مػع االسػتجابات الضػرورية المرتبطػة
بالميػػاـ األساسػػية ذاتي ػا والتػػي ىػػي ضػػرورية لانجػػاز الطيػػب فػػي الموقػػؼ االختبػػاري ،وأف
اآلثػػار السػػيئة لقمػػؽ االمتحانػػات بالنسػػبة لػػحداء فػػي االمتحانػػات قػػد يكػػوف ليػػا تفسػػير يتصػػؿ

باالنتباه  ،إذ ير وايف  Wineأف التالميذ ذوي القمػؽ العػالي لالمتحػاف يصػبحوف منشػغميف

( )0و ازرة التربية ،نظاـ المدارس الثانوية ،رقـ ( )3لسنة  ،0144ص.2
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ويقسموف والبا انتباىـ بيف األمور المرتبطة بالميمػة أو األمػور المرتبطػة بالميػاـ المطموبػة

فقط بدرجة أكبر(.)0

وتر ىذه النظرية اف االنتبػاه فػي موقػؼ االمتحػاف مػوزع بػيف اسػتجابات مرتبطػة

بالميمة المطموبة في الموقؼ االختباري واسػتجابات ويػر مرتبطػة بالميمػة وىػي اسػتجابات

القمؽ ،ففي حالة األفراد ذوي المستويات العالية في قمؽ االمتحاف تخصص كميػة قميمػة مػف
االنتباه إلى االستجابات وير المرتبطة بالمياـ المطموبة تاركيف كمية قميمة مف االسػتجابات
المرتبطة بالميػاـ ذاتيػا األمػر الػذي يػؤدي بػدوره إلػى خفػض اإلنجػاز األكػاديمي عنػد ىػؤالء

التالميذ ،وبالتػالي فنمػوذج التػداخؿ يفتػرض أف تػأثير قمػؽ االمتحػاف عمػى األداء يحػدث فػي
موقػػؼ االمتحػػاف نفسػػو أي أف القمػػؽ فػػي أثنػػاء االمتحػػاف يتػػداخؿ مػػع قػػدرة التمميػػذ عمػػى اف
يس ػػترجع المعموم ػػات المعروف ػػة ل ػػو ويس ػػتخدميا بطريق ػػة جي ػػدة والتعام ػػؿ م ػػع قم ػػؽ االمتح ػػاف

حسػػب ىػػذه النظريػػة كمػػا ي ارىػػا الزروس وديمػػونجس )0122( Lazarus & Delongs
تتمثؿ في أنو ما إف يتعرض التمميذ لموقػؼ امتحػاف حتػى يقػوـ بعمميػة تقػدير معرفػي سػمبي

يتداخؿ مع المياـ المطموبة ألداء االمتحاف(.)3
 .8نظرية القمق الدافع:

تفسػ ػػر ىػ ػػذه النظريػ ػػة قمػ ػػؽ االمتحػ ػػاف عمػ ػػى أسػ ػػاس أف الػ ػػدوافع المرتبطػ ػػة بموقػ ػػؼ

االمتحاف تعمؿ عمى حث واستثارة االستجابات المناسبة لمموقؼ وقد تػؤدي فػي النيايػة إلػى
أداء مرتف ػ ػػع وبي ػ ػػذا يعم ػ ػػؿ القم ػ ػػؽ ك ػ ػػدافع وظيفت ػ ػػو اس ػ ػػتثارة االس ػ ػػتجابات المناس ػ ػػبة لموق ػ ػػؼ

االمتحاف(.)2

ويػدعـ ىػذا النمػوذج وجيػة نظػر تػايمور وسػبنس  Taylor & Spenceالتػي تقػوـ

عمى أساس أف لمقمػؽ خاصػية الػدافع الػذي يوجػو السػموؾ ويػدفع الفػرد لمعمػؿ والنشػاط وأكػد

تيمػور وسػبنس  Taylor & Spenceفػي نظريتيمػا لالقمػؽ الػدافعل أف شػعور التمميػذ بػالقمؽ
(1) Cassady. J.C. The stability of undergraduate students cognitive test anxiety
levels, practical assessment research and Evaluation (2001), 7 (20).
( )3سايحي ،المصدر السابؽ ،ص.3
(3) Zeidner, M. Sex, ethnic and social differences in test anxiety among Israeli
adolescents. (2001). Journal of dnetic psychology 150 (2), 175-185.
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في االمتحاف صفة حسنة تدفعو إلى تحسيف أدائو فيحصؿ عمى درجات مرتفعة وىػذا يعنػي
أف ىنػاؾ ربطػا بػػيف الػدافع الػذي يػػدفع الشػخص لمعمػؿ والنشػػاط وبػيف القمػؽ أي أف اإلنسػػاف

عندما يكوف في موقؼ اختباري يشعر بالقمؽ الذي يحفزه عمى إنجاز ميامو بنجاح(.)0
 .2نظرية القمق المعوق:

