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  ٢٠/٦/٢٠٠٤تاریخ قبول النشر :   ؛    ١٢/٣/٢٠٠٤تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
المتمیزین والمتمیزات في مدینة مدارس ى قیاس القلق االمتحاني لدى طلبةیهدف البحث ال

الصف في وطالبة اً طالب ٩٠وتالفت عینة البحث من  . ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الموصل للعام الدراسي 

لمتمیــزین والمتمیــزات للبنــین والبنــات فــي مدینــة الموصــل بواقــع الثانویــة لمــدارس الالرابــع العــام مــن 

طالبة من ثانویة المتمیزات .ولتحقیق اهداف البحث الحالي ٤٥نویة المتمیزین و من ثااً طالب ٤٥

اعتمـــدت الباحثـــة علـــى مقیـــاس القلـــق االمتحـــاني لطـــالب وطالبـــات المرحلـــة االعدادیـــة (الصـــباغ 

)  اداة للبحـــث  لغـــرض التعـــرف علـــى القلـــق االمتحـــاني لـــدى افـــراد العینـــة  . وبعـــد تحلیـــل ١٩٩٧

:آالتیةائج البیانات تبینت النت

وجــــود فــــروق ذات داللــــة احصــــائیة بــــین متوســــط درجــــات القلــــق االمتحــــاني لــــدى المتمیــــزین .١

ومتوسط درجات قلق االمتحان لدى المتمیزات ولصالح الطالبات .

ان السمة العالیة لقلق الطلبة المتمیزین هي خوفهم من عدم الحصول على درجات عالیة مما .٢

االعتیادیـــة وذلـــك یولـــد لـــدیهم القلـــق للحفـــاظ علـــى مســـتواهم یـــؤدي الـــى انتقـــالهم الـــى المـــدارس

الدراسي المتمیز .

Measuring the examination anxiety for distinguished male
and female pupils in Nenavha

Bashra Aaed Al-Aloosh

Abstract:
This paper aims at of measuring the examination anxiety for

distinguished male and female pupils in Mosul city for the academic year

2003 -2004 . the sample of the study consisted of 90 male and female
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pupils in the fourth general stage for the distinguished boys and girls in

Mosul city 45 pupils from each sex . to achieve our objective ,the

researcher adopted the examination anxiety scale for pupils of the

secondary stage (Al-Saba1997) as a tool of investigation to examinee the

examination anxiety for the pupils in sample .

After analyzing the data ,the results indicated the following:

1. there are statistically significant differences between the examination

anxiety average degree for distinguished and that for distinguished

girls for the sake of the distinguished the girls .

2. the defining feature of the examination anxiety for the distinguished

pupils is their fear that they will not get high marks which ,if happened

will transfer them to the ordinary schools .this state creates anxiety to

keep their level .

:مشكلة البحث واھمیتھ
یعــد القلــق مــن مظــاهر العصــر الحــدیث الــذي یصــاحبنا فــي  حیاتنــا الیومیــة ســواء اكــان  

ویتعرض االنسـان للقلـق بمختلـف ،في مجال الدراسة ام العمل ام في حیاتنا االجتماعیة واالسریة 

القلــق عادیــا او صــوره واشــكاله اثنــاء قیامــه بمتطلبــات الحیــاة الیومیــة االساســیة ، وقــد یكــون ذلــك

خفیفا قد یساعد الفرد على تنشیط مراكزه العصـبیة ویزیـد مـن قدرتـه علـى التركیـز والتمیـز واالنتـاج 

واتخاذ القرارات المناسبة خالل المواقف الحقیقیة المختلفة .اال ان بعض انواع القلق قد تـؤدي الـى 

ســیة تــؤثر ســلبیا علــى توافقــه تــوازن الفــرد بحیــث یعقــب ذلــك اعــراض جســمیة وانفعالیــة ونفلاخــتال

للصـــحة النفســیة ومـــن االنفعـــاالت األساســـیة) كمـــا یعــد القلـــق مـــن العوامــل ١٩٩٦جمــل اللیـــل ، (

في علم االمراض النفسـیة والعقلیـة اً أساسیاً االساسیة التي تصیب االنسان . ویشكل  القلق مفهوم

وتختلـف مظـاهره ،تعدد صـوره و یعد  من المشكالت الشائعة الظهور لدى كثیر من الناس اذ ت،

ویظهـــر عنـــد االنســـان دون ســـبب واضـــح وینتهـــي الـــى عجـــز بـــالغ یعـــوق الشـــخص عـــن النهـــوض 

  . )١٩٩٧الزغبي ، (بأعباء الحیاة ومسؤولیاتها الطبیعیة ویعرض الصحة النفسیة للخطر 

شـعر فیهـا الشــخص ، الخـوف المـزمن مـن مواقـف مختلفـة یاألساسـیة للقلـقوتتضـمن السـمة 

وتجنــب المواقــف التــي یفتــرض الفــرد ان یتفاعــل محــط األنظــار،والخوف مــن القیــام بشــيء ما،بأنــه

  )٢٠٠١رضوان ، (فیها مع اآلخرین ویكون معرضا نتیجة ذلك الى نوع من أنواع التقییم
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.ب وفي سلوكهم الدراسي بصفة عامـةان قلق االمتحانات متغیر یؤثر في تحصیل الطال

م لمواقف االمتحانات عالیا یمیلون الى أدراك المواقف التقویمیة علـى واألشخاص الذین یكون قلقه

أنهــا مهــددة لهــم شخصــیا وهــم یمیلــون للتــوتر والتحفــز والهیجــان االنفعــالي فــي مواقــف االمتحانــات 

وتتـــداخل مـــع ومركـــزة حـــول الـــذات تشـــتت انتباههم،وهـــم أیضـــا یعایشـــون انشـــغاالت عقلیـــة ســـالبة

  . )١٩٨٧متحانات،وتشوشه(الهواري والشقاوي،لتركیز المطلوب أثناء االا

ــم الــنفس بفروعــه المختلفــة حیــث  وكمــا یعــد القلــق مــن الموضــوعات ذات األهمیــة فــي عل

أزداد االهتمـــام بـــه فـــي الســـنوات األخیـــرة مـــع ازدیـــاد الضـــغوط البیئیـــة التـــي یتعـــرض لهـــا اإلنســـان 

الت السـلوكیة بـل واألمـراض المعاصر ، وعالقة القلق الناتج عـن هـذه الضـغوط بكثیـر مـن المشـك

كالمجــال الجســماني و الــذي یتضــمن األعــراض الجســمانیة التــي تظهــر علــى الطالــب العضــویة .

