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 ةعداديَّلق االمتحان لدى طلبة املرحلة اإِلق

 دهامِإميان حممود ِإم.م 

88/6/8106 تأريخ القبول:       85/5/8106 تأريخ التقديم:     
 ، نظرية الشخصية تحاف مطمبة االعدادية ، االمتحانات ، قمؽ االالمفتاحية : الكممات 

 :  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 / 

( حيث 3102/3102إناث(. يتكوف مجتمع البحث مف طمبة المرحمة اإلعدادية لمعاـ )
 ذابأبو عحث عمى المقياس الذي أعده مد البا( طالب وطالبة اعت011تضـ العينة )

 ( بعد التأكد مف صدقو وثباتو.3112)
وأظيرت النتائج اضطراب االمتحاف  SPSSلمعالجة بيانات البحث اعتمدت الباحثة عمى 

ألفراد العينة وىناؾ فرؽ معنوي في اضطراب االمتحاف ألفراد العينة حسب متغير الجنس 
 )ذكور / إناث(.

فػػػي ضػػػوء ىػػػذه النتػػػائج تقػػػدـ الباحػػػث بعػػػدد مػػػف التوصػػػيات مثػػػؿ ضػػػرورة تزويػػػد الطػػػالب 
عػػداد  بعالمػػات ترشػػدىـ إلػػى كيفيػػة اسػػتثمارىـ فػػي التخطػػيط لػػوقتيـ واالسػػتعداد لالمتحػػاف وا 

 تاإلجراءات الفعالة في التعامؿ معيـ. كما تـ تقديـ بعض االقتراحا
 التعريف بالبحث

 أهمية البحث والحاجة إليه :  
تعػػد ظػػاىرة القمػػؽ مػػف الظػػواىر النفسػػية الشػػائعة التػػي اىػػتـ بيػػا عممػػاء الػػنفس فػػي 

حيػػث أصػػبحت ظػػاىرة ممحوظػػة بشػػكؿ كبيػػر لػػد  األفػػراد نتيجػػة لظػػروؼ العصػػر الحػػديث 
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 

الختيػػار مسػػالؾ ال تتفػػؽ مػػع روباتػػو رضػػوخا  الحيػػة فيػػو مرافػػؽ لحيػػاة اإلنسػػاف واضػػطراره 
                                                 

  ارة التربية/ جمهورية العراقالمديرية العامة لتربية نينوى/ وز . 
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لمطالب المجتمع أو لعدـ القدرة عمى تحقيؽ روباتو وميولو وطموحاتو التي تعيقيػا معوقػات 
 .(0)كثيرة تزداد مع تزايد ضغوط الحياة الحديثة ومطالبيا

اذ يعتبػػر القمػػؽ مػػف أىػػـ المشػػكالت المصػػاحبة لانسػػاف عمػػى مػػدار السػػاعة فػػي  
يػػػزة القمػػػؽ، ولكػػػف ىػػػذه السػػػمة تعنػػػي بالدرجػػػة األولػػػى فشػػػؿ اإلنسػػػاف فػػػي عصػػػر سػػػمتو المم

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 

مػػػؽ خصوصػػػا  وأنيػػػـ يعكسػػػوف بسػػػموكياتيـ التػػػي فػػػال وػػػرر أف ينشػػػأ أطفالنػػػا وىػػػـ يعػػػانوف الق
يمارسونيا مد  تػأثرىـ واسػتجابتيـ الضػطرابات القمػؽ تػأثيرا  وتػأثرا  بػالمجتمع الػذي يعيشػوف 

 .(3)فيو
ويعػد القمػؽ مػػف الموضػوعات ذات األىميػػة فػي عمػػـ الػنفس بفروعػػو المختمفػة كمػػا 

اـ بدراسػتو فػي السػنوات األخيػرة االىتمػ ازداديعد متغيرا  مركزيا  في نظريات الشخصية، وقػد 
مػػع ازديػػاد الضػػغوط البيئيػػة التػػي يتعػػرض ليػػا اإلنسػػاف المعاصػػر ويػػرتبط ىػػذا القمػػؽ النػػاتج 

 .  (2)عف ىذه الضغوط بكثير مف المشكالت السموكية بؿ واألمراض العضوية أيضا  
وىػػذا يعنػػي أف لمقمػػؽ تػػأثير خطيػػر عمػػى الفػػرد فػػي مختمػػؼ مراحمػػو النمائيػػة سػػواء 

في مجاالتو التعميمية أـ المينية أـ الحياتية وليذا ترجع أىمية دراستو إلى مػد  تػأثيره  أكاف
الكبيػػػر عمػػػى مسػػػتو  أداء الفػػػرد مػػػع تزايػػػد أىميػػػة القمػػػؽ فػػػي الحيػػػاة المعاصػػػر تبػػػدو الػػػنفس 
البشرية وكأنيا قمؽ معػدؿ، وىػذا مػا نجػده خمػؼ كػؿ سػموؾ إنسػاني فػي كػؿ مػرة يمتقػي فييػا 

 . (2)مع واقعو

                                                 

 .24، ص 0121، 2الوقفي، راضي، مقدمة في عمـ النفس، دار الشروؽ لمنشر، عماف، األردف، ط  (0)
عمػػػاف  الخطيػػػب، ىشػػػاـ إبػػػراىيـ، مبػػػادئ التوجيػػػو واإلرشػػػاد النفسػػػي، الػػػدار العمميػػػة لمطباعػػػة والنشػػػر،( 3)

 .91ص ،3110 ،0ط االردف،
الشػػػػػػباب ،  مجمػػػػػػة دراسػػػػػػات نفسػػػػػػية، رابطػػػػػػة االخصػػػػػػائييف النفسػػػػػػييف  سػػػػػػيير، كامػػػػػػؿ احمػػػػػػد، قمػػػػػػؽ( 2)

 .224ص ،0110المصري،
(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. 
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قػػػد تركػػػزت أبحػػػاث القمػػػؽ ودراسػػػاتو العديػػػدة حػػػوؿ القمػػػؽ العػػػاـ إال أنػػػو بجانػػػب ول
االىتماـ الكبير بالقمؽ العاـ ظير أيضا  االىتماـ النسبي بدراسة أنواع أخر  مف القمػؽ مثػؿ 
قمػػؽ االمتحػػاف كشػػكؿ محػػدد مػػف القمػػؽ المػػرتبط بمواقػػؼ التقػػويـ الػػذي يعػػد نوعػػا  مػػف أنػػواع 

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

( اف رجػػػاؿ التعمػػػيـ والمػػػربيف وكػػػؿ الميتمػػػيف بالعمميػػػة 0122وقػػػد أكػػػد )شػػػعيب،  
التربويػػػة مػػػدركوف التػػػأثير الخطيػػػر الػػػذي يؤديػػػو القمػػػؽ عمػػػى األفػػػراد خاصػػػة الطػػػالب خػػػالؿ 

