المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

قلق االمتحان وأثره على تحصيل طلبة المدارس الثانوية األردنية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم في
اقليم الوسط باألردن
Exam anxiety and its impact on the achievement of Jordanian high school students from
the viewpoint of the students themselves in the Central Region District in Jordan
الباحثة /حنان وليد مصطفى مراد
وزرارة التربية والتعليم االردنية

الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقة بين قلق االمتحان والتحيايا الدراساد لاد طلباة الدادار

الثننوياة ارردنياة مان

وجهة نظر الطلبة أنفسهم فد اقليم الوسط بنررد  ،كدن هدفت هذه الدراسة إلى معرفة من إذا كن هننك فارو فاد مساتو قلاق
االمتحن تعز بذلك إلى من متغيري الجنس ،واليف ،من أجا ذلك قنمت البنحثة بتيديم استبننة مكونة مان  )02فقارة وتام
توزيع هذه االستبننة على عينة مكونة من  )102طنلبن ً وطنلبن ً من طلباة الدادار

الثننوياة ارردنياة فاد اقلايم الوساط بانررد ،

وقد أدخلت البينننت فد برننمج الدعنلجة اإلحيانيية لفحاف فرااينت البحاث وتام اساتخداا اختبانرات لفحاف الفرااينت وقاد
أظهر التحليا اإلحينيد للفراينت النتنيج ،كن هننك أثر للقلق بنسبة مرتفعة على جديع اربعند .وقد أوصت البنحثة بعدد مان
التوصينت أهدهن إيجند الظروف الدريحة أثننء تقديم االمتحن والتد تعدا على تخفيف درجة االاطراب وقلق االمتحن الاذي
يعنند منهن الكثير من الطلبة ،وإيجند نوع من التعنو بين ارسرة والددرساة مان تاوفير الظاروف الدريحاة لتدكاين الطنلا مان
تحييا أفضا وإبعند الدؤثرات التد تعيق التحييا.
الكلمات المفتاحية :قلق االمتحن  ،التحييا الدراسد ،الددار

الثننوية ارردنية ،اقليم الوسط بنررد .

Abstract
This study aimed to examine the relationship between test anxiety and academic achievement
among Jordanian high school students from the viewpoint of the students themselves in the
Central Region District in Jordan. This study also aimed to find out whether there are
differences in the level of test anxiety attributable to this to the variables of sex and grade For
that, the researcher designed a questionnaire consisting of (20) items, and this questionnaire was
distributed to a sample of (140) students from Jordanian secondary schools in the Central
Region District in Jordan, and the data were entered into the statistical treatment program to
examine the research hypotheses.
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Tests to examine the hypotheses the statistical analysis of the hypotheses has shown the results,
there was a high anxiety effect on all dimensions. The researcher recommended a number of
recommendations, the most important of which is to create comfortable conditions during the
examination, which work to reduce the degree of stress and test anxiety experienced by many
students, and to create a kind of cooperation between the family and the school to provide
comfortable conditions to enable the student to better collect and eliminate the influences that
impede achievement.

Keywords: Exam Anxiety, Academic Achievement, Jordanian Secondary Schools, Central
Region District, Jordan.

المقدمة:
لااو أعااند كااا مناان يااريط ذكرينتا إلااى الااوراء ،لعااند إلااى مرحلااة مهدااة فااد حينتا  ،إنهاان أياانا االمتحنناانت سااواء أكنناات
الددرسية أو الثننوية العنمة أو الجنمعية ،وأول من يقفز إلى الاذاكرة هاو الواعور بانلخوف مان االمتحننانت ساواء أكان ذلاك قباا
االمتحن أو أثننء تقديد أو بعده.
تعتبر فترة االستعداد والتحضير لالمتحنننت من الفترات اليعبة على الطلباة لدان فيهان مان الحفال والتاذكر والتركياز،
ومدن ال يك في أ الفترة الزمنية لعدلية الدراجعة هد الدرحلة التد تضع الطنل فد اغط نفسد ل التأثير العنا علاى النجان
والتحييا العلدد.
ويدكننن أ نقول أ درجة من القلق هد صحيحة وإيجنبية رنهن تدفع اإلنسن نحو العدا لدرء ارخطنر الددكنة والتد
يتعرض لهن اإلنسن فد صراع مع الحينة فنلقلق بنعث إيجنبد يسنعد فد الحفنظ على الذات والنجن فد مسايرة الحيانة ويدثاا
القلق النفسد الدرتبة ارولى فد االنتونر بين االاطرابنت النفسية وتوير اإلحينيينت أ هننك يخين ً بين أربعة أيخنص قاد
يعنند من القلق النفسد خالل فترة مان حينتا وأ مان نسابت  )%11 – 12مان ارياخنص يعاننو مان القلاق فاد أي وقات مان
السنة)www.gulfkids.com/vb/showthread.php .
لااذا ماان الدننسا أ نتطاار إلااى مواااوع قلااق االمتحنناانت ماان خااالل التطاار إلااى أثاار القلااق علااى االمتحنناانت فااد
التحياايا وكيفيااة االسااتعداد لهاان وكيفيااة التقليااا ماان حاادة التااوتر والقلااق والخااوف ماان االمتحنناانت أي رهبااة االمتحنناانت) عنااد
الطلبة.

