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   قلق االختبار وعالقته بموضع الضبط والضغوط النفسیة
    التربیةوالتحصیل الدراسي لدي طالبات كلیة

 جامعة حائل بالمملكة العربیة السعودیة
 *هبة اهللا محمد الحسن سالم / د

  

  :اإلطار النظري للدراسة
 مــن  عــدد كبیــرى تعلــیمهم األولــي وحتــي الجامعــة إلــیخــضع الطــالب منــذ مراحــل

ویواجه أكثـر الطـالب هـذه الحـاالت بالحـد الطبیعـي مـن القلـق ، االختبارات والتقییمات
إال أننا نجد بعض الطالب یواجهون هذه االختبارات والتقییمات بالقلق الحـاد ، والتوتر

 & Timothy)(. وبالتـــالي علـــي تقـــدمهم الدراســـي، فیهـــا الـــذي یـــؤثر علـــي أدائهـــم
Donna,1992 .أدرك علماء النفس أهمیة دراسة العالقـة بـین القلـق اتیومنذ الخمسین 

وكشفت كثیر من نتائج الدراسات أن بعض الطالب ینجزون أقل من مستوي ، والتعلم
. اتاالمتحانـقدراتهم الفعلیة في بعض المواقـف التـي تتـسم بالـضغط كمواقـف التقـویم و

 Anxiety Test، قلـــق االختبـــار: وقـــد أطلقـــوا علـــي القلـــق فـــي هـــذه المواقـــف تـــسمیة
ات االمتحانـ نوع من القلـق العـام یظهـر فـي مواقـف معینـة مرتبطـة بىباعتباره یشیر إل

، الـــوحش( راب وتـــوتر الطـــالب فـــي هـــذه المواقـــفالضـــط وذلـــك، والتقــویم بـــصفة عامـــة
١٩٩٨( .  

حالــة انفعالیــة : "قلــق االختبــار بأنــه) Spielberger (1980وقــد عــرف ســبیلبرجر 
صحوبة  أنهــا مواقــف تهدیــد للشخــصیة مــىف التقویمیــة علــقــمؤقتــة ســببها إدراك الموا

تتــداخل مــع التركیــز المطلــوب ، وانــشغاالت عقلیــة ســالبة، بتــوتر وتحفــز وحــدة انفعالیــة
  . "االمتحانمما یؤثر سلبا علي المهام العقلیة والمعرفیة في موقف ، االمتحانأثناء 

مــن القلــق تــصیب حالــة " :قلــق االختبــار بأنــه) ٢٠٠٧(، ویعــرف األخــرس ومحمــد
  . الفرد قبل وأثناء أداء االختبار التحصیلي أو النفسي أو أثناء إجراء مقابلة

خبرة انفعالیة مكدرة أو غیر سـارة یـشعر " :بأنه) ٢٠٠٧( كما عرفه كفافي وسالم 
بها الفرد عندما یتعرض لمثیر مهدد أو مخیف أو عندما یقف في موقف صـراعي أو 
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 أن القلــق ىإلــ Morris et al یــشیر مــوریس ومعــاونوه وفــي هــذا االتجــاه. "إحبــاطي
العناصـر العقلیـة أو : المدرسي یحتوي علـي مكـونین أساسـیین یـشیر األول منهمـا إلـي

وبــالموقف ، واالنــشغال بــالتفكیر بالــذات، توقــع الفــشل: المعرفیــة مــن خبــرة القلــق مثــل
التغیـرات الوجدانیـة : ىوالمكـون الثـاني یـشیر إلـ. وفـي التوابـع المحتملـة للفـشل، الحالي

  )١٩٩٤، السمادوني(. والفسیولوجیة المصاحبة لخبرة الفشل
 مـن أشـكال المخـاوف المرضـیة التـي لهـا بـالغ األثـر ًویعتبر قلق االختبار شـكال

وقــد یوجـد بدرجــة ، اتاالمتحانـعلـي ســلوك الفـرد ونفــسیته خاصـة قــرب أو أثنـاء تأدیــة 
بینمــا ، بــار ویــسمي حینئــذ بــالقلق المعطــلمرتفعــة فیــؤثر علــي حــسن أداء الفــرد لالخت

،  أداء الفـرد فـي االختبـارىا علـًطبیعیا فال یؤثر كثیر المستوي المعتدل منه یعتبر أمرا
  . )١٩٨٧،عبد الخالق( ویسمي حینئذ بالقلق المیسر

وتــشیر نتــائج البحــوث النفــسیة إلــي الــدور الهــام الــذي یــشكله مــستوي القلــق فــي 
والقلــق المــنخفض یعتبــر مــن ، بــین أن كــآل مــن القلــق المرتفــعحیــث ت، األداء واإلنجــاز

فــالقلق المرتفــع یــشل ، المعوقــات التــي تعــوق الطــالب عــن اإلنجــاز وتحقیــق األهــداف
قــدرة صــاحبه عــن التفكیــر والحركــة واألداء العقلــي ككــل ویــؤدي القلــق المــنخفض إلــي 

 مــن الطاقــات الدافعــة أمــا القلــق المتوســط فیعــد، ضــعف الدافعیــة واالهتمــام والالمبــاالة
وفــي هـذا االتجــاه یتــضح لنـا أن العالقــة بــین . )٢٠٠٠، زهـران( ل واألداء واإلنجــازللعمـ

ٕوانمــــا هــــي عالقــــة منحنیــــة " linear" كــــل مــــن القلــــق واألداء لیــــست عالقــــة مــــستقیمة
"curve linear" وبعــد هــذا ،  تحــسن األداء-أي أنــه كلمــا زاد القلــق حتــي حــد معــین

.  الشدیدة من القلـقأي یتدهور األداء بتأثیر من الزیادة، قة عكسیةاألداء تصبح العال
 Yarkesوأول من أشار إلي تلكم العالقة كـل مـن یـركس ودودسـن ). ٢٠٠٠، زهران(

& Dodson  وتعنـي أن مـستوي القلـق عنـدما یكـون معـدوما أو مـنخفض ، ١٩٠٨عام
وعندما یكون ، یة الالزمةیؤدي إلي تثبیط األداء ویضعفه حیث ال تتوفر الطاقة الدافع
وعندما یكون مفرطا في ، مستوي القلق معتدال أو متوسطا فإنه یعد دافعا لألداء الجید

الشدة فإنه یكـون معوقـا لـألداء لترتبـه علـي آثـار عكـسیة تتمثـل فـي اضـطراب التفكیـر 
 )٢٠١١، الكحیمي وآخرون(. تشتیت االنتباه وقلة التركیز وتشویش اإلدراك، وتدهوره
، ار كمــــا ذكــــر األخــــرس ومحمــــدمــــن أهــــم األســــباب التــــي تقــــود لقلــــق االختبــــ و

)٢٠٠٧(:  
  . راءات تزرع الخوف في نفوس الطلبة نظم االختبارات وما یترتب علیها من إج-١
  .  وجود سمة القلق لدي الفرد-٢
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 تعلـــــم الخـــــوف عـــــن طریـــــق النمذجـــــة مـــــن خـــــالل مالحظـــــة ســـــلوك الخـــــوف مـــــن -٣
  . االختبارات لدي اآلخرین

  . عدم االستذكار الجید لالختبار-٤
  .  الضغوط األسریة الممارسة علي الطالب للنجاح والتفوق-٥
  .  خوف الطالب من العقاب-٦
 أسلوب المعلم الخـاطئ فـي التحـدث عـن االختبـار وخلـق خـوف لـدي الطالـب مـن -٧

  . ذلك
التـوتر النفـسي ، أن أهـم مـسببات القلـق) ٢٠١١( وكما ذكرت الكحیمي وآخرون

البیئة القلقـة المـشبعة بعوامـل الخـوف والهـم والوحـدة ، مواقف الحیاة الضاغطة، لشدیدا
  . اضطراب الجو األسري وعدوي القلق من الوالدین، والحرمان وعدم اإلحساس باألمن

والتحـــصیل ، والـــضغوط النفـــسیة،  قلـــق االختبـــار وعالقتـــه بموضـــع الـــضبط-٢
  :الدراسي

إلـي كیفیـة إدراك الفـرد   ,١٩٦Rotterیـشیر مفهـوم موضـع الـضبط عنـد روتـر 
فعنــدما ، أو إدراكـه لعوامــل الـضبط والـسیطرة فـي بیئتـه، لموجهـات األحـداث فـي حیاتـه

 إیجابیة إلـي مدث له من أمور سواء كانت سلبیة أیعزو الفرد إنجازاته وأعماله وما یح
ركــز فــإن هــذا الفــرد ینــدرج تحــت فئــة ذوي م، الحــظ والــصدفة والقــدر وســلطة اآلخــرین

ٕوفـي المقابـل فـإن الفـرد الـذي ینـسب إنجازاتـه واخفاقاتـه وقراراتـه إلـي . التحكم الخـارجي
عبـدا (. جهوده ومثابرته وقدرته الشخصیة فإنه یعتبـر إنـسانا داخلـي الـتحكم أو الـضبط

  )33، ١٩٩٤، وعسكر هللا
 بط الـداخلي هـو أن یعـزوأن موضـع الـض ,١٩٦٣Crandallكما تـري كرانـدال 

،  وفشله إلـي مـصادر داخلیـة مثـل الجهـد الـذي یبذلـه والقـدرة التـي یمتلكهـاالفرد نجاحه
 الفـــرد نجاحـــه وفـــشله إلـــي مـــصادر خارجیـــة مثـــل وأن الـــضبط الخـــارجي هـــو أن یعـــزو

. والحالــــة النفــــسیة أو أي ظــــروف بیئیــــة أخــــري،  والمعلــــماالمتحــــانالحــــظ وصــــعوبة 
  )١٩٩٤، قطامي(

وو الــضبط الخــارجي فــي الحــظ أو أنــه عنــدما یعتقــد ذ) ١٩٩٣(وتــري الــشرنوبي 
مثــل ، الــصدفة أو قــوة اآلخــرین ومــدي تــأثیر هــذه األشــیاء علــیهم وعلــي مــا یحــدث لهــم

الء األفراد تقل ثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم علي تحقیق ما یریدون ویفتقدون القدرة علـي ؤه
أمــا ذوو ، ممــا یزیــد مــن درجــة القلــق والتــوتر لــدیهم، تكــوین صــورة واضــحة للمــستقبل
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ٕلــضبط الــداخلي فیعتقــدون أن قــدراتهم وامكانــاتهم هــي التــي تــؤثر فــي مجریــات أمــور ا
 االعتمــاد الممــا یــدفعهم إلــ، حیــاتهم أكثــر مــن تــأثیر قــوة اآلخــرین أو الــصدفة أو الحــظ

وبالتــالي یــشعرون ، فیـؤدي بهــم إلــي الثقـة بــالنفس، علـي ذواتهــم فــي تحقیـق مــا یریــدون
  . قلق لدیهمباألمن وعدم التوتر ویقل مستوي ال

 تـــشیر دراســـة مـــوریس وآخـــرون، فـــي إطـــار العالقـــة بـــین وجهـــة الـــضبط والقلـــق
٢٠٠٣Muris, etal,  إلـي وجـود ارتبـاط بـین المعتقـدات المرتبطـة بالـضبط والكفـاءة ،