تفسػػر ى ػػذه النظري ػػة قم ػػؽ االمتح ػػاف عم ػػى أس ػػاس أف ش ػػعور التممي ػػذ ب ػػالقمؽ يجعمػػو

ينش ػػغؿ بقمق ػػو أكث ػػر م ػػف انش ػػغالو باإلجاب ػػة عم ػػى أس ػػئمة االمتح ػػاف فيحص ػػؿ عم ػػى درج ػػات

منخفضػػة  ،والقمػػؽ حسػػب ىػػذا النمػػوذج يعمػػؿ كمعػػوؽ لسػػموؾ التمميػػذ حيػػث إنػػو قػػد يثيػػر
اسػػتجابات مناسػػبة أو ويػػر مناسػػبة لموقػػؼ االمتحػػاف وقػػد يػػؤدي ىػػذا إلػػى انخفػػاض مسػػتو

أداء التمميػػذ ويسػػتند ىػػذا النمػػوذج إلػػى وجيػػة نظػػر تشػػايمد  Childالتػػي تقػػوـ عمػػى أف القمػػؽ
كحػػافز فػػي موقػػؼ العمػػؿ قػػد يثيػػر اسػػتجابات مالئمػػة لمعمػػؿ أو اسػػتجابات ال عالقػػة ليػػا

بالعمؿ(.)3

النظرية السموكية:

ي ػػر الس ػػموكيوف أف األفػ ػراد يس ػػتخدموف اس ػػتراتيجيات تكيفي ػػة مني ػػا ايجابي ػػة ومني ػػا

سمبية لد تفػاعميـ مػع األوسػاط المحيطػة بيػـ ومػا تفرضػو عمػييـ مػف ضػغوط ومشػكالت،

وقمؽ االمتحاف استراتيجية سمبية تتمثؿ في االنسحاب النفسي والجسػدي مػف الوضػع المثيػر
تتبػػد فػػي أنمػػاط سػػموكية متنوعػػة مثػػؿ التعػػرؽ وزيػػادة إفػراز االدرنػػاليف والبكػػاء وعػػدـ القػػدرة

عمى مسؾ القمـ والكتابة والتشنج(.)2
الدراسات السابقة:

 .0دراسةةةة ياديبةةةي  )8110بعنةةةوان رقةةةدرات التفكيةةةر االبتكةةةاري فةةةي ع قتهةةةا بعةةةادات
االستذكار وقمق االختبار لدى ط ب التعميم الثانوي والجامعير:

( )0اسػػماعيؿ ،سػػميحة عبػػدالفتاح ،أثػػر ممارسػػة انمػػاط مػػف األنشػػطة الرياضػػية عمػػى القمػػؽ كحالػػة وكسػػمة،
المجمة المصرية لمدراسات النفسية في القاىرة،0112،ص.931

( )3الصفطي ،المصدر السابؽ ،ص.22

( )2ابو عزب ،المصدر السابؽ ،ص.91
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ى ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ عم ػػى العالق ػػة ب ػػيف ق ػػدرات التفكي ػػر االبتك ػػاري م ػػف جان ػػب
وعػػادات االسػػتذكار وقمػػؽ االمتحػػاف مػػف جانػػب أخػػر ويتضػػمف التفكيػػر االبتكػػاري (الطالقػػة

الفكرية ،المرونة التمقائية ،االصػالة) ،وتكونػت عينػة الد ارسػة مػف ( )334طالبػا وطالبػة مػف
مرحمت ػػي التعم ػػيـ الث ػػانوي الع ػػاـ والج ػػامعي (كمي ػػة التربي ػػة والعم ػػوـ واآلداب) بدول ػػة البحػ ػريف

واستخداـ الباحث في د ارسػتو لجمػع البيانػات اختبػار القػدرة عمػى التفكيػر االبتكػاري ومقيػاس
عػػادات االس ػػتذكار وقائم ػػة قم ػػؽ االختب ػػار ولتحمي ػػؿ نت ػػائج الد ارس ػػة اس ػػتخداـ الباح ػػث تحميػػؿ
التب ػػايف اح ػػادي االتج ػػاه واختب ػػار (ت) لمف ػػروؽ ب ػػيف المتوس ػػطات ومعام ػػؿ ارتب ػػاط بيرس ػػوف

وتوصؿ الباحث إلػى نتػائج لد ارسػتو منيػا أف ىنػاؾ ارتبػاط موجػب داؿ احصػائيا بػيف قػدرات
التفكير االبتكاري مف جانػب ومتغيػر طػرؽ العمػؿ مػف جانػب أخػر وال توجػد ارتباطػات دالػة