القمؽ حينمػا يواجػو الفػرد بػالفجوة بػيف مػا ىػو عميػو ومػا يتمنػى حياتيـ التعميمية حيث يظير 
أف يكػػػػوف عميػػػػو وبػػػػذلؾ فػػػػىف القمػػػػؽ يعمػػػػؿ عمػػػػى التقميػػػػؿ مػػػػف كفػػػػاءة الطػػػػالب فػػػػي الدراسػػػػة 

قػػػػػد يعرفػػػػػوف اجاباتيػػػػػا فػػػػػي االمتحانػػػػػات ولكػػػػػنيـ ال  بأسػػػػػئمةوالتحصػػػػػيؿ نتيجػػػػػة مػػػػػواجيتيـ 
ف االختالفػػات فػػي القمػػؽ بػػيف يسػػتطعيوف اإلجابػػة عنيػػا بسػػبب الخػػوؼ والقمػػؽ، وىػػذا يعنػػي أ

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 

 .(3)حيث أىميتيا
ذ وتػزداد نسػبة وقد أصبح قمؽ االمتحاف مشػكمة حقيقيػة تواجػو الكثيػر مػف التالميػ 

انتشػػػاره بػػػيف ىػػػؤالء فػػػي مختمػػػؼ مػػػراحميـ التعميميػػػة حيػػػث أكػػػدت دراسػػػات كػػػؿ مػػػف دينيػػػاتو 
Denato (0119 وىمبػػػري )Hembree (0114 أف قمػػػؽ االمتحػػػاف ينمػػػو طرديػػػا  بتقػػػدـ )

 .(2)سنوات الدراسة

                                                 

مخيمػػر، ىشػػاـ محمػػد ابػػراىيـ وعمػػرو رفعػػت عمػػر، فاعميػػة برنػػامج إرشػػادي لخفػػض قمػػؽ المػػوت لػػد   (0)
 المسنيف المكفوفيف والمبصريف، المؤتمر الدولي لممسنيف، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عػيف شػمس،

 .74، ص0111
ستو  قمؽ االمتحاف لد  تالميػذ السػنة الثانيػة ثػانوي، سايحي، سميمة، فعالية برنامج إرشادي لخفض م( 3)

 .3ص ،3111والعمـو اإلنسانية، قسـ عمـ النفس وعمـو التربية.  اآلدابجامعة ورقمو، كمية 
سػػماعيؿ بػػدر، فعاليػػة اسػػتراتيجية دراسػػية لمتغمػػب عمػػى قمػػؽ التحصػػيؿ لػػد  طػػالب  (2) اشػػرؼ عبػػدالقادر وا 

 .3،ص3110رشاد النفسي، الجامعة، جامعة عيف شمس ، مجمة اال
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وقػػد ظيػػر االىتمػػاـ بدراسػػة القمػػؽ وأصػػبح عنوانػػا  لمعديػػد مػػف الدراسػػات النفسػػية  
ؾ التػػػػي تيػػػػتـ بالسػػػػموؾ المضػػػػطرب لػػػػد  الفػػػػرد أو تمػػػػؾ التػػػػي تػػػػرتبط بالتحصػػػػيؿ سػػػػواء تمػػػػ

واالمتحاف كشػكؿ محػدد مػف القمػؽ المػرتبط بمواقػؼ االمتحانػات والتقػويـ وأكػدت الكثيػر مػف 
ىػػذه الدراسػػات بػػأف القمػػؽ يػػؤثر عمػػى الفػػرد فػػي مواقػػؼ االمتحػػاف ويتمثػػؿ ذلػػؾ فػػي شػػعوره 

تجابة لمياـ أداء االمتحػاف، ويمعػب قمػؽ االمتحػاف دورا  بالتوتر والخوؼ واالرتباؾ أثناء االس
ميمػا  فػػي تحصػػيؿ التالميػػذ أو ادائيػـ فػػي موقػػؼ االمتحػػاف حيػث تتوقػػؼ طبيعػػة ىػػذا االداء 

( بقوليمػػا ب بػػأف اثػػارة القمػػؽ 0121حسػػب مسػػتو  القمػػؽ، وىػػذا مػػا اكػػده دونسػػوف ويػػركس )
ذا كانػػت اإلثػػارة قويػػة جػػدا  عنػدما تكػػوف منخفضػػة أو وائبػػة فػػىف اداء الفػػرد يكػوف ضػػعي فا ، وا 

 .(0)فىف األداء يتدىور
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 

   (3)التحصيؿ منخفضا   يتعارض مع األداء المعرفي ومف ثـ يكوف
وقػػد اشػػارت العديػػد مػػف الدراسػػات التػػي اىتمػػت بدراسػػة العالقػػة بػػيف مسػػتو  قمػػؽ 
االمتحاف مف ناحية ومستو  التحصيؿ مف ناحية أخر  عمى وجود عالقة سمبية بػيف القمػؽ 
المرتفػػع والتحصػػيؿ الدراسػػي المػػنخفض، وىػػذا يشػػير إلػػى خطػػورة ىػػذا العامػػؿ نتيجػػة تػػأثيره 

جوانػػب حيػػاة التمميػػذ سػػواء الدراسػػية أو العمميػػة )مسػػابقات التوظيػػؼ والترقيػػة عمػػى مختمػػؼ 
وويرىػػػا(، وليػػػذا فقػػػد حظػػػي موضػػػوع قمػػػؽ االمتحػػػاف بالبحػػػث واالىتمػػػاـ حيػػػث يشػػػير كػػػولر 

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

                                                 

، 4العػػدد عػػالء الػػديف كفػػافي، بنػػاء مقيػػاس القمػػؽ الرياضػػي، مجمػػة حوليػػة كميػػة التربيػػة، جامعػػة قطػػر،( 0)
 .921، ص0111

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

فمنػػػذ منتصػػػؼ الخمسػػػينيات وحتػػػى اآلف أجريػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات والبحػػػوث  
حػػػوؿ موضػػػوع قمػػػؽ االمتحػػػاف عنػػػد التالميػػػذ فػػػي مختمػػػؼ المراحػػػؿ التعميميػػػة وذلػػػؾ لتبيػػػاف 

ة القصػػػور األكػػػاديمي وخاصػػػة عنػػػد التالميػػػذ ذوي القمػػػؽ المرتفػػػع فػػػي االمتحانػػػات  ومعالجػػػ
كػػوف القمػػؽ يجعػػؿ الطمبػػة يشػػعروف بػػالتوتر والخػػوؼ مػػف الفشػػؿ أو االحسػػاس بعػػدـ الكفػػاءة 
تمػاـ  وتوقع العقاب بؿ تتوقؼ عنػد بعضػيـ القػدرة عمػى االسػتمرار فػي الموقػؼ االختبػاري وا 

 .(3)ره إلى اإلنجاز السيئاالمتحاف األمر الذي يؤدي بدو 
وىػذا يػؤدي إلػػى ىػروب الكثيػػر مػف التالميػذ وتسػػربيـ بصػورة واضػػحة، ومػف ذلػػؾ  

