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الملخص:
هدفت هذه الدراسةةة ىلب ب ا العة ة بيق لا اتحت او والت صةةيد الدراسةةط لد
الق يسةةمة كما هدفت هذه الدراسةةة ىلب حعرفة حا ى ا كاو هكاف فروف فط حسةةت
الدراسةط وحعرفة حا ى ا كاو هكاف فروف فط حسةت
فروف فط حسةت

لا اتحت او تعذ ىلب حسةت

لا اتحت او تعذ بذلى ىلب نال ك

الت صةيد الدراسط تعذ ىلب حست

المسةةت

لا اتحت او وحعرفة حا ى ا كاو هكاف

الت صةيد الدراسط ولت قيا هذه األهداف احت ال احثة بصياغة األسئلة اآلتية:

هةد ي دد ثرر للقلا علب الت صةةةةةةيد فط اتحت انا
لمسةةةت

ل ة الصةةا العاشةةر األسةةاسةةط فط ل اء

هد ي دد ثرر لل ك

علب لا اتحت او وعة ته بالت صةةةةةةيد وهد ي دد ثرر

ترتيب الطالب فط العائلة حق ثدد لى احت ال احثة بتصةةةميم اتسةةةت انة حك نة حق ن 02فقرة وتم ت زيع هذه اتسةةةت انة

علب عيكة حك نة حق ن042

ال ا ً و ال ا ً حق الصةةا العاشةةر األسةةاسةةط فط ل اء الق يسةةمة و د ثدخلت ال يانا فط برناحج المعال ة

اإلحصةةةائية ل ص فرتةةةيا ال ا وتم اسةةةتخدات اخت ارا ل ص ال رتةةةيا و د ثاهر الت ليد اإلحصةةةائط لل رتةةةيا الكتائج
اآلتية:
 كاو هكاف ثرر للقلا بكس ة حرت عة علب دميع األبعاد. عدت ود د فروف ا دتلة ىحصةائية عكد حسةتالق يسمة ن

1

الدتلة ن α≥2020فط اسةت ابا

ل ة الصا العاشر األساسط فط ل اء

ثرر لا اتحت او فط ت صيلهم الدراسط تعذ لمتغير ال ك .
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ل ة الصا العاشر األساسط فط ل اء

 فط اسةت اباα≥2020الدتلة ن

 عدت ود د فروف ا دتلة ىحصةائية عكد حسةت-

.ثرر لا اتحت او فط ت صيلهم الدراسط تعذ لمتغير ترتيب الطالب فط العائلة

الق يسمة ن

:و د ثوصت ال احثة بعدد حق الت صيا ثهمها
 ىي ةاد الظروف المري ةة ثركةاء تقديم اتحت او والتط تعمد علب تخ يا دردة اتتةةةةةةطرا و لا اتحت او الذي يعانط حكها.الكثير حق الطل ة
 ىي اد ن ع حق التعاوو بيق األسرة وال احعة حق ت فير الظروف المري ة لتمكيق الطالب حق ت صيد ثفضد وىبعاد المؤررا.التط تعيا الت صيد
. لا اتحت او الت صيد الدراسط الصا العاشر األساسط ل اء الق يسمة:الكلمات المفتاحية

Abstract
This study aimed at examining the relationship between exam anxiety and academic
achievement for the tenth grade students in Al-Qweismeh District. This study also aimed to find out
whether there are differences in the level of exam anxiety attributable to this (gender, academic level)
and to know whether there are differences. At the level of academic achievement attributable to the
level of exam anxiety and to know whether there are differences in the level of exam anxiety attributed
to the level of academic achievement, and to achieve these goals the researcher formulated the
following questions: Is there an effect of anxiety on the achievement of the exams?, Is there a gender
impact on anxiety? The exam and its relationship to achievement, is it me? Very impact of the level
of student ranking in the family? is there a gender impact on exam anxiety and its relationship to
achievement, and is there an impact on the level of student ranking in the family? For this reason, the
researcher designed the questionnaire consisting of (20) paragraphs and this questionnaire was
distributed to a sample of (140) students from the tenth grade in Qweismeh brigade. Data were entered
into the statistical treatment program to examine the research hypotheses. Tests were used to examine
the hypotheses. The statistical analysis of the hypotheses showed the following results:
- There was an effect of anxiety at a high rate on all dimensions.
- There were no statistically significant differences at the level of significance (0.05≥α) in the
responses of the tenth grade students in Qweismeh district towards the effect of exam anxiety
on their academic achievement attributable to the gender variable.
- There were no statistically significant differences at the level of significance (0.05≥α) in the
responses of the tenth grade students in Qweismeh District towards the effect of exam anxiety
on their academic achievement attributable to the variable of the student's order in the family.
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The researcher recommended a number of recommendations, the most important of which are:
- Finding comfortable conditions during the examination, which work to reduce the degree of
disorder and exam anxiety that many students suffer from.
- Finding a kind of cooperation between the family and the university to provide comfortable
conditions to enable the student to achieve better achievement and to remove the effects that
hinder achievement.