احصػػائيا بػػيف قػػدرات التفكيػػر االبتكػػاري مػػف جانػػب ومتغيػػر الرضػػا عػػف المعمػػـ مػػف جانػػب
أخػػر وال توجػػد ارتباطػػات دالػػة احصػػائيا بػػيف قػػدرات التفكيػػر االبتكػػاري مػػف جانػػب ومتغيػػري
االنفعالية وقمؽ االختبار مف جانب أخر(.)0

 .8دراسةةة يسةةعادة  )8110بعنةوان رأثةةر بعةةض المتايةرات النفسةةية والديمو رافيةةة عمة
مستوى قمق االمتحان لدى طمبة الثانوية العامة في شمال فمسطينر:

ىدفت ىػذه الد ارسػة التعػرؼ إلػى أثػر بعػض المتغيػرات النفسػية والديموورافيػة عمػى

مسػػتو قمػػؽ االمتحػػاف لػػد طمبػػة الثانويػػة العامػػة فػػي شػػماؿ فمسػػطيف فػػي ضػػوء عػػدد مػػف
المتغيرات ،وتـ إعداد استبانة لقيػاس مسػتو قمػؽ الطمبػة مػف امتحػاف الثانويػة العامػة خػالؿ
االنتفاضػػة ،وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )0211طالػػب وطالبػػة مػػف طمبػػة الثانويػػة العامػػة،
وقػ ػػد اسػ ػػتخدـ الباحػ ػػث الختبػ ػػار صػ ػػحة الفػ ػػروض النسػ ػػب المئويػ ػػة والمتوسػ ػػطات الحسػ ػػابية

واالنحرفػات المعياريػة ،وتحميػؿ التبػايف األحػادي ،ولقػد أظيػرت النتػائج وجػود مسػتو مرتفػع
لقمػػؽ اال متحػػاف عنػػد الطمبػػة ،وكمػػا تبػػيف وجػػود فػػروؽ فػػي متوسػػطات درجػػات قمػػؽ االمتحػػاف
تعػز لمتغيػر الجػػنس ولصػالح اإلنػاث ولمتغيػػر التخصػص العممػي لصػػالح العممػي ،ولحجػػـ
العائم ػػة ولص ػػالح العائم ػػة ذات الحج ػػـ الكبي ػػر ،ولمترتي ػػب الػ ػوالدي ولص ػػالح االب ػػف األص ػػغر،
( )0اديب ػػي ،عب ػػاس ،ق ػػدرات التفكي ػػر االبتك ػػاري وعالقتي ػػا بع ػػادات االس ػػتذكار وقم ػػؽ االختب ػػار ل ػػد ط ػػالب
التعميـ ،البحريف ،مجمة العموـ التربوية والنفسية ،المجمد  ،3العدد .3110 ،2
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ولمس ػػتوي تعم ػػيـ األب ولص ػػالح المس ػػتوي األساس ػػي ،ولمس ػػتو تعم ػػيـ األـ ث ػػـ األساس ػػي ث ػػـ

الثانوي(.)0

 .2دراسة يهواش  )8112بعنوان رالع قةة بةين دافعيةة اإلنجةاز وقمةق االمتحةان وأثرهةا
فةةةي التحصةةةيل فةةةي مةةةادة اإلنجميزيةةةة لةةةدى طمبةةةة المرحمةةةة ا ساسةةةية والثانويةةةة فةةةي
محافظة المفرقر:
حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف دافعية اإلنجػاز وقمػؽ االمتحػاف

وأثرىػػا فػػي التحصػػيؿ فػػي مػػادة المغػػة اإلنجميزيػػة لػػد طمبػػة المرحمػػة األساسػػية والثانويػػة فػػي
محافظػػة المف ػػرؽ وتألف ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )021طالب ػػا وطالب ػػة ،م ػػنيـ ( )11طال ػػب و

( )20طالبة أخذت مف مدرسػتيف واحػدة لمػذكور واألخػر لانػاث مػف نفػس البيئػة المكانيػة،
واستخداـ الباحث في دراستو لجمع البيانػات مقيػاس دافعيػة اإلنجػاز ومقيػاس قمػؽ االمتحػاف
ومقي ػ ػػاس التحصػ ػ ػػيؿ ولتحميػ ػ ػػؿ نتػ ػ ػػائج الد ارسػ ػ ػػة اسػ ػ ػػتخداـ الباحػ ػ ػػث المتوسػ ػ ػػطات الحسػػ ػػابية
واالنحرافات المعيارية وتحميػؿ التبػايف الثالثػي وتحميػؿ التبػايف األحػادي وقػد أظيػرت النتػائج
أنو يختمؼ مستو تحصيؿ الطمبة فػي مبحػث المغػة اإلنجميزيػة بػاختالؼ مسػتو دافعيػتيـ،
وال يمكػػف عػػزو ذلػػؾ إلػػى قمػػؽ االمتحػػاف أو المسػػتو الصػػفي أو التفاعػػؿ بينيمػػا وال يختمػػؼ

