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���دى ط�����  دور �و�����ت ا�ھ��داف و����د�ر ا���ذات ���� ا������ؤ �����ق ا�������ر   

  ك..��� � ا��ر�و
  

  *معاوية أبو غزال د.
  ا����ص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى إسهام كل من توجهات األهـداف وتقـدير الـذات فـي 
) طالبـاً وطالبـة، 751لدى طلبة جامعة اليرموك، وقد تكونت عينة الدراسة من (التنبؤ بقلق االختبار 

اختيــروا بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة مــن جميــع كليــات جامعــة اليرمــوك.   ،أنثــى) 529ذكــرًا،  222(
) وتوجـه إقـدام-(أداء كشفت نتائج الدراسة عن عالقة موجبة دالـة بـين قلـق االختبـار وكـل مـن توجـه

، وعالقة سالبة دالة بين قلق االختبار وتقدير الذات، ولم تكشـف نتـائج الدراسـة عـن )تجنب-أداء(
  ).إقدام-إتقان(وتوجه عالقة دالة بين قلق االختبار 

ـــــــــائج الدراســـــــــة أن توجـــــــــه ـــــــــدام -أداء ( وكشـــــــــفت نت ـــــــــب -أداء ( ) وتوجـــــــــهإق   ) وتوجـــــــــه تجن
لتنبــؤ بقلــق االختبــار. كمــا  دال إحصــائياً فــي ا أســهمت بشــكلقــد  ،) وتقــدير الــذاتإقــدام -إتقــان(

قــد أســهمت  ،)إقــدام-أداءتجنــب) وتقــدير الــذات وتوجــه ( -كشــفت نتــائج الدراســة أن توجــه (أداء
 تجنب) وتوجـه -أداء ( أسهم توجهبشكل دال إحصائيًا في التنبؤ بقلق االختبار لدى الذكور، بينما 

نـــاث. وقــد أظهـــرت النتـــائج أن ) وتقــدير الـــذات، فــي التنبـــؤ بقلــق االختبـــار لــدى اإلإقـــدام -اتقــان(
نوقشـت نتـائج  دواإلنـاث. وقـ) هو المتنبئ األقوى بقلق االختبار لـدى كـل مـن الـذكور تجنب-أداء(

برامج تدريبية لخفض قلق االختبار لدى الطلبـة  منها: تطويرالدراسة وتم تقديم عددًا من التوصيات 
ت لـــدى الطلبـــة الـــذين يعـــانون مـــن قلـــق بتقـــدير الـــذا ءتجنـــب)، واالرتقـــا-أداء(توجـــه الـــذين يتبنـــون 

  األهداف، قلق االختبار، تقدير الذات). تالمفتاحية: توجهااالختبار (الكلمات 
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  اإلطار النظري .1

 عام بشكل التقييم ومواقف االختبارات اقفمو  أثناء الطالب خيتربها انفعالية حالة االختبار قلق

 مستويات يف يكون عندما األكادميي والتفوق للنجاح ضروري وهو العلمي، ومستواه قدرته عن النظر بصرف

 Supon, 2004، p292; Chapell(  للفشل جتنباً  اجليد واالستعداد اجلهد لبذل الطالب حيفز إذ طبيعية،

& Blanding, 2005، P268(. وانتباههم، الطلبة تركيز على سليب تأثري ذا االختبار قلق يكون حني يف 

 مستوياته أو حدوده االختبار قلق جتاوز حال يف عنها الغياب أو االختبار مواقف من للهروب ويدفعهم

  ).Egbochuku&Obodo, 2005( الطبيعية
 قبل الفرد ربهخيت قوي انفعايل فعل رد بأنه االختبار قلق )Akca, 2011، P101( أكا ويعرف

 أو يالزمها والسلوكية، والفسيولوجية الظاهرية االستجابات من جمموعة بأنه أيضاً  ويعرف أثنائه. أو االختبار

 ,Zeindner( املشاة التقييمية املواقف أو االختبار يف الفشل أو حمتملة، سلبية نتائج حول قلق يصاحبها
1998، P17،( تقييمي موقف الفرد يواجه ماعند واضح نفسي توتر خربات هو أو )McDonald, 
2001، P89.(  