Key words: exam anxiety, academic achievement, tenth grade, basic Quesma.
المقدمة:
ل ثعاد كد حكا شةري

كرياته ىلب ال راء لعاد ىلب حرحلة حهمة فط حياته ىنها ثيات اتحت انا سة اء ثكانت المدرسية ثو

الثان ية العاحة ثو ال احعية وثول حا يق ذ ىلب الذاكرة ه الشةةةةةةع ر بالخ ف حق اتحت انا سةةةةةة اء ثكاو لى د اتحت او ثو ثركاء
تقديمه ثو بعده.
تعت ر فترة اتسةةتعداد والت ضةةير لةحت انا حق ال ترا الصةةع ة علب الطل ة لما فيها حق ال ظ والتذكر والتركيذ وحما
ت شى فيه ثو ال ترة الذحكية لعملية المرادعة هط المرحلة التط تضع الطالب فط تغ ن سط له التأرير العات علب الك اح والت صيد
العلمط.
ويمكككا ثو ن ق ل ثو دردة حق القلا هط صةةةةةة ي ة وىي ابية ألنها تدفع اإلنسةةةةةةاو ن

العمد لدرء األخطار الممككة والتط

يتعرض لها اإلنسةاو فط صةراعه حع ال ياة فالقلا باعا ىي ابط يساعد فط ال اا علب الذا والك اح فط حسيرة ال ياة ويمثد القلا
الك سةط المرت ة األولب فط اتنتشةار بيق اتتطرابا الك سية وتشير اإلحصائيا ثو هكاف شخصا ً بيق ثربعة ثشخاق د يعانط حق
القلا الك سةةةةةةط خةل فترة حق حيةةةاتةةةه وثو حةةةا نسةةةةةة تةةةه ن %01–%02حق األشةةةةةةخةةةاق يعةةةان و حق القلا فط ثي و ةةةت حق
السكة.نwww.gulfkids.com/vb/showthread.php
لذا حق المكاسةةةب ثو نتطرف ىلب ح تةةة ع لا اتحت انا حق خةل التطرف ىلب ثرر القلا علب اتحت انا فط الت صةةةيد
وكي ية اتستعداد لها وكي ية التقليد حق حدة الت تر والقلا والخ ف حق اتحت انا نثي ره ة اتحت انا

عكد الطل ة.

مشكلة الدراسة:
لي

حق شةى فط ثو ل ة العاشةر األسةةاسةط يكتابهم شةةع ر بالقلا ىزاء اتحت انا بدردا حت اوتة و د ثدمع علماء الك

ثو دراً حعيكا ً حق القلا يص ح دافعا ً لألداء وح ذاً للت صيد ثحا ى ا زاد عق ال د المطل
األداء .والت صةةةيد ولذلى ت رز حشةةةكلة الدراسةةةة فط التعرف علب المسةةةت
دراسط لد

ثو نقص يص ح حشكلة تعيا الطة عق

األحثد لقلا اتحت او الذي يؤدي ىلب ثفضةةةد ت صةةةيد

ل ة الصا العاشر األساسط فط ل اء الق يسمة.

