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  ملخص

د مدى شيوع  تھدف ى تحدي ذه الدراسة إل ة من دارسي عأھ دى عين ق االمتحان ل راض قل
افي نابلس جامعة القدس المفتوحة  رات ، وترتيبھا بحسب أھميتھ ر بعض المتغي ة أث ذلك معرف وك

دل التراكمي، ومستوى سنوات الدراسة، والحالة االجتماعية، الجنس( المتعلقة بالدارسين  )والمع
ق االمتحان للدارسين ا. على قل ق أھداف الدراسة ق ة منولتحقي تبانة مكون  م الباحث بتطوير اس

.  البعد النفسي والبعد الجسمي: عبارة تغطي أعراض قلق االمتحان موزعة على بعدين ھما) ٥١(
ن ة م ة الدراس ة ) ٤١٩( تكونت عين ع الدراس ن مجتم وائية م ة العش ارھم بالطريق م اختي اً ت دارس

ه الغ قوام بته) ٤٠٦٣( الب ا نس ن، )%١٠.٣١( دارس أي بم ب م ة  وطل د درج ة تحدي راد العين أف
ات النصفية  رة االمتحان اس ليكرت الخماسي خالل فت موافقتھم على كل عبارة واردة بحسب مقي

اني  ي الث ل الدراس يوع . ٢٠٠٦/٢٠٠٧للفص دى ش ائي أن م ل اإلحص ائج التحلي رت نت أظھ
 ً ا ان مرتفع ة ك راو %)٦٠.٢٣( األعراض المصاحبة لقلق االمتحان على الدرجة الكلي داه ويت ح م

ة ى المرتفع طة إل ة المتوس ن الدرج ي .  م اين الثالث ل التب تخدام تحلي ائج باس رت النت ا أظھ   كم
 3-Way ANOVA روق ة إحصائية عدم وجود ف ة ذات دالل رات الدراسة التالي  تعزى لمتغي
نس( ة، الج ة االجتماعي ة، والحال نوات الدراس توى س ا، ومس ل بينھ ائج ، )والتفاع ت النت ا بين فيم

تخ اديباس اين األح ل التب رق ONE-Way ANOVA دام تحلي ود ف ائيال دا وج زى  إحص يع
ق االمتحان  ة من قل لمتغير المعدل التراكمي إذ أن المعدل التراكمي المتدني يصاحبه درجة عالي

ق االمتحان . والعكس صحيح كما بينت النتائج وجود فرق يعزى لطبيعة األعراض المصاحبة لقل
ية أو ا نفس ث كونھ ن حي مية م ية، جس د األعراض النفس دين. ولصالح بع ال البع ين أن لك ا تب  كم

ائج . في حدوث قلق االمتحان إحصائياأثراً داالً ) النفسي والجسمي( أوصى الباحث في ضوء نت
اً  مقارنةالدراسة بضرورة إجراء دراسات  في مناطق تعليمية أخرى وجامعات أخرى تتبنى نظام

 ً ا اً مقيم رورة تبن، تعليمي د وبض ان عن ق االمتح ي خفض قل ھم ف ة تس ادية عالجي رامج إرش ي ب
  .  الدارسين
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Abstract 

This study aims at investigating the extent of test anxiety symptoms 
on the learners of Nablus Educational Region at QOU, so as to classify 
these symptoms in terms of their significance.  It also aims at examining 
the effect of sex, marital status, academic level and the accumulative 
average of learners on the extent of these symptoms.  A fifty_one (51) 
item "Likert Scale" type questionnaire covering the symptoms of test 
anxiety was administered to cover two domains: the psychological 
domain and the physical one.  A sample of (419) learners was chosen 
randomly from 4063 (10,31%) learners who consisted the population of 
the study.  The questionnaire was distributed among the learners during 
the mid-term exam in the academic year (2006/2007).  The results of the 
statistical analysis revealed that the level of test anxiety symptoms 
among learners was totally high (60,23%), and the range of symptoms 
was between medium and high.  According to the results of the study, 
there were no statistically significant differences due to the variables of 
sex, marital status, academic level and their interaction.  Whereas there 
were statistically significant differences due to the accumulative average 
which indicates that the lowest accumulative average is usually 
accompanied by a high level of test anxiety and vice versa.  Moreover, 
statistically significant differences were found due to the nature of test 
anxiety either psychological or physical symptoms in favor of the 
psychological symptoms.  But both, the psychological and physical 
symptoms, have impact on creating test anxiety.  According to these 
results, the researcher recommends that other researchers have to carry 
out similar studies in other educational regions and other universities as 
well as to adopt evaluative and educational system, and also, to adopt 
guidance and counseling training programs (comparative studies) which 
aim at reducing the negative effects of test anxiety among learners.   

  
  دمةمق

قلسلوك من ا مناسبة أنواعاالطالب  إكساب إلىالتعلم  تؤدي عملية ا يحق ه مع  بم ادة تكيف زي
ىوتؤدي ، مع ميوله األساليبكما تتفق ھذه ، البيئة وسيطرته عليھا و( هحاجات إشباع إل ة أب ، ناھي

ك، )١٩٩٧ ي ذل و ف اج ) دارسال( وھ ىيحت د إل ذاء الجي وم ، الغ افيوالن رة الھادئ، الك ، ةواألس
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ة ة المتبادل ىو، والمحب ه إل ي حيات ديدة ف االت الش ىو، تجنب االنفع م وحب وال  إل ه بفھ ن يعامل م
  .  )٢٠٠٦، عواد( يحتقره أويخيفه  أويسخر منه 

ً  دارسينويظھر كثير من ال مختلفة من السلوك غير التكيفي الذي يؤثر على تحصيلھم  أنماطا
ه  وال يعد، علمية برمتھاعليمية التبل على سير العملية الت، الدراسي  إذاھذا السلوك مشكلة بحد ذات

ادر وبسيط د يظھرون أ إذ، قام به الطالب بشكل ن ك ن بعض الطالب ق نھم لموقف ذل استجابة م
ً مضطرب أوغير تكيفي  أومثل ھذا السلوك مشكلة  ولكن يعد، دد تزول بزوالهلسبب مح أومعين   ا
رراً  إذا ان متك تغر أن أوك ي يس دة الت ةقھا الم ديدة  أن أو، طويل ة ش لوك بدرج ذا الس ارس ھ يم
  .  )١٩٩٣، ةدليل التربية الخاص( يتسم باالستمرارية أسلوببو

د  رات لق زاً لفت ام مرك ان االھتم ةك أثراً  طويل ة التحصيل مت ى دراس ي عل ة ف ب عقلي بجوان
ادة  أنھاعلى اعتبار ، الشخصية ى تحصيل الطالب بالزي ر ، النقصان أوأكثر تأثيراً عل ذا أغي ن ھ

رد  بإظھاراالھتمام بدأ يتزايد  ى أداء الف ة عل أثير الجوانب النفسية الشخصية واالجتماعي ة ت أھمي
ه ي تصور ، وكفايت م ال ينبغ ن ث يلن أوم ر التحص ب دون اآلخ أثر بجان ي يت ر هللا( الدراس ، خي
١٩٨١(  .  

ة  ا بعض المشك ةالتعلمي -وتواجه العملية التعليمي ي تعوق أداء في مختلف مراحلھ الت الت
ق ، على الوجه األكمل أھدافھارسالتھا وتحقيق  ذه المشكالت قل ين ھ ة  االمتحانومن ب دى الطلب ل

والباحثين على حد  باءواآلباھتمام المربين  ھذه الظاھرةحيث حظيت ، بمختلف مراحلھم الدراسية
ةسلبية خطيرة على المجتمع  رآثاما لھا من ل، سواء دارفي  متمثل ةال إھ ة والمعنوي ات المادي ، طاق

  .  االستمرار في التعلمين بالمضطر دارسينكبيرة من ال عدادأجراء عدم قدرة 

ق  األفراد ويدرك ة من قل انالذين يعانون من درجة عالي ددة  االمتح ا مھ ى أنھ المواقف عل
ة ، مما يولد لديھم التوتر والخوف، اتھميصشخل ارةويجعلھم في حال ة إث ا ، انفعالي تقاللھم  أنكم اس

ةيصبح الذاتي  راتھم المؤلم زھم في ، في حالة سلبية جراء خب اھھم وتركي ذا يتشتت انتب اءولھ  أثن
  .  )٢٠٠٧، كريم وآخرون( اتاالمتحان

، في كل فصل دراسي االمتحانبوجود مشكلة قلق  يقرّ أن يستطيع من مارس مھنة التعليم و
ن  ة م د مجموع ث يوج ينحي يھم  الممتحن عب عل ذين يص راءال وتر  إج ا ت اتھم دونم  أوامتحان

  . اآلخرين إجابات فييؤثر ن يمتد توترھم لأ أيضامن المالحظ  بل، اضطراب

ان ه  )Wellman( ويعرف ولم ق بأن رد أو شعور  يعكس ضعفا إحساسالقل دى الف اً ل عام
اءة والعجز دم الكف غ، بع رى يون ا ي ل يحدث عن )Jung( فيم ه رد فع ه  دأن زو عقل ين تغ رد ح الف

  .  )١٩٩٥، أبو صايمة( االت صادرة عن الالشعور الجمعيخي

ق الموضوعال :وترى مدرسة التحليل النفسي أن ھناك ثالثة أنواع من القلق وھي ذي  يقل ال
ةي ق العصابي، نشأ عن مصادر حقيقي الغ ، والقل ذان يصدران عن أسباب مب ق األخالقي الل والقل

ا ة مخ، فيھ يالً دفاعي ا ح ل ھن ذ ردود الفع رفتتخ اء أو النكوص أو التبري ة كالبك ة ، تلف ا المدرس أم
ي  حدثالسلوكية فترى أن القلق سلوك متعلم ي رات واالستجابات الت ين المثي اط ب من خالل االرتب
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تيقوم بھا الفرد فيما ترى مدرسة الجش م ي د متالط أن القلق تعبير عن عمل ل ه بع م ينت ، عواد( أو ل
٢٠٠٦(  .  

 ً ا  ويعد القلق شيئاً طبيعيا اً إفيم ه تشكل عائق ادة في ة إال أن الزي ان ضمن الحدود المعقول ذا ك
أزم  اإلنسانتجاوز الحد الطبيعي أصاب  إذاالقلق فيما  أنذ إ، نفسياً بال جدال وتر والضيق والت الت

ن  ذي يمك ً  أنال ا ة أحيان اة ظاھري بب معان ي  أو، يس و  أوأن يختف ة تطف رة انفعالي ر كخب د ينتش ق
  .  )٢٠٠٧، كريم وآخرون( ح الحياة النفسيةعلى سط أعراضھا

لدى  معروفأن موضوع الخوف  :أھمھا من لعلفي عدة فوارق  الخوفويختلف القلق عن 
ادل وضوح الخطر إما صدف  وإذا، الشخص وھو خارج نفسه اً فال يع ن كان مثير القلق خارجي

ارهكما يغلب أن يتناسب الخوف من حيث الشدة مع الموضو، في حالة الخوف ذي أث ا ، ع ال فيم
 ً ا ر عمق ق أكث ة القل ي حال دته ف ون ش اه المصدر ، تك العجز تج ق ب ة القل ي حال رد ف ا يشعر الف كم

  .  )١٩٨٢، الرفاعي( مصدره بانتھاءالمجھول فيما ينتھي الخوف 

أثر ومما ال شك فيه أن التحصيل الدراسي وتر يت دارس من ت ه ال ا يعاني في  واضطراب بم
سوء التوافق مع : منھا و، دارسينتحصيل ال فيسلبا سباب التربوية المؤثرة من األ وبجملةحياته 

عوبعد ا، المؤسسة التعليمية ة، لمقررات الدراسية عن الواق ة نظام ءمال وقل ات ونقص االمتحانم
وي اد الترب ه اإلرش ابرة، أو انعدام ص المث ة ونق ران( وضعف الدافعي ا .  )١٩٨٥، زھ دكم  يع

م تكن  أنبجراء ما يعتريه من شعور  االمتحانفي حدوث قلق  األولالمصدر  دارسال دراسته ل
ك مع اتزامن ذ إذاوبخاصة ، لديه الشعور بالذنب ولدتيف، غير فعالة أوكافية  د ل اء الزائ ام اآلب ھتم

انالثقة بأنفسھم ويخلق الحاجز النفسي لديھم خالل  )دارسينال( مما يفقدھم األبناءبمستقبل   االمتح
  .  )٢٠٠٧ ،ملوح أبو(

ادة إلى أن صعوبة ) McCandless and Castaneda( وتوصل ميكاندليس وكاستنيدا الم
ار والتحصيل المدرسيفي العالقة بين قلق ماً التعليمية تلعب دوراً مھ ع ، االختب ق المرتف وأن القل

ن األداء ھلة ويعيق يحس واد الس ي الم  راءةـاب والقـل الحسـة مثـواد الصعبـي المـه فـف
)Sovchick, Meconi, &Steiner, 1981( .  

