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 قمق االمتحان لجى طالبات كمية التخبية لمبشات
 أ.م.د. مدمع دمحم جاسع

 حشـيـــــــــغ نعيع خزيخ الجبػري 
 سيةجامعة القاد –ية التخبية لمبشات كم

 ممخص البحث

ىجف البحث الى التعخف عمى قمق االمتحان لجى شالبات كمية التخبية لمبشات ، وقج بمغ عجد افخاد العيشة 
بتبشي مكياس)مخعي  انأختيخوا باسمػب عذػائي ، ولتحقيق اىجاف البحث  قام الباحث( شالبة 100)

ج شخوط الرجق والثبات ، وبيشت الشتائج ا( فقخة واستخخ 30( السكػن بريغتو الشيائية مكػن مغ)2006
فق ان شالبات كمية التخبية لمبشات يترفغ بمقمق االمتحان ولع تكغ ىشاك فخوق ذو داللة احرائية عمى و 

عجدا مغ االستشتاجات  انالخابعة( ، ومغ خالل الشتائج وضع الباحث-الستغيخ السخحمة الجراسية)الثانية
 والتػصيات والسقتخحات

 قمق ، االمتحان ، شالباتالكمسات السفتاحية : 

 

Exam anxiety among female students of the College of Education 

for Women 
Assist.Prof. Dr. Muslim Mohammed Jasim 

Haneen Naim Khudair Al-Jubouri 

College of Education for Women - University of Al-Qadisiyah 

Abstract 

The aim of the research is to identify exam anxiety among female students of 

the College of Education for Girls, and the number of the sample members 

reached (100) students who were chosen randomly. And the results showed that 

the students of the College of Education for Girls are characterized by exam 

anxiety and there were no statistically significant differences according to the 

variable of the study stage (second - fourth), and through the results the 

researcher developed a number of conclusions, recommendations and 

suggestions 
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 مذكمة البحث

ارتقاء يعتسج عمى بالقمق االحداس  أن حجع  االىحا مشح بجء الخميقة حتى يػمشا  االندان رافق القمق
 ،  (   1، ص  2000العكيمي ،  )  حياتو والبيئة التي يعير بيا ةفي مديخ  ،االندان 

 والدخعة في التغيخ نتيجة التصػر العمسي اليائل أسبابيا وأساليبياوتشػع بالتعقيج  االندان حيث تتدع حياة 
- 4،ص1977عبج الغفار،)والخػفتخمػ مغ التػتخ والزيق والقمق  ان الحياة عمى ىحا الشدق ال والشظ

سػاء كان ذلظ في مخاحميع   شسائيةال مختمف مخاحميع فخاد فيعمى اال ةالقمق ضغػط نفدي ويدبب،  ( 5
جرجات بويكػن  بلمصالمغ أنػاع القمق الشفدي االمتحان ويعتبخ قمق ، التعمسية أم السيشية أم الحياتية 

وندب متفاوتة لجييع وحدب السخحمة الجراسية وثقة الصالب بشفدو ودرجة الكسال بسعخفتو بالحياة العامة 
مصالب ومدببا  لمرجرا مخيفا  االمتحان لحا يعج قمق،  ( 1،ص  2010ر،عاشػ )والبيئة التي تخعخع بيا ، 

وارتباكو في التعبيخ عشجما المتحانية اونديان السادة  اإلجابة قجرتو عمىلسذكالت كحج ا لكثيخ مغ  لو
 عجم ثقةومتاعبو نطخة  االمتحان قمقيدبب  عغ ذلظ فزال   االمتحانية األسئمة عمى اإلجابةيخغب في 

 -109  ،ص1964راجح،.)جىايعا عغ مػ  االمتحاناتلمصالب في نفدو وقمة الكفاءة الجراسية وتأجيل 
الحيغ يعانػن مغ ىحا القمق   األفخاد أن ( 2003الرافي   ) عغ ذلظ تذيخ دراسةفزال ، و  ( 110

انعجام و  االمتحانات غيخ متدنة ويترفػن بالخػف واليع عشج مػاجيةالمتحانية اغالبا ما تكػن استجابتيع 
ومغ ىشا جاء ،  ( 103ص2003 لرافي،ا) االمتحان الخاحة والذعػر بالفذل والخغبة في اليخوب مغ

 عمى قمق االمتحان لجى شالبات كمية التخبية لمبشات.دور ىحا البحث في تدميط الزػء 

 

 أهسية البحث

في الجفاع   ومعقج أماليا والجرع الػاقي   ايلشيزتيا وتقجم  األساسي سرجرىػ الأمة أن الذباب في أي  
 الذيباني) واقعيا  وشباب أي أمة يسكغ أن يعج السخآة الرادقة التي تعكذ،  كيانيا وتحقيق أىجافيا عغ

 ( 18 -17ص    ، 1993

لصميعة الػاعية وعمييع مدؤولية البشاء والتغيخ اويذكل شمبة الجامعة الذخيحة السثقفة مغ الذباب فيع  
متحان يػثخ قمق االومغ ىحا نجج أن انخفاض  ،  ( 3ص ،2000العكاير ،)يشذجىا السجتسع التي 
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إيجابيا عمى قجرات الصمبة ومدتػى تحريميع الجراسي وتكغ استجاباتيع مشاسبة نحػ واجبات الصمبة داخل 
ىػ الختبار اداء الجيج والشجاح ، وتبعا لحلظ فان قمق والقجرة عمى االباالنتباه ويترفػن  الختبارامػقف 

بيا في  وأدواره التي يقػم  مغ أىع الستغيخات السختبصة بذكل كبيخ بتحجيج مدتقبل الصالب الجراسي
الحيغ ليذ لجييع قمق الفخاد اوأكجت الكثيخ مغ الجراسات أن  ، ( 19،ص  1975عيدػي،)السجتسع

 درجة شعػر قمق الن وذلظالمتحاني ا الداءالسيام  الستجابةا امتحاني يتسثل شعػرىع بالدعادة أثشاء
التحريل النفعالي البشائيع  واأالجتساعي  الىلاتتأثخ بعػامل عجيجه مشيا مدتػى الحكاء ودعع  المتحانا

 أجخيت عمى ، وقج قامت دراسات كثيخة متحانيستعجاد االستحكار ، االوشخيقة اال ، مدتػى الجراسي ،
انػن مغ الخػف الذجيج الى وضع بخامج متشػعة وبديصة ، ويع الحيغ يخافػن بذكل مبالغ فيو الصالب

لب لتحديغ فاعمية عسميع وتعجيل التقييسات الفخدية اػجو الى الصومشيا يت الىلا مشيا ما يتػجو الى
والتقميل مغ  المتحانا الخػف مغالفخدية لمديصخة عمى جيات تيالستخااو والقشاعات الخاصة وبشاء وتعجيل 

 ( 32ص ،1975فيسي، )،القمق 

  

 أهجاف البحث 

 .قياس قمق االمتحان لجى شالبات كمية التخبية لمبشات -1 

 (الثانية والخابعة)قمق االمتحان عمى وفق متغيخ السخحمة تعخف داللة الفخق في  -2

            (انداني -عمسي )عمى وفق التخرز  قمق االمتحانتعخف داللة الفخق في -3

 حجود البحث

 .( لمجراسة الرباحية2021-2020) لمعام الجراسييتحجد البحث الحالي بصالبات كمية التخبية لمبشات 

 تحجيج السرظمحات

  متحانقمق اال

 عخفو كل مغ
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 (1952   مشادر وسارسهن )