مشكلة الدراسة:
ليس من يك فد أ طلبة الددار

الثننوية ينتنبهم ياعور بانلقلق إزاء االمتحننانت بادرجنت متفنوتاة وقاد أجداع علدانء

النفس أ قدراً معينن ً من القلق ييبح دافعن ً لألداء ومحفزاً للتحييا أمن إذا زاد عن الحد الدطلوب أو نقف ييبح مواكلة تعياق
الطالب عن ارداء .والتحييا ولذلك تبرز موكلة الدراسة فد التعارف علاى الدساتو ارمثاا لقلاق االمتحان الاذي ياؤدي إلاى
أفضا تحييا دراسد لد طلبة الددرسة فد تخييد العلوا والريناينت.

816

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

أسئلة الدراسة:
-

قلق االمتحن  ...ها هو عنيق أا محفز للدراسة؟

-

من هو أثر قلق االمتحن على التحييا الدراسد لد طلبة الددار

-

هااا توجااد فاارو ذات داللااة إحياانيية فااد أثاار قلااق االمتحاان علااى التحياايا الدراسااد لااد طلبااة الداادار

الثننوية ارردنية؟
الثننويااة

ارردنية تعز لدتغير الجنس؟
-

هااا توجااد فاارو ذات داللااة إحياانيية فااد أثاار قلااق االمتحاان علااى التحياايا الدراسااد لااد طلبااة الداادار

الثننويااة

ارردنية تعز لدتغير اليف؟

فرضيات الدراسة:
سعت الدراسة الختبنر الفراينت اليفرية اآلتية:
-

ال توجااد فاارو ذات داللااة إحياانيية عنااد مسااتو الداللااة  )α≤0.05فااد قلااق االمتحاان وأثااره علااى تحياايا طلبااة
الددار

-

الثننوية ارردنية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم فد اقليم الوسط بنررد تعز لدتغير الجنس.

ال توجااد فاارو ذات داللااة إحياانيية عنااد مسااتو الداللااة  )α≤0.05فااد قلااق االمتحاان وأثااره علااى تحياايا طلبااة
الددار

الثننوية ارردنية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم فد اقليم الوسط بنررد تعز لدتغير اليف.

أهمية الدراسة:
تعتبر موكلة الخوف من االمتحنننت من أكبر الدوكالت التد يواجههن الطالب فد فترة االمتحنننت والرهبة والخاوف
من االمتحنننت تدثا يبحن ً أمنا الطالب وأسرهم فدعنلجة الخوف من االمتحن يعتبار مان أهام ارسنساينت التاد تسانعد الطاالب
فاد تخطااد فتاارة االمتحان وتدكاان الطنلا مان تطااوير يخياايت والاتخلف ماان هااذه الدواكلة بوااكا نهاانيد .حياث الخااوف ماان
االمتحن يؤدي إلى تذبذب وتدند مستو الطنل وعدا تركيزه فد االمتحن  ،وتأتد أهدياة البحاث الحانلد فاد اإلساهنا بنوعياة
الطالب فد تخيياد العلاوا والرينااينت بكيفياة مواجهاة الخاوف مان االختبانرات ومعرفاة أثار هاذا الخاوف علاى التحيايا
الدراسد.

حدود الدراسة:
تم تحديد هذه الدراسة بنربعند اآلتية:
-

البعد الزماني :تم إجراء هذه الدراسة خالل الفيا الثنند من العنا الدراسد .)0201/0202
الثننوية ارردنية فد اقليم الوسط بنررد .

-

البعد المكاني :تم إجراء هذه الدراسة على طلبة الددار

-

البعد البشري :طبق على فئة طالب وطنلبنت تخييد العلوا والريناينت على طلبة الددار

الثننوية ارردنية فاد

اقليم الوسط بنررد .

مصطلحات الدراسة:
-

القلق :هو خبارة انفعنلياة ريار سانرة يعانند منهان الفارد عنادمن يواعر بخاوف أو تهدياد مان يادء مان ،دو أ يساتطيع
تحديده وااحن ً رنلبن ً من تينح هذه الحنلة بعض التغيرات الفسيولوجية والنفسية .عبد الغفنر)1891 ،

-

قلق االمتحان  :هاو سادة فاد الوخياية فاد موقاف محادد يتكاو مان انزعان واالنفعنلياة ،ويحادد االنزعان علاى أنا
اهتدنا معرفد بنلخوف من الفوا ،وتحدد االنفعنلية على أنهن ردود فعا للجهنز العيبد .الطي )1899 ،
817