 يتضمن الذي األنا ديد أنه على )Spielberger, 1966، P3( سبيلربجر وصفه وقد

 أثناء الفرد خيتربه إحساس هو أو االختبار. لعملية سلبية ونتاجات الذات، تقدير وتدين التقييم من اخلوف

 أدائه تقدمي من الفرد متنع وانفعالية وسلوكية معرفية مظاهر وله التوتر، يسبب التقييم أو الرمسية االختبارات

   ).Spielberger, 1980، P6( الفعلي
 مبظاهر مصحوبة سارة غري انفعالية حالة االختبار قلق إن القول ميكن تقدم ما على وبناءً 

 التعلم على سلبية أثاراً  ترتك ية،والتقييم االختبارية املواقف أثناء أو قبل الفرد تنتاب وسلوكية، فسيولوجية

  واسرتجاعها. الذاكرة يف املعلومات وختزين
 مكونني االختبار لقلق أن )Liebert& Morris, 1967، P975( وموريس ليربت ويرى

 أداء حول املعريف القلق إىل )Worry( اهلم يسمى والذي املعريف املكون ويشري انفعايل. والثاين معريف األول

 أو األوتوماتيكية الفعل ردود إىل االنفعايل املكون يشري بينما الذات. ونقد الفشل نتائج يف التفكري مثل الفرد
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 أو املعارف أن ويبدو العصبية. أو القلب دقات تسارع مثل االختبار موقف يف حتدث اليت الفسيولوجية

 عن الطالب انتباه حويلهالت االختبار على األداء تضعف املعريف املكون عليها يشتمل اليت اإلدراكات

 ضارة أثار هلا أن فيبدو الفسيولوجية االستجابات أما الذاكرة، من املعلومات اسرتجاع وتعيق املهمة متطلبات

  ).Deffenbacher, 1980، P111( الطالب أداء على قليلة
 مجيع يف ديداً  شكل حال يف للفرد مميزة )Trait( مسة يكون االختبار قلق أن إىل اإلشارة وجتدر

 Hong( ومؤقتاً  عابراً  يكون عندما )State( حالة يعد حني يف والتقييمية. االختبارية والظروف املواقف
&Karstensson, 2002، P348.( ويدوم الوقت، لبعض حيدث الحالة قلق إن القول ميكن وعليه 

 يف السمة قلق حيدث بينما م.املعل قبل من ترتيبات إىل حيتاج وال الصعبة، املواقف وتولده قصرية، لفرتات
 املعلم من ويتطلب طويلة، لفرتات ويدوم سواء، حدٍ  على والصعبة السهلة املواقف وتولده األوقات، معظم

  معينة. واحتياطات ترتيبات إعداد
 وحمددات )Situational( موقفية حمددات إىل فتقسم االختبار قلق يف املؤثرة العوامل أما

 للضغط رئيساً  مصدراً  (االختبار) املهمة صعوبة تعد املوقفية باحملددات يتعلق يماوف ).Subjectiveذاتية(

 التحضري وكمية الطلبة قدرة مثل أخرى عوامل من بل فحسب، املهمة من الصعوبة هذه تنتج وال والقلق،

  ).Zeinderm, 1998( الطالب ا ينهمك اليت املهمة مع السابقة واخلربات واالستعداد
 الوقت كفاية عدم الطلبة أدرك أو شعر فإذا للقلق، مثرياً  عنصراً  الوقت ضغط عامل يشكل كما

 ذلك على وسيرتتب الفشل؛ أو اإلجناز تدين بنتائج التفكري إىل ذلك فسيقودهم مجيعها، األسئلة عن لإلجابة

 ذوي بأقرام قارنةم الوقت ضغط حتت ضعيفاً  أداؤهم يكون املرتفع االختبار قلق ذوو فالطلبة بالقلق. الشعور

  ).Plass& Hill, 1986، P31( الوقت ضغط ضبط يتم عندما أداؤهم ويتحسن املنخفض، القلق
 أنه لالختبار األويل اإلدراك كان فإذا االختبار، قلق يف دور االختبار فقرات لرتتيب أن ويبدو

 جداً. ضعيفاً  الختبارا على األداء سيكون ولذلك تعطيًال؛ أكثر سيكون القلق وجود فإن جداً؛ صعب

 االختبارات على ضعيفاً  أداؤهم يكون بالنفس، الثقة بضعف املصحوب املرتفع االختبار قلق ذوي فالطلبة