ا الجامعة الجامعي ال تحدده فلسفة  طالبللالتحصيل الدراسي  إن ، فحسبوأھدافھا وبرامجھ
ل  ً الشخصية  هخصائصب ا ا، أيض ذكاء :ومنھ ة الصحيةاوالح، ال توى النضج، ل توى ، ومس ومس

ه، ودوافعه للعمل والنجاح، الطموح ه لذات فتھا  ،وقدرته على التكيف ومفھوم اة وفلس ه للحي ونظرت
  .  )١٩٩٥، بياالعر( االجتماعية

ق  د من قل األعراض الفسيولوجية من مجموعة  االمتحانكما أن من بين العوامل التي تزي
، كارتفاع نبضات القلب وسرعة التنفس وجفاف الحلق والشفتين، التي يعاني منھا الطلبة ةوالنفسي

ان  بطن والغثي رودة األطراف وآالم ال ة وب ىوالحاج دوار إل ول وال ھية، التب دان الش وارد ، وفق وت
  .  ونتيجته االمتحانوالتوتر وقلة النوم والتفكير المستمر ب الالعقالنيةبعض األفكار 
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د ة أ وبات من المؤك ا ازدادت أھمي ه كلم ه  االمتحانن ا ازدادت لدي رد كلم ه الف دم ل ذي يتق ال
اب بعض ، ن االمتحانوقد تؤدي بالبعض الى خوف مرضي ممظاھر الخوف  ا يفسر غي وھذا م

ااالمتحانعن دارسين ال ع االستعدادات لھ ذاكرة ، ات بالرغم من استكمال جمي دان بعضھم لل أو فق
ة ادة  المتعلق انبم ل ، االمتح المرض قب عور ب انأو الش رة االمتح ائل ، مباش ع وس ي الواق ا ف وكلھ

  .  )١٩٩٨، الريحاني( الموقف الخطر ھذا أمامالدفاع عن الذات  إلىتكيف دفاعية عصبية تھدف 

لوك الغش دارس وانتھاجه لس ق ال ين قل ة ب ة العالق ت بعض الدراسات معرف د حاول إذ ، وق
 .  (Gagerand, Benliner, 1984.  Hains, et.  al 1986) أشارت نتائج دراسات كل من

 )(Montor, 1971). (Schab, 1969 ول ـلحصي اـة فـة أي الرغبـط العالمـى أن ضغـإل
ث ـد يبعـي جيـدل تراكمـى معـة علـأو المحافظ، ةـة أو جامعـي كليـول فـق قبـة لتحقيـعلى عالم

 ةـت دراسارـا أشـكم.  اتـاالمتحاني ـش فـه للغـفعدارس ويدـدى الـق لـارة القلـثإى ـعل
)Shildon & Hill,1969 ( اديميإلى دارس وتحصيله األك ق ال ين درجة قل ة ب ، أن ھناك عالق

ش لوك الغ ته لس ين ممارس يلھم ، وب ى تحص ة عل ق مرتفع ة قل ذين يتصفون بدرج ون ال فالدارس
ذين تكون درجة ، األكاديمي رھم من الدارسين ال يميلون إلى ممارسة الغش بصورة أكبر من غي

  .  )١٩٩٣، السعدفي ( منخفضة أوالقلق لديھم متوسطة 

داع ) كيجارد( الفيلسوف الفرنسي لقد أثار القلق اھتمام ى االنجاز واإلب ع إل من حيث ھو داف
  .  )١٩٨٢، الرفاعي( لقلقلة ثيرفي مواجھة المواقف الم هوأن قوة الفرد تنبثق من نجاح

ر ا حاول الب ابر تكم تفادة) Albert & Haber, 1960( وھ دافع  االس ق ك ة القل من نظري
ا ساراسون وما، عوقوالقلق كم دلرالتي ابتكرھ د سمى  ،)Sarason & Mandler( ن رتوق  ألب
والسلوك ، الدوافع المؤدية إلى السلوك الموجه للمھمة بقلق التسھيل )Albert & Haber( وھابر

  .  )١٩٩٥، القمحاويفي ( غير المتأثر بالمھمة بقلق اإلنھاك

ذ وجدت  يةاالمتحانمن ا سطوتھا النفس رت ، ات ولھ د كث يراتتالوق ين  فس أن ب ذا الش ي ھ ف
نفسخبراء التعليم وعلماء ا اع وال داخالت أن ، الجتم ذه الظروف والت ين كل ھ د ب لكن من المؤك

ي  ة الت ة والثقافي رات االجتماعي ع التغي ة م ر والمواءم ة التغيي ت بطيئ ة كان يم الرئيس ة التعل أنظم
وانينأتفرض حتماً في كل  ة والق راً في األنظم ة تغي تبقى ، م ات الشبح المسيطر االمتحانوإال س
  .  )١٩٩٨، العرابي( جميعاملية التعليمية على ذھنية أطراف الع

ة في ويعمل تھيئة الجو المناسب والظروف المريحة  انأثناء تأدي ى خفض درجة  االمتح عل
م، التوتر والقلق الذي يصيب الطلبة ع مستوى أدائھ ى رف ا ، مما يؤثر باإليجاب عل الحاجة  أنكم

انون من وھمية وبخاصة ألفي غاية األ إلى تحسين المھارات الدراسية ودوامھا أمرٌ  ذين يع لئك ال
تيعابذلك إذ يساعد ، مشكالت التعلم المتنوعة ادة  اعلى دوام التعلم مدة أطول ويحقق اس أفضل للم

ا، الدراسية المراد استذكارھا ين أجزائھ ربط ب دا عن سھولة ال دعاة لخفض ، ع ه م ذا بحد ذات وھ
ه وترات المصاحبة ل ق والت توى القل تمكن، مس ث أن ال ة  حي ن ثق يعزز م ية س ادة الدراس ن الم م

  .  )٢٠٠٦، عواد( الطالب بنفسه ومن ثم الصمود أمام التحديات الشخصية بصورة أفضل
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د :  منھا االمتحانھنالك ثمة قواعد عامة تعمل على تخفيف قلق  أن إلى اإلشارةوتجدر  تحدي
ً  االمتحانموعد  بقا ارات  دارسينوإخضاع ال، ومدته وموضوعاته مس ا تسالختب ة لعلھ ھم تجريبي

ي  اءف الم  إرس ةمع ين ال األلف ا ب م دارسم موح ، والمعل ائل المس ة بالوس الم الطلب ي إع ا ينبغ كم
اد تخدامھا وإرش ى ھماس ئلة  إل ع أس ل م ة التعام انكيفي ا االمتح رق تناولھ ن بعض ، وط دا ع ع

  .  )٢٠٠٧، أبو ملوح( والراحة والمشروبات األكلد يعاالمتعلقة بمو اإلرشادات

ا يمكن  ل م ه أويالحظ مع نھاية كل فصل دراسي بأن يدخل المجتمع موسماً أق ق علي ن يطل
وال ر األح ه تتغي ق في م مقل رة، موس رامج األس ب ب اس أعصابھم، وتنقل د الن رى ، ويش  عضبوي

ياالمتحانأن  التربويين ا العرب ا إال في مجتمعن الم ال تشكل إزعاج نتيجة ، ات في أغلب دول الع
ھا خلفيات كثيرة ارات نفس ة االختب ة وأنظم ة التعليمي ين األنظم داخلت ب ين ، وأسباب ت  سلوبأوب

  .  )١٩٩٨، العرابي( ممارسة الحياة وثقافة التسويف والتأجيل

ةوجد الباحث من ، في ضوء ما سبق ذا الموضوع بالدراسة األھمي اول ھ ان تن د، بمك ا مبع
مدى  بغية الكشف عن دارسينمن ال ةربيك بين أعدادمالحظات عديدة انتشار ھذه الظاھرة  أكدت
  .  ھذه األعراض وتحديدھا واقتراح الحلول المناسبة لھا شيوع

 
  مشكلة الدراسة

وب إن دافھا بالمستوى المطل ن تحقق أھ ان ال، العملية التعليمية التعلمية ل اني ي دارسإذا ك ع
تفادة المرجوة من ي تعوق االس د يلحق الضرر بغ، بعض المشكالت الت ل ق ره من الب ، دارسيني

ف ه لمعالجة الموق ق و.  وتبديد طاقات المعلم وإضاعة كثير من وقت د قل وھو شكل ، االمتحانيع
ين مھعامالً ، من أشكال المخاوف المرضية اديمي ب ة للتحصيل األك ين العوامل المعيق اً من ب م

  .  في مختلف مراحلھم الدراسية دارسينال

يو دى ش اول م ة لتتن ذه الدراس أتي ھ ق وت انع األعراض المصاحبة لقل ة  االمتح ي جامع ف
أعمارھم من حيث ويختلف الدارسون بحكم ذلك ، التي تتبنى نظام التعليم عن بعدالقدس المفتوحة 

اً عن الدارسين بحسب النظام  ي تختلف قطع ومؤھالتھم وأوضاعھم االقتصادية واالجتماعية الت
  .  المقيم للتعليم الجامعي

منطقة تعليمية في جامعة القدس المفتوحة وجود ھذه الظاھرة التي لدير وقد الحظ الباحث كم
ن  اين أعراضھا م دوثھا فصلياً وتتب رر ح ى  دارسيتك رإل اً لل، آخ ة إرباك ينمحدث ام  دارس والنظ

 ومؤثراتھا أعراضھا مما حدا به دراسة ھذه الظاھرة من حيث تشخيصھا وتحديد، التعليمي برمته
  .  عليھا اإلسھام في التغلببغية 

  
  سؤال الدراسة وفرضياتھا

  :تم تحديد سؤال الدراسة الرئيس وفرضياتھا على النحو اآلتي
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 سؤال الدراسة  :أوالً 

ق  ا مدى شيوع األعراض المصاحبة لقل انم دى االمتح ة من  ل دس عين ة الق دارسي جامع
  ؟المفتوحة

  فرضيات الدراسة:  ثانياً 

ة إحصائيةة ال توجد فروق ذات دالل :الفرضية األولى د مستوى الدالل ين  )≥ ٠.٠٥α( عن ب
ق  متوسطات دى االمتحاناألعراض المصاحبة لقل ة من  ل دس المفتوحة عين ة الق دارسي جامع

  .  تعزى لمتغير الجنس والحالة االجتماعية ومستوى سنوات الدراسة والتفاعل بينھا

بين  )≥ ٠.٠٥α( داللةعند مستوى ال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال :الفرضية الثانية
دارسي جامعة القدس المفتوحة عينة من لدى  االمتحاناألعراض المصاحبة لقلق  متوسطات

  .  تعزى لمتغير المعدل التراكمي

ة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال :الفرضية الثالثة د مستوى الدالل ين  )≥ ٠.٠٥α( عن ب
ي جامعة القدس المفتوحة تعزى لطبيعة لدى دارس االمتحاناألعراض المصاحبة لقلق  متوسطات

  .  من حيث كونھا نفسية أو جسمية االمتحاناألعراض المصاحبة لقلق 
  

  أھداف الدراسة

  تھدف ھذه الدراسة إلى

ة لدى دارسي منطقة  االمتحانتحديد مدى شيوع األعراض المصاحبة لقلق  .١ ابلس التعليمي / ن
 .  سب أھميتھاوترتيب تلك األعراض بح، جامعة القدس المفتوحة

ة  .٢ ة االجتماعي معرفة مدى تأثير بعض المتغيرات المتعلقة بالدارسين من حيث الجنس والحال
ق  ك األعراض المصاحبة لقل  االمتحانومستوى سنوات الدراسة والمعدل التراكمي على تل

 . لدى الدارسين

دى  .٣ د م أثيرتحدي ق  ت راض المصاحبة لقل ة األع انطبيع ا نفس االمتح ث كونھ ن حي ية أو م
  .  جسمية

  
  أھمية الدراسة

وي  ةقلقمتنبع أھمية الدراسة من حيث كونھا تتناول ظاھرة  هللنظام الترب ى وھي إ، بأكمل ل
  :جانب ذلك تكتسب أھمية من حيث