تتضػػػح الحاجػػػة الماسػػػة لمواجيػػػة ىػػػذه المشػػػكمة والحػػػد مػػػف رثارىػػػا بػػػالتفكير فػػػي األسػػػاليب 
 .(2)والفنيات المناسبة لعالجو

اتيجية ( أف سػػػػػػموؾ المعمػػػػػػـ وطريقػػػػػػة التػػػػػػدريس واالسػػػػػػتر 0119ويشػػػػػػير الخالػػػػػػدي )
المستخدمة تؤثر في مسػتو  قمػؽ االمتحػاف لػد  الطالػب والػذي يػنعكس عمػى تحصػيمو وأف 
اسػػتخداـ طرائػػؽ معينػػة واالعتمػػاد عمػػى أسػػاليب خاصػػة فػػي ذلػػؾ مػػف شػػانيا أف تسػػيـ فػػي 

 .  (2)تخفيض مستو  القمؽ لد  الطالب

                                                 

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

 .22، ص0119، 0، العدد9صرية، المجمد دراسات نفسية، رابطة اإلخصائييف النفسييف الم
سػػػيد محمػػػود الطػػػواب، قمػػػؽ االمتحػػػاف والػػػذكاء والمسػػػتو  الدراسػػػي وعالقتيمػػػا بالتحصػػػيؿ االكػػػاديمي  (3)

لطػػػالب الجامعػػػة مػػػف الجنسػػػيف، مجمػػػس النشػػػر العممػػػي، جامعػػػة الكويػػػت، مجمػػػة العمػػػـو االجتماعيػػػة، 
 .091،ص0113، 31المجمة 

مػػػؿ المرتبطػػػة بعػػػادات االسػػػتذكار لػػػد  طػػػالب الجامعػػػة، دراسػػػة مقارنػػػة بػػػيف الصػػػافي، عبػػػد او، العوا (2)
 .42ص 3113المتفوقيف والغير متفوقيف دراسيا ، مجمة كمية التربية، جامعة عيف الشمس، 

االردف -الريمػػػاوي ، محمػػػد عػػػودة، عمػػػـ نفػػػس النمو)الطفولػػػة والمراىقػػػة( ، دار المسػػػيرة لمنشػػػر، عمػػػاف  (2)
 .04،ص3112،

 



 م.م ِإميان حممود ِإدهام                                                                          قلق االمتحان لدى طلبة املرحلة االعدادية     

 455 

 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 

ر التصػػػدي ليػػػذه العوامػػػؿ مػػػف أجػػػؿ وضػػػع الخطػػػط واإلجػػػراءات لعالجيػػػا أو وأوليػػػاء األمػػػو 
 التخفيؼ مف حدتيا عمى األقؿ.

 أهداف البحث:
 ييدؼ البحث إلىب

 التعرؼ عمى مستو  قمؽ االمتحاف لد  طمبة المرحمة االعدادية. -0
التعػػػػرؼ عمػػػػى الفػػػػروؽ ذات الداللػػػػة االحصػػػػائية فػػػػي قمػػػػؽ االمتحػػػػاف لػػػػد  طمبػػػػة  -3

 ية في ضوء متغير الجنس )ذكور، إناث(.المرحمة االعداد

 

 

 حدود البحث:
يتمثػػػؿ البحػػػث بطمبػػػة المرحمػػػة االعداديػػػة لمصػػػؼ الخػػػامس االعػػػدادي فػػػي مركػػػز 

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

اطمعػػػت الباحثػػػة عمػػػى مجموعػػػة مػػػف التعػػػاريؼ لمفيػػػـو قمػػػؽ االمتحػػػاف وفيمػػػا يمػػػي 
 عضيا.عرض لب

 :0666تعريف زهران  -0
ىػػو نػػوع مػػف القمػػؽ المػػرتبط بمواقػػؼ االمتحػػاف حيػػث تثيػػر ىػػذه المواقػػؼ فػػي الفػػرد 
شػػعورا  باالنزعػػاج واالنفعاليػػة وىػػي حالػػة انفعاليػػة وجدانيػػة مكػػدرة تعتػػري الفػػرد فػػي الموقػػؼ 
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ف السابؽ لالمتحاف أو موقؼ االمتحاف ذاتو وتتسـ ىػذه الحالػة بالشػعور بػالتوتر والخػوؼ مػ
 .(0)االمتحاف

 :8112تعريف الضامن  -8
ىػػو االسػػتجابة النفسػػية والفسػػيولوجية التػػي يربطيػػا الفػػرد بخبػػرات االمتحػػاف، فيػػو 
عبػػارة عػػف حالػػة خاصػػة مػػف القمػػؽ العػػاـ الػػذي يتميػػز بالشػػعور العػػالي بػػالوعي بالػػذات مػػع 
ـ االحسػػػاس باليػػػأس الػػػذي يظيػػػر والبػػػا  فػػػي االنجػػػاز المػػػنخفض لالمتحػػػاف وفػػػي كػػػؿ الميػػػا

 .(3)المعرفية واالكاديمية بصفة عامة
 :8112تعريف السايحي  -2

ىو حالة انفعالية وير سارة تصيب الطمبة بسبب ادراكيػـ لموقػؼ االمتحػاف عمػى 
أنػػػػػو مصػػػػػدر لمتيديػػػػػد وتكػػػػػوف مصػػػػػحوبة باضػػػػػطرابات فػػػػػي النػػػػػواحي المعرفيػػػػػة واالنفعاليػػػػػة 

 (.3112والجسمية )سايحي، 
 :8112تعريف سبيمبيرجر  -2

ة فػػي موقػػؼ محػػدد ويتكػػوف مػػف االنزعػػاج واالنفعاليػػة، ويعػػرؼ ىػػو سػػمة شخصػػي
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 

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

و نػػػػوع مػػػػف القمػػػػؽ لػػػػد  بعػػػػض االفػػػػراد الػػػػذيف تنقصػػػػيـ ميػػػػارات أداء االمتحػػػػاف ىػػػػ
ويميموف إلى اعتبار مواقػؼ االمتحػاف تثيػر لػدييـ االنزعػاج واالضػطراب ويعػانوف مػف رىبػة 

 .(2)االمتحاف واالرتباؾ والتوتر أثناء االمتحاف
                                                 

 .17ص ،0111، 0اف، محمد حامد، اإلرشاد النفسي المصغر، عالـ الكتب، القاىرة، مصر، ط زىر  (0)
 .03ص ،3112، الكويت، مكتبة الفالح، 0الضامف، منذر عبدالحميد، االرشاد النفسي، ط ( 3)
 ،3119،  0ط  عمػػػاف االردف، الػػػداىري، صػػػالح حسػػػف، مبػػػادئ الصػػػحة النفسػػػية، دار وائػػػؿ لمنشػػػر،( 2)

 .314ص
ابػػو عػػزب، نائػػؿ ابػػراىيـ، فعاليػػة برنػػامج ارشػػادي مقتػػرح لخفػػض قمػػؽ االختبػػار لػػد  طػػالب المرحمػػة  (2)

 .91ص ،3112الثانوية بمحافظات وزة، الجامعة اإلسالمية، قسـ عمـ النفس 
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وذلػؾ لقمػؽ االمتحػاف فػي اعػداد البحػث  3112وقد تبنت الباحثة تعريؼ ابو عزب 
 العتمادىا عمى المقياس الذي اعده.