 &Covington( بالنفس مرتفعة بثقة املصحوب املنخفض االختبار قلق ذوي بنظرائهم مقارنةً 
Omelich, 1987، P127.( رسائل إن إذ االختبار، قلق إثارة يف دوراً  التدريسي للسياق أن كما 
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 – االختبار يف للفشل السلبية النتائج على كالرتكيز-االختبار قبل معلميهم قبل من الطلبة تصل اليت التهديد
 االختبار اجتياز على طلبتهم قدرة على املعلمني تركيز تتضمن اليت بالرسائل مقارنة االختبار قلق مستوى ترفع

  .)Von der Embse, Schultz, &Draughn, 2015, P 620( بنجاح
 مبوقف الصلة ذات السلبية واإلدراكات الالعقالنية املعتقدات فتعد الذاتية باحملددات يتعلق وفيما

 يشعر التحدي، أو للتهديد مثري كموقف االختبار موقف الطلبة يفسر فعندما للقلق. مصادر االختبار

 قد قلقه فإن كاٍف، بشكل لالمتحان الطالب استعد إذا حىت ذلك على وبناء والتوتر. الراحة بعدم الطالب

 السلبية النتائج على الرتكيز أو زمالئه أو أصدقائه أداء كيفية على الرتكيز مثل اهلم، أو السليب التفكري عن ينتج

 االختبار. قلق يف دور الطلبة تعلم ألسلوب أن كما .Zatz، &Chassin. 1983, P528)( للفشل

 قلق بذوي مقارنة والتحصيل العميقة) (املعاجلة تعلم بأسلوب املنخفض االختبار قلق ذوي الطلبة ميتاز إذ

 الطلبة لدى االختبار قلق مستوى اخنفض وكلما ).94ص ،2010 ومنصور، (جديد املرتفع االختبار

 ح،(اجلرا  لديهم الذاكرة وظائف سعة على تطرأ اليت للتغريات وإدراكهم وعيهم على إجياباً  ذلك انعكس

  ).1ص ،2013 (اخلزي، االلكرتونية االختبارات يف أدائهم على وإجياباً  )،27ص ،2009
 غري الطلبة من أكثر سلبية ذاتية عبارات يطلقون القلقون الطلبة أن الدراسات نتائج وكشفت

 مبعتقدات مرتبطة املرتفعة القلق مستويات أن )Hunsley, 1987، P653( هونسلي وجد إذ القلقني.

 ,Galassi( وشاور جالسينوفرسون دراسة نتائج كشفت وباملثل االمتحانات. أثناء متكررة سلبية

Frierson& Sharer, 1981، P51( أقل سلبية أفكاراً  خيتربون املتدين االختبار قلق ذوي الطلبة أن 

 ).Arana &Furlan,) 2015, P169املرتفع االختبار قلق ذوي بالطلبة مقارنة أكثر إجيابية وأفكاراً 

 قلق مستوى رفع يف دوراً ) Discrepancy( التناقض بعد وخصوصاً  الكمالية أبعاد لبعض أن كما

 أفكار عن املرتفع االختبار قلق ذوي الطلبة لدى االختبار قلق ينتج ذلك على عالوة الطلبة. لدى االختبار

 املتوسط االختبار قلق وذوي املتدين االختبار قلق ذوي الطلبة من كل من أكثر املهمة ألداء معطلة

)Zatz&Chassin, 1983، P526.( االختبار، قلق إثارة يف دوراً  الضعيفة الدراسة ملهارات أن كما 

 االختبار قلق ذوي بالطلبة مقارنة فاعلية أقل دراسية مهارات لديهم املرتفع االختبار قلق ذوو الطلبة أن إذ
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 املرتفع االختبار قلق رتبطي كما ).Onwuebguzie&Daley, 1996، P287( املنخفض

 الذات ملفهوم فإن ذلك على عالوة ).Hembree, 1988، P47( الذكاء من املنخفضة بالدرجات

 ،Khalaila, 2015( االختبار قلق مستوى ختفيض يف إجيابياً  دوراً  الداخلية األكادميية والدافعية األكادميي
P432.(   

 مل إذ متناقضة، الدراسات نتائج كانت فقد تباراالخ قلق، يف اجلنس متغري بدور يتعلق وفيما
 Devine( االختبار قلق يف اجلنس ملتغري دور عن الدراسات بعض نتائج تكشف