وجیزة نحو اضطراب نبضات القلـب ، والخفقـان   والتعـرق ، بمدة قبل االمتحان أو أثناءه او بعده 

یشـــمل الجوانـــب وضـــیق التـــنفس ، وارتفـــاع ضـــغط الـــدم وانخفاضـــه . وفـــي المجـــال العقلـــي الـــذي

بمــدة المتعلقــة بالــذاكرة والتفكیــر یحســها الطالــب او یعــاني منهــا قبــل االمتحــان او أثنــاءه او بعــده 

  . )١٩٩٧الصباغ ، (وجیزة كالنسیان ، وعدم التركیز ، وصعوبة ترتیب االفكار  

بـــدو اكثـــر وضــوحا لـــدى طلبـــة المرحلـــة اإلعدادیــة وذلـــك ألهمیـــة هـــذه یأن قلــق االمتحـــان 

یتحـدد أو یتوقـف علیهـا قبـول الطالـب فـي الجامعـة وبـذلك فـان النجـاح اذ لة في حیاة الطلبـة المرح

فیهــا یقــرر امــورًا عــدة تتعلــق بطموحــات الطالــب و أهدافــه ومســتقبله . وتظهــر ضــرورة دراســة قلــق 

االمتحان من أهمیة الموقف الذي یتعرض لـه الطلبـة أثنـاء أدائهـم االمتحـان  كونـه  عملیـة تتكـرر 

حانـات الشـهریة والفصـلیة والنهائیـة . ان تیا على االغلب كاالمتحانات الیومیة فضـًال عـن االمیوم

هـــذا الموقـــف مـــن وجهـــة نظـــر انكلـــش وبیرســـون  یجعـــل الطالـــب فـــي حالـــة تـــوتر مســـتمر وخـــوف 

ــــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــــــات النهائی ــــــــــــــــــــــــــي االمتحان ــــــــــــــــــــــــــزداد المشــــــــــــــــــــــــــكلة حــــــــــــــــــــــــــدة ف واضــــــــــــــــــــــــــطراب ، وت

)English and Pearson, 1965, P. بدوره یؤثر في العملیـات العقلیـة والمعرفیـة  . وهذا )332

مما یؤدي الى انخفاض التحصیل او الفشل فضال عن تاثیراته النفسیة والجسمانیة .   وقـد أكـدت 

التــي أظهــرت ان الموقــف االمتحــاني هــو أكثــر المواقــف أثــارة للقلــق )جیــنس و بــالیز(ذلــك دراســة 

المعلومــات واالجابــة فــي االمتحــان بصــوره وذلــك لكونــه یتــداخل مــع قــدرة الطالــب علــى اســترجاع

janiss(جیدة  and palys , 1976 , p 503(.

أسـباب القلـق االمتحـاني فـي الطالـب نفسـه حیـث ینظـر لالمتحـان كونـه الهـدف وقد تكمـن 

الوحیــد الــذي یحقــق مــن خاللــه مكانتــه وعــن طریقــه یحقــق ذاتــه وطموحاتــه فضــال عــن كونــه ســمة 
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علمــي . وهــي نقطــة انتقــال الطالــب مــن مرحلــة إلــى أخــرى والســیما الصــف أساســیة تحــدد مســتواه ال

الســادس اإلعــدادي النــه یحــدد مســتقبلهم الدراســي . وقــد تــدخل عملیــة المنافســة العلمیــة فــي مرحلــة 

لطالــب عــن عــدم اجتیــازه شــروط المدرســة ممــا للخــوف ااإلعدادیــة والســیما فــي المــدارس المتمیــزة 

ا یؤدي الىحصولهم على درجات متدنیة مقارنة بزمالئهم في المرحلة تعیق سیر أدائهم العلمي ومم

نفسها فیزداد القلق حدة ، فضـال عـن ذلـك حـرص الطلبـة أنفسـهم وأوالیـاء أمـورهم علـى أستحصـال 

دون االهتمام او النظر الى أهتماماتهم الشخصیة ورغباتهم نائهم على درجات او معدالت عالیة.أب

   )١٩٨٨،(شعیبواشتداده في فترة االمتحاناتوهذا یساعد على ظهو القلق

أي نشــاط یتطلــب التركیــز والمهــارة ، ومــن المســلمات أن النــاس فــي یبــدو ان القلــق یــؤثر و 

یتعلمــون بفاعلیــة اكبــر إذا مــا كــانوا فــي حالــة اســترخاء وبالتــالي فــان جمیــع االنفعــاالت ومــن بینهــا 

فعاال یجـب تجنبـه مـا دامـت لـه اثـار مؤلمـة. القلق تعد قوى معطلة لحل المشكالت . ویعد القلق ان

وكما یعد عالمة ضعف وفقدان السند . ولما كان الفرد ینظر إلى األشیاء علـى أنهـا أمـا ردیئـة أو 

یواجه الطالب في المدرسة مشكالت عدیدة قد تؤدي به إلى القلق بشكل عـام والقلـق  كذلك ،جیدة 

مـــن تـــزداد لـــدیهم درجـــة القلـــق فـــي مواقـــف االمتحـــاني بشـــكل خـــاص . وان الســـبب فـــي ســـوء أداء 

االختبـار هـو أن الشـخص الـذي یعــاني مـن قلـق زائـد ینـزع فــي موقـف االختبـار إلـى توزیـع انتباهــه 

بـین المتغیــرات ذات الصــلة بالعملیــة التـي یقــوم بهــا وتلــك التــي ال تمـت بصــلة ألیهــا ولكنهــا تتصــل 

یحـــول بینـــه وبـــین اً ســـلبیبالـــذات عـــامالً بحالـــة التـــوتر التـــي یعـــاني منهـــا . وهكـــذا یعمـــل االهتمـــام

هكــذا فــان قلــق االمتحــان یعــد مــن المشــكالت التــي یعــاني و .  ر بفاعلیــةااالســتجابة لموقــف االختبــ

منها الطلبة إذ أن مواقف التقویم والتقدیر تتضمن حكمًا على الطالب بالنجـاح أو الفشـل ، فیشـعر 

یحتــوي علــى خطــر الخــوف مــن الفشــل ونتائجــه أمــا بخبــرة ســارة أو بخبــرة غیــر ســارة فهــذا الشــعور 

وتبـدو مشــكلة قلــق السـلبیة ممــا یـؤدي إلــى عجــز الطالـب عــن مواجهـة الخطــر فیتولــد لدیـه القلــق .