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

 التعريف المرحمة االعدادية:
بانيػػػػػا مرحمػػػػػة دراسػػػػػية تقػػػػػع ضػػػػػمف المرحمػػػػػة  0144عرفتيػػػػػا وزارة التربيػػػػػة عػػػػػاـ 
يا ثالثػة سػنوات تيػدؼ الػى ترسػيم مػاتـ اكتشػافو مػف االعدادية بعد المرحمػة المتوسػطة مػدت

قابميات الطمبة وميػوليـ وتمكيػنيـ مػف بمػوغ مسػتو  اعمػى مػف المعرفػة والميػارات مػع تنويػع 
وتعميؽ بعض المبادئ الفكرية والتطبيقية تمييػدا  لمواصػمة الدراسػية الجامعيػة واعػداد لمحيػاة 

 .  (0)العممية واالنتاجية
 اسات السابقةاإلطار النظري والدر 

 النظريات التي فسرت قمق االمتحان
 نظرية التداخل: .0

( وساراسػوف 0193) Mandler & Sarasonنتيجػة لبحػوث مانػدلر وساراسػوف 
( قامػػت 0140-0121) Wine( و وايػػف 0143-0121) Sarason & Allورخػػروف 

لمقمػػؽ  نظريػػة قمػػؽ االمتحػػاف بصػػفة أساسػػية عمػػى نمػػوذج التػػداخؿ ورأت أف التػػأثير الرئيسػػي
فػػػي الموقػػػؼ االختبػػػاري ىػػػػو فػػػي دخػػػوؿ وتػػػػأثير عوامػػػؿ أخػػػر  حيػػػػث ينػػػتج القمػػػؽ العػػػػالي 
اسػػػتجابات ويػػػر مرتبطػػػة بالميػػػاـ المطموبػػػة مثػػػؿب عػػػدـ التركيػػػز والميػػػؿ نحػػػو األخطػػػاء أو 
االستجابات المركزة حوؿ الذات التي تتنافس وتتداخؿ مػع االسػتجابات الضػرورية المرتبطػة 

ا والتػػي ىػػي ضػػرورية لانجػػاز الطيػػب فػػي الموقػػؼ االختبػػاري، وأف بالميػػاـ األساسػػية ذاتيػػ
اآلثػػار السػػيئة لقمػػؽ االمتحانػػات بالنسػػبة لػػحداء فػػي االمتحانػػات قػػد يكػػوف ليػػا تفسػػير يتصػػؿ 

أف التالميذ ذوي القمػؽ العػالي لالمتحػاف يصػبحوف منشػغميف  Wineإذ ير  وايف ، باالنتباه 

                                                 

 .2ص ،0144( لسنة 3وزارة التربية، نظاـ المدارس الثانوية، رقـ )( 0)
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لمرتبطة بالميمػة أو األمػور المرتبطػة بالميػاـ المطموبػة ويقسموف والبا  انتباىـ بيف األمور ا
 .(0)فقط بدرجة أكبر

وتر  ىذه النظرية اف االنتبػاه فػي موقػؼ االمتحػاف مػوزع بػيف اسػتجابات مرتبطػة  
بالميمة المطموبة في الموقؼ االختباري واسػتجابات ويػر مرتبطػة بالميمػة وىػي اسػتجابات 

يات العالية في قمؽ االمتحاف تخصص كميػة قميمػة مػف القمؽ، ففي حالة األفراد ذوي المستو 
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 

تػأثير قمػؽ االمتحػاف عمػى األداء يحػدث فػي  التالميذ، وبالتػالي فنمػوذج التػداخؿ يفتػرض أف
موقػػؼ االمتحػػاف نفسػػو أي أف القمػػؽ فػػي أثنػػاء االمتحػػاف يتػػداخؿ مػػع قػػدرة التمميػػذ عمػػى اف 
يسػػػترجع المعمومػػػات المعروفػػػة لػػػو ويسػػػتخدميا بطريقػػػة جيػػػدة والتعامػػػؿ مػػػع قمػػػؽ االمتحػػػاف 

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

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

تفسػػػػر ىػػػػذه النظريػػػػة قمػػػػؽ االمتحػػػػاف عمػػػػى أسػػػػاس أف الػػػػدوافع المرتبطػػػػة بموقػػػػؼ 
لمناسبة لمموقؼ وقد تػؤدي فػي النيايػة إلػى االمتحاف تعمؿ عمى حث واستثارة االستجابات ا

أداء مرتفػػػػػع وبيػػػػػذا يعمػػػػػؿ القمػػػػػؽ كػػػػػدافع وظيفتػػػػػو اسػػػػػتثارة االسػػػػػتجابات المناسػػػػػبة لموقػػػػػؼ 
 .(2)االمتحاف

التػي تقػـو  Taylor & Spenceويػدعـ ىػذا النمػوذج وجيػة نظػر تػايمور وسػبنس 
مػؿ والنشػاط  وأكػد عمى أساس أف لمقمػؽ خاصػية الػدافع الػذي يوجػو السػموؾ ويػدفع الفػرد لمع

فػي نظريتيمػا لالقمػؽ الػدافعل أف شػعور التمميػذ بػالقمؽ  Taylor & Spenceتيمػور وسػبنس 

                                                 

(1)  Cassady. J.C. The stability of undergraduate students cognitive test anxiety 

levels, practical assessment research and Evaluation (2001), 7 (20). 

 .3صالمصدر السابؽ،  سايحي،  (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 

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

تفسػػػر ىػػػذه النظريػػػة قمػػػؽ االمتحػػػاف عمػػػى أسػػػاس أف شػػػعور التمميػػػذ بػػػالقمؽ يجعمػػػو 
ينشػػػغؿ بقمقػػػو أكثػػػر مػػػف انشػػػغالو باإلجابػػػة عمػػػى أسػػػئمة االمتحػػػاف فيحصػػػؿ عمػػػى درجػػػات 

لنمػػػوذج يعمػػػؿ كمعػػػوؽ لسػػػموؾ التمميػػػذ حيػػػث إنػػػو قػػػد يثيػػػر منخفضػػػة ، والقمػػػؽ حسػػػب ىػػػذا ا
اسػػتجابات مناسػػبة أو ويػػر مناسػػبة لموقػػؼ االمتحػػاف وقػػد يػػؤدي ىػػذا إلػػى انخفػػاض مسػػتو  

التػػي تقػػـو عمػػى أف القمػػؽ  Childأداء التمميػػذ ويسػػتند ىػػذا النمػػوذج إلػػى وجيػػة نظػػر تشػػايمد 
اسػػػتجابات ال عالقػػػة ليػػػا  كحػػػافز فػػػي موقػػػؼ العمػػػؿ قػػػد يثيػػػر اسػػػتجابات مالئمػػػة لمعمػػػؿ أو