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

ويعرف كذلك علاى أنا اااطراب يعانند منا الدارء وياؤثر فاد صاحت النفساية وينواأ مان تخوفا مان الفواا أو عادا
الحيول على نتيجة مراية فد االمتحن خالل فترة االمتحن  ،وقد تؤثر هذه الحنلة النفسية على تركياز الطنلا فاد
االمتحن مدن يؤدي إلى عرقلة العدلينت العقلية كنالنتبنه والدحنكدة العقلية والتذكر .القرعن )1880 ،
-

التحصيل الدراسي :نتنجنت تعلدية اكتسبهن الطنل بعد تعرا لخبرات تربوية وتعليدية منهجية فد مؤسساة تعليدياة.
جنمعة القد

الدفتوحة)0212 ،

اإلطار النظري
من معنى قلق االختبنر  :)Test Anxietyهو ااطراب نفسد ل جوان عدة.
-

جانب انفعالي :يتدثا فد الخوف من الرسوب.

-

جانب عقلي معرفي :يتدثا فد توقع الفوا فد اإلجنبة.

-

جانب جسمي  :يتدثا فد االاطرابنت الجسدية رير عضوية الدنوأ مثا :ااطراب اربنت القل
وتيب

والرعوة

العر وااطرابنت الهضم واإلخرا والنوا مدن يزيد من صعوبة اجتينز االمتحن فيندفع الطنل

ويعجز

عن اإلجنبة عن ارسئلة) .حنفل)0222 ،
و تتطل

الدقدرة على تقديم االختبنر توفر ثالثة أمور لد الطنل

هد :الدعرفة الجيدة بدندة االختبنر وبنلدعلومنت

التد تحتويهن وامتالك مهنرات واستراتيجينت االستعداد لالختبنر وتقديد والتحرر من قلق االختبنر أو أي قلق مينح
لعدلية التقديم ولكن البد من التذكير مرة أخر بأ وجود قلق االختبنر لد الطنل

بدستو معتدل أو طبيعد ليس مضراً

على اإلطال وإندن يفيد فد تحفيز الطنل وحث على العدا بجد فد الدراجعة لالختبنر وتقديد .
أسباب قلق االختبار بالنسبة للطلبة الذين يعانون منه:
ينقسم هؤالء الطالب حس سب تكو قلق االختبنر إلى ثالثة أقسنا:
-

الطلبة الذين ال يستعدو جيداً لالختبنر وهم على علم بذلك.

-

الطلبة الذين يستعدو لالختبنر ولكن لديهم أفكنر سلبية عن الفوا فد االختبنر أو من ينب مدن يؤدي إلى تكوين
صورة ذاتية سلبية وفقدا الثقة بنلنفس.

-

الطلبة الذين يعتقدو خطأ أنهم مستعدو جيداً لالختبنر ويفنجئو بأدايهم الدتوااع)Mealy and Host, 1992 .
والقلق ليس دايدن ً يعوراً سلبينً ،إ وجود القلق هو الذي يكو لدينن الخوف الذي يحول بيننن وبين الكثير من ارعدنل

التد قد تلحق بنن الضرر أو التد قد تؤدي بحينتنن.
مستويات قلق االختبار:
يقسم بعض البنحثين قلق االختبنر حس مستواه فد الفرد واإلثنرة الدترتبة على كا مستو إلى ثالثة أنواع:
-

قلق االختبنر الدفيد :يكو في مستو القلق منخفضن ً عند الفرد وهو الدستو الونيع عند معظم النن .

-

قلق االختبنر رير الدفيد :يكو في مستو القلق الدرتبط بنالختبنر مرتفعن ً عند الفرد بوكا رير طبيعد أو منطقد
ويسب هذا القلق الكثير من التوتر واالاطراب وعدا الراحة.

-

قلق االختبنر الضنر :وهو مستو متقدا من قلق االختبنر ال تؤثر فقط على إنجنز نونط معين كنالختبنر مثالً وإندن
يتعد تأثيره الجوان اركنديدية فد حينة الفرد ليودا الجوان ارخر )Strand, 2003 .
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ما العمل لتنمية قدرات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة في مادة العلوم؟
إذا أردنن تندية مقدرة الطنل

فد أي فرع من العلوا وج

والحقنيق ارسنسية ونحن حين نودد على أهدية فهم الطنل

علينن أ نسنعده على اكتسنب قدر معين من الدعلومنت

للدبندئ ارسنسية وقدرت على تطبيق اريينء التد تعلدهن ونقول

إ الفهم والتطبيق أهم من مجرد االحتفنظ بذخيرة كبيرة من الحقنيق والدعلومنت .لندفا )1829 ،فعلى الدختيين إتبنع من
يلد:
-

استخداا طرايق تدريس تثير تفكير الطلبة.

-

توفير اإلمكننينت الدندية فد مختبر العلوا أو ررض النونط.

-

توفير كتنب علوا جيد فد محتواه وخبرات وتدريبنت .

-

توفر بدايا متعددة لتنفيذ أنوطة متنوعة.

-

تقليا نينب الدعلم وإعطني الوقت الكنفد لإلعداد لألنوطة.

-

توجي الدعلم لطالب للكوف عن الدعرفة وتندية قدراتهم فد إنجنز العدا.