ه وتكػن مرحػبة بتغيخات جدسية ءمتحان وإثشاغيخ مخيحة يذعخ بيا الصالب قبل اال ةانفعالي ةحال بانو 
 .ونفدية

 ( 1987 الههاري )

 (178ص1987الههاري ) .ةمتحانيواالىتياج االنفعالي في السػاقف اال ىػ التػتخ ،الكجر ،التحفيد،

 (1988)مذيب ،

وما  االختبار أداء  أو الخػف في درجة التػتخالييا الصالب نتيجة الديادة في ىػ تمظ الحالة التي يرل  
 ( 101،ص  1988مذيب ،) .العاشفة والسعخفة الحالة مغ اضصخاب في يراحب ىحه 

  

 

   الفرل الثاني

 نظخي                                                                                          طار ا    

  مفههم قمق االمتحان

 لقج وردت تعاريف كثيخة لقمق االمتحان في أماكغ ودراسات عجة تشاولت ىحا الشػع مغ القمق مشيا:

 االنفعالية وىي السدؤولة عشو.أنو: شكل مغ اشكال سسات الذخرية اي أن الحالة 

وعخفو وايغ أنو: نسػذج التجاخل حيث يػلج استجابات غيخ مشاسبة نحػ الػاجبات والسيام داخل مػقف 
االمتحان، مثال االنذغال بالشجاح أو التفكيخ بتخك السجرسة وىحا االنذغال بجوره يتجاخل مع االستجابات 

 ي االمتحان.السشاسبة لمػاجب والزخورية لالداء الجيج ف

أما ىػاري فقج اعتبخ قمق االمتحان متغيخ مغ الستغيخات التي تؤثخ في تحريل الصالب في سمػكيع 
 الجراسي بريغة عامة.
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ويعخفو الخيحاني بانو حالة نفدية أو ضاىخة انفعالية يسخ بيا الصالب خالل االختبار، وتشذأ عغ تخػفو مغ 
عجم الحرػل عمى نتيجة مخضية لو والتػقعات االخخيغ مشو الفذل أو الخسػب في االختبار، تخػفو مغ 

وقج تؤثخ ىحه الحالة الشفدية عمى العسميات العقمية كاالنتباه والتخكد والتفكيخ 
 (.53،ص1982والتحكخ)الخيحاني،

قج تسخ بيا  وتراحبيا ردود فعل نفدية وجدسية غيخ معتادة نتيجة لتػقعظ  ةنفدية انفعالي ةحالوىػ 
أو الخػف مغ الخسػب ومغ ردود فعل االىل أو تزعف ثقتظ  واالمتحان أو سػء االداء فيلمفذل في 

والقمق امخ شبيعي الداع لمخػف ،  بشفدظ أو لخغبتظ في التفػق عمى االخخيغ أو ربسا لسعػقات صحية
وجعمو قػة دافعة لمتحريل واالنجاز وبحل  ةمشو مصمقا بل يشبغي عميظ استثساره في الجراسة والسحاكخ 

لى الشجاح والتفػق واثبات الحات وتحقيق ارضاء حاجة قػية عشجك وىي حاجتظ اليتع  الجيػد والشذاط
لى أعاقة تفكيخك معالجتو اأما اذا كان ىشاك الكثيخ مغ القمق والتػتخ لجرجة يسكغ أن تؤدي ، الصسػحات

 خا كانت الشتائج أفزل واختفت السذكمة عمى نحػ أسخعوالتخمز مشو وكمسا بجا العالج مبك
حداس الفخد اوحجد كل مغ مانجكخ وساراسػن قمق االمتحان بأنو حالة  (.209،ص2001)الذػربحي،،

بانعجام الخاحة الشفدية وتػقع حجوث العقاب الحي يراحبو شعػر بفقجان الفائجة ورغبة في اليخوب مغ 
قمق االمتحان بأنو جدسية في حيغ حجد سبميشجخ مفيػم دود االفعال الالسػقف االمتحاني مع زيادة في ر 

وىشاك حج أدنى مغ قمق االمتحان ،  حالة انفعالية تجاه الزغػط الشفدية الشاتجة عغ السػاقف التقػيسية
مخػف مشو بل يشبغي استثساره في الجراسة والسحاكخة وجعمو قػة دافعة لمتحريل لوىػ امخ شبيعي الداع 

 (.133ص1995جاز وبحل الجيج والشذاط )راتب، ،واالن

  قمق االمتحاناسباب 

مغ االسباب  ةمجسػع وجػديخى السختريغ في السجال التخبػي وكحلظ في مجال الرحة الشفدية 
الكيام بالتحزيخ الجيج  ستعمع ليا اليدتصيع الالالتي مغ خو عقمية وغيخىا السعخفية و السختمفة مشيا ال

وعجده عغ أداء االمتحان  ةونقز الديصخ  ، واليدتصيع تحقيق الخغبة في الشجاح والتفػق لالمتحان 
 (95،ص1995)العيدػي، بالذكل السصمػب 

 ىي: قمق االمتحانسذكمة لأن اكثخ االسباب شيػعا 
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 واالمتحان كػنو مجيػال لجيو. ستعمع عجم األلفة بيغ ال-1

 بذكل سميع. ةعجم تسكشو مغ السحاكخ عجم االستعجاد الكافي عشج االمتحان بدبب -2

 التي التتشاسب مع قجراتو الحكيكية. ستعمع التفكيخ غيخ السشصقي والتػقعات الذخرية العالية لجى ال-3

نسط حياة الصالب فكمسا كان أقل اىتساما بشفدو وجدجه وقجرتو عمى تحسل ضخوف الحياة كمسا كان -4
 اكثخ عخضة لقمق االمتحان.

 حيث يعتقج بأنو سػف يفذل في ذلظ االمتحان. الصالببي لجى التفكيخ الدم-5

 :يياتكسا أنو ىشاك اسباب اخخى لقمق االمتحان وىي كسا 

 اجخاءات االمتحان التي تبعث عمى الخػف والقمق.-1

 عجم مخاعاة الفخوق الفخدية بيغ التالميح.-2

عغ شخيق وضع االسئمة الرعبة  وذلظ مغ الصالباستغالل بعس السعمسيغ االمتحان كػسيمة انتقام -3
 سعقجة.ال

ونجج كحلظ مغ اسباب أخخى مشيا نقز الثقة أو فقجانيا سػاء في أنفدشا أو في غيخنا عشج السػاقف 
 (69-68ص 2008بعس الجروس الرعبة)ابػ عدت،وخاصة في  التقػيسية مرجرا لمقمق 

 نحػ االمتحان، ستعمع الشعػر سمبي لجى  تكػيغلى اويتزح مسا سبق ان ىحه االسباب تؤدي بالزخورة 
والسعمع والسادة الجراسية واالىسال في ذلظ مغ خالل عجم تسكشو  ستعمع وعجم وجػد رابصة ايجابية بيغ ال

،ليحا نجج عسمية االستحكار مغ العسميات  بذكل سميع ونقز التييئة الشفدية والجدسية لجيو ةمغ السحاكخ 
يا لكي عمي ويسكغ أن يتجرب ،ستعمع درجة القمق التي يعاني مشيا ال وكحلظ النيا تخفف مغ ،ةالخفيع

 ( 582،ص1990خخون،آتداعجه االستعجاد الجيج لالمتحان ورفع مدتػاه الجراسي)عالء الجيغ و 

 قمق االمتحاناعخاض ومظاهخ 
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يتخمى عغ ىحا االمتحان في  ستعمع ىشاك العجيج مغ االعخاض الشاجسة عغ القمق االمتحان التي تجعل ال
ونحكخ مشيا مجسػعة مغ االعخاض والسطاىخ ،  فتخة أدائو وعغ ميامو الزخورية نتيجة القمق الحي يشتابو

 ي:اتوىي كسا ي

قبل واثشاء أداء  ستعمع االرق وفقجان الذيية وسيصخة بعس االفكار الػسػاسية عمى الو التػتخ  - 1
 االمتحان.