 .(3)بالعمؿ
 النظرية السموكية:

يػػػر  السػػػموكيوف أف األفػػػراد يسػػػتخدموف اسػػػتراتيجيات تكيفيػػػة منيػػػا ايجابيػػػة ومنيػػػا 
سمبية لد  تفػاعميـ مػع األوسػاط المحيطػة بيػـ ومػا تفرضػو عمػييـ مػف ضػغوط ومشػكالت، 

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

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

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

                                                 

اسػػماعيؿ، سػػميحة عبػػدالفتاح، أثػػر ممارسػػة انمػػاط مػػف األنشػػطة الرياضػػية عمػػى القمػػؽ كحالػػة وكسػػمة،  (0)
 .931،ص0112المجمة المصرية لمدراسات النفسية في القاىرة،

 .22ص المصدر السابؽ،الصفطي، ( 3)
 .91ص ،المصدر السابؽابو عزب،  (2)
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ىػػػدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ عمػػػى العالقػػػة بػػػيف قػػػدرات التفكيػػػر االبتكػػػاري مػػػف جانػػػب 
وعػػادات االسػػتذكار وقمػػؽ االمتحػػاف مػػف جانػػب أخػػر ويتضػػمف التفكيػػر االبتكػػاري )الطالقػػة 

بػة مػف ( طالبػا  وطال334الفكرية، المرونة التمقائية، االصػالة(، وتكونػت عينػة الدراسػة مػف )
مرحمتػػػػي التعمػػػػيـ الثػػػػانوي العػػػػاـ والجػػػػامعي )كميػػػػة التربيػػػػة والعمػػػػـو واآلداب( بدولػػػػة البحػػػػريف 
واستخداـ الباحث في دراسػتو لجمػع البيانػات اختبػار القػدرة عمػى التفكيػر االبتكػاري ومقيػاس 
عػػػادات االسػػػتذكار وقائمػػػة قمػػػؽ االختبػػػار ولتحميػػػؿ نتػػػائج الدراسػػػة اسػػػتخداـ الباحػػػث تحميػػػؿ 

يف احػػػادي االتجػػػاه واختبػػػار )ت( لمفػػػروؽ بػػػيف المتوسػػػطات ومعامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف التبػػػا
وتوصؿ الباحث إلػى نتػائج لدراسػتو منيػا أف ىنػاؾ ارتبػاط موجػب داؿ احصػائيا  بػيف قػدرات 
التفكير االبتكاري مف جانػب ومتغيػر طػرؽ العمػؿ مػف جانػب أخػر وال توجػد ارتباطػات دالػة 

البتكػػاري مػػف جانػػب ومتغيػػر الرضػػا عػػف المعمػػـ مػػف جانػػب احصػػائيا  بػػيف قػػدرات التفكيػػر ا
أخػػر وال توجػػد ارتباطػػات دالػػة احصػػائيا  بػػيف قػػدرات التفكيػػر االبتكػػاري مػػف جانػػب ومتغيػػري 

 .(0)االنفعالية وقمؽ االختبار مف جانب أخر
( بعنةةوان رأثةةر بعةةض المتايةةرات النفسةةية والديمو رافيةةة عمةة  8110دراسةةة يسةةعادة   .8

 حان لدى طمبة الثانوية العامة في شمال فمسطينر:مستوى قمق االمت
ىدفت ىػذه الدراسػة التعػرؼ إلػى أثػر بعػض المتغيػرات النفسػية والديموورافيػة عمػى 
مسػػتو  قمػػؽ االمتحػػاف لػػد  طمبػػة الثانويػػة العامػػة فػػي شػػماؿ فمسػػطيف فػػي ضػػوء عػػدد مػػف 

انويػة العامػة خػالؿ المتغيرات، وتـ إعداد استبانة لقيػاس مسػتو  قمػؽ الطمبػة مػف امتحػاف الث
( طالػػب وطالبػػة مػػف طمبػػة الثانويػػة العامػػة، 0211االنتفاضػػة، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

وقػػػػد اسػػػػتخدـ الباحػػػػث الختبػػػػار صػػػػحة الفػػػػروض النسػػػػب المئويػػػػة والمتوسػػػػطات الحسػػػػابية 
واالنحرفػات المعياريػة، وتحميػؿ التبػايف األحػادي، ولقػد أظيػرت النتػائج وجػود مسػتو  مرتفػع 

متحػػاف عنػػد الطمبػػة، وكمػػا تبػػيف وجػػود فػػروؽ فػػي متوسػػطات درجػػات قمػػؽ االمتحػػاف لقمػػؽ اال
تعػز  لمتغيػر الجػػنس ولصػالح اإلنػاث ولمتغيػػر التخصػص العممػي لصػػالح العممػي، ولحجػػـ 
العائمػػػة ولصػػػالح العائمػػػة ذات الحجػػػـ الكبيػػػر، ولمترتيػػػب الػػػوالدي ولصػػػالح االبػػػف األصػػػغر، 

                                                 

عبػػػاس، قػػػدرات التفكيػػػر االبتكػػػاري وعالقتيػػػا بعػػػادات االسػػػتذكار وقمػػػؽ االختبػػػار لػػػد  طػػػالب  اديبػػػي،( 0)
 .3110، 2، العدد 3البحريف، مجمة العمـو التربوية والنفسية، المجمد  التعميـ،
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األساسػػػي، ولمسػػػتو  تعمػػػيـ األـ ثػػػـ األساسػػػي ثػػػـ ولمسػػػتوي تعمػػػيـ األب ولصػػػالح المسػػػتوي 
 .(0)الثانوي

( بعنوان رالع قةة بةين دافعيةة اإلنجةاز وقمةق االمتحةان وأثرهةا 8112دراسة يهواش   .2
فةةةي التحصةةةيل فةةةي مةةةادة اإلنجميزيةةةة لةةةدى طمبةةةة المرحمةةةة ا ساسةةةية والثانويةةةة فةةةي 

 محافظة المفرقر:
ف دافعية اإلنجػاز وقمػؽ االمتحػاف حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بي

وأثرىػػا فػػي التحصػػيؿ فػػي مػػادة المغػػة اإلنجميزيػػة لػػد  طمبػػة المرحمػػة األساسػػية والثانويػػة فػػي 
( طالػػػب و 11( طالبػػػا  وطالبػػػة، مػػػنيـ )021محافظػػػة المفػػػرؽ وتألفػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )

المكانيػة،  ( طالبة أخذت مف مدرسػتيف واحػدة لمػذكور واألخػر  لانػاث مػف نفػس البيئػة20)
يػاس قمػؽ االمتحػاف واستخداـ الباحث في دراستو لجمع البيانػات مقيػاس دافعيػة اإلنجػاز ومق

ولتحميػػػػػػؿ نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة اسػػػػػػتخداـ الباحػػػػػػث المتوسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية  ومقيػػػػػػاس التحصػػػػػػيؿ
واالنحرافات المعيارية وتحميػؿ التبػايف الثالثػي وتحميػؿ التبػايف األحػادي وقػد أظيػرت النتػائج 