ومــن ثــم تــشیر ، وهــذه المعتقــدات بــدورها تــرتبط بــشكل دال بــأعراض القلــق واالكتئــاب
وفـي . معتقدات في التنبؤ بأعراض القلق واالكتئابالنتائج إلي إمكانیة استخدام تلك ال

 أشارت النتائج إلي أن من یعـانون مـن اضـطرابات ٢٠٠٣Alvaradoدراسة الفارادوا 
كمــا .  یحـصلون علــي درجـات أقــل علــي مقیـاس روتــر لوجهـة الــضبطواالكتئــابالقلـق 

  ١٩٧٩توصلت دراسة روبرت وتامبا 
 Robert &Tampa  ،الـتحكم الخـارجيهـون نحـو  یتجاًإلـي أن األفـراد األعلـى قلقـ

. )٢٠٠٦، البنــا(. أمــا األشــخاص األقــل درجــة فــي القلــق یتجهــون نحــو الــتحكم الــداخلي
أن  )٢٠٠٦(البنـاالمذكور فـي  Klein & Keller,1995 كما أوضحت دراسة كلین وكلر

تبط موجبـــا مـــع األداء وجهــة الـــضبط كمتغیـــر انفعــالي وشـــكل مـــن أشـــكال الدافعیــة یـــر
وأنه یأتي ، من المتغیرات الهامة التي تؤثر في التحصیل األكادیمي للطالبنه إحیث 

  . كثاني منبئ بالتحصیل بعد القدرة
أســفرت النتــائج عــن وجــود تــأثیرات غیــر مباشــرة ذات ) ٢٠٠٦(وفــي دراســة للبنــا
 االمتحــان الـشفوي وقلـق االمتحـانعلـي قلـق ) خـارجي-داخلـي(داللـة لموضـع الـضبط 

 دالـة بـین ارتباطیـةإلـي وجـود عالقـة ) ٢٠١١(ت دراسة إسماعیل ركما أشا. التحریري
ــــضبط ادرجــــ ــــق ودرجــــاتهن علــــي قائمــــة وجهــــة ال ــــة القل ــــي قائمــــة حال ــــات عل ت الطالب

 ارتباطیـةإلـي وجـود عالقـة ) ٢٠١١( وأكدت نتـائج دراسـة مـساعدة. )خارجیة-داخلیة(
رتفعــي الــذكاء ســالبة دالــة إحــصائیا بــین قلــق االختبــار ومركــز الــضبط لــدي الطلبــة م

ــــصالح الطلبــــة ذوي مركــــز الــــضبط الخــــارجي ــــةوعــــدم وجــــود عالقــــة ، ل  دالــــة ارتباطی
كما توصلت . إحصائیا بین قلق االختبار ومركز الضبط لدي الطلبة منخفضي الذكاء

 موجبـــة بـــین ارتباطیـــةإلـــي وجـــود عالقـــة ) ٢٠٠٥(دراســـة عبـــد القـــادر وممـــدوح كامـــل 
 سالبة بین وجهة ارتباطیةووجود عالقة ، ادیميوجهة الضبط الداخلیة والتحصیل األك
  . الضبط الخارجیة والتحصیل األكادیمي
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 أن معظـــم الدراســـات العربیـــة واألجنبیـــة )١٩٩٤(ویـــشیر ســـلیمان ومحمـــد نبیـــل 
تؤكــد علــي أن األفــراد ذوي الــضبط الــداخلي أقــل قلقــا ویتمیــزون بخــصائص شخــصیة 

 رجي أعلـــي قلقــا ویظهـــرون مفهومـــافــي حـــین أن ذوي الـــضبط الخــا، ٕمتوافقــة وایجابیـــة
ومثـابرتهم ، سلبیا عن الذات وأقل توافقا من الناحیة النفـسیة واالجتماعیـة وأقـل طموحـا

ـــائج الدراســـات الـــسابقة وجـــود . ودافعیـــتهم لإلنجـــاز منخفـــضة وتالحـــظ الباحثـــة مـــن نت
وأنـه كلمـا كـان موضـع ، وقلـق االختبـار) خارجیـة-داخلیة(عالقة مابین وجهة الضبط 

وكلمـــا كـــان موضـــع الـــضبط داخلـــي ، ضبط خـــارجي ارتفـــع مـــستوي قلـــق االختبـــارالـــ
  . انخفض قلق االختبار

منذ الخمسینیات أدرك علماء النفس أهمیة دراسة العالقة بین الضغوط النفسیة و
وكــشفت كثیــر مــن نتــائج الدراســات النقــاب علــي أن . وقلــق االختبــار ومــستوي األداء

وي قدراتهم الفعلیة في بعض المواقـف التـي تتـسم بعض الطالب ینجزون أقل من مست
بالضغوط والتقویم كمواقف االختبارات وأطلقوا علي القلق في هذه المواقف تسمیة قلق 
االختبار باعتباره یشیر إلي نوع من القلق العام الذي یظهر في مواقف معینة مرتبطة 

ذه المواقف یشعرون بمواقف االختبارات والتقویم بصفة عامة حیث نجد الطالب في ه
  )٢٠٠٣،الضامن(. بالتوتر والضیق

ویتعرض األفراد في جمیع مراحل حیاتهم إلي مواقـف ضـاغطة ومـؤثرات شـدیدة 
جــد أن طلبــة الجامعــات لیــسوا فــي ون. مــن مــصادر عدیــدة كالبیــت والعمــل والمجتمــع

انبها ي عن هذه الظروف والمواقف الحیاتیة والصراعات إذ أن الحیاة الجامعیة بجوأمن
یتعرض لها الطلبة األكادیمیة واالجتماعیة والنفسیة والسلوكیة تمثل مصادر للضغوط 

  . )١٥٨، ١٩٩٩، حسین والزیوت(. في هذه المرحلة
، واألحـداث، تلـك المواقـف" :الضغوط النفسیة بأنهـا) ٢٠١٠( وتعرف أبو حبیب

ه والتـي قـد وتعتـرض تحقیـق بعـضا مـن أهدافـ، والصعوبات التي تواجه وتربك الطالـب
، وقــد تكــون هــذه الــضغوط أســریة، تــؤثر ســلبا علــي درجــة توافقــه النفــسي واالجتمــاعي

  . "انفعالیة ونفسیة، دراسیة، سیاسیة، اقتصادیة
إلي أن كل مرحلـة عمریـة لهـا خـصائص ) ١٩٧٧(Kisker  وقد أشار كیسكر 

ممیــزة ومواقــف ضــاغطة وأن طلبــة الجامعــات یعــانون مــن مواقــف ضــاغطة وأزمــات 
والمنافـسة مـن ،  والعالقات مـع الـزمالء واألسـاتذةاتاالمتحانعدیدة تتمثل في مواجهة 

والتعامـل مـع مقتـضیات البیئـة الجامعیـة وأنظمتهـا ، أجل النجـاح والمـشكالت العاطفیـة
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أیــضا نجــد صـراع الطلبــة مــع . وقوانینهـا ومــا تفرضـه مــن قیــود علـي حــركتهم وحـریتهم
ومحاولة ، والتخطیط للمستقبل، هو وافد و أصیل وماه الصراع القیمي بین ما، اآلباء

أن الــضغوط التــي یواجهــا ) ١٥، ٢٠٠٠( وكمــا ذكــر عــوض. تأكیــد الــذات وتحقیقیهــا
ومجتمعه تمثل مـؤثرات ال یمكـن تجاهلهـا أو  طالب الجامعة سواء في أسرته وجامعته

ــــستطع الفــــرد مواجهتهــــا والتكیــــف معهــــا كانــــت بدایــــة لكثیــــر، إنكارهــــا ــــم ی  مــــن فــــإن ل
  . واالكتئاباالضطرابات النفسیة كالقلق 

إلــي أن هنــاك عالقــة ) ١٩٨٥(Persons & Rao وقــد توصــل بیرســون ورو 
  . واالكتئابموجبة بین شدة الضغوط والقلق 

كما أشارت عدد من الدراسات التي أجریت علي الطلبة الجامعیین فـي الوالیـات 
 واالكتئــابض للــضغوط النفــسیة المتحــدة إلــي أن هنــاك عالقــة موجبــة بــین شــدة التعــر

. وأن مستوي األعراض كان لدي اإلناث أعلي منه لدي الذكور، والقلق وشدة الغضب
)American Psychiatric Association,1987( ,)Zimmerman, 1987(  
,)Posenthal,etal,2000( .كمـــا وجـــد كـــل مـــن میدفیـــدوفا  Medovedova )١٩٩٥ (

 وكــــــــومبس وآخــــــــرون) ١٩٩٠( Allgood قــــــــودوال) ١٩٩٧( Mchughومــــــــاك هــــــــف 
Compass & etal) وأكثــر تعرضــا للــضغوط وأكثــر ، أن اإلنــاث أكثــر قلقــا) ١٩٨٠

  . اكتئابا
كما حاولت بعض الدراسات تحدید أسالیب أو عملیات تحمل الضغوط والتكیف 

علـي أســلوبین مــن أســالیب  )١٩٩٢ (Martin & etalفقــد أكــد مـارتن وآخــرون . معهـا
  : همامواجهة الضغوط

وتتمثل ، emotional coping strategiesاالنفعالیة في المواجهة   االستراتیجیات-١ 
فـــــي ردود انفعالیـــــة فـــــي مواجهـــــة المواقـــــف الـــــضاغطة مثـــــل الغـــــضب والتـــــوتر 

  .واالنزعاج والقلق والیأس
وتتمثــل  coping strategies cognitive  اإلسـتراتیجیات المعرفیــة فــي المواجهــة-٢ 

ونالحـظ أن . ر وتقویم الموقف والتحلیل المنطقي والنشاط العقلـيفي إعادة تفسی
القلــق أحــد إســتراتیجیات مواجهــة الــضغوط ممــا یعنــي أن هنــاك عالقــة مــا بــین 

  . القلق والضغوط النفسیة
لـدي ناشـئي كـرة القـدم ) ٢٠٠٢(وفي الدراسات العربیة نجد دراسة شحاتة بمصر

 موجبــــة ودالــــة بــــین ارتباطیــــة عالقــــة بمحافظــــة المنیــــا والتــــي أظهــــرت نتائجهــــا وجــــود
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توصـلت نتائجهـا ) ٢٠١٥(وفي دراسة خنیش بالجزائر. الضغوط النفسیة والقلق كحالة
  . االمتحانإلي وجود عالقة طردیة ذات داللة بین الضغوط النفسیة وقلق 

ممــا ســبق تــري الباحثــة تأكیــد البحــوث علــي وجــود عالقــة بــین القلــق والــضغوط 
 أن الباحثــة لــم إال.  والــضغوط النفــسیة خاصــةاالختبــارین قلــق ومــا بــ، النفــسیة عامــة

 . علمها-تجد بحوث تشیر إلي عدم وجود عالقة بین هذین المتغیرین حسب
  :قلق االختبار وعالقته بالتحصیل الدراسي