ى  من الدراساتالدراسة ھذه  .١ م الباحث  –األول ي –بحدود عل اول الت امعيين  تتن دارسين ج
 .  االمتحاناوية األعراض المصاحبة لقلق عن بعد من ز المفتوح بحسب نظام التعلم
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، أمر في غاية األھمية لديه االمتحانإشراك الدارس في تقدير األعراض المصاحبة لقلق  إن .٢
 .  والحاجة إلى التغلب عليھا ھاتقدير انتشاروھا خيصاألقدر على تش هكون

يقية حول مدى من شأن نتائج ھذه الدراسة أن تخرج بتوصيات نابعة من حاجة فعلية وحق إن .٣
ة إرشاديضرورة توفر نظام  ق ، فاعل يضع بعين االعتبار مشكالت الطلب ى رأسھا قل وعل

 .  االمتحان

د  وإدارية من إثارة االھتمام لدى الجھات المعنية  .٤ ة لعق وفير الظروف المواتي ة في ت أكاديمي
  .  ات بأقل األضراراالمتحان

  
  حدود الدراسة

  :  تتحدد ھذه الدراسة بما يأتي

ق :  ويتحدد باآلتي:  الموضوع .١ دى دارسي  االمتحانمدى شيوع األعراض المصاحبة لقل ل
 .  جامعة القدس المفتوحة/منطقة نابلس التعليمية 

 .  استخدام المنھج الوصفي التحليلي لمالءمته طبيعة الدراسة:  المنھج المستخدم .٢

ةمن الدارسين المسجلين في منطق العينة وتتكون:  عينة الدراسة .٣ ابلس التعليمي ة / ة ن جامع
وافترضت الدراسة ، ٢٠٠٦/٢٠٠٧القدس المفتوحة خالل الفصل الثاني من العام الجامعي 

 .  أن العينة التي اختيرت ممثلة للمجتمع األصلي

ي أعدھا الباحث :  أداة الدراسة .٤ وتتحدد الدراسة بالخصائص السيكومترية ألداة الدراسة الت
  .  ا واعتبرت مناسبة ألغراض الدراسةوالمتمثلة في صدقھا وثباتھ

  
  المصطلحات

وتر يعرف الباحث قلق االمتحان بما يشير إلى :  االمتحانقلق  - وقوع المتعلم تحت ضغط وت
ية  ب الشخص اب الجوان ى حس ة عل ة تعليمي ة لفعالي ة الذھني ز الطاق راء تركي رين ج كبي

ية يمر الطالب ف قلق االمتحان كما يعبر، األخرى ا خالل االمتحانعن حالة نفس أ ، يھ وتنش
ة مرضية  ى عالم عن تخوفه من الفشل أو الرسوب في االمتحان أو تخوفه من الحصول عل

اه ، منه له بحسب توقعات اآلخرين ة كاالنتب وقد تؤثر ھذه الحالة النفسية على العمليات العقلي
ذه الدراسة بالدرجة ال تحددوي.  والتذكر والتركيز والتفكير اً في ھ ا إجرائي ي يحصل عليھ ت

 .  مستجيب في ضوء المقياس المستخدمال

ة - دس المفتوح ة الق دس:  جامع ة الق ا مدين الي مركزھ يم الع ة للتعل ة وطني ع ، مؤسس وتتمت
ة ، وإداريبشخصية اعتبارية ذات استقالل علمي ومالي  ديم خدماتھا التعليمي وتعمل على تق
 .)١٩٩٧، معة القدس المفتوحةجا( باستخدام نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد
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  الدراسات السابقة

ذه  االمتحانتناولت عدد من الدراسات ظاھرة قلق  د ھ من جوانب عديدة لغرض الوقوف عن
ا اد المعرفي ، الظاھرة وتحليلھا وتحديد العوامل المؤثرة فيھ رامج في اإلرش راح ب ى جانب اقت إل

ق  ،تخفف من حدة ھذه الظاھرة المقلقة للنظام التربوي ين قل ا ب ة م  االمتحانوكذلك دراسة العالق
ن ال ره م يعوغي ذات ، مواض وم ال يكمفھ يل الدراس د ، والتحص ارتينفق ون وم ث فلكرس  بح

Fulkerson& Martin,1981) ( وتقييمات المدرس ات المتكررة على أداء الطالب االمتحانأثر
ق  انوقل ة الدر.  االمتح ت عين ناتكون ة م ة  اطالب) ٣٤٥( س ن جامع م  Western Illinoisم ت

ً طالب) ١٧٤( اوقوامھ تجريبية األولى:مجموعتين إلىتقسيمھم  ة و ا ا ضابطةالثاني  )١٦٩( وقوامھ
ً طالب وعتين ل وقد، ا ا المجم ق  سامقيخضع الطلبة في كلت ) ٣٧( المكون من االمتحانمستوى قل

ارة ي تعرضت .  عب ة الت ائج أن المجموعة التجريبي ىأظھرت النت ات  إل ررة امتحان قصيرة متك
ى من المجموعة الضابطة ة، أحرزت نتائج أعل ر ايجابي اتھم للمدرس أكث ا كانت تقييم ا .  كم فيم

ق إلىأشارت النتائج  ةاالمتحان ل وجود عالقة سلبية ما بين قل م لطلب ا( وأدائھ ) ت التحصيلعالم
ة إ ود عالق ين وج ا تب ين كم ا ب ة م ات ايجابي انألداء وعالم را االمتح ائي ألف ة النھ د المجموع

  .  امتحانات قصيرة متكررة االتجريبية الذين أجرو

ر ة )Kenneth & Diner, 1986( وأجرى كينيث ودين  دراسة ھدفت الكشف عن فاعلي
والتدريب على مھارات الدراسة في ، من العالج المعرفي والعالج باالسترخاء العضلي كلٍ  لتأثير

ق  توى قل انخفض مس ين األداء األ االمتح ي تحس ذين وف ن الطالب ال ة م دى مجموع اديمي ل ك
ق  ن قل انون م انيع ن، االمتح ة م ة الدراس ت عين اً و) ٢٠( وتكون ة ) ٢٥( طالب يھمطالب ق عل  طب

بيل اس س ى، رجربمقي وائياً إل وزيعھم عش م ت د ت ى ) ٤( وق ة األول ت المجموع د تلق ات وق مجموع
ي  امج العالج الج المعالبرن ى الع دريب عل ق بالت ديالمتعل ي وتع دات ل األرف ار والمعتق فك
ترخاء العض ة الثان، ليواالس ت المجموع ا تلق ترخاء العضفيم ي واالس الج المعرف ة الع لي ي
د تلقى ، والمھارات الدراسية ة فق اأما المجموعة الثالث ى االسترخاء العض أفرادھ دريب عل لي الت

 أشارتالمعالجة  أي نوع من) ضابطة( المجموعة الرابعة في حين لم تتلق، لمھارات الدراسيةوا
ين  ي تحس لوا ف نھم فش ى لك ة األول ق للمجموع توى القل اض مس ى انخف ائج إل مالنت ي  أدائھ ف

ى  أفرادفي حين لم يظھر ، اتاالمتحان ق أو في األداء عل المجموعة الثانية تحسناً في مستوى القل
في مستوى  حصائياإ داالالنتائج انخفاضاً  أظھرت فقد ما يخص المجموعة الثالثةفيو.  اتاالمتحان

  .  مقارنة بالمجموعات الثالث اتاالمتحانالقلق وتحسناً في األداء على 

ون وتناولت و زيت ق ) ١٩٨٨( دراسة أب ين قل ة ب ام  االمتحانالعالق والتحصيل الدراسي الع
ة ) ٤١٢( وتكونت عينة الدراسة من، لدى طلبة الثانوية العامة بمدارس محافظة أربد اً وطالب طالب

ً طالب) ٢٥٧( إلى موزعين رع العلمي و ا ة من الف ً طالب) ١٥٥(وطالب رع األ ا ة من الف يوطالب ، دب
ون  اس ساراس تخدم الباحث مقي ق Sarason اس رب لقل انالمع د  االمتح ن الموع بوع م ل أس قب

ة ، ١٩٨٧/١٩٨٨المحدد المتحان شھادة الدراسة الثانوية العامة من العام الجامعي  وقد قسم الطلب
ى ، المنخفضوالمتوسط  والقلق المرتفع  :إلى ثالث فئات ھيحسب نتائجھم  م الحصول عل ا ت كم

  .  ات بوزارة التربية والتعليماالمتحاننتائج امتحاناتھم من مديرية 
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ة  أظھرت ة دال ق  إحصائيانتائج الدراسة وجود عالق ين قل والتحصيل الدراسي  االمتحانب
ى  إحصائية كما أكدت النتائج وجود فروق ذات داللة، العام ام تعزى إل في التحصيل الدراسي الع

ق  إحصائيةفي حين لم تكشف الدراسة عن وجود فروق ذات داللة ، مستوى القلق في مستوى القل
تعلم )أنثى، ذكر( تعزى إلى الجنس االمتحانمن   فيما كشفت النتائج وجود فرق يعزى إلى فرع ال

ى ، )أدبي/ علمي ( ة وأوصى الباحث بضرورة العمل عل ع مستوى أداء الطلب يرف ات االمتحان ف
  .  ما يخفف من توترھم وقلقھمب

ق ) ١٩٨٨( وھدفت دراسة الطيب ى مستوى قل انالتعرف إل ة  االمتح ة من الطلب دى عين ل
، االمتحانبمختلف كليات جامعة طنطا والكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث في مستوى قلق 

ن ة م ة الدراس ت عين ب ) ١٠٠٠( تكون ن طال توىم ى  مس اوي عل وزعين بالتس ى م نة األول الس
اث ذكور واإلن تخدم ، ال ق واس اس قل ث مقي انالباح بيلب االمتح ة لس ى البيئ ه عل دما قنن رجر بع

، من الذكور االمتحاننتائج الدراسة أن اإلناث أقل قدرة على مواجھة مواقف  أظھرت.  المصرية
ق المرتفع كا االمتحانذوي قلق  بين أن الطلبةتكما  ة ذوي قل ل من الطلب  االمتحانن تحصيلھم أق

ة التجارة احتلت فقد مقارنة بالكليات  االمتحانما يتعلق بترتيب عالقة وفي، المنخفض ين أن كلي تب
ة، القسم العلمي/ تلتھا كلية التربية و، المرتبة األولى ي/ وكلية التربي ة الزراعة، القسم األدب ، فكلي

   . وأخيراً كلية الطب، والصيدلة

ر أفي ) ١٩٨٩( وبحثت دراسة المصطفى ذات في تغيي وم ال ار ومفھ ق االختب ر قل ةث  اإلجاب
ً طالب) ٣١٦( عينة منتكونت ال.  من متعددار تيار االخفي اختب ة من طالب الصف األول  ا وطالب

واء  دارس ل ي م انوي ف اس سوني ، جرشالث ع مقي م توزي ل  Sunyوت ار قب ق االختب المعرب لقل
ام يومين من الموع اني من الع ة الفصل الدراسي الث م ، م١٩٨٨/١٩٨٩د المحدد المتحان نھاي ث

نخفض:  قسمت نتائج الطلبة على المقياس إلى ثالث فئات ھي ع والمتوسط والم ، فئة القلق المرتف
ار  Pers-Hars ھارس –كما تم تطبيق مقياس بيرس  ل االختب ة قب راد العين ى أف لمفھوم الذات عل

ائجھم ، لالنھائي للفصل األو اوقد قسم الطلبة بحسب نت ين ھم ى فئت اس إل ى المقي وم :  عل ة مفھ فئ
نخفض، الذات المرتفع ذات الم م ، وفئة مفھوم ال م ت ار من ث وع االختي ار من ن ق اختب دھا تطبي بع

ة يالعينة لحساب عدد التغ أفرادمتعدد في مبحث الرياضيات على  ة وتصنيفھا في ثالث رات الكلي ي
واع ةإ:  أن أ ( يجابي لبية )صواب –خط أ –صواب ( وس دة) خط أ ( ومحاي أ –خط  أظھرت.  )خط

ة  روق دال ين متوسط التغ إحصائياالنتائج وجود ف رات اإليب ة ومتوسط التغي لبية ييجابي رات الس ي
في حين ، ومستوى مفھوم الذات لديھم االمتحانالطلبة بغض النظر عن مستوى قلق  أجراھاالتي 

روق ود ف ائج وج م تكشف النت توى  ل ى مس زى إل ق تع توى قل ى مس زى إل ة تع رات الكلي التغيي
روق ذات ، أو إلى مستوى مفھوم الذات لدى الطلبة، االمتحان ائج عن وجود ف م تكشف النت كما ل