أسئلة الدراسة:
 لا اتحت او هد ه عائا ثت ح ذ للدراسة -حا ه ثرر لا اتحت او علب الت صيد الدراسط لد

ل ة الصا العاشر األساسط فط ل اء الق يسمة

 هد ت دد فروف ا دتلة ىحصةةةائية فط ثرر القلا علب الت صةةةيد الدراسةةةط عكد ل ة الصةةةا العاشةةةر األسةةةاسةةةط فط ل اءالق يسمة تعذ لمتغير ال ك
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 هد ت دد فروف ا دتلة ىحصةةةائية فط ثرر القلا علب الت صةةةيد الدراسةةةط عكد ل ة الصةةةا العاشةةةر األسةةةاسةةةط فط ل اءالق يسمة تعذ لمتغير ترتيب الطالب فط العائلة

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسةة ىلب الكشةا عق العة ة بيق لا اتحت او والت صةيد الدراسط لطل ة الصا العاشر األساسط فط ل اء
الق يسمة.
وتهدف الدراسة ىلب حعرفة ثرر لا اتحت او علب الت صيد الدراسط لد
ل اء الق يسمة وت يق ثو حست

لا اتحت او يك و دافعا ً للت صيد وثي حست

ل ة ال احعة لطل ة الصا العاشر األساسط فط

يك و حع ا ً لألداء والت صيد.

فرضيات الدراسة:
سعت الدراسة تخت ار ال رتيا الص رية اآلتية:
 -ت ت دد فروف ا دتلة ىحصةةائية عكد حسةةت

الدتلة ن α≤0.05فط ثرر لا اتحت او فط الت صةةيد الدراسةةط لد

لة

الصا العاشر األساسط فط ل اء الق يسمة تعذ لمتغير ال ك .
 -ت ت دد فروف ا دتلة ىحصةةائية عكد حسةةت

الدتلة ن α≤0.05فط ثرر لا اتحت او فط الت صةةيد الدراسةةط لد

لة

الصا العاشر األساسط فط ل اء الق يسمة تعذ لمتغير ترتيب الطالب فط العائلة.

أهمية الدراسة:
تعت ر حشةةةكلة الخ ف حق اتحت انا حق ثك ر المشةةةكة التط ي ادهها الطة فط فترة اتحت انا والره ة والخ ف حق
اتحت انا تمثد شة ا ً ثحات الطة وثسةرهم فمعال ة الخ ف حق اتحت او يعت ر حق ثهم األساسيا التط تساعد الطة فط تخطط
فترة اتحت او وتمكق الطالب حق تط ير شةةةخصةةةيته والتخلص حق هذه المشةةةكلة بشةةةكد نهائط .حيا الخ ف حق اتحت او يؤدي ىلب
تذبذ وتدنط حسةةةت

الطالب وعدت تركيذه فط اتحت او وتأتط ثهمية ال ا ال الط فط اإلسةةةهات بك عية الطة فط تخصةةةصةةةط

العل ت والرياتيا بكي ية ح ادهة الخ ف حق اتخت ارا وحعرفة ثرر هذا الخ ف علب الت صيد الدراسط.

حدود الدراسة:
تم ت ديد هذه الدراسة باألبعاد اآلتية:
 البعد الزماني :تم ىدراء هذه الدراسة خةل ال صد األول حق العات الدراسط ن 0202/0202ت. البعد المكاني :تم ىدراء هذه الدراسة بمدارس ل اء الق يسمة. -البعد البشري:

ا علب ل ة الصا العاشر األساسط بل اء الق يسمة.

مصطلحات الدراسة:
 القلق :ه خ رة ان عالية غير سةةةةارة يعانط حكها ال رد عكدحا يشةةةةعر بخ ف ثو تهديد حق شةةةةطء حا دوو ثو يسةةةةتطيع ت ديدهوات ا ً غال ا ً حا تصاحب هذه ال الة بعض التغيرا ال سي ل دية والك سية .نع د الغ ار 0290
 قلق االمتحان :ه سةةةةةمة فط الشةةةةةخصةةةةةية فط ح ا ح دد يتك و حق انذعا واتن عالية وي دد اتنذعا علب ثنه اهتماتحعرفط بالخ ف حق ال شد وت دد اتن عالية علب ثنها ردود فعد لل هاز العص ط .نالطيب 0299
ويعرف كذلى علب ثنه اتطرا يعانط حكه المرء ويؤرر فط ص ته الك سية ويكشأ حق تخ فه حق ال شد ثو عدت ال ص ل
علب نتي ة حرتية فط اتحت او خةل فترة اتحت او و د تؤرر هذه ال الة الك سية علب تركيذ الطالب فط اتحت او حما يؤدي
ىلب عر لة العمليا العقلية كاتنت اه والم اكمة العقلية والتذكر .نالقرعاو 0220
4
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 التحصييييل الدراسيييي :نتادا تعلمية اكتسةةة ها الطالب بعد تعرتةةةه لخ را ترب ية وتعليمية حكه ية فط حؤسةةةسةةةة تعليمية.نداحعة القدس الم ت حة 0202