 اسـتمرارأساسـیا فـي  اًأن التحـصیل الدراسـي یلعـب دور)١٩٩٦(یري أنور عیسي
فهــو األهــم فــي انتقــال الطالــب مــن صــف ، لتعلیمیــةعملیــة الــتعلم فــي جمیــع المراحــل ا

باإلضــافة إلـي أنـه العامــل الحاسـم فـي تحدیــد ، ومـن مرحلـة تعلیمیــة إلـي أخـري، آلخـر
التخصــصات التــي یطمــح إلیهــا الطــالب وأســرهم وذلــك لمــا تعكــسه هــذه التخصــصات 

  . واقتصادیة من مكانة اجتماعیة
درجــــة :"لدراســــي بأنــــهالتحــــصیل ا) ٢٠٠٢(ویعــــرف صــــالح الــــدین أبــــو عــــالم 

االكتساب التي یحققها الفرد أو مستوي النجاح الذي یحرزه أو یصل إلیـه فـي مـادة أو 
 :بأنـــه) ١٩٩٦( كمـــا عرفـــه محمـــد الحـــافظ حمیـــدة. "مجـــال تعلیمـــي أو تـــدریبي معـــین

المستوي الذي یصل إلیه الطالب في كل المواد الدراسیة المقررة ویقاس هذا المـستوي "
ات أو االختبـارات وأعمـال االمتحانـ التي یتحصل علیها الطالب فـي بمجموع الدرجات

  . في نهایة العام الدراسي، السنة
، )Hunsley, 1985( علي مستوي الدراسات األجنبیة فقد كـشفت دراسـة هنـسلي 

أن الطلبــة الــذین لــدیهم قلــق امتحــان مرتفــع كــان ، بكنــدا  Waterloo بجامعــة ووترلــوو
 & Sarson ١٩٥٧وفـــي دراســـة سارســـون ومنـــدلر. للغایـــةأدائهـــم األكـــادیمي ســـیئا 

Mendler ،وتبین ، قاما باستقصاء عالقة القلق بالقدرة علي األداء لدي طلبة المدارس
لهما أن أداء الطلبة من ذوي القلق العادي أو المعتـدل أفـضل مـن ذوي القلـق المرتفـع 

ـــــراهیم( أو المـــــنخفض ـــــن. )١٩٧٨، مرســـــي إب فـــــي دراســـــة لـــــه ) Allen,1970( وأشـــــار أل
بالوالیات المتحدة األمریكیة أن الطلبة من ذوي القلق المرتفع تكون مهارات االستذكار 

كمـــا وجـــد أن حالـــة ، لـــدیهم ضـــعیفة مقارنـــة بالطلبـــة ذوي القلـــق العـــادي أو المـــنخفض
القلق ترتفع لدي الطالب من ذوي سمة قلق مرتفعة أكثر من الطـالب ذوي سـمة قلـق 

  . منخفضة
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حول العالقة بین قلـق ) Culler&Holahan,1980( كولر وهول هانوفي دراسة 
دلـــت نتائجهـــا علـــي أن تحـــصیل الطلبـــة ذوي القلـــق ، االختبـــار والتحـــصیل األكـــادیمي

وفــي دراســة تحلیلیــة بعدیــة . علــي عكــس الطلبــة ذوي القلــق المــنخفض، المرتفــع متــدن
meta-analysis االختبار تأثیرات  دراسة أكدت نتائجها علي أن لقلق ٥٦٢تم تحلیل

. االمتحـــانســـلبیة علـــي التحـــصیل الدراســـي ویتـــسبب فـــي األداء الـــسیئ للطالـــب علـــي 
)Neville,etal,1995( . كمــا أوضــحت دراســة هنــسليHunsley)إلــي أن قلــق ) ١٩٨٥

  . االختبار العالي یرتبط باألداء السیئ في االختبار
ببغـداد أن ) ١٩٨٩(فقد كشفت دراسة آل یحي ، وعلي مستوي الدراسات العربیة

ــ وأنــه كلمــا زادت درجــة ، ق االختبــار والتحــصیل الدراســي قــويمعامــل االرتبــاط بــین قل
كمــا أكــدت دراســة الــوحش . االمتحــانانخفــاض درجــة الطالــب فــي  القلــق زاد احتمــال

علــي وجــود فــروق دالــة إحــصائیا فــي التحــصیل الدراســي بــین الطلبــة ) ١٩٩٨( بــالیمن
 و ذوي قلـــق االختبـــار المتوســـط لـــصالح الطلبـــة ذوي قلـــق ذوي قلــق االختبـــار المرتفـــع

إلي أن مـستوي قلـق ، )١٩٩٤(وتوصلت دراسة إسماعیل باألردن . االختبار المتوسط
بمعنـي كلمـا زاد أحـدهما ، االختبار یتناسـب عكـسیا مـع مـستوي التحـصیل عنـد األفـراد

إلـي وجــود ) ١٩٨٥(وأظهـرت دراسـة الكحیمــي بالمملكـة العربیـة الـسعودیة . قـل اآلخـر
أي كلمــا زاد القلــق أنخفــض ،  داللــة بــین القلــق ومــستوي التحــصیلعالقــة عكــسیة ذات

لــدي طالبــات جامعــة الملــك ســعود ) ١٩٩٢(ودلــت نتــائج دراســة الطریــري. التحــصیل
وفي دراسـة أجرتـه .  والمعدل التراكمياالختباروجود عالقة ذات داللة سلبیة بین قلق 

لیـــة التربیـــة بـــالجوف أظهـــرت نتائجهـــا عـــدم وجـــود علـــي طالبـــات ك) ٢٠٠٥(النـــصیر 
  . عالقة ذات داللة بین قلق االختبار والتحصیل الدراسي

 االختبارتالحظ الباحثة من أغلب نتائج الدراسات وجود عالقة عكسیة بین قلق 
بـین القلــق ) ســلبیة( ن العالقــة العكـسیةیمـن البـاحث كثیــر والتحـصیل الدراسـي وقــد فـسر

اس أن القلــق یــشكل حالــة مــن التــوتر الــشامل التــي تــصیب الفــرد والتحــصیل علــي أســ
وتــؤثر فــي العملیــات العقلیــة كاالنتبــاه والتفكیــر والتركیــز والتــذكر والتــي مــن متطلبــات 

 وبالتـالي فـإن حالـة التـوتر هـذه تـؤثر فـي تحـصیل الطالـب تـأثیرا االمتحـانالنجـاح فـي 
  . سلبیا

  :أهمیة الدراسة
حالیـــة فیمـــا الحظتـــه الباحثـــة مـــن خـــالل عملهـــا بكلیـــة تتمثـــل أهمیـــة الدراســـة ال 

 – نسبة التوتر الشدید والخـوف بـین الطالبـات ارتفاعمن ،  جامعة حائل-التربیة بنات
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ووجـدت الباحثـة دراسـة تناولـت . اتاالمتحانـبكافة مستویاتهم وتخصصاتهم أثناء فترة 
ســـي لـــدي طالبـــات  والتخـــصص األكـــادیمي والمـــستوي الدرااالختبـــارالعالقـــة بـــین قلـــق 

 تناولــت متغیــرات الدراســة - فــي حــدود علمهــا-ولكــن لــم تجــد دراســة ، جامعــة حائــل
ومــن هنــا جــاءت أهمیــة هــذه الدراســة لمعرفــة عالقــة قلــق االختبــار بموضــع . الحالیــة
جامعــة -لــدي طالبــات كلیــة التربیــة، والتحــصیل الدراســي ،والــضغوط النفــسیة ،الــضبط

  . حائل
  :أهداف الدراسة
 ،ذه الدراســـــة إلـــــي معرفـــــة قلـــــق االختبـــــار وعالقتـــــه بموضـــــع الـــــضبطهـــــدفت هـــــ

كمـا . جامعـة حائـل-والتحصیل الدراسـي لـدي طالبـات كلیـة التربیـة ،والضغوط النفسیة
  :تهدف للتحقق من أربعة فروض رئیسیة هي

 طردیـة دالـة إحـصائیا بـین قلـق االختبـار وموضـع الـضبط ارتباطیـةتوجد عالقة  ) 1(
  .  جامعة حائل-ت كلیة التربیةالخارجي لدي طالبا

والـضغوط النفـسیة   طردیة دالة إحصائیا بین قلق االختبـارارتباطیة توجد عالقة  )2(
  .  جامعة حائل-لدي طالبات كلیة التربیة

عكــــسیة دالــــة إحــــصائیا بــــین قلــــق االختبــــار والتحــــصیل  ارتباطیــــةتوجــــد عالقــــة  ) 3(
  . ل جامعة حائ-الدراسي لدي طالبات كلیة التربیة

یوجــــد تفاعــــل دال إحــــصائیا بــــین مــــستویات قلــــق االختبــــار ومــــستویات موضــــع  ) 4(
الـــضغوط النفـــسیة علـــي التحـــصیل الدراســـي لـــدي  الـــضبط الخـــارجي ومـــستویات

  .  جامعة-طالبات كلیة التربیة
  :التعریفات اإلجرائیة لمصطلحات الدراسة

ي مقیـاس قلـق مجمـوع الـدرجات التـي تحـصل علیهـا الطالبـة فـ هو :قلق االختبار
والدرجــة المنخفــضة تــدل   مــستوي القلــقارتفــاع فالدرجــة المرتفعــة تــدل علــي االختبــار

  . علي تدني مستوي القلق
هـو مجمـوع الـدرجات التـي تحـصل علیهـا  ): داخلـي-خـارجي( موضع الضبط

ـــي، الطالبـــة فـــي مقیـــاس موضـــع الـــضبط موضـــع الـــضبط  فالدرجـــة المرتفعـــة تـــدل عل
  . یة تدل علي موضع الضبط الداخليالخارجي والدرجة المتدن
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هو مجموع الدرجات التي تحصل علیها الطالبة في مقیاس  :الضغوط النفسیة 
الــــضغوط النفــــسیة   مــــستويارتفــــاعفالدرجــــة المرتفعــــة تــــدل علــــي ، الــــضغوط النفــــسیة

  . والدرجة المتدنیة تدل علي تدني مستوي الضغوط النفسیة
 الفــصلي لمختلــف المقــررات الدراســیة هــو المعــدل التراكمـي :التحــصیل الدراســي

  . للطالبات من واقع السجالت األكادیمیة الرسمیة
  :حدود الدراسة

مـن ) البكـالوریوس(حددت عینـة هـذه الدراسـة بطالبـات الدرجـة الجامعیـة األولـى 
وال تــشمل غیــرهن مــن ، ن وتخصــصاتهنمــستویاتهكلیــة التربیــة بجامعــة حائــل بكافــة 

كمـــا تتحــدد زمنیـــا بالفـــصل الدراســـي ،  األخــرى فـــي الكلیـــةطالبــات الـــدرجات الجامعیـــة
  . م٢٠١٤/٢٠١٥الموافق ،  هـ١٤٣٥/١٤٣٦األول من العام الجامعي 

  :ٕمنهج الدراسة واجراءاتها
  .  للوصول لغایات الدراسة الحالیة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي

  :عینة الدراسة
 جامعــة -طالبــات كلیــة التربیــة بنــاتیتكـون المجتمــع األصــلي لهــذه الدراســة مــن 