مؼ مستو  تحصيؿ الطمبة فػي مبحػث المغػة اإلنجميزيػة بػاختالؼ مسػتو  دافعيػتيـ، أنو يخت
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 

 .(3)الصفية ولصالح الصؼ التاسع األساسياالختبار باختالؼ مستوياتيـ 
( فعالية برنامج ارشادي مقترح لخفض قمق االختبةار لةدى 8115دراسة يابو عزب   .2

 ط ب المرحمة الثانوية بمحافظات  زة:
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمػى أثػر بعػض المتغيػرات النفسػية والديموورافيػة عمػى 

( طالػب وطالبػة 21عامة وقد تكونت العينة مػف )مستو  قمؽ االمتحاف لد  طمبة الثانوية ال
                                                 

سػػعادة، جػػودت احمػػد، أثػػر بعػػض المتغيػػرات النفسػػية والديموورافيػػة عمػػى مسػػتو  قمػػؽ االمتحػػاف لػػد  ( 0)
العامػػػة فػػػي شػػػماؿ فمسػػػطيف، مجمػػػة مركػػػز البحػػػوث التربويػػػة، جامعػػػة قطػػػر، الدوحػػػة،  طمبػػػة الثانويػػػة

 .3110قطر،
ىػػػواش، خالػػػد، العالقػػػة بػػػيف دافعيػػػة اإلنجػػػاز وقمػػػؽ االمتحػػػاف وأثرىػػػا فػػػي التحصػػػيؿ فػػػي مػػػادة المغػػػة ( 3)

لتربويػة اإلنجميزية لد  طمبة المرحمة اإلساسية والثانوية فػي محافظػة المفػرؽ، البحػريف، مجمػة العمػـو ا
 .010ص 3112،  4والنفسية، المجمد 
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وقد قاـ الباحث بىعداد مقياس قمؽ االمتحاف. أمػا الوسػائؿ االحصػائية فقػد اسػتخدـ الباحػث 
واختبػار  One Simple T Test (T test)النسػب المئويػة واختبػار التػات البػارمتري 

ة، واختبػػػػار واختبػػػػار شػػػػفيو لممقارنػػػػات البعديػػػػ anova one wayالتبػػػػايف االحػػػػادي 
ويمكوكسػػػوف، واختبػػػار مػػػاف وتنػػػي. وقػػػد أظيػػػر النػػػاتج إلػػػى أف لمبرنػػػامج االرشػػػادي أثػػػر فػػػي 

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

 الهدف:
( 3110اختمفت الدراسات السابقة مف حيػث اليػدؼ، حيػث ىػدفت دراسػة )اديبػي، 

ات التفكيػػر االبتكػػاري مػػف جانػػب وعػػادات االسػػتذكار وقمػػؽ التعػػرؼ عمػػى العالقػػة بػػيف قػػدر 
( إلػى 3110االمتحاف مف جانب أخر ويتضمف التفكير االبتكاري، وىدفت دراسػة )سػعادة، 

التعػرؼ عمػى أثػر بعػض المتغيػرات النفسػػية والديموورافيػة عمػى مسػتو  قمػؽ االمتحػاف لػػد  
( إلػى التعػػرؼ عمػى العالقػػة بػػيف 3112طمبػة الثانويػػة العامػة، بينمػػا ىػدفت دراسػػة )ىػػواش، 

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

أمػػػػا البحػػػػث الحػػػػالي فقػػػػد ىػػػػدؼ إلػػػػى قيػػػػاس قمػػػػؽ االمتحػػػػاف لػػػػد  طمبػػػػة المرحمػػػػة 
االعداديػػػة )الصػػػؼ الخػػػامس(. والتعػػػرؼ عمػػػػى الفػػػروؽ ذات الداللػػػة االحصػػػائية فػػػي قمػػػػؽ 

 الجنس )ذكور، إناث(. االمتحاف لد  الطمبة في ضوء متغير
 ا داة:

اسػػتخدمت الدراسػػات السػػابقة فػػي قيػػاس قمػػؽ االمتحػػاف المقيػػاس الػػذي أعػػده زىػػراف 
(، فػػػي حػػيف اسػػػتخدمت دراسػػػة 3112(، ودراسػػة ىػػػواش )3110( كدراسػػة اديبػػػي )0111)

( استبانة لقياس قمػؽ االمتحػاف كانػت مػف اعػداد الباحػث، وكػذلؾ فػي دراسػة 3110سعادة )
( قاـ الباحث باعداد مقياس لقياس قمؽ االمتحاف, أما البحث الحػالي فقػد 3112ابو عزب )

 (.3112استخدمت الباحثة المقياس الذي اعده ابو عزب )
 الوسائل االحصائية:

                                                 

 .91صالمصدر السابؽ، ابو عزب،  (0)
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تعػػددت الوسػػائؿ االحصػػائية التػػي اسػػتخدمتيا الدراسػػات السػػابقة بحيػػث تناسػػب مػػع 
سػػتخدـ الباحثػػة الوسػػائؿ االحصػػائية كػؿ منيػػا لموصػػوؿ الػػى النتػػائج. امػػا البحػث الحػػالي  ست
 المناسبة لموصؿ الى النتائج لتحقيؽ اىداؼ البحث .

 العينة:
اختمفت احجاـ العينات في الدراسات السابقة التي عرضتيا الباحثػة حيػث تراوحػت 

( طالػب وطالبػة كحػد ادنػى. أمػا البحػث 21( طالب وطالبػة كحػد أعمػى و )0211ما بيف )
( طالب وطالبة مػف طمبػة المرحمػة االعداديػة )الخػامس 011ة مف )الحالي فقد تكونت العين

 االعدادي(.

 إجراءات البحث
 مجتمع البحث:

يتحػػدد مجتمػػع البحػػث بطمبػػة المرحمػػة االعداديػػة فػػي مركػػز محافظػػة نينػػو  لمعػػاـ 
 (.01124والبالغ عددىـ ) 3102-3102الدراسي 

عػػػدد الطالبػػػات  ( طالبػػػا ، فػػػي حػػػيف بمػػػغ9700حيػػػث بمػػػغ عػػػدد الطػػػالب الػػػذكور )
( طالبػػة، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إحصػػائية أخػػذت مػػف شػػعبة التخطػػيط والمتابعػػة 9234اإلنػػاث )

 لمديرية تربية نينو .

 عينة البحث:
تػػـ اختيػػار العينػػة مػػف اربػػع مػػدارس اعداديػػة فػػي محافظػػة نينػػو  وبطريقػػة عمديػػة 

السػػػحب بواقػػػع مدرسػػػتي لمػػػذكور ومدرسػػػتي لانػػػاث ومػػػف ثػػػـ اختيػػػار عينػػػة البحػػػث بطريقػػػة 
( 91( طالػب وطالبػػو بواقػػع )011العشػوائي مػػف مجتمػع البحػػث حيػث بمغػػت العينػة الكميػػة )

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

 افراد عينة البحث
 العدد الجنس اسم المدرسة ت
 82 اناث اعدادية التحرير لمبنات 0
 82 اناث لمبناتثانوية الثورة  8
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 82 ذكور ثانوية الرسالة لمبنين 2
 82 ذكور اعدادية عبد الرحمن الاافقي 2

 011 ذكور واناث المجموع

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

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

 (0)صػػػػػػػػػػدؽ مػػػػػػػػػػد  مالئمػػػػػػػػػػة المقيػػػػػػػػػػاس لقيػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػا اعػػػػػػػػػػد ألجمػػػػػػػػػػويقصػػػػػػػػػػد بال
 (Coheneat, 2003: 334). 