مجتمع الدراسة:
تك و ح تمع الدراسةةةة حق ل ة الصةةةا العاشةةةر األسةةةاسةةةط فط ل اء الق يسةةةمة خةل ال صةةةد األول حق العات الدراسةةةط
ن 0202/0202ت.

عينة الدراسة:
ثدريت الدراسةةة علب عيكة احها ن 042حق ل ة الصةةا العاشةةر األسةةاسةةط فط ل اء الق يسةةمة خةل ال صةةد األول حق
العات الدراسةط ن 0202/0202ت تم اختيارهم بطريقة عش ائية وال داولن 0ن 0ن 3ت يق ت زيع عيكة الدراسة ت عاً لمتغيراتها
المستقلة
جدول رقم ( :)1توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس
النسبة المئوية
التكرار
الجنس
%41
58
كر
%59
82
ثنثب
%022
040
المجموع
جدول رقم ( :)0توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير ترتيب الطالب في العائلة
ترتيب الطالب في العائلة
األك ر
األوس
األصغر
المجموع

النسبة المئوية
%31
%37
%32
%100

التكرار
43
52
45
040

منهج الدراسة:
ات ع فط هةذه الةدراسةةةةةةة المكهج ال صةةةةةة ط نظرا لمةءحتةه

يعتهةا حيةا يتم فط هةذا المكهج دمع ال يةانا وىدراء الت ليد

اإلحصائط تستخرا الكتائج المطل بة.

أداة الدراسة:
اعتمادا علب ثدبيا ال ا والدراسةا السةابقة واسةتشةارة الخ راء تم بكاء است انه ل مع ال يانا حق عيكة الدراسة اشتملت
علب ن 02فقرة ح زعة ىلب ثربعة ثبعاد كما فط ال دول ر م ن4
جدول رقم ( :)3فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
الرقم

5

عدد الفقرات

الفقرات

البعد

0

الم احا الدراسية.

4

24-20

0

األسرة.

0

22-20

3

ال عد الثقافط للطالب.

0

04-02

4

المدرسة والمعلميق.

6

02-00
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صدق األداة:
تم عرض ثداة الدراسةةة علب حختصةةيق حق األكاديمييق بال احعا األردنية وثوص ة ا بصةةةحيتها بعد ىدراء تعدية ثشةةار
ىليها و د تم ىدراء تلى التعدية وىخرا اتست انة بص رتها الكهائية.

ثبات األداة:
للت قا حق ر ا األداة اسةتخدحت حعادلة كرون ا ثل ا تسةتخرا الث ا ف لغت نسة ته الكلية علب فقرا اتسةت انة ن2096
وهط نس ة ر ا تؤكد ىحكانية استخدات األداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعةد دمع ال يةانةا تم ىدخةال بيةانةاتها لل اسةةةةةةب لتعالج ب اسةةةةةةطة ال رناحج اإلحصةةةةةةائط للعل ت اتدتماعية ن SPSSو د
استخدحت الكسب المئ ية والمت سطا ال سابية الم زونة واخت ار ن

وت ليد الت ايق األحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :ما هو أثر قلق االمتحان على التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر
األساسي في لواء القويسمة؟
حق ثدد اإلدابة عق هذا السةةةةؤال اسةةةةتخدحت المت سةةةةطا ال سةةةةابية والكسةةةةب المئ ية لكد فقرة حق فقرا كد ح ال حق
ح ات اتست انة.
و ةد ثعطط لل قرا

ا المضةةةةةةم و اإلي ةابط ن 0دردةا عق كةد ىدةابة نح افا بشةةةةةةدة ون 4دردا عق كد ىدابة

نح افا ون 3دردا عق كد ىدابة نح ايد ودردتاو عق كد ىدابة نحعارض ودردة واحدة عق كد ىدابة نحعارض بشةةدة
وحق ثدد ت سير الكتائج ثعتمد الميذاو اآلتط للكسب المئ ية لةست ابا :
جدول رقم ( :)4ميزان النسب المئوية لالستجابات
النسبة المئوية
ث د حق %02
حق %02-%02
حق %62- %62
حق %12- %12
حق  %92فما ف ف
وت يق ال داول ن 0ن 6ن 1ن 9الكتائج وي يق ال دول ن 2خةصة الكتائج.