،Fawcett،Szucs,&Dowker, 2012، P33; Onyeizygbo, 2010، P287;.( 

 رالذكو  لدى منه أعلى اإلناث لدى االختبار قلق مستوى أن عن أخرى دراسات نتائج كشفت بينما
)Alam, 2013، P33; Salam,Ahmed,Memona,&Nlghat, 2012، P85; 

Lowe & Lee, 2008، P231; Hong, 1999، P51.(  
 التدرجيي احلساسية تقليل خفض أسلوب فاعلية تبني فقد االختبار قلق مبواجهة يتعلق وفيما

 ؛2166ص2014 وجرادات، (عبود االختبار قلق مستوى خفض يف الدراسة مهارات على والتدريب
  ).932ص معايل،
  الدراسات السابقة .2

 األهداف توجهات بينها من كان النفسية، املتغريات من بالعديد االختبار قلق عالقة حبثت وقد

 لتفسري منوذج بـ: معنونة دراسة )Kandemir, 2013، P272( كاندمري أجرى فقد الذات. وتقدير

 بأهداف صلة هلا اليت أهدافها بني من كان األدائية، ازاإلجن وأهداف الكمالية الشخصية مسات االختبار قلق

 من الدراسة عينة تكونت االختبار. وقلق األداء أهداف توجهات بني العالقة عن الكشف احلالية الدراسة

). استخدم مقياس سبيلربج (Ankara أنقره يف أنثى)175و ذكراً  160( جامعياً  طالباً  )335(
Spilberg س الكمالية متعدد األوجه للقلق املوقفي ومقياMultidimensional 

Perfechionism Scale Achievement goals .موجبة عالقة عن الدراسة نتائج كشفت 

  جتنب).-وتوجه(أداء إقدام)-توجه(أداء من وكل االختبار قلق بني إحصائياً  دالة
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 جنازاإل أهداف دور بـ: معنونة دراسة )Yan & Jeff, 2013، P651( وجيف يان وأجرى

 االختبار قلق يف األهداف توجهات دور من التحقق إىل الدراسة هدفت املساعدة. وطلب االختبار قلق يف

 هدف مقياس الدراسة يف استخدم جورجيا. غرب جامعة يف جامعياً  طالباً  )150( من تألفت عينة لدى

فزة للتعلم ) ومقياس االسرتاتيجيات احملElliot & McGregor( ومكجرجيور اليلوت اإلجناز
Motivated Strategies for learning ومسيث وغارسيا ومكيجي ( لربتشPintrich, 

Smith, Garacia, & Mckeachie.( متمايزة أدواراً  املنفصل اهلرمي االحندار حتليل نتائج بينت 

 بقلق ئمتنب التجنب أهداف أن النتائج اقرتحت كما املساعدة، وطلب االختبار قلق يف اإلجناز ألهداف

  االختبار.
 بـ: معنونة دراسة )Lavasani, &Weisani, 2013، P61( وويساين الفساين وأجرى

 أهداف أثر حتليل إىل الدراسة هدفت وقد األكادميية. والدافعية اإلجناز وتوجهات اإلحصاء مادة من قلق

 طالب )345( من الدراسة عينة تكونت األكادميية. الدافعية خالل من اإلحصاء مادة من القلق يف اإلجناز

 يف استخدم طهران. مدينة يف الرتبوية والعلوم النفس علم كليات من أنثى) 277و ذكراً  68( جامعي
)، ومقياس الدافعية Middelten & Miolgley( وميوغلدي مليدلتون اإلجناز أهداف مقياس الدراسة

 سلبية أثاراً  هلا) إقدام-(إتقان أهداف أن اراملس حتليل نتائج أشارتاألكادميية، ومقياس القلق من اإلحصاء. 

 االختبار قلق يف أثر) جتنب-(أداء وأهداف) إقدام-(أداء ألهداف أن كما اإلحصاء، من القلق يف مباشرة

 إجيابية آثاراً  هلما  )إقدام-(أداء وأهداف) إقدام-(إتقان أهداف أن كما اخلارجية، الدافعية خالل من فقط

 اإلجناز أهداف كل أن إىل النتائج أشارت كما التوايل. على اخلارجية والدافعية لداخليةا الدافعية يف مباشرة

  الدافعية. خالل من املعتاد من أكثر االختبار قلق يف تؤثر
 دراسة )Neuman& Paula -Coleen, 2010, P1( كولني -وباوال نيومان وأجرى

 واألداء املعرفة وراء وما الذاتية والفاعلية االختبار قوقل اإلجناز أهداف توجه بني العالقات تقييم بـ: معنونة

 والفاعلية االختبار قلق يف اإلجناز أهداف توجهات بني العالقة عن الكشف إىل الدراسة هدفت األكادميي.