ب العخق بالتشفذ وتر ةل وأثشاء االمتحان مع جفاف الحمق والذفتيغ وسخعزيادة ضخبات القمب قب-2
 ألع البصغ والغثيان وكثخة البػل.و وارتعاش اليجيغ وبخودة االشخاف 

 الذجيج قبل وأثشاء تأدية االمتحان.  تشفذزيق الشعػر الصالب ب - 3

االنذغال العقمي باالمتحان ونتائجو  انذغال الصالب باالمتحانات قبل البجء فييا بالشتائج السختكبة أي– 4
 الستػقعة.

 عجم قجرة الصالب عمى الشػم بذكل صحيح وشعػره بالتعب واالرىاق وقمو التخكيد.-5

يتخك  ستعمع ىي بالزخورة تجعل ال االنفعالية، الشفدية، ومشو يتزح أن ىحه االعخاض والسطاىخ السعخفية،
يؤدي التػقع في الفذل والتدخب وضعف تحريمو  االمتحان واليخوب مشو أثشاء أجخائو مسا

 (105،ص2006االكاديسي)دوديغ، 

             قمق االمتحانالتي فدخت  اتالشظخي

 الشفدي نظخية التحميل

والتشاقس بيغ االندان يخى فخويج أن القمق نتيجة أو مطيخ لرخاع داخمي بيغ مكػنات شخرية  
  ،1982عدت،) ويخيو في الػقت نفدواالندان الػاقعية أي بيع ما يخغبو  االتجاىات السثاليةاالتجاىات 

خػف الفخد مغ ضسيخه عشجما يكػن مشجفعا لمتعبيخ عغ ندوه غخيديو مزادة  االساس في وىػ في( 92ص
التي تدبب القمق ىي الخصخ الى أن حالة ويذيخ  ( 78، ص  1988ىػل،)الخمكية  أو مخالفة لمسعايخ

السشاسبة ويقػل أن حالة الخصخ تتكػن باالستجابة بالتشبيو الدائج واعتقاد بعجده عغ الكيام  االندان  شعػر
أذا كان مػضػعيا وعجدا نفديا أذا بجنيا  مغ تقجيخ الفخد لقػتو بالشدبة لسقجار الخصخ ومغ اعتخافو بعجده
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المغ افيخى  أن القمق يشذأ بدبب انعجام   أما أدلخ (  23ص ،1962فخويج ،   )الخصخ غخيديا  كان
او معشػيا أىسية العػامل  أيا كان نػعو جديسا  الفخد بالشقز الشفدي الحي يحجث كشتيجة لذعػر

االجتساعية في تذكيل حياه االندان ونسػه الشفدي ويخى ان البحث عغ اسباب قمق االمتحان يعتسج عمى 
الكفاح في سبيل   (ryckman_1978_p93)ويذيخ الى  ( 188،ص  1962فيسي،)فيع تمظ العػامل 

 .لمسدتقبل أكثخ مسا تحخكو خبخاتو الساضية  وتػقعات االندان تحخكوالتفػق ضخورة لمحياة نفديا وأن 

 القمق جسيعيا بأنيا عبارة عغ تشفيذ أو تفخيعحاالت يذعخ في  االندان يخى أن  rank أما رانظ    
لطيػر القمق  ويربح كل انفرال فيسا بعج مغ أي نػع كان مدبباالسيالد صجمة  الوليا القمق االنفرال

 (33 ص ،1962نجاتي ، )

فأنيا تشبع مغ مرجر واحج ىػ شعػر الفخد   االمتحانوتقخيخ ىػرني أنو ميسا كانت مرادر القمق مغ  
وأنو يعير وسط عالع عجائي ممئ بالتشاقس فالحخمان  االخخيغ  يفيع نفدو وال بأنو عاجد وضعيف وال

الصفل االحتخام وأساليب السعاممة الخاشئة كالديصخة وعجم العجالة بيغ الخػة وعجم  ةالسخ ا مغ الحب في
تكػن بجورىا أسبابا الحباط او والبيئة وما تحػيو مغ تعقيجات وتشاقزات وما تذسل عميو مغ أنػاع الحخمان 

مرادر لمقمق ىي الذعػر بالعجد والذعػر بالعجاوة والذعػر بثالثة مختبصة االمتحان رئيدية لمقمق مغ 
االندانية  الحالة يخى أن القمق ليذ جدء حتسيا مغ كسا ( 126،ص1985مشرػر وأخخون ، )بالعدلة 

ناتج عغ القمق مغ االمتحان ان  فخومويخى  (   Enger-1985-p123)عيةأنسا تخمقو القػى االجتسا
فصالسا كان  باألمغ ه الحي ييجد شعػر االستقالل  االتجاه نحػو   الذعػر بالعجد نتيجة لشسػ الذخرية

يخاف وعشجما  الن ومدؤولياتو فيػ ليذ في حاجةاالمكانياتة   جدءا مغ العالع وغيخ مجركاالندان 
يذعخ بالعجد ويشتابو  فأنو يقف بسفخده في مػاجيو ىحا العالع السميء بالسخاشخ لحلظمدتقال يربح الفخد 

 ( 44،ص1962نجاتي ،  )          القمق

   الشظخية الهجهدية

لمسدتقبل فيػ يشحػ نحػ السدتقبل  دائسا وأبجا يعير الريخورة ويعير األندان يخى الػجػديػن ان 
التجارب السدؤول عسا يختار فأنو يدتذعخ القمق فالقمق ليذ لو حالة مخضية تختيب عمى وألنو وماىيتو 

ل يسكغ أن تتحقق لو اأن الفخد   (كيخ كجارد  )صادمة مغ الصفػلة لكشو مكػن مغ مكػنات الحات ويحكخ
متحان ىػ أن القمق مغ اال (تيمير )أن يخى  شخرية مالع يعير القمق ويعانيو في حياتو التي يحيياىا  ال
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أن يخى أصحاب السشطػر الػجػدي أم ما يسيد  نكػن ال حالة التي تتػلج عغ الرخاع بيغ أن نكػن أو ال
 مدتكبالندان رؤيتو السدتقبمية فيػ يعير الساضي في الحاضخ مغ أجل السدتقبل واذا لع يجج لشفدو اال

خية الػجػدية نسصيغ اساسيغ مغ االشخاص ىسا الذخز طوتصخح الش كتئاب باليأس واال فأنو يراب 
  ( 407ص، 1995، الحشفي  )االصيل والذخز الغيخ االصيل 

ندان فيػ فتخاضيات الػجػدية الستعمقة بصبيعة االصيل يجرك تساما في سمػكو االأن الذخز اال كسا
أو الػضائف الستعمقة بالسشصق الخمدي أو الخمدية أو اصجار ػلػجية يسارس بشذاط وفاعمية الحاجات الديك

 والبيػلػجيةأالجتساعية  وستؤثخ في خبخات فأنيا الحكع أو الخأي والخيال الذخز الحي يسارس ىحه االمػر
 متكامل بذكل جيج يبجي االصالة والتغيخ بذكل واضح ىػ بقبػلو لحاضخه وماضيو والذخز االصيل