-

تهيئة جو مفعم بنالحتراا وال تقدير ر االحتراا يزيد من تفتيح أذهن الطلبة وتوسيع دايرة تفكيرهم لتوليد أفكنر
جديدة .أبو جاللة)0221 ،

كيف نتخلص من خوف وقلق االمتحان؟؟
كلنن ينتنبنن القلق والخوف من االمتحن ولكن علينن أ نديز بين القلق الدحدود والقلق الدرفوض فنرول هو قلق
الرربة فد النج ن والحيول على أعلى الدرجنت وهو قلق محفز ومطلوب .أمن القلق والخوف الدرفوض فهو الذي يؤثر على
الثقة بنلنفس ويثبط الهدة ويقلا من درجنتك بنلررم من سهرك ومجهودك.
وصايا تضمن لك التخلص من القلق بإذن هللا:
-

النوا  ...النوا  ...النوا :خذ قسطن ً وافراً من فد الليلة السنبقة لالمتحن حتى تدخا االمتحن هندئ ارعينب وقوي
التركيز.

-

التغذية :عليك تننول وجبة خفيفة قبا ذهنبك لالمتحن فهد ستزود الدخ بنلطنقة الالزمة للتفكير وستريح فد الوقت
نفس معدتك القلقة.

-

تجن

الدأكوالت الدسدة وتجن

اإلكثنر من القهوة والوني صحيح أنهن منبهنت للجهنز العيبد ولكن زيندة التنبي

هذه رير مطلوبة وحسبك كوبن ً واحداً من أي منهدن.
-

الحركة :ال يدء أفضا من الحركة والتدنرين الريناية فد تخفيف القلق والتوتر إ كنت تستطيع القينا ببعض
التدريننت الريناية قبا االمتحن كن بهن وإال فيكفد أ تتحرك وتدود فد فننء الددرسة أو الجنمعة خالل السنعة
التد تسبق االمتحن .

-

التوكا على هللا عند استالا ورقة االمتحن .

-

قا " :بسم هللا الرحدن الرحيم وال حول وال قوة إال بنهلل العلد العظيم ".

-

اع سنعة يدك أمنمك وقم بتقسيم وقت اإلجنبة.

-

ابدأ بنإلجنبة على ارسئلة السهلة.
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-

انس كا من حولك.

-

ال تخف وتقلق إ رأيت زماليك يكتبو وأنت من زالت تفكر بنإلجنبة.

-

ال تنزعج إ رأيت زمالءك قد قنموا وسلدوا أورا اإلجنبة.
إذا انتنبتك لحظنت قلق مرة أخر أثننء االمتحن كرر الدعنء السنبق ثم أردض عينيك وخذ نفسن ً عديقن ً إلى الداخا

أمسك بقدر من تستطيع أخرج ببطء هذا التدرين البسيط يسنعد على التركيز واالسترخنء .أبو العزايم)0222 ،

مجتمع الدراسة:
تكو مجتدع الدراسة من طلبة الددار

الثننوية ارردنية فد اقليم الوسط بنررد خالل الفيا الثنند من العنا

الدراسد .)0201/0202

عينة الدراسة:
أجريت الدراسة على عينة قوامهن  )102من طلبة الددار

الثننوية ارردنية فد اقليم الوساط بانررد خاالل الفياا

الثنند من العنا الدراسد  ،)0201/0202وتم اختينرهم بطريقة عووايية والجداول  )3 ،)0 ،)1تباين توزياع عيناة الدراساة
تبعن ً لدتغيراتهن الدستقلة
جدول رقم ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية ()%

ذكر

64

46

أنثى

76

54

المجموع

240

100

جدول رقم ( :)0توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الصف
الصف

التكرار

النسبة المئوية ()%

التنسع

50

36

العنير

52

37

الحندي عور

38

27

المجموع

240

100

منهج الدراسة:
اتبع فد هذه الدراسة الدنهج الوصفد نظرا لدالءمت طبيعتهن حيث يتم فاد هاذا الدانهج جداع البيننانت وإجاراء التحلياا
اإلحينيد الستخرا النتنيج الدطلوبة.

أداة الدراسة:
اعتدندا على أدبينت البحث والدراسانت السانبقة واستوانرة الخباراء تام بنانء اساتبنن لجداع البيننانت مان عيناة الدراساة
ايتدلت على  )02فقرة موزعة إلى أربعة أبعند كدن فد الجدول رقم )0
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جدول رقم ( :)3فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

البعد

#
1

الدقررات الدراسية.

0

)0–1

0

ارسرة.

2

)8–2

3

البعد الثقنفد للطنل .

2

) 10 –12

0

الددرسة والدعلدين.