درجة االستجابات
حكخ ضة ددا
حكخ ضة
حت سطة
حرت عة
حرت عة ددا

 )1النتائج المتعلقة بالبعد األول (المباحث الدراسية)
جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
رقم
الفقرة
0
0
3
4

6

الفقرات
لدي لا حق بعض الم احا الدراسية الصع ة.
يس ب رثي اآلخريق فط الم احا الدراسية ن ع حق القلا لدي
ت ثستطيع الدراسة عكدحا يصي كط لا حق احت او حا.
ي دث القلا لدي نتي ة لعدت حتابعتط للمقرر.
الدرجة الكلية

متوسط
االستجابة*
3.50
3.65
3.73
3.90
3.69

النسبة
المئوية
%70.00
%73.00
%74.60
%78.00
%73.87

درجة
االستجابة
حرت عة
حرت عة
حرت عة
حرت عة
مرتفعة
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*ث صب دردة لل قرة ن 0دردا
يت يق حق ال دول ر م ن 0السةابا ثو است ابا
الت صةةيد الدراسةةط لد

ثرر لا اتحت او فط

ل ة الصا العاشر األساسط فط ل اء الق يسمة ن

ل ة الصةةا العاشةةر األسةةاسةةط فط ل اء الق يسةةمة كانت حرت عة علب ال قرا ن 4 3 0 0حيا كانت

نس تها المئ ية بيق ن %12-%12وكانت الكس ة المئ ية لةست ابة علب الدردة الكلية حرت عة بدتلة الكس ة المئ ية ن. %13091
وتعذو ال احثة لى ىلب شع ر الطل ة بالع ذ ات اه العملية التعليمية خاصة ات اه الم احا الدراسية الط يلة نس يا والمملة.
 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (األسرة)
جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
رقم
الفقرة
0
6

الفقرات

تؤرر المشاكد األسرية فط حست الت صيد الدراسط لدي.
يؤرر اإلزعا وعدت ت فير ال المكاسب داخد األسرة علب القلا لدي.
يؤرر دور األسةةةةةرة فط تخ يا القلا عكدي حق حيا الدعم الك سةةةةةط
1
والمعك ي.
يؤرر العاحد ات تصادي والمادي علب القلا والت تر.
9
تس ب الم الغة واإلل اح علب الدراسة حق د األهد فط القلا لدي.
2
الدرجة الكلية
*ث صب دردة لل قرة ن 0دردا
يت يق حق ال دول ر م ن 6السةابا ثو است ابا
الت صةةةيد الدراسةةةط لد

متوسط
االستجابة*
3.80
3.95

النسبة
المئوية
%76.00
%79.00

درجة
االستجابة
حرت عة
حرت عة

4.35

%87.00

حرت عة ددا

3.30
3.78
3.84

%66.00
%75.60
%76.70

حت سطة
حرت عة
مرتفعة

ل ة الصا العاشر األساسط فط ل اء الق يسمة ن

ثرر لا اتحت او فط

ل ة الصةةةا العاشةةةر األسةةةاسةةةط فط ل اء الق يسةةةمة كانت حرت عة ددا علب ال قرة ن 1حيا كاو حسةةةت

اتسةةةةت ابة عليها ثكثر حق ن %92وكانت حرت عة علب ال قرا ن 2 6 0حيا كانت نسةةةة تها المئ ية بيق ن %12-%12وكانت
حت سةطة علب ال قرة ن 9حيا كانت نس تها المئ ية بيق ن %62-%62وكانت الكس ة المئ ية لةست ابة علب الدردة الكلية حرت عة
بدتلة الكس ة المئ ية ن. %16012
وتغذو ال احثة لى ىلب الظروف المعيشةية الصع ة التط يعيشها الطل ة والتط تكعك