عجم اليقيغ يقػد الى خبخه  بكل مايختبط مغ مجيػل أو    االساسي يكػن باتجاه السدتقبلفأن تػجييو 
الذخز فاعمة وتسكشو الذجاعة مغ ىحا القبػل أما   ةمالومة لمحيا ةالقمق لكشو يتقبل ىحا القمق لزخور 

ندان ويشطخ الى نفدو كمعب لحاجات الديكػلػجية التي تسيد االا صيل فيدتحػذ عميو التغيخ عغغيخ اال
وتديصخ عمية مذاعخ عجم الججوى وفقجان السغ  البيػلػجيةأدوار اجتساعية مقخرو سمفا ومجدجا لمحاجات 

السجيػلة يشكسر مشو وىػ يشطخ الى نفدو في ضػء ماضية أو حاضخه عمى  االمتحاناتأنو يخاف مغ 
  ( 144،ص1986صالح ،)سف  الحنب واأل  مغ الشاتجة  الخغع مغ السذاعخ

  اإلندانيةالشظخية  –ب 

متحانات وما يشذأ مغ ماضي الفخد وإنسا ىػ خػف مغ اال نداني أن القمق اليخى أصحاب السشطػر اال 
 ( 307،ص1983،  شمتد )ندان وإندانية الفجر فالقمق يشذأ ما تػقع يحسمو مغ أحجاث تيجيج وجػد األ

يتػقع الفخد يشذأ القمق بحيث تربح أيو الى أنو حيشسا   1970. ويذيخ كخاوس الفخد مغ أنو قج يحجث
 ( 127ص،1976عبج الغفار)غيخ كافية ومزممة  محاولة لتفديخ القمق في ضػء الساضي محاولة 

ندانية أذا يخى ما سمػ أن نسػ الذخرية وتصػرىا الحاجات وعسمية إشباعيا جػىخ الشطخية  االوتذكل 
التي  (rychman-1978-p320   البيئة إشباع الحاجات يكػن في  في(    في  يعتسج عمى الحاجات

 وحػل  ساسية فأنيا تعيث نسػه فيجرك العالع مغحاجاتو األشباع الو ب تدسح وال ستكػن مرجر تيجيج لمفخد
عمى أنو عجائي وخصيخ وميجد فيذعخ بالقمق أما البيئة  التي تكػن مرجر تيجيج لمفخد وتدسح لو بإشباع 

  .( 192، ص  1987 صالح ، ) مرجر أسشاد لو وتبعجه مغ القمق يا ستكػن حاجاتو فأن
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   الشظخية الدمهكية 

يخى الدمػكيػن التقميجيػن أن السثيخات التي تدبب القمق شبيعتيا أثارة الخػف لكشيا اكتدبت قجرة أثار  
أن القمق ما  بالفػف يخى  اذ (124، ص، 1976الغفار ،عبج ) ستجابة نتيجة لعسمية تعمع سابقوىحه اال
الذخشية قجيسة وحجيثيا  التفاعالت فعل الجياز العربي بدبب فذمو في أقامو التػازن بيغردود   ىػ اال

 كسال،)وما يحجث مغ تعارض بيغ عػامل التعمع الذخشي مغ استثارة أو كف وىي عبارة عغ
خد كل تقخيبا متعمع وأن ويفخض سكشخ أن سمػك الفرتباط الذخشي .خصأ في عسمية اال ( 125،ص1983

التعديدات  ويتذكل الدمػك الستعمع عغ شخيقجخائي القدع االكبخ مغ الستعمع يتع ضسغ نسػذج التعمع اال
-ryekman) االستذارة والكف لمشطام  ياالضصخاب في عسميت االمتحان يشذأ بدبب مغ    الخارجية

1978-p233) العرب 

 

 الشظخية السعخفية 

يسكغ عدل التػتخات  الشفدية والقمق عغ شخيقة التي يفكخ بيا الذخز  ال السشحى أنوخى أصحاب ىحه ي
  (1998،76ابخاليع،  )  التي يعتقج بيا  والسعتقجاتوعسا يحسمو عغ نفدو وعغ السػاقف 

 

 سابقةثانيا: دراسات 

 Meece (2001)دراسة 

االمتحان وبعس الستغيخات مثل العسخ أجخيت في الػاليات الستحجة االمخيكية بعشػان العالقة بيغ قمق 
( 740والجشذ لجى عيشة مغ شمبة السخحمة االساسية الجنيا والعميا ، وتكػنت عيشة الجراسة االولى مغ)

( شالبا 575شالبا وشالبة مغ شمبة الرف الخامذ وحتى الرف العاشخ، أما العيشة الثانية فتكػنت مغ)
عذخ، استخجمت في ىحه الجراسة استبانة االتجاىات نحػ  وشالبة مغ شمبة الرف الحادي عذخ والثاني

االمتحانات السجرسية، واستبانة قمق االمتحان. واضيخت نتائج الجراسة ان ندبة القمق تدداد عشج جسيع 
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الصمبة مع اقتخاب مػعج االمتحانات، وان درجة قمق االمتحان كانت مختفعة لجى الصمبة كسا بيشت نتائج 
فخوق ذات داللة احرائية تعدى الى الجشذ في درجات القمق مغ  (الجراسة عجم وجػد

 (.Meece ،2001 ،246االمتحان)

 

 (2004دراسة عبج الغفار)

ىجفت الجراسة الى الكذف عغ العالقة بيغ قمق االختبار وكل مغ الحكاء والتحريل الجراسي لجى شمبة 
السخحمة الثانػية العامة والثانػية  الرف الثالث بالسخحمة االعجادية وشمبة الرف االول في كل مغ

(شالبا وشالبة مغ شمبة 219التجارية في مجيشة السشرػرة في مرخ، تكػنت العيشة الجراسة مغ )
السخحمتيغ االعجادية والثانػية، تع استخجام مكياس قمق االختبار، وقج فدخت نتائج الجراسة عغ وجػد 

ي والحكاء وكل مغ االنفعالية وقمق وقمق االختبار، ووجػد عالقة دالة سالبة بيغ متغيخات التحريل الجراس
فخوق بيغ شالب وشالبات السخحمة االعجادية في االنفعالية والقمق االختبار ووجػد فخوق بيغ شالب 

 ( 60، 2004وشالبات السخحمة الثانػية التجاري في االنفعالية وقمق االختبار لرالح البشات.)عبج الغفار

 

 (2007م)دراسة عبج الكخي

ىجفت الجراسة الى التعخف عمى اثخ استخجام اسئمة التحزيخ في التحريل وقمق االمتحان لجى شمبة 
كمية التخبية االساسية في مادة التاريخ السعاصخ . وقج تع صياغة فخضيتيغ اساسيتيغ تتعمقان بسجالي 

كافئة وتكػنت عيشة البحث التحريل وقمق االمتحان وقج استخجم الترسيع التجخيبي ذا السجسػعات الست
( شالبا 84مغ شالب وشالبات السخحمة الثالثة ، قدع التاريخ في كمية التخبية االساسية والبالغ عجدىع)

، قدست العيشة عذػائيا الى مجسػعتيغ احجىسا تجخيبية واالخخى 2006/2005وشالبة لمعام الجراسي
شي بالدشػات، الجشذ ، مكياس قمق ضابصة وقج كافأت الباحثة بيغ مجسػعتيغ في)العسخ الدم