2

) 02 – 12

صدق األداة:
تم عرض أداة الدراسة على مختيين فاد وزارة التربياة والتعلايم ارردنياة واوصاوا بياالحيتهن بعاد إجاراء تعاديالت
أينر إليهن ،وقد تم إجراء تلك التعديالت وإخرا االستبننة بيورتهن النهنيية.
ثبات األداة
للتحقق مان ثبانت ارداة اساتخدمت معندلاة كرونبانا ألفان الساتخرا الثبانت فبلغات نسابت الكلياة علاى فقارات االساتبننة
 )2.92وهد نسبة ثبنت تؤكد إمكننية استخداا ارداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعد جدع البيننانت تام إدخانل بينننتهان للحنسا لتعانلج بواساطة البرنانمج اإلحيانيد للعلاوا االجتدنعياة  ،)SPSSوقاد
استخدمت النس الدئوية والدتوسطنت الحسنبية الدوزونة واختبنر ت) وتحليا التبنين ارحندي.

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه :من هو أثر قلق االمتحن على التحييا الدراسد لد طلبة الددار

الثننوية

ارردنية؟
من أجا اإلجنبة عن هذا السؤال ،استخدمت الدتوسطنت الحسنبية والنس الدئوية لكا فقرة من فقارات كاا مجانل مان
مجنالت االستبننة.
وقد أعطد للفقرات ذات الدضدو اإليجنبد  )2درجنت عن كا إجنبة موافق بوادة) ،و  )0درجانت عان كاا إجنباة
موافق) ،و  )3درجنت عن كا إجنبة محنيد) ،ودرجتن عن كا إجنبة معانرض) ،ودرجاة واحادة عان كاا إجنباة معانرض
بودة) ،ومن أجا تفسير النتنيج أعتدد الديزا اآلتد للنس الدئوية لالستجنبنت:
جدول رقم ( :)4ميزان النسب المئوية لالستجابات

821

النسبة المئوية

درجة االستجابات

أقا من %22

منخفضة جدا

من %28-%22

منخفضة

من %28- %22

متوسطة

من %18- %12

مرتفعة

من  %92فدن فو

مرتفعة جدا
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وتبين الجداول  )9 )1 ،)2 ،)2النتنيج ،ويبين الجدول  )8خالصة النتنيج.
 )2النتائج المتعلقة بالبعد األول (المقررات الدراسية)
جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

3.50

70.00

مرتفعة

3.65

73.00

مرتفعة

3

ال أستطيع الدراسة عندمن يييبند قلق من امتحن من.

3.73

74.60

مرتفعة

0

يحدث القلق لدي نتيجة لعدا متنبعتد للدقرر.

3.90

78.00

مرتفعة

3.69

73.87

مرتفعة

الفقرات

الفقرة
1
0

لدي قلق من بعض الدقررات الدراسية اليعبة.
يسب رأي اآلخرين فد الدقررات الدراسية نوع مان القلاق
لدي

الدرجة الكلية
أقيى درجة للفقرة  )2درجنت
يتبين من الجدول رقم  )2السنبق أ اساتجنبنت طلباة الدادار
االمتحن وأثره على تحييا طلباة الدادار

الثننوياة ارردنياة فاد اقلايم الوساط بانررد نحاو قلاق

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد كننات

مرتفعااة علااى الفقاارات  )0 ،3 ،0 ،1حيااث كنناات نساابتهن الدئويااة بااين  )%18-%12وكنناات النساابة الدئويااة لالسااتجنبة علااى
الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة الدئوية .)%13.91
وتعزو البنحثة ذلك إلى يعور الطلبة بنلعجز اتجانه العدلياة التعليدياة خنصاة اتجانه الدقاررات الدراساية الطويلاة نسابين
والددلة.
 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (األسرة)
جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني
رقم

الفقرات

الفقرة
2
2
1
9
8

تؤثر الدونكا ارسرية فد مستو التحييا الدراسد لدي.
يؤثر اإلزعن وعدا توفير الجو الدننس

داخا ارسرة على

القلق لدي.
يؤثر دور ارسرة فد تخفيف القلق عندي من حيث الدعم النفسد
والدعنوي.
يؤثر العنما االقتيندي والدندي على القلق والتوتر.
تسب

822

الدبنلغة واإللحن على الدراسة من قبا ارها فد القلق

متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

3.80

76.00

مرتفعة

3.95

79.00

مرتفعة

4.35

87.00

مرتفعة جدا

3.30

66.00

متوسطة

3.78

75.60

مرتفعة

درجة االستجابة

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

لدي.
الدرجة الكلية

3.84

76.70

مرتفعة

أقيى درجة للفقرة  )2درجنت
يتبين من الجدول رقم  )2السنبق أ اساتجنبنت طلباة الدادار
االمتحن وأثره على تحييا طلباة الدادار