قـسم علـم الـنفس : طالبـة مـوزعین كـاآلتي) ٥٩١٥(ویبلغ العدد الكلي للطالبات ، حائل
) ٧٣٣(وقــسم التربیــة الفنیــة ، طالبــة) ٩٩٥(وقــسم التربیــة الخاصــة ، طالبــة) ١٣٢٨(

، طالبة) ٢٣٣(وقسم الصفوف األولیة ، طالبة) ١٠٠٣(وقسم ریاض األطفال ، طالبة
وبطریقـة . طالبـة) ٦٥٢(وقسم التدبیر المنزلي ، طالبة) ٩٧١( الثقافة اإلسالمیة وقسم

ومــن ثــم تطبیــق ، مــن العــدد الكلــي لكــل قــسم% ٥العینــة الطبقیــة العــشوائیة تــم اختیــار 
) ٢٥١(وتــم الحــصول علــي ، طالبــة) ٢٩٧(أدوات الدراســة علــي العینــة الكلیــة وقــدرها 

) ١(ویوضــــح الجــــداول . ســــتبانةا )٢٩٢ (ســــتبانة فقــــط مكتملــــة البیانــــات مــــن أصــــلا
  :خصائص أفراد الدراسة
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  )١(جدول 
  األخرىأهم خصائص عینة الدراسة تبعا للتخصص وبعض المتغیرات 

عدد  )التخصص(القسم 
 الطالبات

النسبة 
 %المئویة

المستوي 
 الدراسي

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 %المئویة

  %٨. ٤ ١٢ ١ %٨. ٤ ١٢ صفوف أولیة
 %٨. ٤ ١٢ ٢ %٣. ٢٠ ٥١ تربیة خاصة
 %٢. ٥ ١٣ ٣ %٤. ١٢ ٣١ ثقافة إسالمیة

 %٤. ٤ ١١ ٤ %٠. ١٠ ٢٥ تغذیة-إقتصاد منزلي
 %٠. ٦ ١٥ ٥ %٨. ٦ ١٧ فنیة-إقتصاد منزلي

 %٩. ١٣ ٣٥ ٦ %٥. ١٩ ٤٩ ریاض أطفال
 %٨. ٥٥ ١٤٠ ٧ %٣. ٢٦ ٦٦ علم نفس
 %٢. ٥ ١٣ ٨ %١٠٠ ٢٥١ المجموع
 %٠. ١٠٠ ٢٥١    المجموع

  : الدراسةأدوات
 : الدراسة أدوات لجمع المعلومات شملتهذهاستخدمت الباحثة في 

  :االختبار قلق مقیاس سارسونل -1
أعـــد هـــذا المقیـــاس عـــالم الـــنفس األمریكـــي سارســـون ویتكـــون فـــي األصـــل مـــن  

  :من أربع عوامل للقلق وهيمكونة ، عبارة)٤٢(
  ، األعراض الفسیولوجیة-١ 
  ، والفزعاالنزعاج -٢ 
  ، المعرفي السلوكياالرتباك -٣ 
  . ) سالبةانفعاالت( االنفعالي اضطراب -٤ 

ـــي بعـــض المحكمـــین مـــن ذوي   )٤ (اســـتبعاد تـــم االختـــصاصوبعـــد عرضـــه عل
عبـارة  )٣٨(وبذلك أصـبح یتكـون مـن . )ال أوافق بشدة(  الوزن الرابعواستبعادعبارات 

  . وثالث أوزان
  :راسون لقلق االختبار المعدلالدراسة األولیة االستطالعیة لمقیاس سا

لمعرفــة الخــصائص القیاســیة للفقــرات بمقیــاس قلــق االختبــار لــدى طالبــات كلیــة 
فقــرة ) ٣٨(قامــت الباحثــة بتطبیــق صــورة المقیــاس المكونــة مــن ، التربیــة جامعــة حائــل

تـــم اختیارهـــا بالطریقـــة الطبقیـــة ، طالبـــة) ٦٠(علـــى عینـــة أولیـــة اســـتطالعیة حجمهـــا 
وبعد تصحیح االستجابات قامت الباحثة برصد ، جتمع الدراسة الحالیةالعشوائیة من م
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ومـــن ثـــم قامـــت الباحثـــة بإســـتخراج البیانـــات ، ٕالـــدرجات وادخالهـــا فـــي الحاســـب اآللـــي
  :اآلتیة

  :الصدق العاملي
قامــت ، لمعرفــة الــصدق العــاملي لمقیــاس قلــق االختبــار بمجتمــع الدراســة الحالیــة

فقــرة ) ٣٦(فبینــت نتــائج هــذا اإلجــراء تــشبع ، ي الكــشفيالباحثــة بــإجراء التحلیــل العــامل
أي أن هنـاك فقـرتین اثنتـین لـم ، )أبعـاد فرعیـة(من فقرات المقیـاس علـى أربعـة عوامـل 

ولهـذا قـررت ، )٤)(٣(وهمـا الفقرتـان ، تتشبعا على أي عامل من هذه العوامل األربعة
وبهــذا القــرار یــصل هــذا ، الباحثــة حــذف هــاتین الفقــرتین حــذفا نهائیــا مــن هــذا المقیــاس

فقــرة فقــط بمجتمــع الدراســة ) ٣٦(وهــي صــورة تتكــون مــن ، المقیــاس لــصورته النهائیــة
  . الحالیة

  :صدق االتساق الداخلي للفقرات
لمعرفــة صــدق اتــساق الفقــرات مــع الدرجــة الكلیــة ألبعادهــا الفرعیــة بمقیــاس قلــق 

امـل ارتبـاط بیرسـون بـین قامـت الباحثـة بحـساب مع، االختبار بمجتمع الدراسة الحالیـة
، درجــات كــل فقــرة مــع الدرجــة الكلیــة للمقیــاس الفرعــي الــذي تقــع تحتــه الفقــرة المعنیــة

  :والجدول التالي یوضح نتائج هذا اإلجراء
  معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلیة للمقاییس الفرعیة) ٢(جدول 

  )٦٠=ن (ة بمقیاس قلق االختبار عند تطبیقه بمجتمع الدراسة الحالی 
األعراض الفسیولوجیة 

 االمتحانلقلق 
االرتباك المعرفي   والفزعاالنزعاج

 والسلوكي
اضطراب االنفعالي 

 )انفعاالت سالبة(
 االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند
٦  .496 ١  .362 ٢  .512 ٥  .562 
٨  .472 ١٠  .551 ٩  .626 ٧  .592 
١٣  .569 ١٥  .755 ١٢  .624 ١١  .512 
١٩  .593 ١٦  .717 ١٤  .511 ٢٣  .599 
٢٦  .719 ٢٠  .653 ١٧  .646 ٢٨  .632 
٣٤  .687 ٢٢  .525 ١٨  .708 ٣٠  .588 

  ٢٥  .721 ٢١  .647 ٣١  .640 
  ٢٦  .634 ٢٤  .665 ٣٦  .653 
  ٢٩  .553 ٣٥  .600 ٣٨  .558 
  ٣٢  .702 ٣٧  .611   
  ٣٣  .685     

تالحـظ الباحثـة مـن الجـدول الـسابق أن معـامالت ارتباطـات جمیـع الفقـرات دالـة 
لهذا قررت الباحثة عدم حذف أي فقرة أخرى من هذا ، )٠.٠٥(ًإحصائیا عند مستوى 
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، وبهـذا القـرار یـصل هـذا المقیـاس لـصورته النهائیـة بمجتمـع الدراسـة الحالیـة، المقیاس
تع جمیعها بصدق عـاملي وصـدق اتـساق وهي تتم، فقرة) ٣٦(وهي صورة تتكون من 

  . داخلي جید بمجتمع الدراسة الحالیة
  :الثباتمعامالت 

 لمعرفــة الثبـــات للــدرجات الكلیـــة لألبعــاد الفرعیـــة بمقیــاس قلـــق االختبــار فـــي صـــورته 
قامــــت الباحثــــة بتطبیــــق ، فقــــرة بمجتمــــع الدراســــة الحالیــــة) ٣٦(النهائیــــة المكونــــة مــــن 

، یرمان بـــراون علـــى بیانـــات العینـــة األولیـــة االســـتطالعیةمعـــادلتي ألفـــا كرونبـــاخ وســـب
  :ّفبینت نتائج هذا اإلجراء النتائج المعروضة بالجدول التالي

  نتائج معامالت الثبات للدرجات) ٣(جدول 
  قلق االختبار عند تطبیقه مجتمع الدراسة الحالیة  الكلیة لألبعاد الفرعیة بمقیاس

 تمعامل الثبا عدد المقاییس الفرعیة
 س ـ ب )ألفا كرونباخ( الفقرات 

 788.  822.  ٦ االمتحاناألعراض الفسیولوجیة لقلق 
 843.  895.  ١١  والفزعاالنزعاج

 825.  884.  ١٠ االرتباك المعرفي والسلوكي
 816.  863.  ٩ )انفعاالت سالبة(اضطراب االنفعالي 

 943.  965.  ٣٦ الدرجة الكلیة لقلق االختبار 
أن جمیـع معـامالت الثبـات لـدرجات جمیـع ،  الباحثة مـن الجـدول الـسابقتالحظ

األمـــر الـــذي یؤكـــد مالئمـــة هـــذا ) ٧٨. ٠(األبعــاد وللدرجـــة الكلیـــة للمقیـــاس أكبـــر مـــن 
فقرة لقیاس قلق االختبار عند تطبیقه ) ٣٦(المقیاس في صورته النهائیة والمكونة من 

  . بمجتمع الدراسة الحالیة
  مقیاس موضع الضبط

أعــدت الباحثـــة هــذا المقیـــاس مـــستعینة فــي ذلـــك بمقیـــاس ولــیم جـــیمس لموضـــع 
منها تقـیس الـضبط الخـارجي )٣٠(، عبارة )٦٠(الضبط والذي یتكون في األصل من 

 مـــن اًقنینـــه علـــي البیئـــة الـــسودانیة مكونـــوأصـــبح بعـــد تعدیلـــه وت. عبـــارة دخیلـــة)٣٠(و
  . عبارة تقیس الضبط الخارجي)٢٨(

  :ستطالعیة لمقیاس موضع الضبط الدراسة األولیة اال
لمعرفة الخصائص القیاسیة للفقرات بمقیـاس موضـع الـضبط لـدى طالبـات كلیـة 

فقــرة ) ٢٨(قامــت الباحثــة بتطبیــق صــورة المقیــاس المكونــة مــن ، التربیــة جامعــة حائــل
تـــم اختیارهـــا بالطریقـــة الطبقیـــة ، طالبـــة) ٦٠(علـــى عینـــة أولیـــة اســـتطالعیة حجمهـــا 
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وبعد تصحیح االستجابات قامـت الباحثـة برصـد ، تمع الدراسة الحالیةلعشوائیة من مج
  :ومن ثم قامت الباحثة باآلتي، ٕالدرجات وادخالها في الحاسب اآللي

  :صدق االتساق الداخلي للفقرات
لمعرفــة صــدق اتــساق الفقــرات مــع الدرجــة الكلیــة بمقیــاس موضــع الــضبط عنــد 