وألجػػؿ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ المقيػػاس اسػػتخدمت الباحثػػة طريقػػة الصػػدؽ الظػػاىري، 
( فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس 3حيػػث قامػػت بعػػرض المقيػػاس عمػػى مجموعػػة الخبػػراء ممحػػؽ )

الحية المقيػػػاس وبنسػػػبة ألخػػػذ ررائيػػػـ حػػػوؿ مػػػد  صػػػالحيتو وقػػػد اجمػػػع الخبػػػراء عمػػػى صػػػ
 %( منيـ.21)

 ثبات المقياس:
يقصػػد بالثبػػات أنػػو لػػو اعيػػد تطبيػػؽ االختبػػار أو المقيػػاس عمػػى نفػػس األفػػراد وفػػي 

 .(3)نفس الظروؼ فأنو يعطي نتائج مقاربة
وقد اعتمدت الباحثة في اسػتخراج الثبػات عمػى طريقػة إعػادة االختبػار فػي حسػاب 

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

 (.1,29نسبة الثبات )

                                                 

(1) Coheneat, Louis, etal. Research methods education, (2003), 5
th
 edition, Roout 

edge folmer for publishing. America  
، 3يت، مكتبة الفػالح لمنشػر والتوزيػع، طابو زينة، فريد كامؿ، اساليب القياس والتقويـ في التربية، الكو  (3)

 .71ص ،0112
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 تطبيق أداة البحث:
بعػػػد اسػػػتكماؿ متطمبػػػات أداة البحػػػث )مقيػػػاس قمػػػؽ االمتحػػػاف( فػػػي صػػػدؽ وثبػػػات، 

 ؽ المقياس عمى أفراد عينة البحث األصمية.قامت الباحثة بتطبي

 الوسائل اإلحصائية:
( SPSSلغػػػػرض معالجػػػػة بيانػػػػات البحػػػػػث تػػػػـ االسػػػػتعانة بالحقيبػػػػة اإلحصػػػػػائية )

 لموصوؿ الى النتائج. 
 عرض النتائج ومناقشتها

 الهدف ا ول: التعرف عم  مستوى قمق االمتحان لدى طمبة المرحمة االعدادية 
تحميػػػػؿ إجابػػػػات العينػػػػة واحتسػػػػاب المتوسػػػػط الحسػػػػابي  ألجػػػػؿ تحقيػػػػؽ اليػػػػدؼ تػػػػـ

( وعنػػػد مقارنتػػػو 20,20277( وبػػػانحراؼ معيػػػاري قػػػدره )307,2111المتحقػػػؽ الػػػذي بمػػػغ )
( باسػتخداـ االختبػار التػائي لعينػة واحػدة تبػيف أف 027بالمتوسط الحسػابي الفرضػي البػالغ )
القيمػػػة التائيػػػة الجدوليػػػة  ( وعنػػػد مقارنتيػػػا مػػػع1,417القيمػػػة التائيػػػة المحسػػػوبة قػػػد بمغػػػت )

( تبػػػيف أف القيمػػة التائيػػػة 11( ودرجػػػة حريػػة )1,19( عنػػد مسػػػتو  داللػػة )0,124البالغػػة )
المحسػوبة أكبػػر مػف القيمػػة التائيػػة الجدوليػة. وتشػػير ىػذه النتيجػػة إلػػى أف افػراد العينػػة لػػدييـ 

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

 ار التائي لداللة مستوى قمق االمتحان لمعينةنتائج االختب

المتوسط الحسابي  العدد
 المتحقق

المتوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (1012عند ي

 داؿ إحصائيا   0,124 1,417 20,20277 027 307,2111 011

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

لتحقيػػؽ اليػػدؼ تػػـ حسػػاب المتوسػػط الحسػػابي لػػدرجات الطمبػػة، وقػػد بمػػغ المتوسػػط 
(، أمػػػػا عنػػػػد 31,23012( وبػػػػىنحراؼ معيػػػػاري )311,2311الحسػػػػابي لػػػػدرجات الػػػػذكور )

( وبػػػػػػػىنحراؼ معيػػػػػػػاري 332,7711اإلنػػػػػػػاث فقػػػػػػػد بمػػػػػػػغ المتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي لػػػػػػػدرجاتيف )
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(، وبعػػد اسػػتخراج القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة باسػػتخداـ االختبػػار التػػائي لعينتػػيف 22,92771)
( وعنػػػػد مقارنتيػػػػا 3,340مسػػػػتقمتيف أظيػػػػرت النتػػػػائج أف القيمػػػػة التائيػػػػة المحسػػػػوبة بمغػػػػت )

( 12يػػة )( ودرجػػة حر 1,19( عنػػد مسػػتو  داللػػة )0,124بالقيمػػة التائيػػة الجدوليػػة البالغػػة )
فقػػد تبػػػيف أف القيمػػػة التائيػػػة المحسػػػوبة أكبػػػر مػػػف القيمػػػة الجدوليػػػة، وتػػػدؿ ىػػػذه النتيجػػػة عػػػف 
وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػائيا  فػػي مسػػتو  قمػػؽ االمتحػػاف تبعػػا  لمتغيػػر الجػػنس ولصػػالح اإلنػػاث، 

 ( يوضح ذلؾ.2والجدوؿ )

 (2الجدول ي
 نتائج االختبار التائي لداللة الفروق تبعًا لمتاير الجنس

 المتوسط الحسابي  العدد لجنسا
االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (1012ي

 86028062 81602811 21 ذكور
دال إحصائيًا لصالح  00654 80840

 22025336 88203311 21 إناث اإلناث

 

 

 التوصيات والمقترحات
 أواًل: التوصيات:

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

 وقدراتو.
االكتشاؼ المبكػر والتػدخؿ االرشػادي المبكػر لمحػاالت التػي تشػير إلػى وجػود مشػكالت  .3

 قديـ المساعدة االرشادية في الوقت المناسب.دراسية في مراحميا األولى، لت
ضػػرورة العمػػؿ عمػػى تزويػػد الطمبػػة بأدلػػة ترشػػدىـ إلػػى كيفيػػة اسػػتثمار الوقػػت وتخطيطػػو  .2

 واالستعداد لالمتحاف، واتباع أساليب فعالة في التعامؿ معو.
 ثانيًا: المقترحات
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لي لمتعػرؼ إجراء دراسة مماثمة لمبحث باسػتخداـ عينػات مختمفػة عػف عينػة البحػث الحػا .0
 عمى مستويات قمؽ االمتحاف لدييـ.