الثننوياة ارردنياة فاد اقلايم الوساط بانررد نحاو قلاق

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد كننات

مرتفعة جدا على الفقارة  )1حياث كان مساتو االساتجنبة عليهان أكثار مان  )%92وكننات مرتفعاة علاى الفقارات )8 ،2 ،2
حيث كننت نسبتهن الدئوية بين  )%18-%12وكننت متوسطة على الفقرة  )9حيث كننت نسابتهن الدئوياة باين )%28-%22
وكننت النسبة الدئوية لالستجنبة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة الدئوية .)%12.12
وتغزو البنحثة ذلك إلى الظروف الدعيوية اليعبة التد يعيوهن الطلبة ،وخنصة فد ظا جنيحة كورونن ومن ناتج عنهان
من آثنر اقتيندية ،والتد تنعكس على أدايهم الدراسد والتحييا حيث أصبحت ارسرة جزءا مهدن من هذه الظروف الدعيواية
اليعبة لدن تعنني من صعوبنت حينتي واقتيندية ومعيوية.
 )3النتائج المتعلقة بالبعد الثالث (البعد الثقافي للطالب)
جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثالث
رقم

الفقرات

الفقرة
12
11
10
13
10

اطالعد على الكت الدتنوعة ذات العالقة بدراستد يقلا من
القلق.
دراستد لبعض الدقررات العدلية التطبيقية يخفف من القلق عندي
الطنل الدثنلد هو الذي يتج اتجنهنت ايجنبية ليخفف من قلق
وتوتره
الطنل الجيد هو الدتدتع بوخيية ذات ثقة عنلية بنلنفس ورير
قلق ومتوتر
فد اعتقندي أ للقلق تأثير على تدند التحييا.
الدرجة الكلية

متوسط

النسبة

االستجابة*

المئوية

3.57

71.40

مرتفعة

3.78

75.60

مرتفعة

4.38

87.60

مرتفعة جدا

4.33

86.60

مرتفعة جدا

4.22

84.40

مرتفعة جدا

4.06

81.10

مرتفعة جدا

درجة االستجابة

أقيى درجة للفقرة  )2درجنت
يتبين من الجدول رقم  )1السنبق أ اساتجنبنت طلباة الدادار
االمتحن وأثره على تحييا طلباة الدادار

الثننوياة ارردنياة فاد اقلايم الوساط بانررد نحاو قلاق

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد كننات

مرتفعة جدا على الفقارة  )10 ،13 ،10حياث كان مساتو االساتجنبة عليهان أكثار مان  )%92وكننات مرتفعاة علاى الفقارات
 )11 ،12حيث كننات نسابتهن الدئوياة باين  )%18-%12وكننات النسابة الدئوياة لالساتجنبة علاى الدرجاة الكلياة مرتفعاة جادا
بداللة النسبة الدئوية .)%91.12
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وتعزو البنحثة ذلك إلى زيندة اهتدنا الطلبة بتوسايع ثقنفانتهم العنماة والخنصاة ،وخنصاة فاد ظاا التطاور التكنولاوجد
واالحداث الدتسنرعة حول الطنل عنلدين ً وأهدهن فنيرو

كورونن الذ ال تزال آثنره نعنيوهن.

 )4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع (المدرسة والمعلمين)
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الرابع
متوسط

النسبة

درجة

رقم

االستجابة*

المئوية

االستجابة

12

يحدث القلق عندي إذا كن هننك أكثر من امتحن فد نفس اليوا.

4.38

87.60

مرتفعة جدا

12

ينتنبند نوع من القلق عندمن ال يستطيع الدعلم إيينل الفكرة لد.

4.00

80.00

مرتفعة جدا

11

أتأثر بدوعد االمتحنننت الدقررة من الددرسة مدن يسب لد القلق.

3.48

69.60

مرتفعة جدا

19

القلق فد اعتقندي يؤثر فد الطنل وعطني اإلبداعد تأثيراً سلبين ً

4.30

86.00

مرتفعة جدا

18

توجيع الدعلم وتحفيزه لد يقلا من نسبة القلق لدي

4.30

86.00

مرتفعة جدا

02

يسب لد القلق والتوتر.

2.90

58.00

منخفضة

3.89

77.83

مرتفعة

الفقرات

الفقرة

نظنا التقويم فد الددار

الدرجة الكلية
أقيى درجة للفقرة  )2درجنت
يتبين من الجدول رقم  )9السنبق أ اساتجنبنت طلباة الدادار
االمتحن وأثره على تحييا طلباة الدادار

الثننوياة ارردنياة فاد اقلايم الوساط بانررد نحاو قلاق

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد كننات

مرتفعة جدا على الفقرة  )18 ،19 ،11 ،12 ،12حيث كن مستو االستجنبة عليهن أكثر مان  )%92وكننات منخفضاة علاى
الفقرة  )02حيث كننت نسبتهن الدئوية بين  )%28-%22وكننت النسبة الدئوية لالستجنبة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللاة
النسبة الدئوية .)%11.93
وتعزو البنحثة ذلك أ النظرة السلبية التد ينظرهن الطنل إلى الدعلم والددرسة.
 )5خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

1

الدقررات الدراسية.

3.69

73.87

مرتفعة

0

ارسرة.

3.84

76.70

مرتفعة

3

البعد الثقنفد للطنل .

4.06

81.10

مرتفعة جدا

0

الددرسة والدعلدين.