ار أو يفي مستوى التغ إحصائيةداللة  ق االختب يرات من الخطأ إلى الصواب تعزى إلى مستوى قل
ة في الحصول د تم تفسير النتائج وق، إلى مستوى مفھوم الذات لدى الطلبة ة الطلب في ضوء رغب

ر  إعادةعلى عالمات عالية في االختبار مما يحفزھم إلى  ر وتغيي ةالتفكي ى  أطالخ اإلجاب ةإل  إجاب
  .  صحيحة
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وبكي ة الش عت دراس ي ) ١٩٩١( وس امج ف أثير برن ة ت ادلمعرف ق  اإلرش ى قل ي عل المعرف
ن، انوية في مدينة عمانلدى عينة من طلبة المرحلة الث االمتحان ة الدراسة م ) ٩٠( وتكونت عين

الث، عدويةطالبة من طالبات مدرسة رابعة ال ى ث ا إل مجموعات ھي المجموعة  حيث تم توزيعھ
ة ة، التجريبي ة الزائف ابطة، والمجموع ة الض امج ، والمجموع ق برن م تطبي د ت اديوق ى  إرش عل

ى ال ف عل امج زائ ق برن ا طب ة فيم ة التجريبي تالمجموع نفس الوق ة ب ة الزائف ت وت، مجموع رك
ق و، إرشادالمجموعة الضابطة دون  اس قل ق  االمتحاناستخدم مقي اس قل  االمتحانلسارسون لقي

اً ذا أظھرت.  وبعده اإلرشاديقبل تطبيق البرنامج  اك فروق ين المجموعة  تالنتائج أن ھن ة ب دالل
ة ة الزائف ة والمجموع ة ، التجريبي ة التجريبي ين المجموع ابطةوب الح  و، والض رق لص أن الف

  .  االمتحانض قلق في خف فعاالً  اً أثر اإلرشادي المجموعة التجريبية مما يشير إلى أن للبرنامج

ة ال ت دراس انقوحاول ق االخت) ١٩٩٢( رع ين قل ة ب ن بفحص العالق ذات م وم ال ار ومفھ
ة حيث ت، وتحصيل طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي من ناحية ثانية، ناحية ة مكون ار عين م اختي
ن نھم اطالب) ٤٤٧( م ة م اً و) ٢٥٠( وطالب ة) ١٩٧( طالب رس ، طالب اس بي يھم مقي  –ووزع عل

ارس ة الفصل   Pers-Harsھ ان نھاي دد المتح د المح ل الموع ذات قب وم ال اس مفھ رب لقي المع
ي األول  بوعين ١٩٩١/١٩٩٢الدراس اس، بأس يھم مقي ا وزع عل ون( كم  Sarason )ساراس

وم :  حيث قسم الطالب بحسب نتائجھم إلى ثالث فئات ھي، لقياس قلق االختبارالمعرب  ة مفھ فئ
ة وبعد ، المرتفع والمتوسط والمنخفض الذات ائج امتحان شھادة الثانوي ى نت أن حصل الباحث عل

واد دراسية في الفرع العلمي من مديرية التربية استخرج المعدل العام للتحصيل / العامة  أربعة م
اء، والرياضيات، واللغة االنجليزية، للغة العربيةا:  ھي رين .  والفيزي م متغي ائج أن أھ وبينت النت

د ، السمةالقلق الحالة والقلق  الھما التفسير األكبر من التباين الكلي للتحصيل ھما متغير ثم يأتي بع
 .  يةأما متغير الجنس فلم يكن له أھم، متغير نوع الكليةفذلك متغير المستوى الدراسي 

رار ة م عت دراس مة) ١٩٩٣( وس ق الس ة والقل ق الحال ين القل ة ب ن العالق ى الكشف ع ، إل
ة ة األردني ي الجامع الوريوس ف ة البك ي لطلب يل الدراس ن ، والتحص ف ع ى الكش دفت إل ا ھ كم

. )أدبي، علمي( ونوع الكلية، والمستوى الدراسي، متغيرات الجنس باختالفاختالف ھذه العالقة 
رات القل توقد قيس، طالباً وطالبة) ٧٩٨( ة مكونة منواختيرت عين ق السمة متغي ة والقل ق الحال

ذاتمقياس سبيلبرجر الذي يضم استبانتيب ة) أ( ن ھما استبانة تقييم ال ق الحال اس القل تبانة ، لقي واس
  .  لقياس القلق السمة) ب( تقييم الذات

ة والتحصيل الدراسيالنتائج إلى وجود ارتباط سالب بين كل من القلق ا أشارت ين ، لحال وب
ة احصائية ، القلق السمة والتحصيل الدراسي روق ذات دالل ى عدم وجود ف كما أشارت النتائج إل

ة ، بين القلق الحالة والقلق السمة والتحصيل الدراسي تعزى لمتغير الجنس روق دال ا وجدت ف فيم
ائيا ي تع إحص يل الدراس مة والتحص ق الس ة والقل ق الحال ين القل توى ب ري المس ى متغي زى إل
  .  )وعلمي، أدبي( ونوع الكلية )ورابعة، وثالثة، ثانيةو، ة أولىسن( الدراسي

ق ) ١٩٩٥( وسعت دعباس ين قل ام  االمتحانإلى بحث العالقة ما ب والتحصيل الدراسي الع
ى وال، وقلقيلية، وطولكرم، لدى طلبة الصف الثاني الثانوي في المدارس الحكومية في مدن نابلس
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ري الجنس والتخصص أمعرفة  ق ثر متغي ى مستوى قل ة الدراسة من تتكون. االمتحانعل  عين
ى طالب) ٢٠٨( ة) ١٠٦( و طالبٍ ) ١٠٢( وطالبة موزعين إل نھم، طالب ً طالب) ١١٥( م ً أدبي ا  و ا
ً طالب) ٩٣( ً علمي ا ة . ا تبانهاستخدمت الباحث ق  اس انقل ي طو االمتح ا رالت ا بم تالءمتھ ة  ي ع البيئ م
  .  )االمتحانعرضاً من أعراض قلق ) ٤٠( حيث تكونت من، سطينيةالفل

ذكور االمتحانبينت النتائج أن قلق  د ال ه عن اث من ة  أعلى عند اإلن ان ، إحصائيابدالل ا ك كم
اث أن انخفاض االمتحانمن نتائج قلق  د اإلن ه عن ى من ة  التحصيل عند الذكور أعل  إحصائيابدالل

  .  أيضا

اوي ام القمح إجراء )١٩٩٥( وق دفت  ب ة ھ ى دراس ين إل ربط ب ي ت ة الت ة العالق ان طبيع تبي
ى و، الخاصة في فلسطينعند طلبة كليات المجتمع  االمتحانالذكاء وقلق  دم إل م التق ممن يحق لھ

ام الدراسي ة الع ىو، ١٩٩٤-١٩٩٣امتحان الدبلوم الشامل في نھاي ذلك إل ا  ك ة فيم ان  إذامعرف ك
ق  انقل ري ال االمتح أثر بمتغي ةيت ا دراس نس:وھم ر ( الج ىذك اديمي، )وأنث  والتخصص األك

ً طالب )١٨٣( المكونة من اختيرت عينة الدراسة.  )أدبيةأو  ةعلميتخصصات (  )٩١٥( أصلمن  ا
ً طالب ة ا ذكاء  أشارت.  بطريقة عشوائية طبقي ين ال اط دال ب ى عدم وجود ارتب ائج إل الشعور والنت

  .  األكاديمي ظر عن الجنس والتخصصالعينة بغض الن أفراد لدى االمتحانبقلق 

التعرف إلى عالقة قلق االمتحان بالتحصيل الدراسي ) ١٩٩٨( وسعت دراسة ابو مصطفى
ة ، الرابعة في كلية التربية الحكومية في محافظات غزة لدى طالبات السنة روق الجوھري ى الف وال

ة  )١٢٠( الدراسة من ةينتكونت ع.  بين طالبات األقسام العلمية واألدبية في قلق االمتحان طالب
نفس م ال ة وعل ي التربي ث ف اھج البح رر من جالت لمق ن المس ق ، م اس قل ة مقي ن بتعبئ ث قم حي

ة الفلسطينية  Spielbergerاالمتحان لسبيلبرجر ا يناسب البيئ اد ، الذي تم تعديله بم م اعتم ا ت كم
  .  صل الثانيالنصفي للف نتائج امتحان مساق مناھج البحث في التربية وعلم النفس

ق االمتحان والتحصيل الدراسي إحصائياأشارت النتائج بوجود عالقة موجبة دالة  ين قل ، ب
ق االمتحان يعزى للتخصص ولصالح القسم العلمي ، وبوجود فروق ذات داللة احصائية في قل

نخفض ففيما  ي تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين الطالبات ذوات القلق المرتفع والم
  .  التحصيل

وان خفض  )Stallworth & others, 1998( وأجرى ستول ورث وآخرون دراسة بعن
راءة االمتحانقلق  تس للق ا رجن حيث ھدفت .  )GRT( وأثره في أداء الطلبة في امتحان جورجي

ق  انالدراسة للكشف عن مدى شيوع قل ره في تحصليھم من خالل  االمتح ة ومدى أث دى الطلب ل
ديھم االمتحانفعلي وليس مجرد تطبيق أداة لتحديد مستوى القلق الناتج عن  إخضاعھم المتحان .  ل

ة الدارسة من ً طالب )٨٤( تكونت عين وام ا راءة وانھ ا للق ازوا امتحان جورجي م يجت  )٥٠( من ل
حيث مارس مجموعتين تجريبية وضابطة  إلىسم الطلبة قُ .  سنة ٢٣عمارھمأساعة معتمدة وتبلغ 
ي المجموع ة ف ة الطلب انية التجريبي ى المع التركيز عل ة ك اطات مختلف ردات( نش ل ) المف وتحلي

ل .  وخضعوا لجلسات استرخاء، النصوص ى االسترخاء يقل دريب عل ى أن الت ائج إل أشارت النت
زمي االمتحانق من قل ة الملت راءة إذ أن الطلب ا للق ازوا امتحان جورجي ن بتعليمات االسترخاء اجت
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ق .  تزمين بذلكغير المل فيما فشلبنجاح  ى تخفيض قل  االمتحانكما أثبتت النتائج أن التدريب عل
راءة ا للق از ) GRT( قبل إجراء امتحان جورجي ة الجتي د حسن من أداء الطلب ين  االمتحانق للقلق

  .  من الطلبة

ة حيث ) Ziender, 2002( وھدفت دراسة لمعرفة أثر القلق على اختبار القبول في الجامع
ان قبل يأجر نامتح ة م ة مكون ى عين دي عل ً طالب )٣٧٨( ي وآخر بع ة ا ان  وطالب دموا المتح تق

ً بطال )١٧٦( الكفاءة للقبول في جامعة حيفا تم اختيار ة  ا نھم اإلجاب منھم بطريقة عشوائية وطلب م
ام االمتحانعن قائمة قلق  ا ق ه فيم ق  بطال )٢٠٢( قبل إجرائ ة قل ة قائم د  االمتحانآخر بتعبئ بع
ق .  الكفاءة مباشرة إنھائھم اختبار واألداء في  االمتحانأشارت النتائج بوجود عالقة كبيرة بين قل

ً  االمتحانإذ كلما زاد قلق  ؛االختبار   .  تأثر أداء الطلبة سلبا

اظم ق ) ٢٠٠٣( وسعت دراسة حسن وك اؤل وقل ة مستوى التف ى معرف دعم  االمتحانإل وال
او، االجتماعي ة لھ ر، البنية العاملي ة الف ائمينومعرف ائلين والمتش ين المتف ة  وق ب ة جامع دى طلب ل

اؤل.  السلطان قابوس ة للتف ة العربي ان القائم د الخالق( استخدم الباحث ق ، )١٩٩٦، عب ار قل واختب
ان ب( االمتح ا، )١٩٩٧، الطي اعيومقي دعم االجتم داد( س ال ى )١٩٩٥، ح  اطالب) ١٤٧( عل
  .  وطالبة

يالت  فت التحل ائيةكش نخ اإلحص توى م ن مس اؤمع ق والتش اؤل ، فض للقل ي التف ع ف ومرتف
اعي دعم االجتم دعم ، وال اؤل وال ق وكل من التف ين القل ة ب البة ودال د كانت س ا االرتباطات فق أم

ل التشاؤم ، الجتماعيا اؤل مقاب وأما التحليل العاملي فقد كشفت عن عامل ثنائي القطب يضم التف
ا ا، هحادي يضم الدعم االجتماعي ومكوناتأوآخر ، والقلق ائمينوأم ائلين والمتش ين المتف روق ب  لف