الطمبػػة فػػي دافعيػػتيـ لانجػػاز بػػاختالؼ مسػػتوياتيـ الصػػفية ،بينمػػا يختمػػؼ الطمبػػة فػػي قمػػؽ

االختبار باختالؼ مستوياتيـ الصفية ولصالح الصؼ التاسع األساسي(.)3

 .2دراسة يابو عزب  )8115فعالية برنامج ارشادي مقترح لخفض قمق االختبةار لةدى
ط ب المرحمة الثانوية بمحافظات زة:

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمػى أثػر بعػض المتغيػرات النفسػية والديموورافيػة عمػى

مستو قمؽ االمتحاف لد طمبة الثانوية العامة وقد تكونت العينة مػف ( )21طالػب وطالبػة
( )0سػػعادة ،جػػودت احمػػد ،أثػػر بعػػض المتغي ػرات النفسػػية والديموورافيػػة عمػػى مسػػتو قمػػؽ االمتحػػاف لػػد

طمب ػػة الثانوي ػػة العام ػػة ف ػػي ش ػػماؿ فمس ػػطيف ،مجم ػػة مرك ػػز البح ػػوث التربوي ػػة ،جامع ػػة قط ػػر ،الدوح ػػة،

قطر.3110،

( )3ىػ ػواش ،خال ػػد ،العالق ػػة ب ػػيف دافعي ػػة اإلنج ػػاز وقم ػػؽ االمتح ػػاف وأثرى ػػا ف ػػي التحص ػػيؿ ف ػػي م ػػادة المغ ػػة
اإلنجميزية لد طمبة المرحمة اإلساسية والثانوية فػي محافظػة المفػرؽ ،البحػريف ،مجمػة العمػوـ التربويػة

والنفسية ،المجمد 3112، 4ص .010
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وقد قاـ الباحث بىعداد مقياس قمؽ االمتحاف .أمػا الوسػائؿ االحصػائية فقػد اسػتخدـ الباحػث
النسػب المئويػة واختبػار التػات البػارمتري ) One Simple T Test (T testواختبػار

التب ػػايف االحػ ػػادي way

one

 anovaواختبػ ػػار شػ ػػفيو لممقارن ػػات البعديػ ػة ،واختبػػػار

ويمكوكسػػوف ،واختبػػار مػػاف وتنػػي .وقػػد أظيػػر النػػاتج إلػػى أف لمبرنػػامج االرشػػادي أثػػر فػػي

خفض قمؽ االمتحاف لد أفراد عينة الدراسة(.)0
مؤشرات الدراسات السابقة
الهدف:

اختمفت الدراسات السابقة مف حيػث اليػدؼ ،حيػث ىػدفت د ارسػة (اديبػي)3110 ،

التعػػرؼ عمػػى العالقػػة بػػيف قػػدرات التفكيػػر االبتكػػاري مػػف جانػػب وعػػادات االسػػتذكار وقمػػؽ
االمتحاف مف جانب أخر ويتضمف التفكير االبتكاري ،وىدفت د ارسػة (سػعادة )3110 ،إلػى
التعػرؼ عمػى أثػر بعػض المتغيػرات النفسػػية والديموورافيػة عمػى مسػتو قمػؽ االمتحػاف لػػد
طمبػة الثانويػػة العامػة ،بينمػػا ىػدفت د ارسػػة (ىػواش )3112 ،إلػى التعػػرؼ عمػى العالقػػة بػػيف

دافعيػػة االنجػػاز وقمػػؽ االمتحػػاف وأثرىػػا فػػي التحصػػيؿ فػػي مػػادة المغػػة اإلنجميزيػػة لػػد طمبػػة
المرحمة األساسية والثانوية.

أمػ ػػا البحػ ػػث الحػ ػػالي فقػ ػػد ىػ ػػدؼ إلػ ػػى قيػ ػػاس قمػ ػػؽ االمتحػ ػػاف لػ ػػد طمبػ ػػة المرحمػ ػػة

االعدادي ػػة (الص ػػؼ الخ ػػامس) .والتع ػػرؼ عم ػػى الف ػػروؽ ذات الدالل ػػة االحص ػػائية ف ػػي قم ػػؽ
االمتحاف لد الطمبة في ضوء متغير الجنس (ذكور ،إناث).
ا داة:

اسػػتخدمت الد ارسػػات السػػابقة فػػي قيػػاس قمػػؽ االمتحػػاف المقيػػاس الػػذي أعػػده زى ػراف