االمتحان اكثر وضـوحا لـدى طلبـة المرحلـة اإلعدادیـة ألهمیـة هـذه المرحلـة فـي حیـاة الطلبـة حیـث 

عـدة تتعلـق بطموحـات ح فیهـا یقـرر أمـورًا لك فان النجایتوقف علیها قبول الطالب في الجامعة وبذ

  .)١٩٨٨ الطالب و أهدافه ومستقبله  (شعیب ،

قــــد تبــــین أن أغلــــب فن فــــي متغیــــر القلــــق االمتحــــاني یوفیمــــا یخــــص الفــــروق بــــین الجنســــ

الدراسات أظهـرت فروقـًا ذات داللـة أحصـائیة بـین الـذكور و االنـاث لكـن هـذه الفـروق كانـت تمیـل 

آل یحیــى (دراســة ن تلــك الدراســاتمــو كثــر أحساســًا بــالقلق مــن الــذكور كــن أ ذإلصــالح اإلنــاث ، 

     ).١٩٩٢)،ودراسة القرعان(١٩٩٣ودراسة مرار (،  )١٩٨٩
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٤٤

التربویین والباحثین في التعرف على اآلثار التي یولـدها عند وترى الباحثة أن هناك اهتماما 

رى البحـث فـي العوامـل التـي القلق وجوانبـه المختلفـة فـي بعـض المتغیـرات مـن جهـة ومـن جهـة أخـ

تــــؤثر فـــــي القلــــق وتســـــخره فــــي تعیـــــین األهــــداف التربویـــــة والتعلیمیــــة وذلـــــك باســــتخدام األســـــالیب 

واالستراتیجیات التدریسیة المناسبة وتهیئة بیئة تعلیمیة فعالة. وان اغلب هذه الدراسـات طبقـت فـي 

أن قیــاس قلــق االمتحــان ضــرورة ، ، ومــن هنــا تكمــن اهمیـة الدراســة الحالیــه بیئـات أجنبیــة وعربیــة 

ملحـــة ألنهـــا تمكـــن المتخصصـــین مـــن تحدیـــده ، والوقـــوف علـــى مســـبباته ، وأیجـــاد الســـبل الكفیلـــة 

ف الى قیاس القلق االمتحاني لدى طلبة مدارس المتمیزین د.ان الدراسه الحالیة تهلتخفیفه وعالجه

.والمتمیزات في محافظة نینوى 

:ھدف البحث
:یناألتییناإلجابة عن السؤالیهدف البحث الى 

المتمییزین والمتمیزات في محافظة نینوى ؟ مدارس مستوى القلق االمتحاني لدى طلبةما .١

مدرســةهــل هنــاك فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات قلــق االمتحــان لــدى طــالب .٢

  عدادي ؟المتمیزات في الصف الرابع اإلمدرسة المتمیزین و متوسط درجات طالبات 

:حدود البحث
محافظة نینوىالبحث بطلبة الصف الرابع العام من مدارس المتمیزین والمتمیزات في  دیتحد

  . ٢٠٠٤-٢٠٠٣للعام الدراسي 

تحدید المصطلحات
:القلق االمتحاني  

Hansley(عرفه هانسـلي. ١ , 1985, P . بأنـه حالـة یمـر بهـا الطالـب نتیجـة لزیـادة فـي )"680

لخــــوف والتــــوتر أثنــــاء المــــرور بموقــــف االختیــــار ، وكــــذلك االضــــطراب فــــي النــــواحي درجــــة ا

."االنفعالیة والمعرفیة والفسیولوجیة

بأنه " الشعور بالتهدید والتوتر في مواقـف معینـة لهـا عالقـة   )٤:  ١٩٩١الشوبكي ، (. وعرفه ٢

."باالمتحان

و الظاهرة االنفعالیة  ، أو التوتر الشامل " بالحالة النفسیة ا )١٨٨:  ١٩٩٦یعقوب ، (. وعرفه ٣

.ر حیث تكون قدراته موضع فحص وتقییمباالذي ینتاب الفرد حینما یكون في مواقف االخت "

التعریف اإلجرائي:
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٤٥

حالة من التوتر واالضـطراب النفسـي والجسـماني التـي یعـاني منهـا أفـراد  هالباحثة بأن عرفهت

أثنـاء أدائهـم االمتحانـات علـى مـدار السـنة والتـي تقـاس بالدرجـة عینة البحث من الطلبة المتمیزین

وهـــم الطلبـــة الـــذین یجتـــازون الطالـــب المتمیـــز أو الطالبـــة  المتمیـــزة ،یحصـــل علیهـــاالكلیـــة التـــي 

ویقبلـــــون فـــــي مـــــدارس المتمیـــــزین  ٩٥ذكاء للقبـــــول وبمعـــــدالت تنافســـــیة التقـــــل عـــــن الـــــ اختبـــــارات

والمتمیزات. 

: سابقةالدراسات ال

 ودراسـة القلـق االمتحـاني  تتناولـالتـي اطلعت الباحثة على مجموعة من الدراسـات السـابقة 

وعلى النحو آالتي : يستقوم الباحثة باستعراض تلك الدراسات حسب تسلسلها التاریخ

Culler:. دراسة١ and Holaham 1980

لدراسـي لـدى طلبـة هدفت هذه الدراسة الى أیجاد العالقة بـین قلـق االمتحـان و التحصـیل ا

TAS(واسـتخدمت مقیـاس قلـق االمتحانـات الجامعـة ،  , Sarason and Others , 1968(.

فقرة رباعیة البدائل واختبار تحصیلي ، و قد أظهـرت الدراسـة النتـائج آالتیـة  ٣٧والذي یتكون من 

:

. تدني درجات التحصیل لدى مجموعة قلق االمتحان المرتفع .١

المنخفض  يقلق االمتحانالطلبة من ذوي اللقلق على تحصیل مجموعة ل أثیریكن هناك ت. لم ٢

  )١٩٨٨(. دراسة االغا ٢

التحصیل الدراسـي لـدى الـذكور واإلنـاث و  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بین القلق

وكانت االداة المسـتخدمة فـي قیـاس سـمة القلـق مـن اعـداد شـبیلر جـر من طلبة المرحلة اإلعدادیة

أظهرت النتائج االتیة : وقد  ١٩٧٨وتعریب وتقنین امینة كاظم ،  ١٩٧٠وجور شوكا ولوتس ،

وجود فروق في المتوسطات على مستوى القلق لصالح اإلناث ..١

ذوو القلق العالي هم أدنى في تحصیلهم من ذوي القلق المنخض ..٢

سالب بین القلق والتحصیل الدراسي . ارتباطتبین وجود .٣

  ١٩٩٢القرعان. دراسة ٣

ـــذات مـــن ناحیـــة  ـــار ومفهـــوم ال ـــین قلـــق االختب هـــدفت هـــذة الدراســـه الـــى معرفـــة العالقـــه ب

 )٤٤٧وتحصیل طلبة الصف الخامس العلمي من ناحیة اخرى حیث شملت   عینة البحث على (
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وطالبــــه تــــم اختیــــارهم مــــن طلبــــة الصــــف الخــــامس بمــــدارس تربیــــة عمــــان االولــــى ، حیــــث اً طالبــــ

، ثــم )سارســون(والثــاني مقیـاس  )هـارس –حــث مقیاسـیین االول مقیــاس (بیــرس اسـتخدمت اداة للب

الـــى ثـــالث مجموعـــات ، مجموعـــة القلـــق المرتفـــع ،  ةقســـم الطلبـــة حســـب نتـــائجهم كـــال علـــى حـــد

مجموعة القلق المتوسط ، مجموعة القلق المنخفض . 