حثــة بحــساب معامــل ارتبــاط بیرســون بــین قامــت البا، تطبیقــه بمجتمــع الدراســة الحالیــة
والجــــدول التـــالي یوضــــح نتــــائج هــــذا ، درجـــات كــــل فقــــرة مــــع الدرجـــة الكلیــــة للمقیــــاس

  :اإلجراء
  معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلیة) ٤(جدول 

  )٦٠=ن (عند تطبیقه بمجتمع الدراسة الحالیة  بمقیاس موضع الضبط
  االرتباط البند االرتباط دالبن االرتباط البند االرتباط البند
١ . 336 ٨ . 481 ١٥ . 393 ٢٢ . 582 
٢ . 361 ٩ . 623 ١٦ . 489 ٢٣ . 474 
٣ . 503 ١٠ . 438 ١٧ . 527 ٢٤ . 625 
٤ . 486 ١١ . 410 ١٨ . 607 ٢٥ . 426 
٥ . 571 ١٢ . 609 ١٩ . 353 ٢٦ . 453 
٦ . 612 ١٣ . 417 ٢٠ . 549 ٢٧ . 493 
٧ . 447 ١٤ . 599 ٢١ . 477 ٢٨ . 428 

تالحـــظ الباحثـــة مـــن الجـــدول الـــسابق أن جمیـــع معـــامالت االرتباطـــات لجمیـــع 
ولهذا قررت الباحثـة عـدم حـذف أي فقـرة ، )٠.٠٥(ًالفقرات دالة إحصائیا عند مستوى 

فقـــرة هـــي ) ٢٨(وبهـــذا القـــرار تكـــون صـــورة المقیـــاس المكونـــة مـــن ، مــن هـــذا المقیـــاس
وهـــي صـــورة تتمتـــع جمیـــع فقراتهـــا ، مـــع الدراســـة الحالیـــةنفـــسها صـــورته النهائیـــة بمجت

  بصدق اتساق داخلي جید بمجتمع الدراسة الحالیة
  :معامالت الثبات

 لمعرفة الثبات للدرجات الكلیة بمقیاس موضع الضبط في صورته المكونة مـن 
قامـــت الباحثـــة بتطبیـــق معـــادلتي ألفـــا كرونبـــاخ ، فقـــرة بمجتمـــع الدراســـة الحالیـــة) ٢٨(

ّفبـــــین هـــــذا اإلجـــــراء النتـــــائج ، وســـــبیرمان بـــــراون علـــــى بیانـــــات العینـــــة االســـــتطالعیة
  :المعروضة بالجدول التالي
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  نتائج معامالت الثبات مع الدرجة الكلیة) ٥(جدول 
  بمقیاس موضع الضبط بمجتمع الدراسة الحالیة

 معامل الثبات عدد المقیاس
 س ـ ب )ألفا كرونباخ( فقراتال 

 741 . 911 . ٢٨ الدرجة الكلیة لموضع الضبط
أن جمیــع معــامالت الثبــات للدرجــة الكلیــة ، تالحــظ الباحثــة مــن الجــدول الــسابق

األمـــر الـــذي یؤكـــد مالئمـــة هـــذا المقیـــاس فـــي صـــورته ) ٧٤١. ٠(للمقیـــاس أكبـــر مـــن 
 كلیـــة التربیـــة بمجتمـــع فقـــرة لقیـــاس موضـــع الـــضبط لـــدى طالبـــات) ٢٨(المكونـــة مـــن 

  . الدراسة الحالیة
  :مقیاس الضغوط النفسیة

بالجامعــة  أعــد هــذا المقیــاس كــل مــن نبیــل كامــل دخــان وبــشیر إبــراهیم الحجــاز
 عوامــل للـضغوط النفــسیة ةعبـارة مكونــة مـن أربعـ )٦٠(ویتكــون مـن ، غـزة-اإلسـالمیة

  ،اقتصادیةضغوط -٢    ،واجتماعیةضغوط أسریة  -١ :وهي
  .)مشكالت التوافق( ضغوط شخصیة-٤     ،وط دراسیة أكادیمیة ضغ-٣ 

  :الدراسة األولیة االستطالعیة لمقیاس الضغوط النفسیة
لمعرفة الخصائص القیاسیة للفقرات بمقیاس الضغوط النفسیة لدى طالبات كلیة 

فقــرة ) ٦٠(قامــت الباحثــة بتطبیــق صــورة المقیــاس المكونــة مــن ، التربیــة جامعــة حائــل
تـــم اختیارهـــا بالطریقـــة الطبقیـــة ، طالبـــة) ٦٠(نـــة أولیـــة اســـتطالعیة حجمهـــا علـــى عی

وبعد تصحیح االستجابات قامـت الباحثـة برصـد ، لعشوائیة من مجتمع الدراسة الحالیة
  :ومن ثم قامت الباحثة باآلتي، ٕالدرجات وادخالها في الحاسب اآللي

  :الصدق العاملي
قامـــت ، فـــسیة بمجتمـــع الدراســـة الحالیـــةلمعرفـــة الـــصدق العـــاملي لمقیـــاس الـــضغوط الن

فقــرة ) ٥٤(فبینــت نتــائج هــذا اإلجــراء تــشبع ، الباحثــة بــإجراء التحلیــل العــاملي الكــشفي
فقــرات لــم ) ٦(أي أن هنــاك ، )أبعــاد فرعیــة(مــن فقــرات المقیــاس علــى أربعــة عوامــل 

 )٧( )١(وهـي الفقـرات التـي أرقامهـا ، تتشبع على أي عامل مـن هـذه العوامـل األربعـة
ولهذا قـررت الباحثـة حـذف هـذه الفقـرات حـذفا نهائیـا مـن هـذا ، )٢٩)(٢١)(٢٠)(١٠(

وهــي صــورة تتكــون مــن ، وبهــذا القــرار یــصل هــذا المقیــاس لــصورته النهائیــة، المقیــاس
  . فقرة فقط بمجتمع الدراسة الحالیة) ٥٤(
  



  والتحصیل الدراسي قلق االختبار وعالقته بموضع الضبط والضغوط النفسیة
  جامعة حائل بالمملكة العربیة السعودیة- لدي طالبات كلیة التربیة 

  

 

٣٤٤

  :صدق االتساق الداخلي للفقرات
یة ألبعادها الفرعیة بمقیاس الضغوط لمعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكل

قامــت الباحثــة بحــساب معامــل ارتبــاط بیرســون بــین ، النفــسیة بمجتمــع الدراســة الحالیــة
، درجــات كــل فقــرة مــع الدرجــة الكلیــة للمقیــاس الفرعــي الــذي تقــع تحتــه الفقــرة المعنیــة

  :والجدول التالي یوضح نتائج هذا اإلجراء
  مع الدرجة الكلیة للمقاییس الفرعیةمعامالت ارتباط الفقرات ) ٦(جدول 
  )٦٠=ن (بمقیاس الضغوط النفسیة بمجتمع الدراسة الحالیة  

ضغوط أسریة 
 واجتماعیة

  ضغوط دراسیة ضغوط اقتصادیة
 أكادیمیة

  ضغوط شخصیة 
 )مشكالت التوافق(

 االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند
٣ . 507 ١١ . 655 ٩ . 357 ٢ . 435 
٨ . 627 ١٢ . 811 ٢٢ . 423 ٤ . 329 
١٨ . 453 ١٣ . 697 ٢٣ . 508 ٥ . 496 
٣٠ . 430 ١٤ . 744 ٢٤ . 379 ٦ . 419 
٣١ . 795 ١٥ . 716 ٢٥ . 506 ٢٨ . 532 
٣٢ . 558 ١٦ . 640 ٢٦ . 345 ٣٥ . 595 
٣٣ . 734 ١٧ . 495 ٢٧ . 507 ٣٨ . 511 
٣٤ . 679 ١٩ . 685 ٤١ . 492 ٣٩ . 457 
٣٦ . 542 ٥٢ . 471 ٤٢ . 612 ٤٠ . 417 
٣٧ . 602   ٤٤ . 514 ٤٦ . 458 
٤٣ . 682   ٤٥ . 632 ٥٠ . 436 
٥٣ . 576   ٤٧ . 522 ٥٥ . 487 
٥٤ . 564   ٤٨ . 623 ٥٨ . 609 
٥٦ . 727   ٤٩ . 477 ٥٩ . 560 
٥٧ . 643   ٥١ . 512 ٦٠ . 590 

ابق أن جمیـــع معـــامالت االرتباطـــات لجمیـــع تالحـــظ الباحثـــة مـــن الجـــدول الـــس
ولهذا قررت الباحثـة عـدم حـذف أي فقـرة ، )٠.٠٥(ًالفقرات دالة إحصائیا عند مستوى 

وبهـذا القـرار یـصل هـذا المقیـاس لـصورته النهائیـة بمجتمـع الدراسـة ، من هـذا المقیـاس
تتمتــع جمیعهــا بــصدق عــاملي وصــدق ، فقــرة) ٥٤(وهــي صــورة تتكــون مــن ، الحالیــة

  . تساق داخلي جید بمجتمع الدراسة الحالیةا
  :معامالت الثبات

 لمعرفــة الثبــات للــدرجات الكلیــة بمقیــاس الــضغوط النفــسیة فــي صــورته النهائیــة 
قـام الباحـث بتطبیـق معـادلتي ألفـا ، فقرة في مجتمع الدراسـة الحالیـة) ٥٤(المكونة من 
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ّفبـین هـذا اإلجـراء النتـائج ، كرونباخ وسبیرمان براون على بیانات العینة االسـتطالعیة
  :المعروضة بالجدول التالي

  نتائج معامالت الثبات لألبعاد الفرعیة والدرجة الكلیة) ٧(جدول 
  بمقیاس الضغوط النفسیة بمجتمع الدراسة الحالیة

 معامل الثبات عدد المقاییس الفرعیة
 س ـ ب )ألفا كرونباخ( الفقرات 

 885 . 911 . ١٥ ضغوط أسریة واجتماعیة
 909 . 895 . ٩ ضغوط اقتصادیة

 866 . 858 . ١٥ ضغوط دراسیة أكادیمیة
 862 . 855 . ١٥ )مشكالت التوافق(ضغوط شخصیة 

 904 . 951 . ٥٤ الدرجة الكلیة للضغوط النفسیة
أن جمیـع معـامالت الثبـات لـدرجات جمیـع ، تالحظ الباحثة مـن الجـدول الـسابق

األمـــر الـــذي یؤكـــد مالئمـــة هـــذا ) ٨٥. ٠(اس أكبـــر مـــن األبعــاد وللدرجـــة الكلیـــة للمقیـــ
فقرة لقیاس الضغوط النفسیة بمجتمع ) ٥٤(المقیاس في صورته النهائیة والمكونة من 

  . الدراسة الحالیة
  :درجات التحصیل الدراسي

المعــدل التراكمــي الفــصلي لمختلــف المقــررات الدراســیة مــن واقــع الــسجالت األكادیمیــة 
  الرسمیة للطالبة

 :ائج الدراسة ومناقشتهانت
 طردیة دالة إحصائیا بین قلـق ارتباطیةتوجد عالقة " :ومناقشة نتیجة الفرض األول