الح ت لص دعم فكان ة لل ة والحاج ات والتغذي ي المعلوم ائلين ف ي ، المتف ائمين ف لحة المتش ولمص
  .  األفعالولم تكن دالة في ردود  االمتحاناالضطراب واالنفعالية وقلق 

ز ى) Burns, 2004( وسعت دراسة بيرن ه إل ة الطالب بقلق م عالق ي فھ ا ف انء أثن  االمتح
  .  النھائي وتبيان مدى العالقة ما بين التوقعات واألداء عند الطلبة وتحضيرھم لالمتحان النھائي

ن ة م ة الدراس ً طالب) ٣٧٨( تكونت عين جلين  ا ن المس ة م ة والرابع نة الثالث توى الس ن مس م
ة  د نفس المشرف في جامع ادئ التسويق عن رر مب نھمطل.  Cummter Universityلمق  ب م

ا( ورا وإناث تب) ذك ة اس ادة تانتعبئ ن الم اتھم ع ول توقع ي ح ل الدراس ة الفص ي بداي ى ف ين األول
ل ي والفص ة والثان، الدراس د ي دء موع ل ب انقب ه االمتح ن األداء في اتھم ع ول توقع ائي ح .  النھ

ة الفصلاالمتحانأثناء  في بين القلقارت النتائج إلى عدم وجود عالقة أش  ات وموعد بداية أو نھاي
  .  كما تبين أن الطلبة الذين يتوقعون عالمات عالية يكون قلقھم أعلى من غيرھم، الدراسي

ات امج ) ٢٠٠٧( وحاولت دراسة دويك ر برن د أث ادتحدي ي  إرش الي ف ي انفع اعي عقالن جم
ق  توى قل انخفض مس ر  االمتح ة الصف العاش ن طلب ة م دى عين ابلسل ة ن ي مدين ، األساسي ف

اس ق ث مقي تخدم الباح ق واس انل ون االمتح ذي  Sarason لسارس دال ن ذوي  أعي ه م تحكيم
ى، االختصاص ه عل م توزيع م ت ن ث ة)١٦( وم د، مدرس م تحدي ً طالب) ٦٠( ت ق  ا ن قل انون م يع
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ان م ، االمتح ا ت وعتينكم ى مجم وائياً عل وزيعھم عش ة :ت ابطة وتجريبي ق ، ض امج الوطب برن
ة علىاإلرشادي الذي صممه الباحث  اث( المجموعة التجريبي ذكور واإلن ع خمس عشرة  )ال بواق

  .  وبمعدل ساعة وعشرين دقيقة للجلسة الواحدة إرشاديةجلسة 

المجموعة التجريبية والمجموعة بين متوسط وق وجود فر اإلحصائيأظھرت نتائج التحليل 
ق ، لصالح المجموعة التجريبيةالضابطة  امج اإلرشادي في خفض قل ة البرن ى فعالي مما يشير إل
روق ذات كما .  ناالمتحا ة أظھرت نتائج الدراسة وجود ف في التحصيل الدراسي  إحصائيةدالل

نخفض ائج ، العام تعزى إلى مستوى القلق لصالح مستوى االختبار الم ا كشفت النت وجود عن كم
ائج ، لصالح اإلناثوفي تحصيل الطلبة تعزى إلى الجنس  إحصائياعالقة دالة  ذلك أظھرت نت وك

ة الدراسة وجود عال ة ق ار تعزى للجنس لص إحصائيادال ق االختب اثفي قل ين أن ، الح اإلن إذ تب
ة ، الطالبات أكثر قلقاً من الذكور روق ذات دالل  إحصائيةفي حين لم تكشف الدراسة عن وجود ف

ذاتفي تحصيل الطلبة  وم ، تعزى لمفھوم ال ار ومفھ ق االختب ين قل ذات أو للتفاعل أو للتفاعل ب ال
  .  أو التفاعل بين قلق االختبار ومفھوم الذات والجنسوالجنس  بين قلق االختبار

 
  على الدراسات السابقة عام تعليق

  :تبين للباحث من خالل استعراض الدراسات السابقة مايلي

راض - ة أع ات معرف ن الدراس د م ت العدي ق  تناول انقل ة االمتح ن جھ يوعھا م ة ش ، ودرج
ةمن  األخرى القضايا عم االمتحانوعالقة قلق  ة جھ ا، ثاني ، )١٩٨٨( دراسة الطيب :ومنھ

ودراسة و ون أب ، )١٩٩٢(القرعان دراسة و، )١٩٨٩( ودراسة المصطفى، )١٩٨٨( زيت
و مصطفى، )١٩٩٥( ودراسة القمحاوي، )١٩٩٥(دعباس دراسة و ، )١٩٩٨( ودراسة أب

اظم  )Burns, 2004( ودراسة، )Zinder, 2002( ودراسة، )٢٠٠٣( ودراسة حسن وك
  .  وأھدافھايتفق جزئيا مع طبيعة ھذه الدراسة وھذا ما 

ق  عراضأفي خفض  وعالجية إرشاديةبرامج عدد من الدراسات  تناول - ا  االمتحانقل ومنھ
، )Keneth & Diner, 1985( ودراسة، )Fulkerson & martin, 1981( دراسة

ة و وبكي دراس ة، )١٩٩١(الش ات  )Stallworth & others, 1998( ودراس ودويك
)٢٠٠٧( ، ً   .  يمكن االستفادة منه في توصيات الدراسة ومقترحاتھا مما شكل أساسا

ق تشترك الدراسة الحالية في استخدامھا  - ا من الدراسات  االمتحانمقياس قل ي مع غيرھ الت
ة  أداة للدراس تبانة ك تخدمت االس ياس ة : وھ بدراس ة ، )١٩٨٨( الطي ونودراس و زيت  اب

ة و، )١٩٨٨( طفىدراس ة دو، )١٩٨٩( المص انراس ة و، )١٩٩٢( القرع رار دراس م
ة، )١٩٩٣( اس  ودراس ة ، )١٩٩٥(دعب اظمودراس ن وك ة ، )٢٠٠٣( حس ودراس
)Burns,2004( ،الدراسة أداةفي بناء  وقد استفاد الباحث من ھذه الدراسات  . 

ي ـج التجريبـت المنھـي استخدمـات التـن الدراسـا مـغيرھ نـعة ـة الحاليـف الدراسـتختل -
   ةـدراسا ـومنھ انـاالمتحق ـى قلـرات علـض المتغيـر بعـثن أـأو تبايض ـي خفـف
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)Keneth and Diner, 1985( يـكـبوـالشة ــودراس )ة ــودراس، )١٩٩١
)Stallworth & others,1998( ،اتدراسة و ذا ، )٢٠٠٧( دويك د ضرورة وھ ا يؤك م

  .  عالجية إرشاديةتبني برامج 

ة مع غير - ة الجامعات تشترك الدراسة الحالي ا من طلب ي تكونت عينتھ ا من الدراسات الت ھ
بدراسة و ،)Fulkerson & martin, 1981(دراسة  :وھي دراسة و، )١٩٨٨( الطي
، )Zinder,2002(دراسة و Stallworth & others, 1998)( ودراسة، )١٩٩٣(مرار 
ا.  )Burns, 2004( ودراسة ي تكونت عيناتھ ةمن  فيما تختلف عن بقية الدراسات الت  طلب

ي دارس وھ ة :الم ون دراس و زيت ة و، )١٩٩٨( اب طفى دراس ة و، )١٩٨٩(المص دراس
وبكي  ة و، )١٩٩١(الش اندراس ة و، )١٩٩٤( القرع ة و، )١٩٩٥(س ادعبدراس دراس
  .  )٢٠٠٧( دويكات

ـفح - ـع صـ ـدد مـ ـن الدراسـ ـات السابقـ وع ـدى شيـى مـعل راتـض المتغيـبعر ـأثة ـ
 ةـسدرا :اـمنھو، ةـج العالجيـالبرام ضـق بعـي تطبيـفا ـعالقتھ دىـم أوق ـالقل راضـأع
)Keneth&Diner,1985( ،ب و، )١٩٨٨( والطي ون وأب ان، )١٩٨٨( زيت  والقرع
 (Burns,2004)و، )١٩٩٥( والقمحاوي، )١٩٩٥( ودعباس، )١٩٩٣( ومرار، )١٩٩٢(

ةوھو ما تناولته الدراسة في تناولھا لمتغير الجنس  )٢٠٠٧( ودويكات ا تناولت .  الحالي فيم
ي بعض ال ات الت ريجرأدراس يل  يت متغي اديميالتحص اووالتخصص  األك ة :منھ  دراس
ب ة و، )١٩٨٨( الطي ودراس ون أب ة و، )١٩٨٨( زيت اتدراس ة ، )٢٠٠٧( دويك ودراس

اوي و مصطفى، )١٩٩٥( القمح ة أب ة، )١٩٩٨( ودراس ة الحالي ع الدراس ق م ا يتف و م  وھ
 .  ويختلف عنھا في متغير التخصصجزئيا في متغير التحصيل 

ة - ة الحالي رد الدراس ر تنف ا متغي ي تناولھ ات ف ن الدراس ا م ن غيرھ توى  :يع نوات مس س
  .  الدراسة والمعدل التراكمي

ق  - د مدى شيوع األعراض المصاحبة لقل ة بتحدي ة  االمتحانتنفرد الدراسة الحالي في جامع
  .  تتبنى نظام التعليم المفتوح عن بعد

د  االمتحاناألعراض المصاحبة لقلق  ادراسة الحالية بتناولھتنفرد ال - ا بع من خالل بعدين ھم
مية راض الجس د األع ية وبع راض النفس ة ، األع رى مجموع ات األخ ت الدراس ا تناول فيم

  .  كوحدة واحدة االمتحاناألعراض المصاحبة لقلق 
  

  الطريقة واإلجراءات

  :ا في اآلتيتتضمن أھم إجراءات الدراسة الحالية وطريقتھ
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  منھج الدراسة

  .  الدراسةھذه أغراض  لمالءمته استخدم الباحث المنھج الوصفي التحليلي

  مجتمع الدراسة

جامعة القدس المفتوحة في  /دارسي منطقة نابلس التعليميةتكون مجتمع الدراسة من جميع 
  .  )٤٠٦٣(والبالغ عددھم ، م٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراسي الفصل الثاني من العام 

  الدراسة عينة

الفصل  خالل نابلس / جامعة القدس المفتوحةفي  ن المسجليندارسيالة من اختيار عين تم
من خالل كشوف أسماء منظمة  عشوائية بطريقة )٢٠٠٦/٢٠٠٧( جامعياللعام لالثاني 

ً ) ٤١٩( دد أفرادھاع وبلغ، لمسجلينا وتوضح .  من مجتمع الدراسة) %٣١. ١٠( نسبةبدارسا
   :ھاة توزيع العينة بحسب متغيراتالجداول التالي

  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس  ):١(جدول 

  الجنس  التكرار  % المئويةالنسبة 
  ذكر  ١٤٦  %٣٤.٨
  انثى  ٢٧٣  %٦٥.٢
  المجموع  ٤١٩  %١٠٠

  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية  :)٢(جدول 

  ماعيةالحالة االجت  التكرار  % المئويةالنسبة 
  متزوج  ١٣٧  %٣٢.٧
  أعزب  ٢٧٦  %٦٥.٩
  غير ذلك  ٦  %١.٤
  المجموع  ٤١٩  %١٠٠

  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير المعدل التراكمي  :)٣(جدول 

  المعدل التراكمي  التكرار  % المئويةالنسبة 
  ممتاز  ٢١  %٥

  جيد جداً  ١٠٦  %٢٥.٣
  جيد  ٢٦٤  %٦٣
  مقبول أو أقل  ٢٨  %٦.٧
  عالمجمو  ٤١٩  %١٠٠
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  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير مستوى سنوات الدراسة  :)٤(جدول 

  مستوى السنة  التكرار  % المئويةالنسبة 
  األولى  ١٣٢  %٣١.٥
  الثانية  ١٠٩  %٢٦

  الثالثة  ١٠٨  %٢٥.٨
  الرابعة  ٧٠  %١٦.٧
  المجموع  ٤١٩  %١٠٠

  
  أداة الدراسة

ى  الع عل م االط دما ت تبانة بع وير اس ث بتط ام الباح ابقة  دباألق ات الس وي والدراس الترب
ة مين، الخاصة بموضوع الدراس ن قس تبانة م ت االس رات ، وتكون األول ويتضمن بعض المتغي

ا القسم ، )الجنس والحالة االجتماعية والمعدل التراكمي ومستوى الدراسة(المتعلقة بالدارسين  أم
ا المفحوص  ناالمتحاعبارة تمثل األعراض المصاحبة لقلق ) ٥١(الثاني فتكون من  ويجيب عنھ