( فقخة تع التأكج مغ صجقة 28االمتحان(،اما اداتا ابحث فتسثمتا في اعجاد اختبار تحريمي مكػن مغ )
(فقخة تع التأكيج مغ صجقو 45وثباتة. اما االداة الثانية فكانت اعجاد مكياس القمق االمتحان مكػن مغ )

عمى عيشة البحث ومعالجة البيانات احرائيا باستخجام االختبار الطاىخي وثباتو ، وبعج تصبيق االداتيغ 
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التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ اضيخت الشتائج الى وجػد فخق ذي داللة احرائية بيغ متػسط السجسػعة 
التجخيبية ومتػسط تحريل السجسػعة الزابصة ولرالح السجسػعة التجخيبية . وكسا تذيخ  الى عجم 

ة بيغ متػسط درجات قمق االمتحان لجى شمبة السجسػعتيغ التجخيبية وجػد فخق ذي داللة احرائي
 (.221، 2007والزابصة)عبج الكخيع ، 

 

  Putwain (2008)دراسة  

اجخيت في الػاليات الستحجة االمخيكية والتي كانت بعشػان قمق االمتحان وعالقتو بأداء الصالب في 
( شالبا مذاركا في امتحان الدشة الشيائية مغ 615)امتحان الثانػية العامة. تكػنت عيشة الجراسة مغ 

مخحمة الجراسة الثانػية. ولتحقيق اىجاف الجراسة تع استخجام  مكياس قمق االمتحان مغ اعجاد الباحث. 
اضيخت نتائج الجراسة ان الصالب الحيغ سجمػا اقل اثخ لشتائج االمتحان الشيائي عمى حياتيع قج تسيدوا في 

مشخفس مغ قمق االمتحان. كسا اشارت نتائج ىحه الجراسة الى ان اثخ نتيجة  الػقت نفدة بسدتػى 
االمتحان الشيائي تتػسط العالقة بيغ قمق االمتحان واداء الصالب في امتحان الثانػية العامة. 

(Putwain،2008 ،331) 

 

 الفرل الثالث
 ءاتهامشهجية البحث واجخ 

في معالجة مػضػع البحث  انيا الباحثواالجخاءات التي اتبعيتزسغ ىحا الفرل وصفا لسشيجية البحث 
وفيسا يتعمق  بػصف السجتسع االصمي لمبحث واسمػب اختيار العيشة وبشاء ادوات البحث واسمػب تحميل 

 الشتائج والػسائل االحرائية السدتخجمة في استخخاج نتائج البحث.
 مشهج البحث اوال:

السشيج الػصفي لكػنو اندب  السشاىج وييتع بجراسة متغيخات البحث لجى افخاد  العيشة  اناستخجم الباحث
كسا ىي مغ دون ان يكػن لمباحث دور في ضبط الستغيخات وييتع بػصف الطاىخة وصفا دقيقا ويعبخ 

فالتغيخ الكسي يعصيشا وصفا رقسيا يػضح مقجار ىحه الطاىخة او حجسيا ودرجات ، عشو كسيا وكيفيا 
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عبيجات، )رتباشيا مع الطػاىخ االخخى اما التغيخ الكيفي فيرف لشا الطاىخة ويػضح خرائرياا
 (.286،ص 2000،

 مجتسع البحث ثانيا:

وىع جسيع االفخاد واالشياء أو االشخاص الحيغ يتكمسػن مػضػع مذكمة البحث وىػ جسيع العشاصخ ذات 
 عباس)عمييا نتائج الجراسة  عسالعالقة بسذكمة الجراسة التي يدعى الباحث الى أن يع

 (1ججول )                 (217،ص2009خخون آو 

التخبية البجنية  السجسػع
 وعمػم الخياضة

االرشاد الشفدي 
 التػجيو التخبػي 

 القدع            

 السخحمة االولى 90 42 132
 السخحمة الثانية  44 41 85

 السخحمة الثالثة  64 43 107
 الخابعة السخحمة 59 38 97

 السجسػع 257 164 421
جامعة القادسية لمجراسة الرباحية لمعام /وقج تحجد البحث الحالي بصالبات كمية التخبية لمبشات

 (.1)الججول في كسا مبيغ شالبة(421)البالغ عجدىع(2021-2020)الجراسي

 

 عيشة البحث ثالثا:

وىي مجسػعة مغ االفخاد تسثل جدءا مغ السجتسع الحي تجخي عميو الجراسة أو الجدء الحي يدتخجم في 
الحكع عمى الكل ومغ اجل ان تكػن العيشة مسثمة لسجتسعيا يجب االعتساد الصخائق والػسائل الرحيحة 

لعيشة التي يتع اختيارىا في  اختيارىا، كسا ان الرفات العجيجة التي يحتػييا السجتسع البج ان تتزسغ في ا
مغ ذلظ السجتسع وان كل صفة مغ ىحه الرفات تسثل شبقة وبيحا فان العيشة العذػائية الصبكية تعج خيخ 

 (.215،ص2010ممحع ،)الػسيمة يسكغ استعساليا في مثل ىحا الشػع مغ السجتسعات 

ت عمى وفق االسمػب الستشاسب يخ تالعيشة الصبكية العذػائية، واخ انوبشاء عمى ماتقجم فقج استخجم  الباحث
جامعة القادسية السخحمتيغ الثانية والخابعة  -،وتع استخخاج العيشة مغ مجتسع شالبات كمية التخبية لمبشات

 (.2)كسا مبيغ في الججول
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 ( عيشة البحث2ججول )

التخبية البجنية  السجسػع
 وعمػم الخياضة

 االرشاد الشفدي التخبػي 
  والتػجيو

 القدع 
  

 السخحمة 
 الثانية 25 25 50
 الخابعة 25 25 50

 السجسػع 50 50 100

 أداة البحث رابعا: 

مغ أجل التعخف عمى قمق االمتحان لجى شالبات كمية التخبية لمبشات كان البج مغ استخجام أداة الكياس 
في  التحقق أىجاف البحث وقج اعتسج استخجام السكياس كاداة  انلمتعخف عمى قمق االمتحان اذ وجج الباحث

 .( 1،  2ممحق ) (2013الجبػري )ا الحالي عمى أداة جاىدة وىي مكياسسبحثي

 

 صجق السقياس

يعج صجق السكياس مغ الخرائز االساسية في بشاء السكياس التخبػي والشفدي والسكياس الرادق ىػ 
  (.36، ،ص2000عبيجات )الرالح لكياس الدسة التي وضع مغ اجميا السكياس 

 *الرجق الظاهخي 

وقج تحقق  (60ص،1990،عػدة)يذار الى السكياس بانو صادق اذا كان يكيذ القجرة السػضػع لكياسيا
ىحا الشػع مغ الرجق في السكياس الحالي عشجما عخضت فقخات عمى مجسػعة مغ السحكسيغ والسختريغ 

جسيع فقخات السكياس ندبة اتفاق  مالحطاتيع نالت ضػء فيو (3)ممحق في التخبية وعمع الشفذ 
 .الشيائية بريغتو فقخة 30 مغ السكػن  السكياس بقي وبحلظ%86اكثخمغ

 الهسائل االحرائية  خامدا:

 الػسائل االحرائية االتية لسعالجة البيانات: اناستخجم الباحث

 الشدبة السئػية-1
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 الػسيط الحدابي - 2

 الػسط الفخضي - 3

 االنحخاف السعياري  -4

5- t-test لعيشة واحجة 

 6- t-test لعيشتيغ مدتقمتيغ 

 

 

 

 الفرل الخابع 

 عخض الشتائج وتفديخها

 لجى شالبات كمية التخبية لمبشات.  قمق االمتحانقياس الهجف االول : 