تحلیل النتائج تبین ما یأتي :وبعد 

لصـالح لتحصیل الدارسي العام تعزى الى مستوى القلـق وجود فروق ذات دالله احصائیه في ا.١

مستوى القلق المنخفض .

النتائج  توجود عالقة دالة احصائیا في قلق االختبار تعزى للجنس لصالح االناث ، حیث دل.٢

على ان الطالبات اكثر قلقا من الذكور 

  ١٩٩٤. دراسة صالح ٤

كالتحصــیل (بــبعض المتغیــرات عالقــة قلــق االمتحــانفــي  بحــثال الــى هــذه الدراســةســعت

طالبًا وطالبـة  ٩٩٥لدى طلبة المدارس الثانویة ، وأشتملت عینة البحث )الدراسي والجنس والعمر

اســفرت نتــائج التحلیــل  فقــرة .وقــد ٥٠تكــون مــن تفــي المــدارس الثانویــة فــي محافظــة الزرقــاء والتــي 

االتسـاق الـداخلي باسـتخدام معادلـة العاملي بعامل واحد هـو قلـق االمتحـان، واوجـد الثبـات بطریقـة 

كرونباخ وبطریقة إعادة االختبار.

ان مستوى قلق االمتحان یتناسب عكسیا مع مستوى التحصیل وان االناث یتمیزن بدرجـة 

في قلق االمتحان من الذكور ، وان مستوى قلق االمتحان عنـد طلبـة الصـف الثـاني الثـانوي  أعلى

  ).١٩٩٤ق االمتحان للصفوف السابقة . (صالح ، عن مستوى قلإحصائیةیزید بداللة 

:الدراسات السابقةتعلیق على
مــن خــالل عــرض الدراســات تتضــح فائــدة البحــث الحــالي فیمــا یتعلــق بالهــدف ان معظــم 

الدراســـات  كـــان مـــن بـــین أهـــدافها قیـــاس قلـــق االمتحـــان والســـیما فـــي المرحلـــة االعدادیـــة وهـــذا مـــا 

أستهدفه البحث الحالي  .

Cullerاســتخدمت معظــم الدراسـات أداة جــاهزة كدراســة( وقـد and Holahan 1980(

وفیمــا یتعلــق بالعینــه فقــد بلــغ حجــم العینــات فــي وكــذلك الدراســه الحالیــه. )١٩٨٨اغــا  ، (ودراســة

طالـب  ٩٠فـي حـین بلـغ حجـم العینـة )حـدا اعلـى ٩٩٥حـدا ادنـى) الـى ( ٤٤٧تلك الدراسات من(

الدراسـات ان أظهـرت. كمـا ائیة مختلفة فیها تبعا الهداف البحث وطالبة واستحدمت وسائل احص

كمـــا فـــي دراســـة الطلبـــة یعـــانون عمومـــا مـــن قلـــق االمتحـــان وان الطالبـــات اكثـــر قلقـــا مـــن الطـــالب

  . ١٩٩٢القرعان التي اجریت في عمان عام 
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إجراءات البحث
د اداة داینـة واعـیتضمن هذا الفصل إجراءات البحث من حیث تحدید المجتمع واختیار الع

واختیار الوسائل االحصائیة وعلى النحو االتي : هاوثباتها وتطبیق هاالبحث وایجاد صدق

:أ. مجتمع البحث
مدارس المتمیـزین في بع العام االعدادي ایتكون مجتمع البحث من جمیع طلبة الصف الر 

وطالبـة اً طالبـ ١٤٤هم والبـالغ عـدد ٢٠٠٤ـ  ٢٠٠٣والمتمیزات في مدینة الموصل للعـام الدراسـي 

  ). ١وكما موضح في جدول (

:ب. عینة البحث
 ٤٥بواقـع  ٩٠للبحـث بلـغ عـددها منظمـة مـن المجتمـع األصـلي تم اختیـار عینـة عشـوائیة 

  ) . ٢% وكما موضح في جدول ( ٦٢.٥بنسبة طالبة  ٤٥و  اً طالب

  )١جدول (

مجتمع البحث وعینته

  ةالمدرس
الجنس

%العینةالمجتمع

٨٠٤٥لمتمیزینا

٦٤٤٥المتمیزات

١٤٤٩٠٦٢.٥المجموع

:أداة البحث
مقیــاس قلــق االمتحــان لــدى طلبــة المرحلــة (لغــرض تحقیــق هــدف البحــث تبنــت الباحثــة  

 ٦٤تكــون  مــن ی) النــه اقــرب المقــاییس للبحــث الحــالي أذ ١٩٩٧(الصــباغ الــذي اعــده االعدادیــة) 

تنطبــق علــي بدرجــة : كبیــرة جــدا ، كبیــرة ، :ق البــدائل وهــيتتطلــب االجابــة علیهــا علــى وفــ فقــرة

متوسطة ، قلیلة ، ال تنطبق 

:صدق المقیاسأ.
 ت اعتمـــد )١٩٩٢روســـان ، (االختبـــار یقـــیس مـــا وضـــع لقیاســـه " یشـــیر الصـــدق الـــى" ان "

الصــدق الظـاهري اذ عــرض المقیـاس بصــیغته االولیـة علــى لجنـة محكمــة مـن الخبــراء فــي ة الباحثـ

% ٨٠صص علم النفس الخذ ارائهم حول مجاالت المقیاس وفقراته وقد اعتمدت نسبة االتفاق تخ



…والمتمیزات ینمدارس المتمیز لدى طلبةأالمتحانيقیاس القلق 

٤٨

فـــاكثر معیـــارا لقبـــول فقـــرات المقیـــاس وقـــد نالـــت جمیـــع الفقـــرات هـــذه النســـبة فـــاكثر وبـــذلك اصـــبح 

المقیاس صالحا لالستخدام.

:ثبات المقیاس.ب
وطالبـــه اً طالبـــ٩٠مؤلفـــة مـــن وجـــد الثبـــات بعـــد اســـبوعین مـــن التطبیـــق االول علـــى عینـــه 

وهــــو مقبــــول بالمعــــاییر العلمیــــه )0.89وباســــتخدام معامــــل ارتبــــاط بیرســــون بلــــغ معامــــل الثبــــات (

.المستخدمه

:تطبیق اداة البحث.ج
ي لـــــدى طلبـــــة المتمیـــــزین بعـــــد اســـــتكمال متطلبـــــات اعـــــداد اداة البحـــــث " القلـــــق االمتحـــــان

ولمـدة  ٢٠/٢/٢٠٠٣علـى افـراد عینـة البحـث بتـاریخ بتطبیـق المقیـاس الباحثـة قامت"والمتمیزات

اسبوع .