 شيكاغو. يف مدارس من طالباً  )374( من الدراسة عينة تكونت األكادميي. واألداء املعرفة وراء وما الذاتية
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 الختبار االحندار حتليل واستخدم الذاتية، والفاعلية املعرفة، وراء وما االختبار، قلق مقياس الدراسة استخدمت

 توجه بني العالقة أن الدراسة نتائج كشفت املتوسطة. املسارات داللة وتقييم املفرتضة الوسيطية املتغريات

 جزئياً  الذاتية الفاعلية وتوسطت الذاتية، اعليةوالف املعرفة وراء ما تتوسطها األكادميي واألداء إقدام)-(إتقان

  املعرفة. وراء وما االختبار قلق بني العالقة
 هل ب: معنونة دراسة )Putwain& Daniels, 2010، P8( ودانيلس بوتني وأجرى

 عن الكشف إىل الدراسة هدفت وقد األهداف؟ بتوجهات تتأثر االختبار وقلق الكفاءة معتقدات بني العالقة

 إذا عما الكشف إىل هدفت خاص وبشكل اإلجناز، وأهداف الكفاءة ومعتقدات االختبار قلق بني قةالعال

 من الدراسة عينة تكونت اإلجناز. أهداف تتوسطها االختبار وقلق الكفاءة معتقدات بني العالقة كانت

 لربيطانيا، الغريب الشمال يف الثانوية املدارس طلبة من أنثى) 96و ذكراً، 106( وطالبة طالباً  )202(

 االختبار، قلق مقياس الذات، تقدير مقياس الدراسة يف استخدم سنة. )12-11بني( أعمارهم تراوحت

 معتقدات ذوي الطلبة أن عن الدراسة نتائج كشفت اإلجناز. أهداف ومقياس الكفاءة، معتقدات مقياس

 أن كما إتقان)،-(جتنب أهداف تبنوا اعندم مقلقة أفكار عن أقروا الرياضيات، مادة يف املتدنية الكفاءة

 تبنني  عندما أكثر املهمة أداء عن توقف سلوكات عن عربن  املتدنية اللفظية الكفاءة معتقدات ذوات اإلناث

 أداء عن توقف سلوكات عن املتدنية اللفظية الكفاءة معتقدات ذوي الذكور أقر بينما إقدام)).-(أداء أهداف

 ارتباط مدى تعكس الدراسة هذه نتائج إن إقدام).-(أداء أهداف ذوي من واكان حال يف أقل، املهمة

 الذات ملفهوم اجلندرية الطبيعة أن وكيف املدارس، طلبة بني الفشل من باخلوف فريد وبشكل الرياضيات

  الطلبة. لدى بارز هدف األقران مع املقارنات تكون عندما مهمة تصبح اللفظية
 االختبار قلق بـ: معنونة دراسة )(Eum, & Rice, 2011,P167 ورايس أوم وأجرى

 احلالية، الدراسة بأهداف صلة هلا اليت أهدافها بني من كان وقد واإلجناز. األهداف وتوجهات والكمالية

 طالباً  134 من الدراسة عينة تكونت املعريف. االختبار وقلق األهداف توجهات بني العالقة عن الكشف

 املعريف، االختبار قلق مقياس الدراسة يف استخدم األمريكية. املتحدة للواليات نوبيةاجل املنطقة يف جامعياً 

 قلق بني دالة موجبة عالقة عن الدراسة نتائج كشفت الكمالية. ومقياس األهداف، توجهات ومقياس
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 اراختب قلق لديه من أن الدراسة واقرتحت جتنب).-(اتقان وتوجه جتنب)-(أداء وتوجه جهة من االختبار

  جتنب).-و(اتقان جتنب)-(أداء التجنب توجهات يتبىن وممن اإلناث، من األرجح على هو مرتفع
 معنونة دراسة )Elliot, & McGregor, 1999، P628( ومكجرجيور اليوت وأجرى