( شالبة 100شالبات كمية التخبية لمبشات البالغ عجدىع )مغ عمى العيشة  قمق االمتحانبعج تصبيق مكياس 
  t-test( حيث بمغت 90( والستػسط الفخضي )21( واالنحخاف السعياري )94.7بمغ الستػسط الحدابي )

( واتزح ان ىشالظ فخق دال احرائيا لمرالح 1.98(التي قػرنت بالكيسة الججولية ) 2.25السحدػبة)
، كسا في الججول رقع  قمق االمتحانشالبات كمية التخبية لمبشات يستمكػن الػسط الحدابي وىحا يجل بان 

(3 ) 

 (3)الججول رقع 

طالبات 
كمية 

التخبية 

N  الستهسط
 الحدابي

الستهسط 
 الفخضي

االنحخاف 
 السعياري 

df t-test   الججول
 ية

 الجاللة

 دالة 1.98 2.25 99 21 90 94.7 100
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 لمبشات

جامعة القادسية الحي يػجج لجييغ قمق  -ان افخاد العيشة الستسثميغ في شالبات كمية التخبية لمبشات 
امتحاني ويسكغ تفديخ ذلظ عجم استعجاد الصالبات لالمتحان برػرة جيجة ، كسا ان الخػف والخلبة مغ 

 .جى الصالبات السػاقف االمتحانات وصعػبة بعس السػاد الجراسية يؤدي الى وجػد قمق امتحاني ل
 ( (Meece:2001الصالبات وتتفق نتيجة ىحه الجراسة مع دراسة 

لجى طالبات كمية التخبية لمبشات حدب  قمق االمتحانالتعخف عمى الفخوق في  -الهجف الثاني :
 رياضة ( -)ارشاد التخرص

داللة احرائية \ذات لعيشتيغ مدتقمتيغ ولع تكغ ىشاك فخوق  t-test  انلتحقيق ىحا اليجف استخجم الباحث
بيغ متػسط درجات افخاد العيشة في اتخاذ القخار وفقا لمستغيخ التخرز الجراسي ) االرشاد الشفدي 

( وىي اقل مغ 1.49تخبية البجنية وعمػم الخياضة ( ، اذ كانت الكيسة السحدػبة) –والتػجيو التخبػي 
 (4،  كسا مبيغ في الججول رقع ) ( 0.05(عشج مدتػى الجاللة)2.021الكيسة الججولية البالغة )

 ( داللة الفخق عمى مدتػى القدع العمسي.4ججول رقع )

الػسط  N السجسػعة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

t-test df الجاللة السعشػية 

 الججولية السحدػبة

التخبية البجنية 
 وعمػم الخياضة

غيخ  0.14 98 2.021 1.49 2.92 91.62 50
 دالة

االرشاد الشفدي 
 والتػجيو التخبػي 

50 97.84 20.86  

عجم ضيػر فخوق الى ان السجسػعتيغ ليسا نفذ الخرائز البيئية والعسخية واالجتساعية  انعدي الباحثيو 
 ( 2007واتفقت ىحه الجراسة مع دراسة )عبج الكخيع ،ونفذ الػسط الجراسي ، 

لجى طالبات كمية التخبية لمبشات عمى مدتهى السخحمة  االمتحانقمق الهجف الثالث: داللة الفخوق في   
 الخابعة(. -الجراسية)الثانية

لعيشتيغ مدتقمتيغ وقج اشارت السعالجة االحرائية ان الكيسة  t-test انلتحقيق ىحا اليجف استخجم الباحث
مسا  (98)ودرجة الحخية  (0.05)وىي اقل مغ الكيسة الججولية عشج مدتػى الجاللة.  ( 0.48)السحدػبة 
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عجم ضيػر فخوق الى ان  انعدي الباحثيو  بيغ السخحمتيغ ، قمق االمتحانيذيخ الى عجم وجػد فخوق في 
يػضح  (5)والججول رقع   السجسػعتيغ ليسا نفذ الخرائز البيئية واالجتساعية ونفذ الػسط الجراسي

 ذلظ
 الخابعة(-لثانية(داللة الفخق عمى مدتػى السخحمة الجراسية) ا5ججول )

الػسط  العجد السجسػعة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

t-test df الجاللة السعشػية 
 الججولية السحدػبة 0.05

 0.48 19.32 93.72 50 السخحمة الثانية
 

غيخ  0.633 98 2.021
 22.72 95.74 50 السخحمة الخابعة دالة

 (2004لجراسة)عبج الغفار،وقج جاءت ىحه الشتيجة مخالفة 

 االستشتاجات

 في ضػء نتائج البحث الحالي يسكغ استخالص االستشتاجات االتية:

 .ان شالبات كمية التخبية لمبشات يػجج لجييغ قمق امتحاني-1

 .والتخرز العمسي بيغ شالبات التخرز االنداني قمق االمتحانالفخق في -2

 .الخابعة(-عمى مدتػى السخحمة الجراسية)الثانية قمق االمتحانالتػجج فخوق في -3

 التهصيات

 باالتي انػصي الباحثيلبحث الحالي في ضػء نتائج ا

 .قمق االمتحانمغ -2مج العػن لمصمبة لمعسل عمى تخفيف معاناتيع -1

 .مخاجعة السخشجيغ والسختريغ الشفديغ في حالة وجػد أي مذاكل يعاني مشيا الصمبة-2

أعجاد بخامج ارشادية تدتخجم فشيات ذات فاعمية في عالج السذكالت الجراسية برفة عامة ومذكمة -3
 برفة خاصة. قمق االمتحان
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 السقتخحات

 االتي: انقتخح الباحثيفي ضػء نتائج البحث الحالي 

 االمتحانقمق أجخاء دراسة لسعخفة عالقة . العميا-2لجى شمبة الجراسات  قمق االمتحانأجخاء دراسة -1
.بالزغػط االسخية  

 السرادر

(:فاعمية التخيل في تخفيس القمق لجى شالب الجامعة، جامعة القاىخة، 1998ابخاليع ، اسساعيل دمحم)
 مرخ. 

(:فعالية بخنامج ارشادي مقتخح لخفس قمق االختبار لجى شالب السخحمة 2008ابػ عدت ،نائل ابخاليع)
 غدة.-ماجدتيخ كميو التخبية، الجامعة االسالميةالثانػية بسحافطات غدة، رسالة 

(:قمق االختبار لجى شالبات الجامعة وعالقتو ببعس الستغيخات الجراسية، 1995الحشفي، جاسع محسػد)
 مجمة كمية االداب، جامعة االسكشجرية.

 (:مذكالت الصمبة في االختبارات وشخق عالجيا، مكتبة فالح لمشذخ والتػزيع 2006دوديغ، حسدة)
 ،مرخ.

 (:مكياس قمق االمتحان لجى شمبو السخحمة االعجادية ،جامعة السدتشرخية. 1995راتب، عبج الجميل)

،دار 1(:االمخاض الشفدية والفعمية واسبابيا وعالجيا وأثارىا االجتساعية،ط1964راجح، أحسج عدت)
 السعخفة، القاىخة.

ني لجى شمبو السخحمة االعجادية، جامعة (:بشاء مكياس القمق االمتحا1982الخيحاني، محسػد بخاليع)
 السػصل، كمية التخبية ،رسالة ماجدتيخ.