:تصحیح المقیاس.د
االتیــه ، تنطبــق علــي بتصــحیح فقــرات المقیــاس وفــق التــدریجات الخماســیة ةالباحثــمــتقا

)٥،٤،٣،٢،١كبیرة جدا ، كبیــرة ، متوسـطة ، قلیلـة ، ال تنطبـق وذلـك باعطـاء الـدرجات (بدرجة 

  .)٣٢٠-٦٤(لدرجة الكلیة محصورة ما بین لكل بدیل وبذلك اصبحت ا
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}{

تالفت لجنة الخبراء من السادة :    اللقب العلمي     الكلیـة                الجامعـة

استاذ محمد یاسین وهیب           استاذ           كلیة التربیة            جامعة الموصل

یة التربیة            جامعة الموصلد.یوسف حنا                       استاذ مساعد    كل

د.فاتح ابلحد فتوحي                استاذ مساعد    كلیة التربیة            جامعة الموصل

د.عبد الرزاق یاسین               استاذ مساعد    كلیة التربیة            جامعة الموصل

:اإلحصائیةالوسائل  .ـھ
االختبـــار التـــائي  لعینتـــین ت الباحثـــه ائج البحـــث اعتمـــد لغـــرض التحلیـــل االحصـــائي لنتـــ

) وكما في المعادلة االتیه : ١٩٧٧البیاتي واثناسیوس (مستقلتین وسیلة احصائیه 

X1 – X2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(n1- 1) S1
2 + (n2 – 1) S2

2 1 1
--------------------------------------+ ----------- + -----------

n1 + n2 – 2 n1 n2

  )٢٧١ص ١٩٧٧البیاتي ، واثناسیوس (

X1الوسط الحسابي للمجموعة االولى =

X2الوسط الحسابي للمجموعة الثانیة =

S1
= التباین الحسابي للمجموعة االولى2

S2
= التباین الحسابي للمجموعة الثانیة2

n1, n2عدد افراد المجموعتین =

T =
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النتائج ومناقشتھاعرض 
ار التــائي لعینتــین مســتقلتین بــاالخت ةالباحثــمتاســتخدلغــرض التحقــق مــن هــدف البحــث

بـین متوسـطي القلـق لـدى المتمیـزین والمتمیـزات وقـد درجـت النتـائج فـياإلحصـائیةلكشـف الداللـة 

  .) ٢( جدول

  )٢جدول (

لقلق االمتحان والجدولةیبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة المحسوبة 

لبحثعینة ا ألفراد

  العددالعینة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

٤٥١٣٦.٢٦٥٦.٧٢١٣.٤١.٩٨متمیزین

    ٦٩.٨٣  ١٩٩.٢  ٤٥متمیزات
٠.٥عند مستوى داللة 

  ٨٨ودرجة حریة 

یمــــة كبــــر مــــن الق) ا١٣.٤البالغــــة () ان القیمــــة التائیــــة المحســــوبة ٢یتضــــح مــــن جــــدول (

داللـــة احصـــائیة بــین متوســـط قلـــق الطلبـــة  يوهـــذا یعنـــي وجــود فـــرق ذ )١.٩٨والبالغـــة (الجدولیــة

الـى ان  ویعـزى السـبب فـي ذلـك المتمیزین والطالبات المتمیزات وكان بدرجة كبیرة لدى المتمیزات

یـد قلقهـن الطالبات اكثر قلقا من الطالب ازاء اداء االمتحانات في مختلف المواد الدراسـیة وممـا یز 

ذلــك حرصـــهن الشـــدید علـــى الدراســة واالهتمـــام بهـــا اكثـــر مـــن البنــین ، النهـــا تمثـــل المنفـــذ الوحیـــد 

للتعبیر عن حاالتهن النفسیة ومـن جهـة اخـرى تحـرص الطالبـات علـى سـمعتهن فـي هـذه المدرسـة 

في حالة حصولهن على درجة قلیلة . 

اسـباب علـى ان  مـن لتـي اكـدت وا )١٩٨٨اغـا ، (مع دراسـة وتتفق نتائج البحث الحالي 

الخـوف مـن المدرسـة واالمتحانـات واالختبـارات المدرسـیة وتعـدد المـواد  وكــذلك ، القلـق االمتحـاني

 )٢٠٠١وتتفق نتائج الدراسة كـذلك مـع دراسـتي كـل مـن (الحدیـدياالمراض التي تصیب الطلبة .

ب عكســیا مــع مســتوى ) حیــث اظهــرت نتائجنــا ان مســتوى قلــق االمتحــان یتناســ١٩٩٤صــالح (و 

التحصـــیل وان االنـــاث یتمیـــزن بدرجـــة اعلـــى فـــي قلـــق االمتحـــان مـــن الـــذكور . وان مســـتوى قلـــق 

االمتحان عند طلبة االعدادیة یزید بداللة احصائیة عن مستوى قلق االمتحان للصفوف السابقة .
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علــى  خــوفهم مــن عــدم الحصــولإلــى  الســمة الغالبــة لقلــق الطلبــة المتمیــزینوتعــزو الباحثــة

النفســي  القلــقة وذلــك یولــد لــدیهم ااالعتیادیــالــى المــدارس  همدرجــات عالیــة ممــا یــؤدي الــى انتقــال

للحفاظ على مستواهم الدراسي المتمیز .

:التوصیات
:توصي الباحثة بما یاتي في ضوء نتائج البحث 

أي  حقیــق اهــدافهمهم بغیــة تئتهیئــة الجــو الدراســي المناســب البنــاباولیــاء االمــور ضــرورة قیــام  .١

یجـــب االهتمـــام بالطالبـــات وتشـــخیص ابنـــائهم ممـــن یعـــانون مـــن القلـــق االمتحـــاني بغیـــة تقـــدیم 

.المساعدة لهم بالتعاون مع ادارة المدارس

اطـالع المدرســین والمدرســات علــى العوامــل المــؤثرة فـي القلــق االمتحــاني بغیــة الحــد منهــا لــدى  .٢

.ن من هذا القلق بغیة مساعدتهم، وتشخیص الطلبة الذین یعانو الطلبة

  لذوي القلق العالي.التربویة والنفسیة (المتمیزین)مراعاة حاجات الطلبة .٣

احالة مشكالت القلق التي یعاني منها الطلبة الى المرشدة التربویة . .٤

.. االستفادة من البرامج االرشادیةالتي تعمل على تخفیف القلق االمتحاني لدى الطبة٥

:ترحاتالمق
:اآلتیة اجراء الدراسات تقترح الباحثة 

.ومقارنتها مع نتائج البحث الحالياجراء دراسة مماثلة في المدارس االعتیادیة .١

التكیـــــف النفســـــي (بمتغیـــــرات اخـــــرى .االمتحـــــانياجـــــراء دراســـــة للتعـــــرف علـــــى عالقـــــة القلـــــق .٢