داً  داً  –بحسب مقياس ليكرت الخماسي الذي يتدرج من موافق بدرجة كبيرة ج ، بدرجة ضعيفة ج
دين ى بع ة عل ي موزع من ، وھ د األول ويتض ن ) ٤٣(البع الترقيم م درج ب ارة تت ) ٤٣ - ١(عب

  .)٥١ - ٤٤(والثاني يتضمن ثمانية عبارات تتدرج بالترقيم من 
  

  صدق االداة

رة  خمسةمن خالل عرضھا على  األداةمن صدق  لباحثا تأكد ين من ذوي الخب من المحكم
ارة%)٩٠( وقد اعتمد الباحث نسبة، واالختصاص اد العب ذلك ، من االتفاق بينھم كأساس العتم وب

 الدراسة أداةن بصالحية والمحكم أشارقد و، عبارة )٥٦( خمسة عبارات من أصل )٥(يتم حذف 
  .لمناسبة ثانيةبعد اجراء التعديالت ا

  
  ثبات المقياس

تخداـاب ثبـبحس احثـام البـق اس باس ا ات المقي داخلي ألف اق ال ل االتس  خاكرونبم معام
)Alpha Chronbach( وبلغ معامل الثبات ألداة الدراسة )داً ) ٠.٩٣ د ج ات جي وھو معامل ثب

  .  ويفي بأغراض الدراسة
  

  إجراءات الدراسة

  :النحو التالي اجراءات الدراسة على تحديد تم

  .بصورتھا النھائيةإعداد أداة الدراسة  -
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  .عينةالتحديد أفراد  -

ن - ة وم ة الدراس ى عين تبانة عل ع االس ا  توزي وب تجميعھ ى الحاس ا إل ا وإدخالھ وترميزھ
  .  )SPSS( باستخدام البرنامج اإلحصائي إحصائياومعالجتھا 

  
  متغيرات الدراسة

  :  المتغيرات المستقلة وتتمثل في اآلتي .أ 

 .  ذكر وأنثى:  متغير الجنس وله مستويان -

 .  متزوج وأعزب وغير ذلك: الحالة االجتماعية ولھا ثالثة مستويات -

 .  ممتاز وجيد جداً وجيد ومقبول أو أقل:  المعدل التراكمي وله أربعة مستويات -

 .  أولى وثانية وثالثة ورابعة:  مستوى سنوات الدراسة وله أربعة مستويات -

ر الت .ب  ارات أداة المتغي ن عب ه ع ي إجابت دارس ف ا ال ي يحصل عليھ ة الت ل بالدرج ابع ويتمث
  .  كأدنى درجة محتملة) ٥١( كأعلى درجة محتملة و) ٢٥٥( الدراسة وتتحدد بِ 

  
  المعالجات االحصائية

  :  التالية المعالجات االحصائية الباحث استخدم

  .  Frequencies, Means, Percentsالتكرارات والمتوسطات والنسب المئوية  -

  .  One way Anova األحادياختبار تحليل التباين  -

  .  Way Anova 3اختبار تحليل التباين الثالثي  -

  .  Repeated measurement Designاختبار تحليل التباين متعدد القياسات  -

  .Wilks Lambdaاختبار ولكس المبدا  -

 .Sidakاختبار سيداك  -
  

  نتائج الدراسة ومناقشتھا

ق  إلىذه الدراسة التعرف ھدفت ھ دى االمتحانمدى شيوع األعراض المصاحبة لقل ة  ل عين
ابلس دارسي جامعة القدس المفتوحة من ا ھدفت ، في ن رات الدراسين كم ر متغي ى أث التعرف إل

م .  على قلقھم باالمتحان دولتحقيق ھدف الدراسة تم تطوير استبانة وت ومعامل ، من صدقھا التأك
باستخدام  إحصائياللحاسوب ومعالجتھا  وإدخالھاة جمع االستبانات تم ترميزھا وبعد عملي، ثباتھا

  :حسب اآلتينتائج الدراسة  وكانت )SPSS(للعلوم االجتماعية  اإلحصائيةالرزمة 
  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة  :أوال
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ق  ا مدى شيوع األعراض المصاحبة لقل انم دى االمتح ة من ل دس  عين ة الق دارسي جامع
  لمفتوحة؟ا

سؤال الدراسة استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والنسب المئوية إجابة وللتحقق من 
  :  والتقدير بحسب االتي

 .  درجة قليلة جدا )قلأف% ٢٠( -

 .درجة قليلة%) ٤٠أقل  - % ٢٠من ( -

 .درجة متوسطة%) ٦٠أقل  - % ٤٠من ( -

 .درجة مرتفعة%) ٨٠أقل  - % ٦٠من ( -

 .  تفعة جدادرجة مر) فأكثر% ٨٠من ( -

  :  اآلتي) ٦( وقد كانت النتائج بحسب الجدول رقم

والنسب المئوية تبعا لكل فقرة من الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات :  )٦( جدول
ً  عينة الدراسة لدى االمتحانفقرات األعراض المصاحبة لقلق     :مرتبة تنازليا

  الرقم
رقمھا في 
  االستبانة

  المتوسط  الفقرة
  نحرافاال

  المعياري
النسبة 
  المئوية

  التقدير

١  ١ 

اء  ي أثن انأتضايق ف  االمتح
ة  ى عالم ولي عل ن حص م
تاذ  ن أس ي م ة تحرجن متدني

 .  المادة

 مرتفعة ٧٩.٨ ١.١١ ٣.٩٩

٧  ٢ 

ى  ل عل ا يعم ر م أكث
ن  وفي م طرابي خ اض
ى  ي عل وب وحرص الرس

 .  النجاح

 مرتفعة ٧٩.٨ ١.١١ ٣.٩٩

٢٤  ٣ 

دما أ راً عن وتر كثي د أت ج
تطيع  ھالً ال أس ؤاالً س س

  .  اإلجابة عنه
 

 مرتفعة ٧٧.٦ ١.٢١ ٣.٨٨

٦  ٤ 
أشعر أن الوقت الذي قضيته 
اٍف رغم  ر ك في الدراسة غي
.  أني بذلت وقتاً طويالً لذلك

 مرتفعة ٧٤.٤ ١.٢٠ ٣.٧٢
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

  الرقم
رقمھا في 
  االستبانة

  المتوسط  الفقرة
  االنحراف
  المعياري

بة النس
  المئوية

  التقدير

١٣  ٥ 
ة  ة عالي ى عالم حصولي عل
في امتحان ما ال يعفي نفسي 

 .  من الخوف المتحان قادم
 مرتفعة ٧٤ ١.١٩ ٣.٧

٣٩  ٦ 
ي أن ال  ة ف دي رغب ل

ات للدرجة االمتحانتزعجني 
 .  التي أشعر بھا

 مرتفعة ٧٤ ١.١٩ ٣.٧

٢٨  ٧ 
ة  ي مناقش التوتر ف عر ب أش
ل  ان قب ي لالمتح زمالئ

 .  دهانعقا
 مرتفعة ٧٣.٨ ١.١٨ ٣.٦٩

٢٩  ٨ 
اء  ديد أثن الخوف الش عر ب أش

ان ى  االمتح ث أنس بحي
 .  معلومات أعرفھا جيداً 

 مرتفعة ٧٣.٦ ١.١٨ ٣.٦٨

٣٠  ٩ 
ي  يق ف ة وض عر بغص أش
بق  ي تس اعات الت الس

 .  االمتحان
 مرتفعة ٧٠ ١.٣١ ٣.٥

٣  ١٠ 
ى  ول عل اول الحص أح
ن  افية ع ات إض معلوم

 .  األسئلة
 مرتفعة ٦٩ ١.٣٠ ٣.٤٥

٢٧  ١١ 
تعداد اً أن االس أرى غالب

 .  غير كاٍف االمتحانلمادة 
 مرتفعة ٦٨.٨ ١.٢٩ ٣.٤٤

٤٣  ١٢ 
ل  طراب قب ابني االض ينت

 االمتحاناستالم ورقة أسئلة 
 .  بشكل كبير

 مرتفعة ٦٧.٢ ١.٢٥ ٣.٣٦

٣٥  ١٣ 
كثيراً ما أجد أن تحديد موعد

ان عوري  االمتح ر ش يثي
 بالخوف 

 مرتفعة ٦٦.٨ ١.٢٦ ٣.٣٤

٤٢  ١٤ 

يق  عور بالض ي ش يمتلكن
عندما أجد سؤاالً ال أستطيع 
ي  ؤثر ف ا ي ه مم ة عن اإلجاب

 .  إجابات بقية األسئلة

 مرتفعة ٦٦.٠ ١.٢٨ ٣.٣٠
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

  الرقم
رقمھا في 
  االستبانة

  المتوسط  الفقرة
  االنحراف
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  التقدير

٣٢  ١٥ 
ً ا ة أكون قلق د مراجع داً عن ج

. االمتحانليلة  االمتحانمادة 
 مرتفعة ٦٤.٨ ١.٣٥ ٣.٢٤

١٠  ١٦ 

ي  ة الت ري بالطريق تفكي
ادة  تاذ الم ا أس حح بھ سيص
اء  ي أثن ان تزعجن االمتح

 .  كتابته

 مرتفعة ٦٤.٠ ١.٣٣ ٣.٢٠

١٤  ١٧ 
اء ي أخط ع ف ا أق راً م كثي

ة  ع اإلجاب ي ال أض تجعلن
.  الصحيحة رغم معرفتي بھا

 مرتفعة ٦٣.٦ ١.٣٠ ٣.١٨

٨  ١٨ 
اح أو  ار النج ي أفك تراودن
ابتي  اء إج ي أثن ل ف الفش

 .  لألسئلة
 مرتفعة ٦٣.٢ ١.٢٩ ٣.١٦

٣٤  ١٩ 
د د أن الجھ ا أج راً م كثي

ير  ي التحض ر ف األكب
.  لالمتحان يسبب لي اإلرباك

 مرتفعة ٦٣.٢ ١.٢٠ ٣.١٦

١١  ٢٠ 
ي  ة الت ري بالعالم تفكي
 ً لبا ؤثر س ا ي ل عليھ  سأحص

 .  على أدائي باالمتحان
 مرتفعة ٦٢.٨ ١.٢٨ ٣.٠١٤

٣٧  ٢١ 
ة د مناقش بط بع ا أح راً م كثي

ان  ئلة االمتح ي ألس زمالئ
 .  وإجاباته

 مرتفعة ٦٠.٢ ١.٢٩ ٣.٠١

١٦  ٢٢ 
م  لدي اعتقاد أنني سوف أتعل
اك  ن ھن م يك و ل ر ل أكث

 .  امتحانات
 متوسطة ٥٩.٦ ١.٣٩ ٢.٩٨

٥  ٢٣ 
ئلة  راءة أس ى ق اج إل احت

ى االم تحان أكثر من مرة حت
 أفھمھا رغم وضوحھا 

 متوسطة ٥٩.٦ ١.٧٩ ٢.٩٨

٤٧  ٢٤ 
ادة عر بزي ا أش راً م كثي

اء  ي أثن ب ف ربات القل ض
 .  االمتحان

 متوسطة ٥٨.٤ ١.٩٣ ٢.٩٢
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

  الرقم
رقمھا في 
  االستبانة

  المتوسط  الفقرة
  االنحراف
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  التقدير

٩  ٢٥ 

ود  ط أو وج ل رداءة الخ تعم
أخطاء باالمتحان على زيادة 
الغ  ة مب طرابي لدرج اض

 .  فيھا

 متوسطة ٥٨.٢ ١.٣١ ٢.٩١

٢٥  ٢٦ 

د ا أج راً م ة كثي اء اإلجاب أثن
ة  ياء ال عالق نفسي أفكر بأش
م  دِّ ي أق ادة الت ا بالم لھ

 .  امتحانھا

 متوسطة ٥٨.٠ ١.٦٩ ٢.٩٠

٣٨  ٢٧ 
ي حصول ا يزعجن راً م كثي

ات زمال ى عالم ي عل ئ
 .  عالية

 متوسطة ٥٧.٨ ١.٣٤ ٢.٨٩

٤٤  ٢٨ 
لي  اض العض عر باالنقب أش
ي  ة ف اء اإلجاب ديد أثن الش

 .  االمتحان
 متوسطة ٥٧.٤ ١.٣٥ ٢.٨٧

٢٣  ٢٩ 
دة إذا  بية زائ رف بعص أتص
ر  ب تغيي ي المراق ب من طل

 .  جلوسي في االمتحان
 متوسطة ٥٧.٤ ٢.١٤ ٢.٨٧

١٨  ٣٠ 
ت  ي إدارة وق عب عل يص

 .  متحان بصورة مرضيةاال
 متوسطة ٥٧.٢ ١.١٧ ٢.٨٦

١٩  ٣١ 
ذھن  رود ال ي ش ى عل يطغ
اء  ز أثن عف التركي وض
.  اإلجابة عن أسئلة االمتحان