إجػػػراء دراسػػػػة لمتعػػػػرؼ عمػػػػى عالقػػػػة قمػػػؽ االمتحػػػػاف بمتغيػػػػرات أخػػػػر  مثػػػػؿ )المعاممػػػػة  .3
 الوالدية، مفيـو الذات، مستو  الطموح(.

إجػػراء دراسػػة مقارنػػة بػػيف قمػػؽ االمتحػػاف والتحصػػيؿ الدراسػػي لػػد  الطمبػػة فػػي مراحػػؿ  .2
 دراسية مختمفة.

 (0ممحق ي
 االمتحان مقياس قمق

 العبةةةةةارات ت
 الدرجةةةةة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
أشةةةةةعر باالرتبةةةةةاك والتةةةةةوتر عنةةةةةد سةةةةةماعي لكممةةةةةة  0

 امتحان.
     

      أشعر باالرتباك عندما يقرب موعد االمتحان. 8
      ينتابني شعور بعدم الراحة اثناء االمتحان.  2
      رب تقدمي المتحان مهم.أشعر بخيبة االمل ق 2
      أتوقع الفشل بعد تعرضي الختبار ما. 2
      أعاني من التوتر الشديد اثناء فترة االمتحانات. 3
      أشعر أن أدائي سوف يكون سيئًا في االمتحان. 4
      خوفي من الرسوب يعيق ادائي في االمتحان. 5
ي فةةةةةي افكةةةةر فةةةةي النتةةةةةائج المترتبةةةةة عمةةةةة  رسةةةةوب 6

 االمتحانات.
     

      فترة االمتحانات هي من اصعب االوقات لدي. 01
أشعر بسوء ادائي باالمتحانات ر ةم دراسةتي الجيةدة  00

 له.
     

ينتةةابني الشةةك فةةي قةةدرتي عمةة  االجابةةة عةةن بعةةض  08
 اسئمة االمتحان.
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 العبةةةةةارات ت
 الدرجةةةةة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
      أثور  تفه االسباب وقت االمتحانات. 02
فةةةةةةي الةةةةةةتحكم بانفعةةةةةةاالتي وقةةةةةةت  أفقةةةةةةد السةةةةةةيطرة 02

 االمتحانات.
     

      أشعر بالعصبية الزائدة اثناء ادائي ل متحانات. 02
      أرفض المناقشة مع االخرين وقت االمتحانات. 03
      .اشعر بالاضب الشديد اثناء ادائي ل متحانات 04
      تتسم تصرفاتي بالعدوانية وقت االمتحانات. 05
ل عةةةدم ممارسةةةة بعةةةض االنشةةةطة االعتياديةةةة افضةةة 06

 وقت االمتحانات.
     

      اشعر بالحزن الشديد بعد ادائي ل متحانات. 81
اشةةةةةةعر بالممةةةةةةل واالنزعةةةةةةاج الشةةةةةةديد اثنةةةةةةاء فتةةةةةةرة  80

 االمتحانات.
     

اجةةةةد صةةةةعوبة فةةةةي التوافةةةةق بةةةةين متطمبةةةةات االهةةةةل  88
 وتحقيق ر باتي في الدراسة.

     

يريةد   ق والعجز عند محاولتي تنفيذ مااشعر بالضي 82
 االهل مني.

     

اشةةعر بعةةدم الر بةةة فةةي التحةةدث مةةع االخةةرين وقةةت  82
 االمتحانات.

     

      ارفض مقابمة الزائرين اثناء فترة االمتحانات. 82
      احب الجموس بمفردي اثناء فترة االمتحانات. 83
لةةزم ء اشةةعر بفتةةور فةةي ع قةةاتي الشخصةةية مةةع ا 84

 نات.ااثناء فترة االمتح
     

 ةفةةي المناسةةبات االجتماعيةة ةافضةةل عةةدم المشةةارك 85
 اثناء االمتحانات.

     

سةةةةرة وقةةةةت بةةةةالقمق مةةةةن الجةةةةو المتةةةةوتر با  اشةةةةعر  86
 االمتحانات.
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 العبةةةةةارات ت
 الدرجةةةةة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
المسةةةةتمرة مةةةةن  لإللحةةةةاحاشةةةةعر بالضةةةةيق الشةةةةديد  21

 الوالدين عم  المذاكرة.
     

ديد نتيجة االهتمام الزائد بةي مةن اشعر بالضيق الش 20
 الوالدين اثناء االمتحانات.

     

افتقةةةةد لمجةةةةةو االسةةةةةري المناسةةةةةب والمشةةةةةجع عمةةةةة   28
 الدراسة والمذاكرة .

     

      بعدم الراحة في النوم وقت االمتحانات. اشعر 22
      اشعر بالصداع الشديد وقت االمتحان . 22
والبمةةع صةةباح يةةوم اجةةد صةةعوبة فةةي تنةةاول الطعةةام  22

 االمتحان.
     

      تتزايد سرعة ضربات قمبي وقت االمتحان . 23

      اشعر بحالة تعرق شديد وقت االمتحانات  24
      اشعر بالتعب الجسمي العام عند االمتحانات.  25
      اشعر ببرودة شديد  في جسمي اثناء االمتحانات. 26
      ء اداء االمتحان. اشعر بر بة في القيء اثنا 21
اشةةةةعر بالرعشةةةةة والرجفةةةةة فةةةةي يةةةةداي خةةةة ل اداء  20

 االمتحان.
     

      اشعر بتقمص لمعض ت اثناء اداء االمتحان. 28
اشةةعر بةةاالم فةةي مختمةةف منةةاطق جسةةمي فةةي فتةةرة   22

 االمتحانات.
     

      اشعر بجفاف شديد في الحمق اثناء االمتحانات 22
      عم  التركيز وقت االمتحانات. ةالقدر اشعر بعدم  22
يقمقنةةةي حالةةةة النسةةةيان التةةةي تبةةةدو واضةةةحة عنةةةدي   23

 وقت االمتحانات.
     

اثنةاء فتةرة  ةاجد صةعوبة فةي اتخةاذ القةرارات السةميم 24
 االمتحانات.
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 العبةةةةةارات ت
 الدرجةةةةة

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
اجةةةةةةةد صةةةةةةةعوبة فةةةةةةةي اسةةةةةةةتيعاب دروسةةةةةةةي وقةةةةةةةت  25

 االمتحانات.
     

مةة  التفكيةةر السةةميم اجةةد صةةعوبة لةةدي فةةي القةةدرة ع 26
 وقت االمتحان.

     

اشعر بعدم القدرة عم  تذكر بعض المعمومةات وقةت  21
 االمتحان.

     

اشعر بالضةيق لتةداخل بعةض المعمومةات لةدي وقةت  20
 االمتحان.

     

اجةةةةةد صةةةةةعوبة فةةةةةي انتظةةةةةام تفكيةةةةةري اثنةةةةةاء اداء  28
 االمتحان.

     

 (8ممحق ي
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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.  

 