مصبعة جامعة  ، تخجسة دمحم دلي الكخبػلي وعبج الخحسغ الكيدي (:نطخيات الذخرية،1983داون) شمتد،
 بغجاد.
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 مكتبو الشيزة السرخية، القاىخة. (:العمػم الدمػكية،2001عباس وعفاف دانيال) الذػربحي،

 .دار الثقافة بيخوت (:االسذ الشفدية والتخبػية لخعاية الذباب،1993الذيباني،عسخ دمحم)

(:قائسة قمق االختبار لجى شالب وشالبات السخحمة بعج الثانػية بالسسمكة 2003الرافي،عبج هللا شو) 
 العخبية الدعػدية،مجمة رسالة الخميج العخبي،مكتب التخبية العخبي لجول الخميج.

 ،مشذػرات دار الحكسة بغجاد.3(:االندانسغ ىػ؟ط1986سع حديغ)صالح،قا

(:العالقة بيغ قمق االمتحان والتحريل الجراسي عشج شمبة الرف الثالث االعجادي 2010عاشػر،دمحم)
بسجارس عسان،رسائل ماجدتيخ في التخبية،السجمج االول مخكد البحث والتصػيخ التخبػي،جامعة 

 اليخمػك.

قجرات التفكيخ االبتكاري في عالقتيا بعادات االستشكار وقمق االختبار لجى (:2009عباس واخخون)
شالب التعميع الثانػي والجامعي، مجمة العمػم التخبػية والشفدية ،كمية التخبية بجامعة 

 ،.3،العجد2البحخيغ،السجمج

  (:مقجمة في الرحة الشفدية،دار الشيزة العخبية.1977عبج الغفار،عبج الدالم)

(:قمق االختبار وعالقتة بكل مغ الحكاء والتحريل الجراسي لجى تالميح 2004فار،دمحم عبج القادر)عبج الغ
 السخحمتيغ االعجادية والثانػية دراسة مقارنة.السجمة العمسية.

(:اثخ استخجام أسئمة التحزيخ وقمق االمتحان لجى شمبة كمية التخبية 2007عبج الكخيع ، اضػاء )
 اريخ السعاصخ.االساسية في مادة الت

، دار وائل  2( : مشيجية البحث العمسي القػاعج والسخاحل والتصبيقات ، ط 2000عبيجات ، ذوقان ) 
 . لمصباعة والشذخ ، عسان

 ،الكػيت. ،دار القمع (:الصب الشفدي1982دري حديغ) عدت،

غيخ مشذػرة (:قمق السدتقبل لجى شمبة الجامعة، رسالة ماجدتيخ 2000العكاير، بذخى احسج جاسع)
 ،جامعة السدتشرخية.
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 الجامعة السدتشرخية. غيخ مشذػرة، ه ،اشخوحة دكتػرا  (:قمق السدتقبل2000جبار وادي باىس) العكيمي،

، دار األمل لمشذخ  3( : الكياس والتقػيع في العسمية التجريدية ، ط 1999عػدة ، احسج سميسان ) 
 والتػزيع ، اربج

خخيجي معاىج  ةرابص صحيفة التخبية، والتػتخ أزاء االمتحانات، (:القمق1975،عبج الخحسغ) عيدػي 
 ،العجد الثاني. وكميات التخبية الدشة الدابعة والعذخون 

 بيخوت العخبية، ةدار الشيز (:عمع الشفذ الفيديػلػجي،1995،عبج الخحسغ) العيدػي 

 .4ط ، الياللمكتبة  بيخوت، )عخض وتقجيع(، التغمب عمى القمق : (1985أريظ) ، فخوم

 الذخوق. دار ، تخجسة دمحم عثسان نجاتي، القاىخة (:الكف والعخض والقمق،1962) سيجسػنج فخويج،

،دار الثقافة 2دار الشذخ،ط ، (:الرحة الشفدية في االسخة والسجرسة والسجتسع1975مرصفى) فيسي،
 القاىخة.

 التػزيع القاىخة.(:الرحة الشفدية ،اليجخ لمشذخ و 1990عالء الجيغ واخخون) كفافي،

 ،الجار العخبية بغجاد.2(:الشفذ وانفعاالتيا وأمخاضيا وعالجيا،ط1983(:عمي)1983عمي) ، كسال

(:تأثيخ بخنامج في االرشاد السعخفي عغ قمق االمتحان لجى عيشة مغ شمبو 1988عمي محسػد) مذيب،
 كميو التخبية. ،ة االردني،الجامعة  رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة السخحمة الثانػية في مجيشو عسان،

  .، دار السديخة ،عسان 6(: مشاىج البحث في التخبية وعمع الشفذ، ط2010ممحع ، سامي دمحم )

 ،القاىخة. مكتبة االنجمػ السرخية (:اسذ عمع الشفذ العام،1985شمعت) مشرػر واخخون،

 ،دار الذخوق. ،القاىخة يغ(:الجراسات الشفدية والشفدانية عشج عمساء السدمس1962دمحم عثسان) نجاتي،

نحػ االختبارات قمق االختبارات  ه(:مكياس االتجا1987ماىخ محسػد ودمحم محخوس الذخقاوي) اليػاري،
 (.7(الدشة)2العجد) مجمو رسالة الخميج العخبي، ودراسات ارتباشية،

 (24العجد) ، كػيت تخجسة عدت شعالن، سمدمة عالع السعخفة، (: مخض القمق،1988) شييان ىػل،
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Meece،j)2001(:Test Anxiety in elementary، and secondary school 
student.journal of Educational  psychology،90)3)،215_246. 

Putwain،D).2008):Test Anxiety and Gosse performance:the effect of Gender  
and  socio-Economic Background.Educational psychology،in 
practice،24)4)313-334. 

Ryckman،R.M(1978):Theries of personality  ، D.ran Nostrand Com   ، New 
york. 

 

 

 

 

 

 

 

(1ممحق رقع)  

 وزارة التعميع العالي والبحث العمسي 

 جامعة القادسية/ كمية التخبية لمبشات 

                         رشاد الشفدي والتػجيو التخبػي القدع : اال

 متحان(ستصالع أراء السحكسيغ حػل مكياس )قمق االا

 األستاذ الفاضل .................السحتـــــــــــــــخم 



 ISSN 2709-9199مجلة دراسات في االنسانيات والعلوم                                            
 0201 (1)العدد 

 

47 
 

 تحيـــــــــــــــــة شيبة ......

 املمكيام بجراسة قمق االمتحان لجى شالبات كمية التخبية لمبشات لتحقيق اىجاف الباحث ق انخوم  الباحثي
( والحي اعتسجه ببشاء نطخية التجاخل وتعخيف )مالشجر ساوسغ 2006بتبشي مكياس )مخعي انالباحث

الفخد اسبابيا وتكػن مرحػبة  لمحان عخفا قمق االمتحان عمى انو )حالة انفعالية اليعخفا( و 1952
بتغيخات جدسية ونفدية ونطخا لسا تتستعػن بو مغ خبخة ودراية عمسية في ىحا السجال نخجػ تعاونكع معشا 
وذلظ بأبجاء ارائكع وتػجياتكع حػل ماتخونو مشاسب مغ السجاالت وما تتزسشو مغ الفقخات ححف او 

ئل السكياس عمسا ان بجائل االستجابة عمى فقخات اضافة وتعجيل وماتخونو مشاسب ومجى مالئستو لبجا
 (ابجا نادرا، احيانا، غالبا، ، السكياس وفق التجرج خساسي )دائسا

 ولكع جديل الذكخ وخالز التقجيخ

 