 منوذج يف االختبار قلق بنية دمج إىل هدفت واإلحجام باإلقدام اإلجناز لدافعية هرمي ومنوذج االختبار قلق بـ:

 ذكراً، 68( جامعياً  طالباً  )150( من الدراسة عينة تكونت والتجنب. باإلقدام املتعلقة اإلجناز لدافعية هرمي

 يف استخدم .)Roshester( روشسرت جامعة يف النفس) علم يف (مقدمة مساق يف واملسجلني أنثى) 82
 عالقة عن الدراسة نتائج كشفت الباحثني. تطوير من اإلجناز هدف ومقياس االختبار، قلق مقياس الدراسة

 توجه يرتبط ومل واهلم. إقدام)-(إتقان توجه بني دالة عكسية وعالقة واهلم، جتنب)- (أداء توجه بني موجبة

 نتائج كشفت كما الذكور. لدى منه أعلى اإلناث لدى باهلم الشعور مستوى وكان باهلم. إقدام)-(أداء

 توجه يرتبط ومل إقدام)،-(أداء وتوجه جتنب)- (أداء توجه من لوك االنفعالية بني موجبة عالقة عن الدراسة

  الذكور. لدى منه اإلناث لدى أعلى االنفعالية مستوى وكان باالنفعالية، إقدام)-(إتقان
 جوالمريزا أجرى االختبار، وقلق الذات تقدير بني العالقة يف حبثت اليت بالدراسات يتعلق وفيما

)Gholamreza,1975، P11( طلبة لدى العام والقلق االختبار وقلق الذات تقدير بـ: معنونة دراسة 

 مستويات على التعرف إىل الدراسة هدفت عشر. الثاين الصف إىل التاسع الصف من عرقية جمموعات ثالث

 البيض الطلبة لدى املتغريات هذه بني البينية العالقات عن والكشف االختبار، وقلق العام والقلق الذات تقدير

 يف طالباً  )2448( من الدراسة عينة تكونت عشر. الثاين الصف وحىت التاسع الصف من واإلسبان ودوالس
 أشارت العام. والقلق االختبار وقلق الذات تقدير مقاييس الدراسات يف استخدم عامتني. ثانويتني مدرستني

 ملتغري وليس بينهما والتفاعل الصفي واملستوى العرق يف للفروق إحصائياً  دال أثر وجود إىل التباين حتليل نتائج

 تقدير بني سالبة وعالقة االختبار، وقلق العام القلق بني دالة موجبة عالقة عن النتائج كشفت كما اجلنس.

 والعرق اجلنس آلثار واضحة أمناط عن الدراسة نتائج تكشف ومل العام. والقلق االختبار قلق من وكل الذات

 للعرق كان بينما الطلبة قلق ملستوى رئيساً  حمدداً  أو عامالً  ليس اجلنس أن إىل يشري وهذا الصفية، واملستويات

  أساسي. دور
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 وتقدير األكادميي واإلجناز االختبار قلق بـ: معنونة دراسة )Ora, 2009، P11( أورا وأجرى

 قلق يف وقالفر  عن الكشف إىل هدفت العاديني، والطلبة التعلم صعوبات ذوي العرب املراهقني لدى الذات

 واإلجناز االختبار قلق بني العالقة عن الكشف وكذلك عاديني، وطلبة التعلم صعوبات طلبة بني االختبار

 حيفا. يف شرقية مجاعة ميثلون والذين املراهقني العرب الطلبة من )102( من الدراسة عينة تكونت األكادميي.

 Friemanand & Bendas-jacob)( ختباراال لقلق جاكوب وبنداس فردمان مقياس الدراسة يف استخدم

 لدى االختبار قلق من مرتفع مستوى عن الدراسة نتائج كشفت .)Rosenberg( روزنربغ ومقياس  

 انعكس مما العاديني، بالطلبة مقارنة لديهم الذات تقدير من منخفض ومستوى التعلم، صعوبات ذوي الطلبة

  األكادميي. حتصيلهم على سلباً 
 االختبار قلق بني العالقة تقييم بـ: معنونة دراسة )Kucuk, 2010، P37( كوكوك وأجرى

 احلالية بالدراسة الصلة ذات أهدافها بني من املوسيقى. معلمي مرشحي أداء يف والنجاح الذات وتقدير