3.89

77.83

مرتفعة

3.87

77.40

مرتفعة

البعد

الرقم

الدرجة الكلية
أقيى درجة للفقرة  )2درجنت
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يتبين من الجدول رقم  )8السنبق أ اساتجنبنت طلباة الدادار
االمتحن وأثره على تحييا طلباة الدادار

الثننوياة ارردنياة فاد اقلايم الوساط بانررد نحاو قلاق

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد كننات

مرتفعة جدا على البعد  )3حيث كن مستو االساتجنبة عليهان أكثار مان  )%92وكننات مرتفعاة علاى البعاد  )0 ،0 ،1حياث
كننت نسابتهن الدئوياة باين  )%18-%12وكننات النسابة الدئوياة لالساتجنبة علاى الدرجاة الكلياة مرتفعاة بداللاة النسابة الدئوياة
.)%11.02
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه :ها توجد فرو ذات داللة إحينيية فاد أثار القلاق علاى التحيايا الدراساد
لد طلبة الددار

الثننوية ارردنية تعز لدتغير الجنس؟

وتتعلق بهذا السؤال فراية الدراسة ارولى ،والجدول  )12يبين نتنيج فحيهن.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فرو ذات داللة إحينيية عند مستو الداللة  )α≤0.05فد قلق االمتحن
وأثاره علااى تحياايا طلباة الداادار

الثننويااة ارردنياة ماان وجهااة نظار الطلبااة أنفسااهم فاد اقلاايم الوسااط بانررد تعاز لدتغياار

الجنس.
لفحف الفراية تم استخداا اختبنر  )tوالجدول رقم  )11يبين النتنيج:
جدول رقم ( :)22نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير الجنس
ذكر
البعد

رقم

أنثى
(ت)

الداللة
.249

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

1

الدقررات الدراسية.

3.4688

.77272

3.7500

.56440

-1.170

0

ارسرة.

4.0250

.74402

3.7875

.64245

.907

.370

3

البعد الثقنفد للطنل .

4.1500

.23299

4.0312

.46312

.699

.489

0

الددرسة والدعلدين.

3.7917

.46076

3.9167

.50090

-.640

.526

الدجدوع الكلد

3.8589

.31690

3.8714

.37337

-.087

.931

دال إحينيين عند مستو الداللة )2.22
يتبين من الجدول رقم  )11السنبق عادا وجاود فارو ذات داللاة إحيانيية عناد مساتو الداللاة  )α≤0.05فاد قلاق
االمتحن وأثره على تحييا طلبة الدادار

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد تعاز

لدتغير الجنس على جديع اربعند وعلى الدرجة الكلية حيث كن مساتو الداللاة لقايم ت) عليهان أكبار مان  )2.22وبهاذا نقباا
الفراية اليفرية.
تعزو البنحثة ذلك إلى أ الطلبة مع اختالف الجنس يعيواو الظاروف نفساهن داخاا الددرساة فاال يقاف متغيار الجانس
عنيقن إمنا الطنل والطنلبة نحو القلق.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه :ها توجد فرو ذات داللة إحينيية فاد أثار القلاق علاى التحيايا الدراساد
لد طلبة الددار

الثننوية ارردنية تعز لدتغير اليف؟

وتتعلق بهذا السؤال فراية الدراسة االلتبن  ،والجدول  )10يبين نتنيج فحيهن.
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نتااائج فحااص الفرضااية الرابعااة التااي نصااها :ال توجااد فاارو ذات داللااة إحياانيية عنااد مسااتو الداللااة  )α≤0.05فااد قلااق
االمتحن وأثره على تحييا طلبة الدادار

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد تعاز

لدتغير اليف.
لفحف الفراية استخدا تحليا التبنين ارحندي  )ANOVAوالجدول  )10يبين النتنيج
الجدول ( :)20نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في أثر قلق االمتحان في التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس
الثانوية األردنية في اقليم الوسط باألردن تعزى لمتغير الصف
مصدر التباين

البعد

1

0

3

0
الدرجة الكلية

مجموع مربعات

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

االنحراف

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

بين الدجدوعنت

.506

1

.506

1.369

.249

داخا الدجدوعنت

14.055

138

.370

الدجدوع

14.561

139

بين الدجدوعنت

.361

1

.361

داخا الدجدوعنت

16.670

138

.439

الدجدوع

17.031

139

بين الدجدوعنت

.090

1

.090

داخا الدجدوعنت

7.029

138

.185

الدجدوع

7.119

139

بين الدجدوعنت

.100

1

.100

داخا الدجدوعنت

9.264

138

.244

الدجدوع

9.364

139

بين الدجدوعنت

.001

1

.001

داخا الدجدوعنت

5.025

138

.132

الدجدوع

5.026

139

دال إحينيين عند مستو

.823

.488

.410

.008

.370

.489

.526

.931

ANOVA)2.22

يتبين من الجدول رقم  )10السنبق عادا وجاود فارو ذات داللاة إحيانيية عناد مساتو الداللاة  )α≤0.05فاد قلاق
االمتحن وأثره على تحييا طلبة الدادار