 ت الفقخات صالحة الترمح تعجيل

رتباك والتهتخ عشج سساعي لكمسة االمتحانباال  اشعخ      1-  

مهعج االمتحانالرتباك عشجما يقتخب اشعخ با     2-  

-3 يشتابشي الذعهر بعجم الخاحة اثشاء االمتحان      

-4 خهفي من الخسهب يعيق ادائي في االمتحانات     

-5 يشتابشي الذك في قجرتي عمى االجابة عن بعض اسئمة االمتحان     

نفعاالتي وقت االمتحانات اافقج الديظخة عمى التحكم ب     6-  

ادائي االمتحان  الدائجة اثشاءاشعخ بل عربية      7-  

-8 ارفض السشاقذة مع االخخين وقت االمتحانات حتى ال اندى معمهماتي      

-9 اشعخ بعجم القجرة عمى التخكيد وقت االمتحانات     

قمقشي حالة الشديان التي تبجو واضحة عشجي وقت االمتحانات ت     10-  
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-11 اجج صعهبة في استيعاب دروسي وقت االمتحان      

-12 اجج صعهبة في اتخاذ القخارات الدميسة اثشاء فتخة االمتحانات      

-13 اجج صعهبة في القجرة عمى التفكيخ الدميم وقت االمتحان      

تحكخ بعض السعمهمات وقت االمتحان اشعخ بعجم القجرة عمى      14-  

-15 اشعخ بالزيق لتجاخل بعض السعمهمات لجي وقت االمتحان      

-16 اجج صعهبة في انتظام تفكيخي اثشاء اداء االمتحانات      

جقيقة الغيخ من عيهبي االجابة الستعجمة و      17-  

السئمة التي اجيب عميها ا اجج صعهبة في تحجيج     18-  

االمتحان اشعخ بأنشي ال استظيع اكساله ابجاعشجما      19-  

-20 خهفي يجعمشي ال استظيع قخاءة ورقة االسئمة بجقة      

-21 اجج صعهبة في التعبيخ عن مااريج كتابته في االمتحان     

ورقة االجابة اعاني من عجم تشظيم      22-  

االمتحان يعشجما اراجع قبل دخهل راسي مناشعخ ان السعمهمات تبخخت      23-  

-24 اعتقج من عيهبي الدخعة في قخاءة االسئمة      

رفارتبك عشج االجابة عن اسئمة االمتحانات الذفهية في ال     25-  

-26 يدعجشي انشي ال استظيع تهزيع وقت االمتحان عمى االسئمة السظمهبة      

-27  يةخارجالاخاف من االسئمة      

-28 يقمقشي انشي ال اعخف الظخيقة السثمى لمسخاجعة      

-29 اجج صعهبة في انتظام في تفكيخي اثشاء اداء االختبارات      

متحاناثشاء اال ما قخاتاشعخ كأنشي اندى كل      30-  
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(2ممحق رقع)  

بحث العمسي وزارة التعميع العالي وال  

 جامعة القادسية / كمية التخبية لمبشات

 القدع: االرشاد الشفدي والتػجيو التخبػي 

 

 مكياس قمق االمتحان بريغتو الشيائية

 عديدتي الصالبـــــــــــــة 

 تحية شيبــــــــــــــــــــة ....

والتأشيخ عمى احج البجائل التي امامظ والتي تعبخ عغ رائيظ  قخاءتيابيغ يجيظ مجسػعة مغ الفقخات ارجػا 
.. ك اجابة خاشئة بقجر ماىي تعبخ عغ اتجاىاتظ الذخرية وال داعي لحكخ االسع .وعمع انو التػجج ىشا

 ..ذكخ وخالز التقجيـــــــــــــخ.جديل ال مع

دائسا   غالبا  احيانا نادرا ابجا الفقخات       ت 

اشعخ باالرتباك والتػتخ عشج سساعي لكمسة االمتحان        1-  

مػعج االمتحاناشعخ باالرتباك عشجما يقتخب        2-  

-3 يشتابشي الذعػر بعجم الخاحة اثشاء االمتحان        

-4 خػفي مغ الخسػب يعيق ادائي في االمتحانات       

في قجرتي عمى االجابة عغ بعس اسئمة االمتحان اشظ       5-  

-6 افقج الديصخة عمى التحكع بانفعاالتي وقت االمتحانات        
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-7 اشعخ بل عربية الدائجة اثشاء ادائي االمتحان        

ارفس السشاقذة مع االخخيغ وقت االمتحانات حتى ال اندى      
 معمػماتي 

8-  

-9 اشعخ بعجم القجرة عمى التخكيد وقت االمتحانات       

وقت االمتحانات تطيخ عشجي تقمقشي حالة الشديان التي تبجو        10-  

-11 اجج صعػبة في استيعاب دروسي وقت االمتحان        

-12 اجج صعػبة في اتخاذ القخارات الدميسة اثشاء فتخة االمتحانات        

-13 اجج صعػبة في القجرة عمى التفكيخ الدميع وقت االمتحان        

-14 اشعخ بعجم القجرة عمى تحكخ بعس السعمػمات وقت االمتحان        

-15 اشعخ بالزيق لتجاخل بعس السعمػمات لجي وقت االمتحان        

-16 اجج صعػبة في انتطام تفكيخي اثشاء اداء االمتحانات        

-17 مغ عيػبي االجابة الستعجمة وغيخ الجقيقة        

-18 اجج صعػبة في تحجيج االسئمة التي اجيب عمييا        

ال استصيع اكسالوعشجما ابجا االمتحان اشعخ بأنشي        19-  

-20 خػفي يجعمشي ال استصيع قخاءة ورقة االسئمة بجقة        

-21 اجج صعػبة في التعبيخ عغ مااريج كتابتو في االمتحان       

-22 اعاني مغ عجم تشطيع ورقة االجابة        

اشعخ ان السعمػمات تبخخت مغ راسي عشجما اراجع قبل      
 دخػلي االمتحان

23-  
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-24 اعتقج مغ عيػبي الدخعة في قخاءة االسئمة        

-25 ارتبك عشج اجابة اسئمة االمتحانات الذفهية في الرف       

يدعجشي انشي ال استصيع تػزيع وقت االمتحان عمى االسئمة      
 السصمػبة 

26-  

-27 اخاف مغ االسئمة الخارجية        

-28 يقمقشي انشي ال اعخف الصخيقة السثمى لمسخاجعة        

-29 اجج صعػبة في انتطام في تفكيخي اثشاء اداء االختبارات        

-30 اشعخ كأنشي اندى كل ما قخات اثشاء االمتحان       

( أسساء الداده السحكسيغ3ممحق )  

 ت أسساء الداده السحكسيغ مكان العسل

التخبية لمبشاتجامعة القادسية/ كمية    أ.د.وداد ميجي الجبػري  

 1 أ.م.د.راضي حديغ عبيج جامعة القادسية/ كمية التخبية لمبشات

 2 أ.م.د.عمي حديغ عايج جامعة القادسية/ كمية التخبية لمبشات

 3 م.د. كيخمان ىادي عػده جامعة القادسية/ كمية التخبية لمبشات

 4 م. رنا محدغ شايع جامعة القادسية/ كمية التخبية لمبشات

 5 م. سيام كاضع مصمق جامعة القادسية/ كمية التخبية لمبشات

 6 م.شخوق كاضع جبار جامعة القادسية/كمية التخبية لمبشات 
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 7 م. لقاء عبج اليادي مديخ جامعة القادسية /كمية التخبية لمبشات 

 8 م.وسغ حسػدي حشيػي  جامعة القادسية/ كمية التخبية لمبشات