  . " جامعة حائل-لدي طالبات كلیة التربیة وموضع الضبط الخارجي االختبار
  نتیجة معامل االرتباط العزمي لبیرسون) ٨(جدول 

  الضبط الخارجيلمعرفة داللة االرتباط بین قلق االختبار وموضع 
  )٢٥١=ن( جامعة حائل حیث- لدي طالبات كلیة التربیة

قیمة معامل  أبعاد قلق االختبار
االرتباط مع موضع 

 الضبط الخارجي

قیمة 
 االحتمال

 االستنتاج

 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **526 . االمتحاناألعراض الفسیولوجیة لقلق 
 جد عالقة ارتباط طردي دالةتو 001 . **584 .  والفزعاالنزعاج

 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **580 . االرتباك المعرفي والسلوكي
 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **503 . )انفعاالت سالبة(اضطراب االنفعالي 

 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **589 . الدرجة الكلیة لقلق االختبار 
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الدراســة فــي الجــدول أعــاله أن قیمــة معامــل االرتبــاط بــین األبعــاد تظهــر نتــائج 
وهـــي قیمـــة دالـــة ) .٥٨٩(الكلیـــة لقلـــق االختبـــار وموضـــع الـــضبط الخـــارجي قـــد بلغـــت

 طردیــة دالــة ارتباطیــةممــا یثبــت وجــود عالقــة ) ٠.٠٥(إحــصائیا عنــد مــستوي داللــة 
  . إحصائیا بین قلق االختبار وموضع الضبط الخارجي

التـي أشـارات إلـي  Alvarado 2003 ة هذه الدراسة مع دراسة الفارادواتفقت نتیج
أن مــن یعــانون مــن القلــق واالكتئــاب یحــصلون علــي درجــات أقــل علــي مقیــاس روتــر 

وهـــذا یعنـــي ضـــمنا أن ذوي الـــضبط الخـــارجي یعـــانون مـــن ، لوجهـــة الـــضبط الـــداخلي
 ١٩٧٩Robertكمـــا اتفقـــت مـــع دراســـة روبـــرت وتامبـــا . ارتفـــاع مـــستوي القلـــق لـــدیهم

&Tampa ،أمـا األشـخاص ، في أن األفراد األعلى قلقا یتجهون نحو التحكم الخـارجي
  . )٢٠٠٦، البنا(، األقل درجة في القلق یتجهون نحو التحكم الداخلي

 سـالبة ارتباطیـةإلـي وجـود عالقـة ) ٢٠١١( نتائج دراسة مـساعدة كما اتفقت مع
 لــدي الطلبــة مرتفعــي الــذكاء لــصالح دالــة إحــصائیا بــین قلــق االختبــار ومركــز الــضبط

وكــذلك اتفقــت مــع دراســة عبــد القــادر وممــدوح . الطلبــة ذوي مركــز الــضبط الخــارجي
 موجبـة بـین ارتباطیـةفي نتائج دراستهما التي أشارت إلي وجود عالقـة ) ٢٠٠٥(كامل

 سالبة بین وجهة ارتباطیةووجود عالقة ، وجهة الضبط الداخلیة والتحصیل األكادیمي
) ٢٠١١(كمــا أكــدت نتــائج دراســة إســماعیل . ط الخارجیــة والتحــصیل األكــادیميالــضب

 دالة بین درجت الطالبات علي قائمة حالة القلق ودرجـاتهن ارتباطیةإلي وجود عالقة 
أسـفرت النتـائج ) ٢٠٠٦(وفي دراسة للبنا. )خارجیة-داخلیة(علي قائمة وجهة الضبط 

علــي ) خــارجي-داخلــي(موضــع الــضبط عــن وجــود تــأثیرات غیــر مباشــرة ذات داللــة ل
  .  التحریرياالمتحان الشفوي وقلق االمتحانقلق 

ولـــم توجـــد دراســـات علـــي حـــسب علـــم الباحثـــة اختلفـــت نتائجهـــا مـــع نتـــائج هـــذه 
بـــین المعتقـــدات المرتبطـــة  وتعـــزي الباحثـــة هـــذه النتیجـــة إلـــي وجـــود ارتبـــاط. الدراســـة

.  بشكل دال بأعراض القلق واالكتئابوهذه المعتقدات بدورها ترتبط، بالضبط والكفاءة
) ١٩٩٤( كمــا أن معظــم الدراســات العربیــة واألجنبیــة كمــا ذكــر ســلیمان ومحمــد نبیــل

تأكــد علــي أن األفــراد ذوي الــضبط الــداخلي أقــل قلقــا ویتمیــزون بخــصائص شخــصیة 
 فــي حـــین أن ذوي الـــضبط الخــارجي أعلـــي قلقــا ویظهـــرون مفهومـــا، ٕمتوافقــة وایجابیـــة

ومثـابرتهم ، لذات وأقل توافقا من الناحیة النفـسیة واالجتماعیـة وأقـل طموحـاسلبیا عن ا
وترجـع الباحثـة ذلـك إلـي أن موضـع الـضبط یقـوم بـدور . ودافعیتهم لإلنجـاز منخفـضة

تجه الفرد لالعتماد علـي ذاتـه افإذا كان موضع الضبط داخلي ، البعد الدافعي للسلوك
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وبالتـالي یـشعر بـاألمن وعـدم التـوتر ، النفسفـي تحقیـق مـا یریـد فیـؤدي بـه إلـي الثقـة بـ
أمــا إذا كــان موضـع الــضبط خــارجي أعتقــد الفــرد فــي الحــظ ، ویقـل مــستوي القلــق لدیــه

یزیــد مــن درجــة القلــق ممــا ، والــصدفة فتقــل ثقتــه بنفــسه وبقدرتــه علــي تحقیــق مــا یریــد
  . والتوتر لدیه

دیــة دالـــة توجــد عالقــة ارتباطیـــه طر" :عــرض ومناقـــشة نتیجــة الفـــرض الثـــاني
 جامعـــة -لـــدي طالبـــات كلیـــة التربیـــة قلـــق االختبـــار والـــضغوط النفـــسیة ًإحـــصائیا بـــین

  . "حائل
نتیجة معامل االرتباط العزمي لبیرسون لمعرفة داللة االرتباط بین قلق ) ٩(جدول 

  )٢٥١=ن (االختبار والضغوط النفسیة لدى طالبات كلیة التربیة ـ جامعة حائل
أبعاد الضغوط 

 النفسیة
قیمة معامل  أبعاد قلق االختبار

 االرتباط
قیمة 
 االحتمال

 االستنتاج

 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **488 . األعراض الفسیولوجیة
 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **497 .  والفزعاالنزعاج

 باط طردي دالةتوجد عالقة ارت 001 . **458 . ارتباك معرفي سلوكي
 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **452 . اضطراب االنفعالي 

ضـــــــــــغوط أســـــــــــریة 
 واجتماعیة

 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **505 . الدرجة الكلیة للقلق
 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **429 . األعراض الفسیولوجیة

 قة ارتباط طردي دالةتوجد عال 001 . **427 . اإلنزعاج والفزع
 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **372 . ارتباك معرفي سلوكي
 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **369 . اضطراب االنفعالي 

 ضغوط اقتصادیة

 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **424 . الدرجة الكلیة للقلق
 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **315 . األعراض الفسیولوجیة

 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **306 .  والفزعاالنزعاج
 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **326 . ارتباك معرفي سلوكي
 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **324 . اضطراب االنفعالي 

ضـــــــــغوط دراســـــــــیة 
 أكادیمیة

 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **338 . الدرجة الكلیة للقلق
 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **421 . األعراض الفسیولوجیة

 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **461 .  والفزعاالنزعاج
 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **452 . ارتباك معرفي سلوكي

 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **433 . نفعالي اضطراب اال

ضـــــغوط شخـــــصیة 
 )مشكالت التوافق(

  توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **474 . الدرجة الكلیة للقلق
 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **518 . األعراض الفسیولوجیة

  طردي دالةتوجد عالقة ارتباط 001 . **530 .  والفزعاالنزعاج
 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **505 . ارتباك معرفي سلوكي
 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **496 . اضطراب االنفعالي 

الدرجـــــــــــــة الكلیـــــــــــــة 
 للضغوط النفسیة

 توجد عالقة ارتباط طردي دالة 001 . **547 . الدرجة الكلیة للقلق
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ــ اط بــین األبعــاد تظهــر نتــائج الدراســة فــي الجــدول أعــاله أن قیمــة معامــل االرتب
وهــي قیمــة ) .٥٤٧( الكلیــة لقلــق االختبــار واألبعــاد الكلیــة للــضغوط النفــسیة قــد بلغــت

 طردیة دالة ارتباطیةمما یثبت وجود عالقة ) ٠.٠٥(دالة إحصائیا عند مستوي داللة 
  . إحصائیا بین قلق االختبار والضغوط النفسیة

) ١٩٨٥ (Persons & Raoمـع دراسـة بیرسـون ورو  اتفقـت نتیجـة هـذه الدراسـة
اتفقـت  كما. التي أشارات إلي وجود عالقة موجبة بین شدة الضغوط والقلق واالكتئاب

مـع عــدد مــن الدراســات التــي أجریــت علــي الطلبــة الجــامعیین فــي الوالیــات المتحــدة أن 
هنـــاك عالقـــة موجبـــة بـــین شـــدة التعـــرض للـــضغوط النفـــسیة واالكتئـــاب والقلـــق وشـــدة 

. ألعــــــراض كــــــان لــــــدي اإلنــــــاث أعلــــــي منــــــه لــــــدي الــــــذكوروأن مــــــستوي ا، الغــــــضب
)American Psychiatric Association, 1987( ,)Zimmerman, 1987(, 
)Posenthal,etal,2000( . كما اتفقت بصورة غیر مباشرة مع دراسة كل من میدفیدوفا

Medovedova)١٩٩٥ ( ومــاك هــفMchugh)١٩٩٧ (وال قــود Allgood )١٩٩٠ (
وأكثـر تعرضـا ، أن اإلنـاث أكثـر قلقـا) ١٩٨٠( Compass & etal وكـومبس وآخـرون
كما حاولت بعض الدراسات تحدید أسالیب أو عملیات تحمل . ًاكتئاباللضغوط وأكثر 

علـــــي )١٩٩٢ (Martin&etalفقـــــد أكـــــد مـــــارتن وآخـــــرون . الـــــضغوط والتكیـــــف معهـــــا
  :أسلوبین من أسالیب مواجهة الضغوط هما

وتتمثل ، emotional coping strategies في المواجهة االستراتیجیات االنفعالیة -١ 
فـــــي ردود انفعالیـــــة فـــــي مواجهـــــة المواقـــــف الـــــضاغطة مثـــــل الغـــــضب والتـــــوتر 

  .واالنزعاج والقلق والیأس
 وتتمثل coping strategies cognitive  اإلستراتیجیات المعرفیة في المواجهة-٢

ونالحـظ أن . لنشاط العقلـيفي إعادة تفسیر وتقویم الموقف والتحلیل المنطقي وا
القلــق أحــد إســتراتیجیات مواجهــة الــضغوط ممــا یعنــي أن هنــاك عالقــة مــا بــین 