مستوى الطموح ........) . -دافع االنجاز–واالجتماعي 
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المصــــادر
دراسة مقارنة لعالقة القلـق بالتحصـیل الدراسـي لـدى الـذكور واالنـاث "، ١٩٨٨ اغا،كاظم ولي. ١

مجلـة جامعـة دمشـق فـي ،"االمارات العربیة المتحدةمن طالب المرحلة االعدادیة في دولة

المجلد الرابع ، العدد الرابع عشر ، السنة  .،العلوم االنسانیة الجزء االول

اإلحصــــــاء الوصــــــفي ) ، ١٩٧٧(البیــــــاتي، عبــــــد الجبــــــار توفیــــــق وزكریــــــا زكــــــي اثناســــــیوس   .٢

، دار الطباعة و النشر ، جامعة البصرة .واالستداللي

مجلة اتحاد الجامعات العربیـة، "مقیاس القلق العام للراشـدین"، )١٩٩٦(جمل اللیل ، احمد . ٣

  . ٨٦، العدد الواحد والثالثین ، ص 

)، "قلــــق التحصــــیل فــــي الریاضــــیات وعالقتــــه بــــبعض ٢٠٠١، احمــــد عبیــــد عویــــد (الحدیــــدي. ٤

المتغیــرات لــدى طلبــة المرحلــة اإلعدادیــة فــي مدینــة الموصــل "،رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة 

،كلیة التربیة ،جامعة الموصل .

القلـــق االجتمـــاعي دراســـة میدانیـــة لتقنـــین مقیـــاس القلـــق") ،٢٠٠١رضـــوان ، ســـامر جمیـــل (. ٥

، جامعـــة قطـــر ، الســـنة مجلـــة مركـــز البحـــوث التربویـــة، "الجتمـــاعي علـــى عینـــات ســـوریةا

  . ٦٠ـ  ٤٧، ص  ١٩العاشرة ، العدد 

، العلوم التربویة ،االردن .مبادْي القیاس والتقویم) ، ١٩٩٢. روسان واخرون (٦

،  "اءمســتوى القلــق كحالــة وكســمة لــدى طلبــة جامعــة صــنع"، )١٩٩٧(الزغبــي ، احمــد محمــد .٧

  ١٠٥) ص ٦السنة ( ١٢، العدد مجلة مركز البحوث التربویة

قائمـــة قلــق االختبـــار لـــدى طـــالب وطالبـــات المرحلـــة "، )١٩٨٨(شــعیب ، علـــي محمـــود علـــي. ٨

، رســالة الخلــیج العربــي ، الســنة الثامنــة ، العــدد الخــامس "بالمملكــة العربیــة الســعودیةالثانویــة

  . نوالعشرو 

نمذجــــة العالقــــة الســــببیة بــــین تقــــدیر الــــذات والقلــــق"، )١٩٨٨(علــــيشــــعیب ، علــــي محمــــود . ٩

، ، جامعــة ام القــرى ، كلیــة التربیــة"والتحصــیل الدراســي لــدى المــراهقین مــن المجتمــع الســعودي

.، المجلد السادس عشر ، العدد الثاني ، حیفا االجتماعیةمجلة العلوم

في االرشاد المعرفـي علـى قلـق االمتحـانتاثیر برنامج"،) ١٩٩١(الشوبكي ، نابغة حمدان  .١٠

،، رســـالة ماجســتیر غیـــر منشـــورة"لــدى عینـــة مــن طلبـــة المرحلــة الثانویـــة فــي مدینـــة عمــان

التربیة.الجامعة االردنیة ، كلیة 

)، "بنـاء مقیـاس القلـق االمتحـاني لـدى طلبـة ١٩٩٧. الصباغ ،روضـة محـي الـدین مصـطفى (١١

صل ، كلیة التربیة ،رسالة ماجستیر.جامعة المو " ،المرحلة االعدادیة
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ـــد الجلیـــل ( .١٢ ـــة ١٩٩٢القرعـــان ،عب ـــق االختبـــار ومفهـــوم الـــذات وعالقتهمـــا بتحصـــیل طلب )" قل

،العـــدد الســابع والثالثـــون ، اربــد ،جامعـــة مجلـــة الیرمـــوكالصــف الثــاني الثـــانوي  العلمــي " 

الیرموك،مطبعة جامعة الیرموك 

،"العالقــــة بــــین القلــــق الحالـــة والقلــــق الســــمة والتحصــــیل   ١٩٩٣. مـــرار ،نجــــاة الیــــاس یعقـــوب١٣

الدراسي لدى عینة من طلبة البكلوریوس بالجامعـة االردنیـة واخـتالف ذلـك بـاختالف الجـنس 

والمسـتوى الدراسـي ونــوع الكلیـة" ،الجامعـة االردنیــة ،كلیـة الدراسـات العلیــا ، رسـالة ماجســتیر 

غیر منشورة

مقیـــــاس االتجـــــاه نحـــــو") ،١٩٨٧مـــــد محـــــروس الشـــــرقاوي (الهـــــواري ، مـــــاهر محمـــــود ومح. ١٤

، مجلــة رســالة الخلــیج العربــي، "االختبــارات قلــق االختبــارات معــاییر ودراســات ارتباطیــة

  ) .٧) ، السنة (٢العدد (

، "مقیاس قلـق االمتحـان لـدى طلبـة المرحلـة االعدادیـة"، )١٩٨٩(یحیى ، معین عبد باقر. آل١٥

لیة االداب ،  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة .الجامعة المستنصریة ، ك

التنبؤ بقلق الریاضیات لدى االطفال من متغیرات نفسیة") ،١٩٩٥عقوب ، ابراهیم محمد (ی .١٦

  . ٣٢٤٣) ص ٦) ، العدد (٢، دراسات العلوم االنسانیة ، المجلد ("اخرى 
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  )١ملحق (ال

م/ استبیان اراء الخبراء

المحترم .……………………………………………………….االستاذ الفاضل 

قیـاس القلـق االمتحـاني لـدى طلبـة المـدارس (القیام باجراء البحـث الموسـوم وم الباحثةتر 

. ونظرا لمـا نعهـده مـنكم مـن خبـرة ودرایـة وامانـة علمیـة فـي )الثانویة المتمیزة في مدینة الموصل

ه القلق االمتحاني لـدى طلبـة المرحلـة االعدادیـة الـذي اعدتـ(هذا المجال فاننا نتوجه الیكم بمقیاس 

روضة الصباغ . والتفضل باقتراح التعدیالت التي ترونها مناسبة وبیان رایكـم فـي فقراتـه علمـا ان 

مفهوم القلق االمتحاني في حدود البحث نعني به :

هو حالة من التوتر واالضطراب النفسي والجسمي التي یعاني منها افراد عینة البحـث مـن 

ـــات ـــزین اثنـــاء ادائهـــم االمتحان ـــة التـــي الطلبـــة المتمی علـــى مـــدار الســـنة والتـــي تقـــدر بالدرجـــة الكلی