علب ثدائهم الدراسط والت صيد حيا

ثص ت األسرة دذءا حهما حق هذه الظروف المعيشية الصع ة لما تعانيه حق صع با حياتيه وا تصادية وحعيشية.
 )3النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (البعد الثقافي للطالب)
جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
رقم
الفقرة
02
00
00

الفقرات

ا ةعط علب الكتب المتك عة ا العة ة يقلد حق القلا.
دراستط ل عض الم احا العلمية التط يقية يخ ا حق القلا عكدي
الطالب المثالط ه الذي يت ه ات اها اي ابية ليخ ا حق لقه وت تره
الطالب ال يد ه المتمتع بشخصية ا رقة عالية بالك وغير لا
03
وحت تر
فط اعتقادي ثو للقلا تأرير علب تدنط الت صيد.
04
الدرجة الكلية
*ث صب دردة لل قرة ن 0دردا

7

متوسط
االستجابة*
3.57
3.78
4.38

النسبة
المئوية
%71.40
%75.60
%87.60

درجة
االستجابة
حرت عة
حرت عة
حرت عة ددا

4.33

%86.60

حرت عة ددا

4.22
4.06

%84.40
%81.10

حرت عة ددا
مرتفعة جدا
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يت يق حق ال دول ر م ن 1السةابا ثو است ابا
الت صةيد الدراسةةط لد
حسةةت

ل ة الصا العاشر األساسط فط ل اء الق يسمة ن

ثرر لا اتحت او فط

ل ة الصةةا العاشةةر األسةةاسةةط فط ل اء الق يسةةمة كانت حرت عة ددا علب ال قرة ن 04 03 00حيا كاو

اتسةةت ابة عليها ثكثر حق ن %92وكانت حرت عة علب ال قرا ن 00 02حيا كانت نس ة تها المئ ية بيق ن%12-%12

وكانت الكس ة المئ ية لةست ابة علب الدردة الكلية حرت عة ددا بدتلة الكس ة المئ ية ن. %90002
وتعذو ال احثة لى ىلب زيادة اهتمات الطل ة بت سةةةةيع رقافاتهم العاحة والخاصةةةةة فط اد ت ادد حصةةةةدر المعرفة اتلكترونط
ناتنترنت فط كد بيت تقري اً.
 )4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع (المدرسة والمعلمين)
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
رقم
الفقرة
00
06
01
09
02
02

الفقرات

ي دث القلا عكدي ى ا كاو هكاف ثكثر حق احت او فط ن الي ت.
يكتابكط ن ع حق القلا عكدحا ت يستطيع المعلم ىيصال ال كرة لط.
ثتأرر بم عد اتحت انا المقدرة حق المدرسة حما يس ب لط القلا.
القلا فط اعتقادي يؤرر فط الطالب وعطائه اإلبداعط تأريراً سل ياً
تش يع المعلم وت يذه لط يقلد حق نس ة القلا لدي
نظات التق يم فط المدرسة يس ب لط القلا والت تر.
الدرجة الكلية
*ث صب دردة لل قرة ن 0دردا
يت يق حق ال دول ر م ن 9السةابا ثو است ابا
الت صةيد الدراسةط لد
حيا كاو حسةةةت
%02

متوسط
االستجابة*
4.38
4.00
3.48
4.30
4.30
2.90
3.89

النسبة المئوية
%87.60
%80.00
%69.60
%86.00
%86.00
%58.00
%77.83

ل ة الصا العاشر األساسط فط ل اء الق يسمة ن

درجة
االستجابة
حرت عة ددا
حرت عة ددا
حرت عة ددا
حرت عة ددا
حرت عة ددا
حكخ ضة
مرتفعة

ثرر لا اتحت او فط

ل ة الصةا العاشةر األسةاسةط فط ل اء الق يسمة كانت حرت عة ددا علب ال قرة ن02 09 01 06 00

اتسةةةت ابة عليها ثكثر حق ن %92وكانت حكخ ضةةةة علب ال قرة ن 02حيا كانت نسةةة تها المئ ية بيق ن-%02

وكانت الكس ة المئ ية لةست ابة علب الدردة الكلية حرت عة بدتلة الكس ة المئ ية ن. %11093
وتعذو ال احثة لى ثو الكظرة السةةةةةل ية التط يكظرها الطالب ىلب المعلم و لى بسةةةةة ب عدت اتسةةةةةاع الغرفة الصةةةةة ية وعدت