  . القلق والضغوط النفسیة
 مـــع دراســـة شـــحاتة اتفقـــتوفـــي الدراســـات العربیـــة نجـــد نتـــائج هـــذه الدراســـة قـــد 

التـي أظهـرت نتائجهـا وجـود " لدي ناشئي كرة القـدم بمحافظـة المنیـا ) ٢٠٠٢( بمصر
كمـــا اتفقــت مـــع .  موجبــة ودالـــة بــین الـــضغوط النفــسیة والقلـــق كحالــةارتباطیـــةقــة عال

التــي توصــلت نتائجهــا إلــي وجــود عالقــة طردیــة ذات  )٢٠١٥(دراســة خنــیش بــالجزائر
  . االمتحانداللة بین الضغوط النفسیة وقلق 
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إلــي أن كــل مرحلــة عمریــة لهــا خــصائص ) ١٩٧٧(Kiskerوقــد أشــار كیــسكر 
اغطة وأن طلبــة الجامعــات یعــانون مــن مواقــف ضــاغطة وأزمــات ممیــزة ومواقــف ضــ

والمنافسة مـن  األساتذةو، والعالقات مع الزمالء، اتاالمتحانعدیدة تتمثل في مواجهة 
والتعامل مع مقتـضیات البیئـة الجامعیـة وأنظمتهـا ، والمشكالت العاطفیة، أجل النجاح

أیــضا نجــد صـراع الطلبــة مــع . وقوانینهـا ومــا تفرضـه مــن قیــود علـي حــركتهم وحـریتهم
ومحاولة ، والتخطیط للمستقبل، هو وافد هو أصیل وما الصراع القیمي بین ما، اآلباء

أن الــضغوط التــي یواجهــا ) ١٥، ٢٠٠٠( وكمــا ذكــر عــوض. تأكیــد الــذات وتحقیقیهــا
ومجتمعه تمثل مـؤثرات ال یمكـن تجاهلهـا أو  طالب الجامعة سواء في أسرته وجامعته

ــــستطع الفــــرد مواجهتهــــا والتكیــــف معهــــا كانــــت بدایــــة لكثیــــر مــــن فــــإن، إنكارهــــا ــــم ی  ل
  . االضطرابات النفسیة كالقلق واالكتئاب

ممــا ســبق تــري الباحثــة تأكیــد البحــوث علــي وجــود عالقــة بــین القلــق والــضغوط 
وما بین قلق االختبار والضغوط النفسیة خاصة وتعزي السبب إلـي أن ، النفسیة عامة

 النفـسیة وأن الـضغط النفـسي مـسبب للقلقكمـا أشـارت كثیـر مـن كلیهما من اإلضرابات
إال أن الباحثـــة لـــم تجـــد بحـــوث تـــشیر إلـــي عـــدم وجـــود عالقـــة بـــین هـــذین . الدراســـات
  . كما تشیر الباحثة إلي قلة توفر البحوث في هذا المجال، المتغیرین

توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه عكـــسیة دالـــة  ":عـــرض ومناقـــشة نتیجـــة الفـــرض الثـــاني
 جامعــة -لــدي طالبــات كلیــة التربیــة ًئیا بــین قلــق االختبــار والتحــصیل الدراســيإحــصا
  . "حائل

  ) ١٠(جدول 
نتیجة معامل االرتباط العزمي لبیرسون لمعرفة داللة االرتباط بین قلق االختبار 

  )٢٥١= ن (والتحصیل الدراسي لدى طالبات كلیة التربیة ـ جامعة حائل 
ل قیمة معام أبعاد قلق االختبار

االرتباط مع 
 التحصیل الدراسي

قیمة 
 االحتمال

 االستنتاج

األعـــــــــــراض الفـــــــــــسیولوجیة لقلـــــــــــق 
 االمتحان

 توجد عالقة ارتباط عكسي دالة 001 . 187 .-

 توجد عالقة ارتباط عكسي دالة 001 . **241 .-  والفزعاالنزعاج
 الةتوجد عالقة ارتباط عكسي د 001 . **249 .- االرتباك المعرفي والسلوكي

انفعـــــــاالت (اضـــــــطراب االنفعـــــــالي 
 )سالبة

 توجد عالقة ارتباط عكسي دالة 011 . *144 .-

 توجد عالقة ارتباط عكسي دالة 001 . **224 .- الدرجة الكلیة لقلق االختبار 
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تظهــر نتــائج الدراســة فــي الجــدول أعــاله أن قیمــة معامــل االرتبــاط بــین األبعــاد 
وهي قیمة دالـة إحـصائیا ) -.٢٢٤( لدراسي قد بلغتالكلیة لقلق االختبار والتحصیل ا

 عكسیة دالة إحصائیا بین ارتباطیةمما یثبت وجود عالقة ) ٠.٠٥(لة عند مستوي دال
  . قلق االختبار والتحصیل الدراسي

  نتیجــة هــذه الدراســة مــع دراســة هنــسلياتفقــتعلــي مــستوي الدراســات األجنبیــة 
)Hunsley,1985( ، بجامعــة ووترلــووWaterlooأن الطلبــة الــذین لــدیهم قلــق ،  بكنــدا

 ١٩٥٧ وفي دراسة سارسون ومندلر. امتحان مرتفع كان أدائهم األكادیمي سیئا للغایة
Sarson & Mendler ، قامــا باستقــصاء عالقــة القلــق بالقــدرة علــي األداء لــدي طلبــة

ن وتبــین لهمــا أن أداء الطلبــة مــن ذوي القلــق العــادي أو المعتــدل أفــضل مــ، المــدارس
) Allen,1970( وأشــار ألــن )١٩٧٨، مرســي إبــراهیم(. ذوي القلــق المرتفــع أو المــنخفض

فــي دراســـة لـــه بالوالیـــات المتحـــدة األمریكیــة أن الطلبـــة مـــن ذوي القلـــق المرتفـــع تكـــون 
كما ، مهارات االستذكار لدیهم ضعیفة مقارنة بالطلبة ذوي القلق العادي أو المنخفض

 الطـالب مـن ذوي سـمة قلـق مرتفعـة أكثـر مـن الطـالب وجد أن حالة القلق ترتفع لدي
  . ذوي سمة قلق منخفضة

ــــــــــتكمــــــــــا    نتیجــــــــــة هــــــــــذه الدراســــــــــة مــــــــــع دراســــــــــة كــــــــــولر وهــــــــــول هــــــــــاناتفق
)Culler&Holahan,1980 ( حـــول العالقـــة بـــین قلـــق االختبـــار والتحـــصیل األكـــادیمي

لبـة علـي عكـس الط، والتي دلـت نتائجهـا أن تحـصیل الطلبـة ذوي القلـق المرتفـع متـدن
 ٥٦٢ تـــم تحلیـــل meta-analysisوفـــي دراســـة تحلیلیـــة بعدیـــة . ذوي القلـــق المـــنخفض

دراســة أكــدت نتائجهــا علــي أن لقلــق االختبــار تــأثیرات ســلبیة علــي التحــصیل الدراســي 
كمـــــا . )Neville,etal,1995(. االمتحـــــانویتـــــسبب فـــــي األداء الـــــسیئ للطالـــــب علـــــي 

العـــالي یـــرتبط   قلـــق اإلختبـــارإلـــي أن) ١٩٨٥(Hunsley أوضـــحت دراســـة هنـــسلي 
  . باألداء السیئ في االختبار

 نتیجـة هـذه الدراسـة مـع دراسـة آل یحـي اتفقت، وعلي مستوي الدراسات العربیة 
ببغــــداد التــــي أظهــــرت أن معامــــل االرتبــــاط بــــین قلــــق االختبــــار والتحــــصیل ) ١٩٨٩(

 الطالــب فــي  درجــةانخفــاضوأنــه كلمــا زادت درجــة القلــق زاد احتمــال ، الدراســي قویــة
  . االمتحان
علي وجود فروق دالـة إحـصائیا فـي ) ١٩٩٨( كما أكدت دراسة الوحش بالیمن 

ــــق  ــــار المرتفــــع و ذوي قل ــــق االختب ــــة ذوي قل ــــین الطلب ــــارالتحــــصیل الدراســــي ب  االختب
ـــــــق االختبـــــــار المتوســـــــط ـــــــصالح الطلبـــــــة ذوي قل ـــــــت نتـــــــائج دراســـــــة . المتوســـــــط ل ودل
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ملك سعود وجود عالقة ذات داللة سلبیة بین لدي طالبات جامعة ال) ١٩٩٢(الطریري
  .  والمعدل التراكمياالختبارقلق 

إلـــي أن مـــستوي قلـــق االختبـــار ، )١٩٩٤(وتوصـــلت دراســـة إســـماعیل بـــاألردن  
. بمعني كلما زاد أحدهما قل اآلخـر، یتناسب عكسیا مع مستوي التحصیل عند األفراد

إلــــي وجــــود عالقــــة ) ١٩٨٥(ة وأظهــــرت دراســــة الكحیمــــي بالمملكــــة العربیــــة الــــسعودی
ـــــق ومـــــستوي التحـــــصیل ـــــة بـــــین القل ـــــق أنخفـــــض ، عكـــــسیة ذات دالل أي كلمـــــا زاد القل

ـــــــم تتفـــــــق نتائجهـــــــا مـــــــع دراســـــــة أجرتهـــــــا . التحـــــــصیل إال أن نتـــــــائج هـــــــذه الدراســـــــة ل
علي طالبات كلیة التربیة بالجوف أظهرت نتائجها عدم وجود عالقة ) ٢٠٠٥(النصیر

  . والتحصیل الدراسيذات داللة بین قلق االختبار 
بـین القلــق والتحــصیل علــي  وتعـزي الباحثــة نتیجــة هـذه الدراســة للعالقــة العكــسیة

أساس أن القلق یشكل حالة من التوتر الشامل التي تصیب الفرد وتؤثر فـي العملیـات 
 االمتحــانالعقلیــة كاالنتبــاه والتفكیــر والتركیــز والتــذكر والتــي مــن متطلبــات النجــاح فــي 

  . ن حالة التوتر هذه تؤثر في تحصیل الطالب تأثیرا سلبیاوبالتالي فإ
یوجـــد تفاعـــل دال إحـــصائیا بـــین : "عـــرض ومناقـــشة نتیجـــة الفـــرض الثـــاني

مستویات قلق االختبار ومستویات موضع الضبط الخارجي ومـستویات الدرجـة الكلیـة 
  . "جامعة حائل التربیة للضغوط النفسیة علي التحصیل الدراسي لدي طالبات كلیة

  نتیجة تحلیل التباین المتعدد) ١١(جدول 
لمعرفة داللة التفاعل بین مستویات قلق االختبار ومستویات موضع الضبط الخارجي 
ومستویات الدرجة الكلیة للضغوط النفسیة علي التحصیل الدراسي لدى طالبات كلیة 

  )٢٥١= ن (جامعة حائل -التربیة 
مجموع  مصدر التباین

 المربعات
درجات 

ریةالح  
متوسط 
 المربعات

) ف(قیمة 
 محسوبة

قیمة 
 االحتمال

 االستنتاج
  062.  809 .2 1.614 2 228 .3 )١م(مستویات قلق االختبار 
  215.  546 .1 888.  2 776 .1 )٢م(مستویات موضع الضبط 