یســتجیب لهــا الطالــب ـ الطالبــة ـ المتمیــز ـ المتمیــزة ، علــى فقــرات مقیــاس القلــق الــذي اعدتــه ، 

  . ١٩٩٧الصباغ ، 

البـاحثـة

بشرى عائد العلوش



  شالعلو بشرى عائد 

٥٥

مقیاس قلق االمتحان بصیغته االولیة

صالحة  الفقــــــــرة  ت
غیر 

صالحة
  تالمالحظا

اتردد في االجابة رغم تذكري لها١

یشرد ذهني بعیدا اثناء االجابة٢

اشعر بالخوف عندما یكون السؤال االول صعبا٣

اتردد في تسلیم الدفتر االمتحاني رغم انتهائي من االجابة٤

علیها حتى بعد خروجي من االمتحان سأحصلینشغل فكري بالدرجة التي ٥

او مغص) في معدتي ایام االستعداد لالمتحان(شعر بالم ا٦

اتردد كثیرا الى المرافق الصحیة٧

ازداد توترا كلما اقترب موعد االمتحان٨

اتحرى االجابة الصحیحة بمجرد مغادرتي قاعة االمتحان٩

اتمنى ان ال ادخل قاعة االمتحان على الرغم من اتقاني للمادة١٠

اصاب باالرق لیلة االمتحان١١

اتذكر االجابة الصحیحة فور خروجي من االمتحان١٢

یصعب علي التركیز اثناء االجابة١٣

١٤  
اشــــعر بضــــیق مــــن أي حــــدیث حــــول االمتحــــان مــــع االخــــرین قبــــل 

االمتحان بقلیل

ارى احالما مزعجة في فترة االمتحانات١٥

ادیة في جلوسي على الرحلةاقوم بحركات ال ار ١٦

اشعر بالدوار (الدوخة) والرغبة في التقیؤ في اثناء االجابة١٧

یخیل الي بان االسئلة ستكون صعبة١٨

احس برعشة في جسمي لحظة توزیع االسئلة االمتحانیة١٩

اشعر بالضیق عندما یحدد المدرس موعدا لالمتحان٢٠

راته قبل دخولي الى القاعة االمتحانیةانسى معظم ما ق٢١

احس بجفاف الفم اثناء االمتحان٢٢

تتداخل الموضوعات في ذاكرتي لحظة استالم االسئلة٢٣

اشعر بالخمول والنعاس فور خروجي من قاعة االمتحان٢٤

انسى الموضوعات التي فهمتها لحظة استالم االسئلة االمتحانیة٢٥

رتبك حین یقترب مني المدرس (المراقب) وانا اجیبا٢٦

اغفل االجابة عن بعض االسئلة واعتقد انني قد اجبت عنها٢٧

اشعر ان هناك نقصا في االستعداد لالمتحان مهما قرات٢٨

انهض من نومي لیال القلب صفحات الكتاب مرات متعددة٢٩

متحان حتى اخر لحظةامل حدوث شئ یؤدي الى تاجیل اال٣٠

احس برغبة في لبكاء عند شعوري بصعوبة االسئلة٣١

ارتباكي اثناء االمتحان یجعلني استبدل اجابتي مرات متعددة٣٢

اشعر ان نتیجتي ستكون غیر جیدة مهما بذلت من استعداد لالمتحان٣٣



…والمتمیزات ینمدارس المتمیز لدى طلبةأالمتحانيقیاس القلق 

٥٦

صالحة  الفقــــــــرة  ت
غیر 

صالحة
  تالمالحظا

اقضم اظافري وقت االجابة٣٤

ل) في االمتحاناخاف االخفاق (الفش٣٥

یصعب علي تذكر المادة طیلة زمن االمتحان رغم استیعابي لها٣٦

احس بالیاس عند عدم قدرتي على االجابة٣٧

اشعر بصداع والم في لراس في فترة االمتحانات٣٨

اكثر من االلتفات حول دون ارادتي في القاعة االمتحانیة٣٩

تي سیكون ادنى من اجابة زمالئياحس ان مستوى اجاب٤٠

یتصبب جسمي عرقا في اثناء االجابة ٤١

تتشنج عضالت ساقي في االمتحان٤٢

انفعل بسهولة البسط االسباب في فترة االمتحانات٤٣

احس بالتعب والعناء النني غیر مقتنع باجابتي٤٤

االمتحانینتابني الخوف من صعوبة االسئلة في اثناء٤٥

تتسارع ضربات قلبي حتى الخروج من قاعة االمتحان٤٦

اشعر بالخوف من االمتحان رغم استعدادي له٤٧

ارتعش فافقد السیطرة على القلم او الدفتر االمتحاني٤٨

احس باالرتباك اثناء االجابة حتى وان كنت متاكدا منها٤٩

تنفس في حین دخولي الى قاعة االمتحانیتولد لدي احساس بضیق ال٥٠

ارتبك وال اعرف ماذا اقرا قبل دخولي الى قاعة االمتحان٥١

اعید قراءة اجابتي مرات متعددة دون مبرر لذلك٥٢

احس بالحیرة عند بدء اجابتي على االسئلة٥٣

افقد توازني النفسي قبل اداء االمتحان٥٤

مرات متعددة دون مبرر لذلكاقرا االسئلة٥٥

اشعر بعدم الرضا عن اجابتي حتى وان كانت كاملة٥٦

یصعب علي تذكر مؤشرات الجواب رغم وجودها في ذهني٥٧

اتمنى ان ال توزع االسئلة االمتحانیة رغم استعدادي المتقن٥٨

اكون متوترا حتى ظهور النتائج٥٩

كلما اقترب موعد االمتحانتنقص شهیتي للطعام٦٠

اجد صعوبة في ترتیب افكاري في اثناء االجابة٦١

اشعر بتسارع في الزمن المحدد لالمتحان٦٢

یكون مزاجي حادا قبل االمتحان٦٣

احس بالتعب واالجهاد الجسمي وانا انتظر توزیع االسئلة٦٤



  شالعلو بشرى عائد 

٥٧

  )٢ملحق (ال

ىمدیریة تربیة محافظة نینو   

االرشاد التربوي

استبیان الى طلبة المرحلة االعدادیة

…عزیزي الطالب 

…عزیزتي الطالبة 

….تحیة طیبة 

قیاس القلق االمتحاني لدى طلبة المدارس الثانویة (باجراء البحث الموسوم تروم الباحثة

ة فــي ولغــرض تحقیــق اهــداف البحــث یتطلــب ذلــك مســاهمتك الجــاد)المتمیــزة فــي مدینــة الموصــل

الجابة على فقرات المقیاس وذلك باختیار البدیل المناسب الذي یعبر عن موقفـك مـن االمتحانـات 