 متوسطة ٥٦.٨ ١.٢٤ ٢.٨٤

١٧  ٣٢ 

ً ا اً معين دم امتحان ا أق وقتم
ة  رات مؤلم تستحضرني خب
تطع  م أس ابقة ل ات س المتحان

 .  النجاح فيھا

 متوسطة ٥٦.٦ ١.٢٤ ٢.٨٣

٤١  ٣٣ 

اء  ي أثن الي ف ى ب ر عل يخط
االمتحان تقديم تبريرات عن 
ان  ي االمتح اقي ف إخف

 .  ألسرتي وزمالئي

 متوسطة ٥٦.٠ ٢.٨٢ ٢.٨٠
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

  الرقم
رقمھا في 
  االستبانة

  المتوسط  الفقرة
  االنحراف
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  التقدير

٣٣  ٣٤ 
ات ظ بكلم ا أتلف راً م كثي

د وعب ة بع ارات يائس
 .  االمتحان ثم أندم عليھا

 متوسطة ٥٦.٠ ١.٣٤ ٢.٨٠

٤  ٣٥ 

ات  ي إجاب اول أن أعط أح
ي أن  اً من ددة ظن متع
ة  يختار اإلجاب حح س المص

 .  المناسبة

 متوسطة ٥٥.٤ ١.٣٤ ٢.٧٧

٤٥  ٣٦ 
اشعر بالصداع الكثير معظم 

 .  وقت االمتحان
 متوسطة ٥٥.٢ ١.٣٨ ٢.٧٦

٣١  ٣٧ 
ة الكالم في أعاني من صعوب
 .  بداية االمتحان

 متوسطة ٥٤.٦ ١.٣٨ ٢.٧٣

٤٦  ٣٨ 
ة  اء كتاب داي أثن رتعش ي ت

 .  اإلجابات في االمتحان
 متوسطة ٥٤.٤ ١.٣٨ ٢.٧٢

٢  ٣٩ 
ر  ان أفك اء االمتح أثن

 .  بالرسوب والفشل كثيراً 
 متوسطة ٥٣.٨ ١.٣٣ ٢.٦٩

٢٢  ٤٠ 
ة ليم ورق أتردد كثيراً في تس
د اء م د انتھ ة عن ة اإلجاب

 .  االمتحان
 متوسطة ٥٣.٨ ١.٩٦ ٢.٦٩

٢٦  ٤١ 
في أثناء تأدية االمتحان أجد 
وق  غوالً بتف ي مش نفس

 .  اآلخرين علّي
 متوسطة ٥٢.٨ ١.٣٧ ٢.٦٤

٤٠  ٤٢ 
ة  ن قاع ة م ادرة الطلب مغ
عرني  ي يش ان قبل االمتح

 .  بالدونية والنقص
 متوسطة ٥٢.٨ ١.٣٤ ٢.٦٤

٤٨  ٤٣ 
ي زامن آالم ف ا يت راً م كثي

بطن د  ال راب موع ع اقت م
 .  االمتحان

 متوسطة ٥٢.٢ ١.٣٨ ٢.٦١

١٥  ٤٤ 
كثيراً ما أقع في أخطاء رغم
. اإلرشادات الدقيقة لالمتحان

 متوسطة ٥١.٨ ١.٢٦ ٢.٥٩

٥٠  ٤٥ 
ة  باع حاج ة إش عر بحاج أش
 العطش ثم سرعان ما تزول

 متوسطة ٥١.٠ ١.٣٦ ٢.٥٥
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

  الرقم
رقمھا في 
  نةاالستبا

  المتوسط  الفقرة
  االنحراف
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  التقدير

٥١  ٤٦ 
اء  ي أثن ي ف طرب تنفس يض
ا  عر بھ ة اش ان لدرج االمتح

 .  بحاجة شديدة لألكسجين
 متوسطة ٥٠.٠ ١.٣٣ ٢.٥٠

٤٩  ٤٧ 
كثيراً ما يتصبب عرقي في

ئلة  ن أس ة ع اء اإلجاب أثن
 .  االمتحان

 متوسطة ٤٩.٢ ١.٣٥ ٢.٤٦

٣٦  ٤٨ 
اًكث د نفسي منھمك ا أج راً م ي

 .  في قضم أظافري
 متوسطة ٤٨.٤ ١.٤٦ ٢.٤٢

٢٠  ٤٩ 
ي  أشعر أن مالبسي تضيق ب

 .  وتسبب لي الضيق
 متوسطة ٤٥.٠ ٢.٠٠ ٢.٢٥

٢١  ٥٠ 
ر  طراب البص عر باض أش
ة  رب ورق ي أُق لدرجة تجعلن

 .  األسئلة من عينّي ألقرأھا
 متوسطة ٤٤.٨ ١.٣٤ ٢.٢٤

١٢  ٥١ 

ة تكثر لدي األخط اء اإلمالئي
ان  ة االمتح اء كتاب ي أثن ف
د  تغرابي بع ر اس ة تثي لدرج

 .  تصحيحه

 متوسطة ٤٤.٢ ١.٢٨ ٢.٢١

 مرتفعه ٦٠.٢٣ ٠.٦٦ ٣.١٤ الدرجة الكلية

عينة لدى  االمتحانأن مدى شيوع األعراض المصاحبة لقلق  السابقالجدول  نتائج يتبين من
يأما في.  نسبة مرتفعة وھي%) ٦٠.٢٣( على الدرجة الكلية الدارسة بلغت رات الت  ما يخص الفق

ة دير بدرجة مرتفع ى تق د حصلت عل بته فق ا نس ي في، %)٤١.٢( شكلت م رات الت ا شكلت الفق م
ائجكما .  %)٥٨.٨( حصلت على تقدير بدرجة متوسطة ما نسبته ين من النت درجة شيوع  أن يتب

ى  االمتحاناألعراض المصاحبة لقلق  ة إل ين مرتفع ل ، متوسطةتتراوح ما ب وال يوجد في المقاب
  .  القليلة جداً أو القليلة أوضمن تقديرات الدرجة المرتفعة جداً تقع أعراض 

ا سياسةنتائج بھذه ال ربطويمكن  ع بھ ي تتمت ة الت ة القدس  اتاالمتحان مدى الجدي في جامع
ئلة  بإعداد إذ ال يعرف الدارس المشرف األكاديمي المكلف، المفتوحة ي أو طبيعاألس ة األمور الت

تم ، يركز عليھا ي ي ار كمواصفات  أخذھاوبنفس الوقت تسھم الشروط الت ين االعتب  االمتحانبع
ق  دى الدارسين االمتحانالجيد في تقليل حدة األعراض المصاحبة لقل ى واضعي ، ل تم عل اذ يتح

ئلة بته األس ا نس ئلةل العالمات من%) ٣٠( تخصيص م ذلك و، موضوعيةال ألس ع ك  ئلةاألستنوي
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ة )اإلنشائية( المقالية ات طويل ي تتطلب إجاب ك الت ، من األسئلة التي تتطلب إجابات قصيرة إلى تل
رض  ا يُفت ئلةتغطي  أنكم ة األس مولية كافي ية بش ادة الدراس داف ، الم ي األھ د أن تراع ا ال ب كم

ذا ع، المعرفية وتتباين من حيث شدتھا لتجمع ما بين السھولة والصعوبة اتلدا عن دور اھ  تعيين
ا ينمي  أسئلتھا عن واإلجابةالدارس للمادة التعليمية  إقحامفي  )يةات البيتاالمتحان( ة بنفسهثقبم ، ت

ر إال أن  يةكب ادة الدراس م الم ة ، حج ك وبخاصة االمتحانومركزي ي تواكب ذل ات والظروف الت
راءات ة اإلج ة مرتفع ا درج د م ى ح دث إل ات الغش تح ة بضبط عملي ة المتعلق ق  التأديبي ن قل م
  .  االمتحان

ة ـض درجـى خفـل علـي العمـل فـرورة التدخـض – اـد مـح –ى ـة إلـذه النتيجـؤكد ھـوت
ة وعالجية انفعالية إرشاديةبرامج ن خالل ـن مـدى الدارسيـق لـالقل ة وجماعي تسھم بخفض  فردي

ق  انقل ينل االمتح ذا، لدارس ال  وھ ة الح جم بطبيع ع مسينس ات وغاتم ائج دراس ن ونت ل م  ك
)Keneth & Diner, 1985( ،الشوبكيو )(و، )١٩٩١Stallworth & others, 1998( ،
  .  )٢٠٠٧( دويكاتو
  

  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة

 عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة (أنه  وتنص على  :األولىالفرضية 
)٠.٠٥α ≤( دارسي جامعة من  عينة لدى متحاناالاألعراض المصاحبة لقلق  بين متوسطات

القدس المفتوحة تعزى لمتغير الجنس والحالة االجتماعية ومستوى سنوات الدراسة والتفاعل 
  .  )بينھا

ذه الفرضية ار، ولفحص ھ تخدم الباحث اختب ي لتحلي اس اين الثالث ائج يوضحھا . التب والنت
  :الجدول اآلتي

مستوى ، الحالة االجتماعية، الثي على متغيرات الجنسالتباين الثتحليل  اختبار نتائج ):٧(جدول 
  والتفاعل بينھا سنوات الدراسة

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسطات 
  المربعات

) ف( قيمة
 المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  ٠.٥٤  ٠.٣٨  ٠.١٦٨  ١  ٠.١٦٨  )أ( الجنس
  ٠.٢١٨  ١.٥٣  ٠.٦٨  ٢  ١.٣٥  )ب( الحالة اإلجتماعية

  ٠.٤٩  ٠.٨١  ٠.٣٦  ٣  ١.٠٧  )ج( توى سنوات الدراسةمس
 الحالة االجتماعيةالجنس و

  ٠.٢٢  ١.٥٤  ٠.٦٨  ٢  ١.٣٦ )بXأ (

الجنس ومستوى سنوات 
  )جXأ( الدراسة

٠.٣٦  ١.٠٨  ٠.٤٨  ٣  ١.٤٣  

الحالة االجتماعية ومستوى
  ٠.٧١  ٠.٥٤  ٠.٢٤  ٤  ٠.٩٤ )جXب(سنوات الدراسة
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 )٧(تابع جدول رقم ... 