  779.  250.  144.  2 288.  )٣م(مستویات الضغوط 
 التفاعل غیر دال 063.  269 .2 304 .1 4 214 .5 )٢م) * (١م(
 التفاعل غیر دال 062.  281 .2 1.310 4 241 .5 )٣م) * (١م(
 التفاعل غیر دال 423.  974.  559.  4 237 .2 )٣م) * (٢م(

 التفاعل غیر دال 485.  928.  533.  7 732 .3 )٣م) * (٢م) * (١م(
    575.  225 263 .129 الخطأ
     250 965 .152 الكلي
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ن نتیجـة الجـدول أعـاله عـدم وجـود تفاعـل دال إحـصائیا بـین مـستویات  یتضح مـ
  قلق االختبار ومستویات موضع الضبط الخارجي 

ومستویات الدرجة الكلیة للضغوط النفسیة علي التحصیل الدراسـي لـدي طالبـات  
  .  جامعة حائل-كلیة التربیة

مــل األخــرى بقــدر تعــزي الباحثــة هــذه النتیجــة لعــدم تــأثیر قلــق االختبــار فــي العوا
تـــأثیر موضـــع الــــضبط علـــي كـــل مــــن قلـــق االختبـــار والــــضغوط النفـــسیة والتحــــصیل 

تغیـرات لذلك یعتبـر موضـع الـضبط هـو المتغیـر الرئیـسي الـذي یـؤثر فـي الم، الدراسي
  .  العاملیةوهذا ما أكدته كثیر من الدراسات، األخرى ولیس قلق االختبار
  :ملخص لنتائج الدراسة

  :دراسة عن اآلتيأسفرت نتائج ال
 طردیة دالـة إحـصائیا بـین قلـق االختبـار وموضـع الـضبط ارتباطیةوجود عالقة  -١

 . الخارجي
 طردیة دالة إحصائیا بین قلق االختبار والضغوط النفـسیة ارتباطیةوجود عالقة  -٢

 . 
بـــین قلـــق االختبـــار والتحـــصیل   عكـــسیة دالـــة إحـــصائیاارتباطیـــةوجـــود عالقـــة  -٣

 . الدراسي 
ًاعـــل دال إحـــصائیا بـــین مـــستویات الدرجـــة الكلیـــة لقلـــق االختبـــار عـــدم وجـــود تف -٤

ومستویات موضع الضبط الخارجي ومستویات الدرجـة الكلیـة للـضغوط النفـسیة 
  . علي التحصیل الدراسي

والـذي یـشمل األعـراض (كما أثبتت نتیجة هذه الدراسـة أن مـستوي قلـق االختبـار
 اضــطراب، االرتبــاك المعرفــي الــسلوكي، االنزعــاج والفــزع، الفــسیولوجیة لقلــق االختبــار

والتـي تـشمل ضـغوط (وأن الضغوط النفـسیة، یرتفع مع ذوا لضبط الخارجي) االنفعالي
ضـــغوط شخـــصیة ، ضـــغوط دراســـیة أكادیمیـــة، ضـــغوط اقتـــصادیة، أســـریة واجتماعیـــة

كما أثبتت أن العالقة بین ، ترفع من مستوي قلق االختبار) متمثلة في مشكالت توافق
ارتفــــع مــــستوي قلــــق  بمعنــــي إذا، ار والتحــــصیل الدراســــي عالقــــة عكــــسیةختبــــقلــــق اال
  .  والعكس–أنخفض مستوي التحصیل الدراسي  االختبار
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  :االختبارتطبیقات للبحوث المستقبلیة عن قلق 
  :تياآلعلي ضوء الدراسة وما تمخضت عنه من نتائج توصي الباحثة ب

 . الطلبة والطالبات الجامعییندراسة مقارنة عن مستویات قلق االختبار لدي  -١
 . دراسة مقارنة عن مستویات موضع الضبط لدي الطلبة والطالبات الجامعیین -٢
 . دراسة مقارنة عن مستویات الضغوط النفسیة لدي الطلبة والطالبات الجامعیین -٣
دراسة مقارنة عن تأثیر موضع الـضبط علـي قلـق االختبـار والتحـصیل الدراسـي  -٤

 .  الجامعیینلدي الطالب والطالبات



  والتحصیل الدراسي قلق االختبار وعالقته بموضع الضبط والضغوط النفسیة
  جامعة حائل بالمملكة العربیة السعودیة- لدي طالبات كلیة التربیة 

  

 

٣٥٤

  عــالمراج
  : المراجع العربیة-ًأوال

  :الكتب
 .الكویت، مكتبة العالج، اإلرشاد النفسي :)٢٠٠٣(، عبد الحمید، الضامن
دار ، القلق وعالقتـه بالشخـصیة فـي مرحلـة المراهقـة :)١٩٧٨(، كمال إبراهیم، مرسي

 القاهرة، النهضة العربیة
 مكتبــــة األنجلــــو، هــــارات المواجهــــةضــــغوط المــــراهقین وم :)٢٠٠٠(، رئیفــــة، عــــوض

 .القاهرة، المصریة
  :الدوریات

ـــدافع  :)٢٠٠٦(، إســـعاد عبـــد العظـــیم، البنـــا نمذجـــة العالقـــات بـــین وجهـــة الـــضبط وال
ــــي التحــــصیل األكــــادیمياالمتحــــانلإلنجــــاز وقلــــق  ــــة ،  وأثرهــــا عل ــــة كلی مجل

  . )٤٣٣(ص، )٣٨(العدد،  جامعة المنصورة-اآلداب
 ووجهـة الـضبط عنـد االمتحـانقلـق ، )٢٠١١(، مـود محمـدزینب محمـد مح، إسماعیل

 العــدد، مجلــة البحـث العلمـي فــي التربیـة، الطالبـة المعلمـة بقــسم تربیـة الطفـل
 .)١٠٩٦-١٠٧٧(ص، )١٢(
وجهة الضبط لدي طلبة وطالبات المدارس الثانویة  :)١٩٩٣(، نادیة السید، الشرنوبي

-مجلــة كلیــة التربیــة، مــوحوعالقتهــا بالتحــصیل الدراســي والقلــق ومــستوي الط
 . )١٧٩(ص، )٣٢(العدد، جامعة األزهر

 وأثـره علـي التحـصیل الدراسـي االمتحـانقلـق  :)١٩٩٨(، عبد العزیز مهیوب، الوحش
مجلـة الثقافـة ، لدي عینة مـن طـالب المرحلـة الثانویـة فـي الجمهوریـة الیمنیـة

 المجلد التاسع، )٢٥(ص، )٣٣(العدد، النفسیة
 ومتغیــــرات التحــــصیل االمتحــــانالعالقــــة بــــین قلــــق  :)٢٠٠٥(، دالل منــــزل، النــــصیر

الدراسي والتخصص األكادیمي والمستوي الدراسي لدي طالبـات كلیـة التربیـة 
وزارة التربیــــة والتعلــــیم بالمملكــــة العربیــــة ، مجلــــة كلیــــات المعلمــــین، بــــالجوف
 . المجلد الخامس، )١٣(ص، )١(العدد، السعودیة

 لــــدي طالبــــات الجامعــــة االختبــــارقلــــق  :)١٩٩٢(، نعبــــد الــــرحمن ســــلیما، الطریــــري
،  اإلسـكندریةجامعـة، مجلة كلیة اآلداب، وعالقته ببعض المتغیرات الدراسیة

  . المجلد الخامس)٤١(ص، )٣(العدد
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 االكتئـابامعـة ومـستوي مـشكالت طلبـة الج، )١٩٩٩(، محمود ونادر الزیـات، حسین
، )٢(العدد، امعة البتراءج، مجلة البصائر،  بعض المتغیراتوءلدیهم في ض

 .)٣(مجلد
، االمتحـانالضغوط النفسیة وعالقتها بدافعیـة اإلنجـاز وقلـق ، )٢٠١٥(، لیلي، خنیش

الخـضر الـوادي -جامعـة الـشهید حمـة، مجلة الدراسـات والبحـوث اإلجتماعیـة
  .)١١٣-١٥٥(ص، )١٢(العدد، بالجزائر

تهـا بموضـع الـضبط وتقـدیر العدوانیـة وعالق، )١٩٩٤(، عبـداهللا ومحمـد نبیـل، سلیمان
مجلـــة علـــم ، الـــذات لـــدي عینـــة مـــن طـــالب جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود

  .)٤٤(ص، )٣٠(العدد، النفس
مركز التحكم وعالقته ببعض المتغیرات لدي ، )١٩٩٤(، أحمد وعلي عساكر، عبداهللا

، )٤٢(العــــدد، الكویــــت، مجلــــة الــــشؤون اإلجتماعیــــة، طلبــــة جامعــــة الكویــــت
  .)٣٣(ص

تـأثیر وجهـة الـضبط وأسـالیب ، )٢٠٠٥(، محسوب وممدوح كامل حسني، ادرعبد الق
 دراسـة -العزو والخجل في التحصیل األكادیمي لطالب كلیة الفنون الجمیلـة

، )٥٨(العـــــدد، جامعـــــة المنـــــصورة، مجلـــــة كلیـــــة التربیـــــة، باســـــتخدام المـــــسار
 .)٧١(ص

   :رسائل الماجستیر
ٕنفسیة واستراتیجیات مواجهتها وعالقتها الضغوط ال :)٢٠١٠(، نبیلة أحمد، أبو حبیب

 رسـالة ماجـستیر، فـي محافظـات غـزة بالتحصیل الدراسي لدي أبناء الـشهداء
  غزة، جامعة األزهر، منشورة

، ات لدي طلبة المرحلة اإلعدادیةاالمتحانقیاس قلق  :)١٩٨٩(، معین باقر، آل یحي
  جامعة بغداد، كلیة اآلداب، منشورة رسالة ماجستیر

دراســة العالقــة بــین مــستوي القلــق ومــستوي  :)١٩٨٥(، وجــدان عبــد العزیــز، يالكحیمــ
ـــة الثانویـــة ـــدي طالبـــات المرحل رســـالة ماجـــستیر غیـــر ، التحـــصیل الدراســـي ل

  الریاض، جامعة الملك، كلیة التربیة، منشورة
 وعالقتـــــه بالتحـــــصیل الدراســـــي االمتحـــــانقلـــــق  :)١٩٩٤(، عبـــــد الـــــرحمن، إســـــماعیل

رســـالة ، الزرقــاء طلبـــة المــدارس الثانویــة فـــي محافظــةوالجــنس والعمــر لــدي 
   .الجامعة األردنیة، ماجستیر غیر منشورة



  والتحصیل الدراسي قلق االختبار وعالقته بموضع الضبط والضغوط النفسیة
  جامعة حائل بالمملكة العربیة السعودیة- لدي طالبات كلیة التربیة 
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 ومركـز الـضبط لـدي عینـة االختبـارالعالقة بین قلق  :)٢٠١١(، مروة عمر، مساعدة
، من مرتفعي ومنخفضي الذكاء من طلبة المرحلة اإلعدادیة في قضاء عكـة

  .جامعة الیرموك، ربیةكلیة الت، رسالة ماجستیر غیر منشورة
 :المراجع األجنبیة -ًثانیا
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