( )0111كد ارسػػة اديبػػي ( ،)3110ود ارسػػة ى ػواش ( ،)3112فػػي حػػيف اسػػتخدمت د ارسػػة
سعادة ( )3110استبانة لقياس قمػؽ االمتحػاف كانػت مػف اعػداد الباحػث ،وكػذلؾ فػي د ارسػة
ابو عزب ( )3112قاـ الباحث باعداد مقياس لقياس قمؽ االمتحاف ,أما البحث الحػالي فقػد
استخدمت الباحثة المقياس الذي اعده ابو عزب (.)3112
الوسائل االحصائية:
( )0ابو عزب ،المصدر السابؽ ،ص.91
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تعػػددت الوسػػائؿ االحصػػائية التػػي اسػػتخدمتيا الد ارسػػات السػػابقة بحيػػث تناسػػب مػػع
كػؿ منيػػا لموصػػوؿ الػػى النتػػائج .امػػا البحػث الحػػالي ستسػػتخدـ الباحثػػة الوسػػائؿ االحصػػائية

المناسبة لموصؿ الى النتائج لتحقيؽ اىداؼ البحث .
العينة:

اختمفت احجاـ العينات في الدراسات السابقة التي عرضتيا الباحثػة حيػث تراوحػت

ما بيف ( )0211طالب وطالبػة كحػد أعمػى و ( )21طالػب وطالبػة كحػد ادنػى .أمػا البحػث

الحالي فقد تكونت العينة مف ( )011طالب وطالبة مػف طمبػة المرحمػة االعداديػة (الخػامس
االعدادي).
إجراءات البحث
مجتمع البحث:
يتحػػدد مجتمػػع البحػػث بطمبػػة المرحمػػة االعداديػػة فػػي مركػػز محافظػػة نينػػو لمعػػاـ
الدراسي  3102-3102والبالغ عددىـ (.)01124
حي ػػث بم ػػغ ع ػػدد الط ػػالب ال ػػذكور ( )9700طالب ػػا ،ف ػػي ح ػػيف بم ػػغ ع ػػدد الطالب ػػات

اإلنػػاث ( )9234طالبػػة ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إحصػػائية أخػػذت مػػف شػػعبة التخطػػيط والمتابعػػة
لمديرية تربية نينو .
عينة البحث:
تػػـ اختيػػار العينػػة مػػف اربػػع مػػدارس اعداديػػة فػػي محافظػػة نينػػو وبطريقػػة عمديػػة

بواق ػػع مدرس ػػتي لم ػػذكور ومدرس ػػتي لان ػػاث وم ػػف ث ػػـ اختي ػػار عين ػػة البح ػػث بطريق ػػة الس ػػحب
العشػوائي مػػف مجتمػع البحػػث حيػث بمغػػت العينػة الكميػػة ( )011طالػب وطالبػػو بواقػػع ()91

طالب و ( )91طالبة ،لكؿ مدرسة ( )39طالب وطالبة وكما مؤشر في الجدوؿ (.)0
جدول ي)0
افراد عينة البحث
الجنس

العدد

ت

اسم المدرسة

0

اعدادية التحرير لمبنات

اناث

82

8

ثانوية الثورة لمبنات

اناث

82

454

1442هـ2020/م

– ملحق العدد ()22
2

ثانوية الرسالة لمبنين

ذكور

82

2

اعدادية عبد الرحمن الاافقي

ذكور

82

ذكور واناث

011

المجموع

أداة البحث:

لغرض تحقيؽ ىدفي البحث ،استخدمت الباحثػة مقيػاس قمػؽ االمتحػاف الػذي اعػده

ابو عزب ( )3112المكوف مف  93فقرة ممحؽ (.)0
صدق المقياس:

يقصػ ػ ػ ػ ػػد بال صػ ػ ػ ػ ػػدؽ مػ ػ ػ ػ ػػد مالئمػ ػ ػ ػ ػػة المقيػ ػ ػ ػ ػػاس لقيػ ػ ػ ػ ػػاس مػ ػ ػ ػ ػػا اعػ ػ ػ ػ ػػد ألجمػ ػ ػ ػ ػػو

()0

).(Coheneat, 2003: 334
وألجػػؿ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ المقيػػاس اسػػتخدمت الباحثػػة طريقػػة الصػػدؽ الظػػاىري،

حيػػث قامػػت بعػػرض المقيػػاس عمػػى مجموعػػة الخب ػراء ممحػػؽ ( )3فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس
ألخ ػػذ ررائي ػػـ ح ػػوؿ م ػػد ص ػػالحيتو وق ػػد اجم ػػع الخبػ ػراء عم ػػى صػ ػالحية المقي ػػاس وبنس ػػبة

( )%21منيـ.