وحةءحتها للطة ونشا هم الدراسط.
 )5خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
الرقم

البعد

الم احا الدراسية.
1
األسرة.
0
ال عد الثقافط للطالب.
3
المدرسة والمعلميق.
4
الدرجة الكلية
*ث صب دردة لل قرة ن 0دردا
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متوسط
االستجابة*
3.69
3.84
4.06
3.89
3.87

النسبة
المئوية
%73.87
%76.70
%81.10
%77.83
%77.40

درجة
االستجابة
حرت عة
حرت عة
حرت عة ددا
حرت عة
مرتفعة
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يت يق حق ال دول ر م ن 2السةابا ثو است ابا
الت صةةةيد الدراسةةةط لد

ثرر لا اتحت او فط

ل ة الصا العاشر األساسط فط ل اء الق يسمة ن

ل ة الصةةةا العاشةةةر األسةةةاسةةةط فط ل اء الق يسةةةمة كانت حرت عة ددا علب ال عد ن 3حيا كاو حسةةةت

اتسةةةةةةت ةابةة عليها ثكثر حق ن %92وكانت حرت عة علب ال عد ن 4 0 0حيا كانت نسةةةةةة تها المئ ية بيق ن %12-%12وكانت
الكس ة المئ ية لةست ابة علب الدردة الكلية حرت عة بدتلة الكس ة المئ ية ن. %11042
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في أثر القلق على التحصيل الدراسي عند
طلبة الصف العاشر األساسي في لواء القويسمة تعزى لمتغير الجنس؟
وتتعلا بهذا السؤال فرتية الدراسة األولب وال دول ن 02ي يق نتائج ف صها.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في أثر قلق االمتحان
في التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في لواء القويسمة تعزى لمتغير الجنس.
ل ص ال رتية تم استخدات اخت ار ن tوال دول ر م ن 00ي يق الكتائج:
جدول رقم ( :)11نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الجنس
ذكر
البعد

#

أنثى
(ت)

الداللة
.249

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

0

الم احا الدراسية.

3.4688

.77272

3.7500

.56440

-1.170

0

األسرة.

4.0250

.74402

3.7875

.64245

.907

.370

3

ال عد الثقافط للطالب.

4.1500

.23299

4.0312

.46312

.699

.489

4

المدرسة والمعلميق.

3.7917

.46076

3.9167

.50090

-.640

.526

الدرجة الكلية

3.8589

.31690

3.8714

.37337

-.087

.931

*دال ىحصائيا عكد حست

الدتلة ن2020

يت يق حق ال دول ر م ن 00السةةةةابا عدت ود د فروف ا دتلة ىحصةةةةائية عكد حسةةةةت
اتحت او فط الت صةيد الدراسةط لد
الدردة الكلية حيا كاو حست

ل ة الصا العاشر األساسط فط ل اء الق يسمة تعذ لمتغير ال ك

الدتلة لقيم ن

ال ك

علب دميع األبعاد وعلب

عليها ثك ر حق ن 2020وبهذا نق د ال رتية الص رية.

تعذو ال ةاحثةة لةى ىلب ثو الطالب والطال ة حع اختةف ال ك
عائقا ىحات الطالب والطال ة ن

الدتلة ن α≤0.05فط ثرر لا

يعيشةةةةةة و الظروف ن سةةةةةةها داخد ال احعة فة يقا حتغير

القلا.

ثالثا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في أثر القلق على التحصيل الدراسي عند
طلبة الصف العاشر األساسي في لواء القويسمة تعزى لمتغير ترتيب الطالب في العائلة؟
وتتعلا بهذا السؤال فرتية الدراسة الثانية وال دول ن 00ي يق نتائج ف صها.
نتائج فحص الفرضية الثانية التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في أثر قلق االمتحان
في التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في لواء القويسمة تعزى لمتغير ترتيب الطالب في العائلة.
ل ص ال رتية استخدت ت ليد الت ايق األحادي ن ANOVAوال دول ن 00ي يق الكتائج
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الجدول ( :)10نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في أثر قلق االمتحان في التحصيل الدراسي لدى طالب تخصصي
العلوم والرياضيات تعزى لمتغير ترتيب الطالب في العائلة
مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بيق الم م عا