الثننوياة ارردنياة مان وجهاة نظار الطلباة أنفساهم فاد اقلايم الوساط بانررد تعاز

لدتغير اليف على جديع اربعند وعلى الدرجة الكلية حيث كن مساتو الداللاة لقايم ت) عليهان أكبار مان  )2.22وبهاذا نقباا
الفراية اليفرية.
تعزو البنحثة ذلك إلى أ طبيعية الحينة الددرسية وظروفهن الدحيطة واحدة على جديع الدستوينت اليف.
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التوصيات:
-

إيجند الظروف الدريحة أثننء تقديم االمتحنننت والتد تعداا علاى تخفياف درجاة االااطراب والقلاق التاد يعانند منهان
كثير من الطلبة.

-

العدا على توفير االختينصيين النفسيين والتربويين فد الددار

لدسنعدة الطلبة فد حا موكالتهم االنفعنلياة والتاد

تؤثر فد تحييلهم الدراسد.
-

إيجند نوع من التعنو بين الددرسة وارسرة من أجاا تاوفير الظاروف الداليداة لتدكاين الطنلا مان تحيايا أفضاا،
وإبعند الدؤثرات التد تعيق التحييا.

-

مراعنة ارسرة للعالقنت الجيدة والادفء العانطفد فاد محايط ارسارة .ومراعانة القادرات العقلياة للطلباة وعادا تكلايفهم
فو قدراتهم العقلية ،ومراعنة ميولهم ورربنتهم كاا ذلاك يسانعدهم علاى الاتخلف مان موانعر القلاق ،مدان ياؤدي إلاى
تحسين مستو التحييا.

-

إعااداد الدعلداين تربوياان يساانعد الطلبااة فااد خفااض مواانعر القلااق وذلااك باانلتعرف علااى ارساابنب التااد أدت إليا سااواء
بنرسرة أو الددرسة ،وكذلك تقديم النينيح واإلريندات.

-

هننك حنجة إلى مزيد من الدراسنت واربحانث للكواف عان أثار متغيارات أخار كاذكنء الدياا ،مفهاوا الاذات ،العدار
وريرهن فد مستو قلق االمتحنننت لد الطلبة.

المصادر والمراجع
أوالً :مراجع اللغة العربية
-

أبو العزايم ،جدنل  :)0222مجلة الط النفسد ،مجلة النفس الدطدئنة ،العدد.92 :

-

أبو جاللة ،صبحد  ،)0221مننهج العلوا وتندية التفكير اإلبداعد ،دار الور للنور والتوزيع.

-

أبااو صاابحة :كنيااد  :)1812العالقااة بااين قلااق االختباانر والتحياايا الدراسااد عنااد الطلبااة ،رساانلة منجسااتير ،الددرسااة
ارردنية ،عدن .

-

حنفل ،نبيا 0222ا) :صعوبنت التعلم والتعليم العالجد ،مكتبة زهراء الور .
الخضري ،عبد الساالا ،ساليدن  ،نندياة  ،)1818التحيايا الدادر

وبعاض سادنت الوخياية ،الكتانب السانوي فاد

التربية ،وعلم النفس ،القنهرة ،دار الثقنفة للطبنعة والنور.
-

دودياان ،حداازة  :)0222موااكالت الطلبااة فااد االختباانرات وطاار عالجهاان الغا

واسااتراتيجينت تقااديم االختباانرات

وقلق االختبنر).
-

الريحنند ،سليدن

 :)1890أثر االسترخنء العضلد فد التحيايا ،وخفاض قلاق االمتحان  ،الدجلاة العربياة للبحاوث

والتربوية ،تونس.
-

الطي  ،محدد  :)1899دراسة لدستو قلق االمتحان باين طاالب كليانت جنمعاة طنطان ،مجلاة علام الانفس ،القانهرة،
الهيئة الديرية العنمة للكتنب.

-

عبد الغفنر ،عبد السالا  :)1891مقدمة فد اليحة النفسية ،دار النهضة العربية.
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-

القرعان  ،عباد الجلياا  :)1880قلاق االختبانر ،مفهاوا الاذات وعالقتهان بتحيايا طلباة الثانند ثاننوي العلداد ،رسانلة
منجستير ،جنمعة اليرموك ،إربد.

-

لناادفا،

.ا1829 .ا) ،أساانلي االختباانر والتنديااة فااد التربيااة والتعلاايم ،التااا ،سااعيد الننيااف عبااد الدلااك ،الدؤسسااة

الوطنية للطبنعة والنور – بيروت.
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-
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-
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Strand. K (2003): Coping with college series: Handling Test Anxiety (online) available
at (http: www.counseling.ILSTU.edu/DD/cope-Test-a.shtm/).
جديع الحقو محفوظة  © 2021البنحثة /حنن وليد ميطفى مراد ،الدجلة اركنديدية لألبحنث والنور العلدد.
)(CC BY NC

828

www.ajrsp.com

-