مجموع   باينمصدر الت
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسطات 
  المربعات

) ف(قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

الجنس والحالة االجتماعية 
 ومستوى سنوات الدراسة

  )جXبXأ(
٠.٦٢  ٠.٦  ٠.٢٦  ٣  ٠.٧٩  

        ٤٠٠  ١٧٦.٤  الخطأ
        ٤١٩  ٣٩٣٢.٥  الكلي

 ) ≥ ٠.٠٥α( عند مستوى إحصائيادالة * 

في مدى شيوع األعراض  إحصائيانه ال توجد فروق دالة أجدول السابق النتائج يتضح من 
ق  انالمصاحبة لقل دى  االمتح ةل ة الدراس ر عين زى لمتغي نس  :اتتع ة  والج ة االجتماعي  والحال

  .  مستوى سنوات الدراسة

طي ي فلس ة الضاغطة ف أن األوضاع التربوي ة ب ذه النتيج ة ويفسر الباحث ھ ة ومدين ن بعام
ر ھمت قد أس نابلس بخاصة اء أث راتبإلغ ذه المتغي دا ع، ھ د أنشئع ذا النظام التعليمي ق  ن ان ھ

ة يم ، ليتغلب على الحواجز االجتماعية واالقتصادية والتربوي دارس بحسب نظام التعل يما أن ال س
راً  ان ذك ه وأوضاعه سواء أك المفتوح عن بعد يستطيع أن يسير بخطة دراسية تتناسب مع ظروف

ً مت مأ، أنثى مأ ته، أو غير ذلك، زوجا ه ، ومھما كان مستوى سنوات دراس ا يشكل بحد ذات ذا م وھ
يم المفت ذي يھيءتسھيالت مقننة لجميع الدارسين انطالقاً من الھدف األسمى للتعل د ال  وح عن بع

ا يشاء ا يشاء وكيفم درة في ، الدراسة للمتعلم وقتما يشاء وأينم ه ق لفنا الحديث عن ا أس إذ يشكل م
  .  ى الحواجز االجتماعية واالقتصادية والسياسيةالتغلب عل

ي أظھرت ) ١٩٨٨( دراسة الطيب إليهوتختلف ھذه النتيجة عما توصلت  ل  أنالت اث أق اإلن
اس، اتاالمتحانقدرة على التحمل من الذكور في مواقف  ي بينت ) ١٩٩٥( وكذلك دراسة دعب الت

  .  لدى اإلناث أعلى منه عند الذكور االمتحانأن قلق 

ا من الدراسات يرجع الختالف األوضاع  ة وغيرھ ائج الدراسة الحالي ين نت ولعل الفارق ب
  .  نمط التعليمراسة ومراحلھم الدراسية واختالف السياسية واالجتماعية بين مجتمعات الد

أشارتا إلى عدم  فقد) ١٩٩٢( ودراسة القرعان) ١٩٨٨( دراسة أبو زيتونبما يتعلق أما في
جنس في مستوى القلق بين الطلبة في الثانوية العامة ويفسر الباحث ذلك وجود فرق يعزى لل

من ، ات العامةاالمتحانات ما بين جامعة القدس المفتوحة ولجنة االمتحانبتشابه ظروف أجزاء 
واإلشراف ، وتصحيح اإلجابات االمتحانحيث المواعيد وتغطية األسئلة للمادة التعليمية ووقت 

  .  الفني واإلداري
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 توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ال( وتنص على أنه :فرضية الثانيةال
)٠.٠٥α ≤( دارسي جامعة عينة من لدى  االمتحاناألعراض المصاحبة لقلق  بين متوسطات

  .  )القدس المفتوحة تعزى لمتغير المعدل التراكمي

ذه الفرضية صحة ولفحص  ام الباحث باحتساب المھ ابيةوسطات الحتق ائج ، س وكانت النت
اين ، بحسب الجدول اآلتي ل التب  Way ANOVA) (One األحادياستخدم الباحث اختبار تحلي

  :اآلتي) ١٤ ،١٣( والتي تظھر نتائجه في الجدولين

  .حسب متغير المعدل التراكمي للقلق المتوسطات الحسابية :)١٣( جدول

  التقدير  المتوسط
  ممتاز  ٢.٨
  جداً جيد  ٢.٨
  دجي  ٣.٠
  مقبول أو أقل  ٣.١

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين المتوسطات الحسابية لمستويات متغير المعدل 
قام  إحصائيةكانت ھذه الفروق دالة  إذالفحص فيما و، التراكمي باستثناء التقدير ممتاز وجيد جداً 

نتائج وفق ما وكانت ال One way ANOVA األحادياختبار تحليل التباين  الباحث باستخدام
   :يلي

  .لمتغير المعدل التراكمي األحادينتائج تحليل التباين   :)١٤( جدول

مجموع مربعات   مصدر التباين 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  االنحراف

 قيمة
  )ف(

  *الداللة 

  *٠.٠١٩  ٣.٣٩  ١.٤٦  ٣  ٤.٤  بين المجموعات 

      ٠.٤٣  ٤١٥  ١٧٩.٣  داخل المجموعات

        ٤١٨  ١٨٣.٦  المجموع 

  )≥ ٠.٠٥α( عند مستوى إحصائيادالة  *

ة  روق دال د ف ه توج ابق ان دول الس ن الج ح م ائيايتض راض  إحص يوع األع دى ش ي م ف
دى  االمتحانالمصاحبة لقلق  ة الدراسةل دل التراكمي عين ر المع ة، تعزى لمتغي ك الن الدالل  وذل

  .  )٠.٠٥( أصغر من) ٠.٠١٩(

ات بين مستويات مت ولتحديد مصدر الفرق ار المقارن م استخدام اختب غير المعدل التراكمي ت
  :وكانت النتائج كما في الجدول التالي ، )LSD( البعدية
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  .للمقارنات البعدية لمتغير المعدل التراكمي LSDنتائج اختبار  ): ١٥( جدول

  مقبول أو أقل  جيد  جداً  جيد  ممتاز  المعدل التراكمي

  ٠.٢٩-  ٠.٢٢-  ٠.٠٠٩-    ممتاز
  *٠.٣-  *٠.٢١-      جداً  جيد
  ٠.٠٧-        جيد

          مقبول أو أقل

 ) ≥ ٠.٠٥α( عند مستوى إحصائيادالة  *

اك فروقيتبين  ً من خالل الجدول السابق أن ھن دل  ا ين مستويات المع ة إحصائية ب ذات دالل
  :التراكمي وھي كالتالي

 .  بين المعدل التراكمي جيد جداً وجيد ولصالح المعدل التراكمي جيد .١

 .  معدل التراكمي جيد جداً ومقبول أو أقل ولصالح المعدل التراكمي مقبول أو أقلبين ال .٢

دل التراكمي االمتحانمما سبق يتضح أن األعراض المصاحبة لقلق  اذ ، تزداد بنقصان المع
ق  األعراضكلما ازداد المعدل التراكمي قلت  ذه النتيجة  االمتحانالمصاحبة لقل ويمكن تفسير ھ

ذا بأن ضغط العالم قة أي الحصول على معدل عاٍل يقف وراء ھ وع من القل إذ أن الرسوب ، الن
تكرار تدني معدل  أنعن عدا ، ويتسبب له بخسارة ماليةوأھله وزمالئه  أستاذهيحرج الدارس مع 

ل بالفصل ا أن يتسبب بالرسوب فحسب ب دعاة ب يس م دارس ل ذي ال ن التخصص ال اديمي م ألك
ىوھذا ما ، يلتحق فيه ؤدي إل ارة ي دارس  إث تقبله فيضال ى مس ق عل الخوف والقل رب طوشعوره ب

از العصبي اإليھيراً كوسيلة دفاعية يلجأ كث ائج .  للتخفيف من ضغط العضوية على الجھ وتتفق نت
رار ة م ن دراس ل م ع ك ة م ذه الدراس ق ) ١٩٩٣( ھ ين القل روق ب ود ف رت وج ي أظھ مة الت الس

التي بينت أن الطلبة األقل  )١٩٨٨( دراسة الطيبو، والتحصيل الدراسي تعزى لمتغير التحصيل
روق ) ١٩٨٨( وكذلك دراسة أبو زيتون االمتحانبتحصيالً ھم األكثر قلقاً  ي أظھرت وجود ف الت

ق  ر التحصيل االمتحانذات داللة في مستوى قل دل الدراسي يعزى لمتغي دني المع .  ولصالح مت
ائج مع  ائجكما تتفق ھذه النت ي أظھرت وجود  )(Fulkerson & Martin, 1981 دراسة نت الت

ق  ين قل ا ب لبية م ة س انعالق ة االمتح ة الطلب ا توصلت ، وعالم ع م ذلك م هوك  دراسة الطيب إلي
انون من  )١٩٨٨( ذين يع ة ال ي بينت أن الطلب ق الت انقل ا االمتح ع ك ل من  نالمرتف تحصيلھم أق

نخفض االمتحانالطلبة ذوي قلق  ا توصلت ، الم ا تتفق مع م  )Zinder, 2002( دراسة هإليكم
ادة  التي بينت ق أن زي م في  االمتحانقل ى أدائھ لبا عل ؤثر س ذه .  االمتحانت ائج ھ ا تختلف نت فيم

ا ) ١٩٩٨( الدراسة عما توصلت إليه دراسة أبو مصطفى التي أشارت إلى وجود عالقة ايجابية م
رر ولعل ذلك يعود القتصار عينة الد، بين القلق في االمتحان والتحصيل راسة على المسجلين لمق

  .  بشكل عاموليس للمسجلين  )مناھج البحث( واحد
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 عند مستوى الداللة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال( وتنص على أنه  :الفرضية الثالثة
)٠.٠٥α ≤ (دارسي جامعة  عينة من لدى االمتحاناألعراض المصاحبة لقلق  بين متوسطات

من حيث كونھا نفسية أو  االمتحانعراض المصاحبة لقلق القدس المفتوحة تعزى لطبيعة األ
  .  جسمية

ذه الفرضيةصحة ولفحص  ررة ، ھ ات المتك دد القياس اين متع ار التب تخدم الباحث اختب اس
repeated measurement  وفق ما يليوكانت النتائج:  

دول راض   :)١٦( ج ال األع ين مج ررة ب ات المتك دد القياس اين متع ل التب ائج تحلي ية نت النفس
  :واألعراض الجسمية

  *الداللة   الخطأ  درجات الحرية  )ف( قيمة  ولكس المبدا

٠.٠٠  ٤١٨  ١  ٩٧.٥٩  ٠.٨١ *  

  )≥ α  ٠.٠٥( عند مستوى إحصائيادالة * 

في مدى ) ≥ ٠.٠٥α( إحصائيةالجدول السابق وجود فروق ذات داللة نتائج يتضح من 
تعزى لطبيعة األعراض المصاحبة  ة الدراسةعينلدى  االمتحانشيوع األعراض المصاحبة لقلق 

األعراض بعدي ق بين الفر اولتحديد مصدر ھذ، من حيث كونھا نفسية أو جسمية االمتحانلقلق 
ونتائج ، مقارنات البعديةللSidak  استخدم الباحث اختبار سيداك االمتحانالمصاحبة لقلق 

  :  الجدول التالي توضح ذلك

ار س  :)١٧( جدول د األعر Sidakداك ينتائج اختب ين بع ة ب ات البعدي د للمقارن اض النفسية وبع
  .األعراض الجسمية

  *الداللة   األعراض الجسمية  البعد

  * ٠.٠٠  ٠.٣٧  النفسيةاألعراض 

 )≥ ٠.٠٥α( عند مستوى إحصائيادالة  *

د األعراض ) ≥ ٠.٠٥α( إحصائيا ا داالمن نتائج الجدول السابق أن ھناك فرق يتبين ين بع ب
 .  فسية وبعد األعراض الجسمية ولصالح بعد األعراض النفسيةالن

أثير بعدي  النفسية  األعراضكما قام الباحث باستخدام تحليل االنحدار المتعدد لتبيان مدى ت
 :اآلتيكانت النتائج بحسب و، الدارسين لدى االمتحانعلى قلق  والجسمية
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أثير بع:  )١٨( جدول ق  األعراضدي تحليل االنحدار المتعدد لمدى ت ى قل النفسية والجسمية عل
 .  االمتحان

 البعد
 معامل التفسير

R² 

معامل ميل خط 
االنحدار 
 Bواتجاھه

  * الداللة tقيمة 

 * ٠.٠٠٠  E٨.٤ +  ٠.٨ ٠.٨٤٣ ٠.٩٦٦ النفسية األعراض
 * ٠.٠٠٠  E٨.٤ +  ٠.٨  ٠.١٥٧ ٠.٠٣٤ األعراض الجسمية

  )≥ ٠.٠٥α( عند المستوى الداللة إحصائيادال  *

ين دار الم تب ة االنح ن معادل دتم ري  أن Stepwize Regression دع راضمتغي  األع
ق ) النفسية والجسمية( االمتحانالمصاحبة لقلق  ابع وھو قل ر الت ى المتغي أثير عل د استطاعا الت ق

  .  )٠.٠٥( معنويةحيث كانت داللة ھذين البعدين ذات ثقة عالية على مستوى ال، االمتحان

ر) النفسية األعراض( األوللمتغير ل أنالسابق من الجدول  ائجيظھر نتكما  ر األث في  األكب
ر ، )%٩٦.٦( ما نسبته حيث استطاع ھذا المتغير تفسير، االمتحانقلق زيادة  فيما استطاع المتغي
اني راض( الث مية األع ير ) الجس بتهتفس ا نس ق  )%٣.٤( م ة بقل ات المرتبط ة االختالف ن جمل م

  .  االمتحان

عو ة يرج ذه النتيج ونين الباحث ھ ذين المك رد بھ ية الف اط شخص دى ارتب ى م مي ( إل الجس
بمعنى انه ال يمكن عزل .  والعكس صحيح خراآلمؤثراً في  أحدھما الدرجة يصبح فيھ )والنفسي

ا عن  ا، خراآلأي جانب منھم رين يظھر أن فيم ر )األعراض النفسية( ألحد المتغي ر من  اً أث أكب
  .  على قلق االمتحان لدى الدارسين )عراض الجسميةاأل( المتغير الثاني
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 ً ا ا ، ملح ذا م رامج وھ ق ب رر ضرورة تطبي اديةيب ق  إرش انون من قل ذين يع ة للدارسين ال عالجي
  .  االمتحان
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