ثبات المقياس:

يقصػػد بالثبػػات أنػػو لػػو اعيػػد تطبيػػؽ االختبػػار أو المقيػػاس عمػػى نفػػس األف ػراد وفػػي

نفس الظروؼ فأنو يعطي نتائج مقاربة(.)3

وقد اعتمدت الباحثة في اسػتخراج الثبػات عمػى طريقػة إعػادة االختبػار فػي حسػاب

الثبات حيث تعتمد ىػذه الطريقػة عمػى تطبيػؽ االختبػار عمػى أفػراد العينػة ثػـ إعػادة التطبيػؽ
عمى افراد العينة نفسيا بعد مرور أسبوعيف .وقد بمغت عينة الثبات ( )31طالبة وقػد بمغػت

نسبة الثبات (.)1,29

(1) Coheneat, Louis, etal. Research methods education, (2003), 5th edition, Roout
edge folmer for publishing. America
( )3ابو زينة ،فريد كامؿ ،اساليب القياس والتقويـ في التربية ،الكويت ،مكتبة الفػالح لمنشػر والتوزيػع ،ط،3
 ،0112ص.71
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تطبيق أداة البحث:

بعػػد اسػػتكماؿ متطمبػػات أداة البحػػث (مقيػػاس قمػػؽ االمتحػػاف) فػػي صػػدؽ وثبػػات،

قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى أفراد عينة البحث األصمية.
الوسائل اإلحصائية:

لغػ ػػرض معالجػ ػػة بيانػ ػػات البحػ ػػث تػ ػػـ االسػ ػػتعانة بالحقيبػ ػػة اإلحصػ ػػائية ()SPSS

لموصوؿ الى النتائج.
عرض النتائج ومناقشتها
الهدف ا ول :التعرف عم مستوى قمق االمتحان لدى طمبة المرحمة االعدادية

ألجػ ػػؿ تحقيػ ػػؽ اليػ ػػدؼ تػ ػػـ تحميػ ػػؿ إجابػ ػػات العينػ ػػة واحتسػ ػػاب المتوسػ ػػط الحسػ ػػابي

المتحقػػؽ الػػذي بمػػغ ( )307,2111وبػػانحراؼ معيػػاري قػػدره ( )20,20277وعنػػد مقارنتػػو
بالمتوسط الحسػابي الفرضػي البػالغ ( )027باسػتخداـ االختبػار التػائي لعينػة واحػدة تبػيف أف
القيم ػػة التائي ػػة المحس ػػوبة ق ػػد بمغ ػػت ( )1,417وعن ػػد مقارنتي ػػا م ػػع القيم ػػة التائي ػػة الجدولي ػػة

البالغػػة ( )0,124عنػػد مسػػتو داللػػة ( )1,19ودرجػػة حريػػة ( )11تبػػيف أف القيمػػة التائيػػة
المحسػوبة أكبػػر مػف القيمػػة التائيػػة الجدوليػة .وتشػػير ىػذه النتيجػػة إلػػى أف افػراد العينػػة لػػدييـ

مستو مف قمؽ االمتحاف والجدوؿ ( )3يوضح ذلؾ.
الجدول ي)8

نتائج االختبار التائي لداللة مستوى قمق االمتحان لمعينة
العدد
011

المتوسط الحسابي

المتوسط

االنحراف

307,2111

027

20,20277

المتحقق

الفرضي

المعياري

القيمة التائية

مستوى الداللة

المحسوبة

الجدولية

عند ي)1012

1,417

0,124

داؿ إحصائيا

الهدف الثاني :التعرف عم الفةرق فةي مسةتوى قمةق االمتحةان لطمبةة المرحمةة االعداديةة
تبعاً لمتاير الجنس يذكور اناث).

لتحقيػػؽ اليػػدؼ تػػـ حسػػاب المتوسػػط الحسػػابي لػػدرجات الطمبػػة ،وقػػد بمػػغ المتوسػػط

الحسػ ػػابي لػ ػػدرجات الػ ػػذكور ( )311,2311وبػ ػػىنحراؼ معيػ ػػاري ( ،)31,23012أمػ ػػا عنػ ػػد
اإلن ػ ػ ػػاث فق ػ ػ ػػد بم ػ ػ ػػغ المتوس ػ ػ ػػط الحس ػ ػ ػػابي ل ػ ػ ػػدرجاتيف ( )332,7711وب ػ ػ ػػىنحراؼ معي ػ ػ ػػاري
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( ،)22,92771وبعػػد اسػػتخراج القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة باسػػتخداـ االختبػػار التػػائي لعينتػػيف
مسػ ػػتقمتيف أظيػ ػػرت النتػ ػػائج أف القيمػ ػػة التائيػ ػػة المحسػ ػػوبة بمغػ ػػت ( )3,340وعنػ ػػد مقارنتيػ ػػا

بالقيمػػة التائيػػة الجدوليػػة البالغػػة ( )0,124عنػػد مسػػتو داللػػة ( )1,19ودرجػػة حريػػة ()12
فقػػد تبػػيف أف القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة أكبػػر مػػف القيمػػة الجدوليػػة ،وتػػدؿ ىػػذه النتيجػػة عػػف

وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػائيا فػػي مسػػتو قمػػؽ االمتحػػاف تبعػػا لمتغيػػر الجػػنس ولصػػالح اإلنػػاث،
والجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ.
الجدول ي)2
نتائج االختبار التائي لداللة الفروق تبعاً لمتاير الجنس
الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

القيمة التائية

االنحراف
المعياري

ذكور

21

81602811

86028062

إناث

21

88203311

22025336

المحسوبة

الجدولية

80840

00654

مستوى الداللة عند
ي)1012
دال إحصائياً لصالح
اإلناث

التوصيات والمقترحات
أوالً :التوصيات:

 .0توعية األىالي إلى كيفية التعامػؿ مػع أبنػائيـ مػف الطمبػة وعػدـ ارىػاقيـ بالمطالػب ذات
المستويات العالية مف الطموح قد ال يستطيع الطالب الوصوؿ الييا فػي ضػوء امكاناتػو

وقدراتو.

 .3االكتشاؼ المبكػر والتػدخؿ االرشػادي المبكػر لمحػاالت التػي تشػير إلػى وجػود مشػكالت
دراسية في مراحميا األولى ،لتقديـ المساعدة االرشادية في الوقت المناسب.

 .2ضػػرورة العمػػؿ عمػػى تزويػػد الطمبػػة بأدلػػة ترشػػدىـ إلػػى كيفيػػة اسػػتثمار الوقػػت وتخطيطػػو
واالستعداد لالمتحاف ،واتباع أساليب فعالة في التعامؿ معو.
ثانياً :المقترحات
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 .0إجراء دراسة مماثمة لمبحث باسػتخداـ عينػات مختمفػة عػف عينػة البحػث الحػالي لمتعػرؼ
عمى مستويات قمؽ االمتحاف لدييـ.

 .3إجػ ػراء د ارس ػػة لمتع ػػرؼ عم ػػى عالق ػػة قم ػػؽ االمتح ػػاف بمتغيػ ػرات أخ ػػر مث ػػؿ (المعامم ػػة
الوالدية ،مفيوـ الذات ،مستو الطموح).

 .2إج ػراء د ارسػػة مقارنػػة بػػيف قمػػؽ االمتحػػاف والتحصػػيؿ الد ارسػػي لػػد الطمبػػة فػػي م ارحػػؿ
دراسية مختمفة.

ممحق ي)0
مقياس قمق االمتحان
ت
0

الدرجةةةةة

العبةةةةةارات

كبيرة جداً

أشةةةةةعر باالرتبةةةةةاك والتةةةةةوتر عنةةةةةد سةةةةةماعي لكممةةةةةة
امتحان.

8

أشعر باالرتباك عندما يقرب موعد االمتحان.

2

ينتابني شعور بعدم الراحة اثناء االمتحان.

2

أشعر بخيبة االمل قرب تقدمي المتحان مهم.

2

أتوقع الفشل بعد تعرضي الختبار ما.

3

أعاني من التوتر الشديد اثناء فترة االمتحانات.

4

أشعر أن أدائي سوف يكون سيئاً في االمتحان.

5

خوفي من الرسوب يعيق ادائي في االمتحان.

6

افكةةةةر فةةةةي النتةةةةةائج المترتبةةةةة عمةةةةة رسةةةةوبي فةةةةةي
االمتحانات.

01

فترة االمتحانات هي من اصعب االوقات لدي.

00

أشعر بسوء ادائي باالمتحانات ر ةم دراسةتي الجيةدة
له.

08

ينتةةابني الشةةك فةةي قةةدرتي عمة االجابةةة عةةن بعةةض
اسئمة االمتحان.
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العبةةةةةارات

كبيرة جداً

02

أثور تفه االسباب وقت االمتحانات.

02

أفقةةةةةةد السةةةةةةيطرة فةةةةةةي الةةةةةةتحكم بانفعةةةةةةاالتي وقةةةةةةت
االمتحانات.

02

أشعر بالعصبية الزائدة اثناء ادائي ل متحانات.

03

أرفض المناقشة مع االخرين وقت االمتحانات.

04

اشعر بالاضب الشديد اثناء ادائي ل متحانات.

05

تتسم تصرفاتي بالعدوانية وقت االمتحانات.

06

افضةةةل عةةةدم ممارسةةةة بعةةةض االنشةةةطة االعتياديةةةة
وقت االمتحانات.

81

اشعر بالحزن الشديد بعد ادائي ل متحانات.

80

اشةةةةةةعر بالممةةةةةةل واالنزعةةةةةةاج الشةةةةةةديد اثنةةةةةةاء فتةةةةةةرة
االمتحانات.

88

اجةةةةد صةةةةعوبة فةةةةي التوافةةةةق بةةةةين متطمبةةةةات االهةةةةل
وتحقيق ر باتي في الدراسة.

82

اشعر بالضيق والعجز عند محاولتي تنفيذ ما يريةد
االهل مني.