.506

1

.506

1.369

.249

داخد الم م عا

14.055

38

.370

المجموع

14.561

39

بيق الم م عا

.361

1

.361

داخد الم م عا

16.670

38

.439

المجموع

17.031

39

بيق الم م عا

.090

1

.090

داخد الم م عا

7.029

38

.185

المجموع

7.119

39

بيق الم م عا

.100

1

.100

داخد الم م عا

9.264

38

.244

المجموع

9.364

39

بين المجموعات

.001

1

.001

داخل المجموعات

5.025

38

.132

المجموع

5.026

39

البعد

0

0

3

4

الدرجة
الكلية

مصدر التباين

*دال ىحصائيا عكد حست

.823

.488

.410

.008

.370

.489

.526

.931

نANOVA 2020

يت يق حق ال دول ر م ن 00السةةةةابا عدت ود د فروف ا دتلة ىحصةةةةائية عكد حسةةةةت
اتحت او فط الت صةيد الدراسةط لد

ل ة الصةا العاشةر األسةاسةط فط ل اء الق يسمة تعذ لمتغير ترتيب الطالب فط العائلة علب

دميع األبعاد وعلب الدردة الكلية حيا كاو حست
تعذو ال ةاحثةة لةى ى لب ثو

الدتلة ن α≤0.05فط ثرر لا

الدتلة لقيم ن

عليها ثك ر حق ن 2020وبهذا نق د ال رتية الص رية.

يعية ال ياة المدرسةةةةةةية واروفها الم يطة واحدة علب دميع المسةةةةةةت يا ترتيب الطالب فط

العائلة.

التوصيات:
 ىي اد الظروف المري ة ثركاء تقديم اتحت انا والتط تعمد علب تخ يا دردة اتتةةةةطرا والقلا التط يعانط حكها كثير حقالطل ة.
 العمد علب ت فير اتختصاصييق الك سييق والترب ييق فط المدارس بأعداد حكاس ة لمساعدة الطل ة فط حد حشكةتهم اتن عاليةوالتط تؤرر فط ت صيلهم الدراسط.
 ىي اد ن ع حق التعاوو بيق ال احعة واألسةةةةرة حق ثدد ت فير الظروف المةئمة لتمكيق الطالب حق ت صةةةةيد ثفضةةةةد وىبعادالمؤررا التط تعيا الت صيد.
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 حراعةاة األسةةةةةةرة للعة ةا ال يةدة والدفء العا ط فط ح ي األسةةةةةةرة .وحراعاة القدرا العقلية للطل ة وعدت تكلي هم ف فدراتهم العقلية وحراعاة حي لهم ورغ اتهم كد لى يسةاعدهم علب التخلص حق حشاعر القلا حما يؤدي ىلب ت سيق حست
الت صيد.
 ىعداد المعلميق ترب يا يسةةاعد الطل ة فط خ ض حشةةاعر القلا و لى بالتعرف علب األس ة ا التط ثد ىليه س ة اء باألس ةرة ثوالمدرسة وكذلى تقديم الكصائح واإلرشادا .
 هكاف حادة ىلب حذيد حق الدراسةةةةا واألب اث للكشةةةةا عق ثرر حتغيرا ثخر كذكاء الميد ح ه ت الذافط حست

العمر وغيرها

لا اتحت انا لد الطل ة.

المصادر والمراجع:
أوالً :مراجع اللغة العربية
 ثب دةلة ص ط ن 0221مناهج العلوم وتنمية التفكير اإلبداعي دار الشرف للكشر والت زيع. حافظ ن يدن0226ت  :صعوبات التعلم والتعليم العالجي حكت ة زهراء الشرف.ثانياً :مراجع اللغة األجنبية:
- Mealy D.L. & Host T.R (1992): Coping with test anxiety couege Teaching 147:149.
- Sarason. Irwin G (1967): Test Anxiety and General Anxiety and Intemigence proformance
Journal of Coun selling pyschologe. Vol.21 No. 6.
- Strand. K (2003): Coping with college series: Handling Test Anxiety (online) available at (http:
www.counseling.ILSTU.edu/DD/cope-Test-a.shtm/).
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