…

مع الشكر التقدیر

البـاحثـة

بشرى عائد العلوش

مرشدة تربویة



…والمتمیزات ینمدارس المتمیز لدى طلبةأالمتحانيقیاس القلق 

٥٨

مقیاس قلق االمتحان بصیغته النهائیة

  الفقـرة  ت
ال تنطبق علي بدرجة

تنطبق   ةقلیلمتوسطةكبیرةكبیرة جدا

اتردد في االجابة رغم تذكري لها  ١

یشرد ذهني بعیدا اثناء االجابة  ٢

اشعر بالخوف عندما یكون السؤال االول صعبا  ٣

اتردد في تسلیم الدفتر االمتحاني رغم انتهائي من االجابة  ٤

٥  
ینشـــغل فكــــري بالدرجــــة التــــي ساحصـــل علیهــــا حتــــى بعــــد 

خروجي من االمتحان

٦  
ــــــالم  ــــــام االســــــتعداد (اشــــــعر ب او مغــــــص) فــــــي معــــــدتي ای

لالمتحان

اتردد كثیرا الى المرافق الصحیة  ٧

ازداد توترا كلما اقترب موعد االمتحان  ٨

اتحرى االجابة الصحیحة بمجرد مغادرتي قاعة االمتحان  ٩

١٠  
اتقـاني اتمنى ان ال ادخل قاعـة االمتحـان علـى الـرغم مـن 

للمادة

اصاب باالرق لیلة االمتحان  ١١

اتذكر االجابة الصحیحة فور خروجي من االمتحان  ١٢

یصعب علي التركیز اثناء االجابة  ١٣

١٤  
اشعر بضـیق مـن أي حـدیث حـول االمتحـان مـع االخـرین 

قبل االمتحان بقلیل

ناتارى احالما مزعجة في فترة االمتحا  ١٥

اقوم بحركات ال ارادیة في جلوسي على الرحلة  ١٦

١٧  
اشــــعر بالـــــدوار (الدوخــــة) والرعبـــــة فــــي التقیـــــؤ فــــي اثنـــــاء 

االجابة

یخیل الي بان االسئلة ستكون صعبة  ١٨

احس برعشة في جسمي لحظة توزیع االسئلة االمتحانیة  ١٩

س موعدا لالمتحاناشعر بالضیق عندما یحدد المدر   ٢٠

انسى معظم ما قراته قبل دخولي الى القاعة االمتحانیة  ٢١

احس بجفاف الفم اثناء االمتحان  ٢٢

تتداخل الموضوعات في ذاكرتي لحظة استالم االسئلة  ٢٣

اشعر بالخمول والنعاس فور خروجي من قاعة االمتحان  ٢٤

ي فهمتهـــا لحظـــة اســـتالم االســـئلة انســـى الموضـــوعات التـــ  ٢٥



  شالعلو بشرى عائد 

٥٩

  الفقـرة  ت
ال تنطبق علي بدرجة

تنطبق   ةقلیلمتوسطةكبیرةكبیرة جدا

االمتحانیة

ارتبك حین یقترب مني المدرس (المراقب) وانا اجیب  ٢٦

٢٧  
اغفــل االجابــة عــن بعــض االســئلة واعتقــد اننــي قــد اجبــت 

عنها

اشعر ان هناك نقصا في االستعداد لالمتحان مهما قرات  ٢٨

٢٩  
الكتــــاب مــــرات انهــــض مــــن نــــومي لــــیال القلــــب صــــفحات 

متعددة

٣٠  
امــل حــدوث شــئ یــؤدي الــى تاجیــل االمتحــان حتــى اخــر 

لحظة

احس برغبة في البكاء عند شعوري بصعوبة االسئلة  ٣١

٣٢  
ارتبـــاكي اثنـــاء االمتحـــان یجعلنــــي اســـتبدل اجـــابتي مــــرات 

متعددة

٣٣  
اشــــعر ان نتیجتــــي ســــتكون غیــــر جیــــدة مهمــــا بــــذلت مــــن 

لالمتحاناستعداد 

اقضم اظافري وقت االجابة  ٣٤

اخاف االخفاق (الفشل) في االمتحان  ٣٥

٣٦  
ــــة زمــــن االمتحــــان رغــــم  ــــذكر المــــادة طیل ــــي ت یصــــعب عل

استیعابي لها

احس بالیاس عند عدم قدرتي على االجابة  ٣٧

اشعر بصداع والم في لراس في فترة االمتحانات  ٣٨

اكثر من االلتفات حول دون ارادتي في القاعة االمتحانیة  ٣٩

احس ان مستوى اجابتي سیكون ادنى من اجابة زمالئي  ٤٠

یتصبب جسمي عرقا في اثناء االجابة  ٤١

تتشنج عضالت ساقي في االمتحان  ٤٢

انفعل بسهولة البسط االسباب في فترة االمتحانات  ٤٣

بالتعب والعناء النني غیر مقتنع باجابتياحس  ٤٤

ینتابني الخوف من صعوبة االسئلة في اثناء االمتحان  ٤٥

تتسارع ضربات قلبي حتى الخروج من قاعة االمتحان  ٤٦

اشعر بالخوف من االمتحان رغم استعدادي له  ٤٧

حانيارتعش فافقد السیطرة على القلم او الدفتر االمت  ٤٨

احس باالرتباك اثناء االجابة حتى وان كنت متاكدا منها  ٤٩

یتولــد لــدي احســاس بضــیق التــنفس فــي حــین دخــولي الــى   ٥٠



…والمتمیزات ینمدارس المتمیز لدى طلبةأالمتحانيقیاس القلق 

٦٠

  الفقـرة  ت
ال تنطبق علي بدرجة

تنطبق   ةقلیلمتوسطةكبیرةكبیرة جدا

قاعة االمتحان

ارتبك وال اعرف ماذا اقرا قبل دخولي الى قاعة االمتحان  ٥١

اعید قراءة اجابتي مرات متعددة دون مبرر لذلك  ٥٢

احس بالحیرة عند بدء اجابتي على االسئلة  ٥٣

افقد توازني النفسي قبل اداء االمتحان  ٥٤

اقرا االسئلة مرات متعددة دون مبرر لذلك  ٥٥

اشعر بعدم الرضا عن اجابتي حتى وان كانت كاملة  ٥٦

یصعب علي تذكر مؤشرات الجواب رغم وجودها في ذهني  ٥٧

منى ان ال توزع االسئلة االمتحانیة رغم استعدادي المتقنات  ٥٨

اكون متوترا حتى ظهور النتائج  ٥٩

تنقص شهیتي للطعام كلما اقترب موعد االمتحان  ٦٠

اجد صعوبة في ترتیب افكاري في اثناء االجابة  ٦١

اشعر بتسارع في الزمن المحدد لالمتحان  ٦٢

مزاجي حادا قبل االمتحانیكون   ٦٣

احس بالتعب واالجهاد الجسمي وانا انتظر توزیع االسئلة  ٦٤