82

اشةةعر بعةةدم الر بةةة فةةي التحةةدث مةةع االخةةرين وقةةت
االمتحانات.

82

ارفض مقابمة الزائرين اثناء فترة االمتحانات.

83

احب الجموس بمفردي اثناء فترة االمتحانات.

84

اشةةعر بفتةةور فةةي ع قةةاتي الشخصةةية مةةع الةةزم ء
اثناء فترة االمتحانات.

85

افضةةل عةةدم المشةةاركة فةةي المناسةةبات االجتماعيةةة
اثناء االمتحانات.

86

اشةةةةعر بةةةةالقمق مةةةةن الجةةةةو المتةةةةوتر با سةةةةرة وقةةةةت
االمتحانات.
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الدرجةةةةة

العبةةةةةارات

كبيرة جداً

اشةةةةعر بالضةةةةيق الشةةةةديد لإللحةةةةاح المسةةةةتمرة مةةةةن
الوالدين عم المذاكرة.

20

اشعر بالضيق الشديد نتيجة االهتمام الزائد بةي مةن
الوالدين اثناء االمتحانات.

28

افتقةةةةد لمجةةةةةو االسةةةةةري المناسةةةةةب والمشةةةةةجع عمةةةةة
الدراسة والمذاكرة .

22

اشعر بعدم الراحة في النوم وقت االمتحانات.

22

اشعر بالصداع الشديد وقت االمتحان .

22

اجةةد صةةعوبة فةةي تنةةاول الطعةةام والبمةةع صةةباح يةةوم
االمتحان.

23

تتزايد سرعة ضربات قمبي وقت االمتحان .

24

اشعر بحالة تعرق شديد وقت االمتحانات

25

اشعر بالتعب الجسمي العام عند االمتحانات.

26

اشعر ببرودة شديد في جسمي اثناء االمتحانات.

21

اشعر بر بة في القيء اثناء اداء االمتحان.

20

اشةةةةعر بالرعشةةةةة والرجفةةةةة فةةةةي يةةةةداي خةةةة ل اداء
االمتحان.

28

اشعر بتقمص لمعض ت اثناء اداء االمتحان.

22

اشةةعر بةةاالم فةةي مختمةةف منةةاطق جسةةمي فةةي فتةةرة
االمتحانات.

22

اشعر بجفاف شديد في الحمق اثناء االمتحانات

22

اشعر بعدم القدرة عم التركيز وقت االمتحانات.

23

يقمقنةةةي حالةةةة النسةةةيان التةةةي تبةةةدو واضةةةحة عنةةةدي
وقت االمتحانات.

24

اجد صةعوبة فةي اتخةاذ القة اررات السةميمة اثنةاء فتةرة
االمتحانات.
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كبيرة

متوسطة

قميمة

اجةةةةةةةد صةةةةةةةعوبة فةةةةةةةي اسةةةةةةةتيعاب دروسةةةةةةةي وقةةةةةةةت
االمتحانات.

26

اجةةد صةةعوبة لةةدي فةةي القةةدرة عم ة التفكيةةر السةةميم
وقت االمتحان.

21

اشعر بعدم القدرة عم تذكر بعض المعمومةات وقةت
االمتحان.

20

اشعر بالضةيق لتةداخل بعةض المعمومةات لةدي وقةت
االمتحان.

28

اجةةةةةد صةةةةةعوبة فةةةةةي انتظةةةةةام تفكيةةةةةري اثنةةةةةاء اداء
االمتحان.

ممحق ي)8
قائمة بأسماء السادة الخبراء في مدى ص حية فقرات المقياسين
ت

ا سماء

مكان العمل

0

أ .م .د .ندى عبد الفتاح العبايجي

كمية التربية /جامعة الموصل

8

أ .م .د .احمد يونس البجاري

كمية التربية  /جامعة الموصل

2

أ .م .د .قيس محمد عمي

كمية التربية /جامعة الموصل

2

أ .م .د .ذكرى يوسف الطائي

كمية التربية ا ساسية  /جامعة الموصل

2
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Abstract
This research aims at measuring exam disturbance for
preparatory stage stydents, and also knowing the difference in exam
disturbance for preparatory stage students in the light of gender
variable(males / females). The research community consists of
preparatory stage students for the year (2013/2014) where the
sample includes (100) students, the researcher has depended on the
scale prepared by Abu Azab (2008), after making validity and
reliability.
To process the research data, the researcher has depended
on SPSS, and the results showed the exam disturbance for the
sample individuals and there is a significant difference in exam
disturbance for the sample individuals according to the gender
variable (males/ females).
In the light of these results, the researcher has made a
number of recommendations such as the neccissty of providing
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students with signs guide them how they invest plan their time,
getting ready for the exam and preparing active procedures in
dealing with them. Some suggestions have been also presented such
as: conducting a similar study using different samples to investigate
the exam disturbance for them.
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