 مرشح جامعياً  طالباً  )66( من الدراسة عينة تكونت االختبار. وقلق الذات تقدير بني العالقة عن الكشف

 وقلق الذات تقدير بني سالبة عالقة عن الدراسة نتائج كشفت تركيا. يف مرمرا جامعة يف املوسيقى عليملت

  االختبار.
 الذات وتقدير االختبار قلق دراسة بـ: معنونة دراسة )Alam, 2013، P33( عالم وأجرى

 األداء يف االختبار قلقو  الذات تقدير من كل تأثري اكتشاف إىل هدفت املراهقني. لدى األكادميي واألداء

 منطقة يف احلكومية الثانوية املدارس من وطالبة طالباً  )320( من الدراسة عينة تكونت األكادميي.

)Darbhanga( )160  ًورفاقه سبيلبريغر مقياس الدراسة يف استخدم أنثى). 160و ذكرا 

)Spielberger, et al(، الذات لتقدير مسيث كوبر ومقياس )Coopersmith(. نتائج أشارت 

 قلق ذوي بنظرائهم مقارنة أعلى األكادميي أداؤهم كان املنخفض االختبار قلق ذوي الطلبة أن الدراسة

 قلق بني دالة سالبة وعالقة األكادميي، واإلجناز الذات تقدير بني موجبه عالقة وجدت كما املرتفع. االختبار

 واألداء الذات تقدير يف اجلنسني بني دالة قفرو  عن الدراسة نتائج وكشفت الذات. وتقدير االختبار

 كشفت كما الذكور. لدى منه اإلناث لدى أعلى االختبار قلق مستوى كان كما الذكور، لصاحل األكادميي
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 طلبة لدى أقل االختبار قلق مستوى كان إذ قرية)، (مدينة، السكان ملكان تعزى دالة فروق الدراسة نتائج

  املدن. طلبة لصاحل األكادميي واألداء الذات تقدير مستوى يف دالة وفروق القرى، بطلبة مقارنة املدن
 تناولت اليت تلك وخصوصاً  نتائجها، تناقض السابقة الدراسات نتائج استعراض خالل من يالحظ

 )Kandemir, 2013( كاندمري دراسة نتائج كشفت إذ اهلدفية. والتوجهات االختبار قلق بني العالقة
 كشفت بينما جتنب).-(أداء وتوجه إقدام)-(أداء توجه من وكل االختبار قلق بني دالة موجبة عالقة عن

 حني يف االختبار. بقلق متنبئ التجنب أهداف أن )Yan & Jeff, 2013( وجيف يان دراسة نتائج

 دالة سلبية آثار عن )Lavasani, &Weisani, 2013( الفسانيوويساين دراسة نتائج كشفت

-(أداء وتوجه إقدام)-(أداء لتوجه وأن اإلحصاء، مبادة املتعلق االختبار قلق يف إقدام)-قان(إت لتوجه ومباشرة
   اخلارجية. الدافعية خالل من االختبار قلق يف مباشرة غري آثار جتنب)

 إذ متسقة. نتائجها كانت فقد الذات، وتقدير االختبار قلق بني العالقة تناولت اليت الدراسات أما

 ,Alam, 2013; Gholamreza( الذات وتقدير االختبار قلق بني دالة سالبة عالقة عن كشفت
1975; Kucuk, 2010.( الدراسة، متغريات بعض تناولت اليت السابقة الدراسات تعدد من الرغم وعلى 

 لباحثا استفاد فقد وعليه معاً. الثالثة املتغريات تناولت اليت الباحث علم حدود يف األوىل الدراسة تعد أا إال

   نتائجها. ومناقشة الدراسة مبشكلة اإلحساس بلورة يف السابقة الدراسات من
 مشكلة الدراسة .3

 قلق لظاهرة واسعٍ  انتشارٍ  على تدلل مؤشرات تدريس هيئة كعضو عمله خالل من الباحث الحظ

 يف وفشلهم تباههم،ان وتشتت االختبار، أسئلة يف الرتكيز على القدرة عدم مثل اجلامعيني الطلبة لدى االختبار
 االختبار قلق ولكون االختبار. أثناء عرقهم وتصبب لالمتحان، اجليد استعدادهم رغم املعلومات اسرتجاع

 وتقدير اهلدفية التوجهات مفهوم من املركز يف تقع واليت اآلخرين، تقييمات من واخلوف لآلنا ديداً  ميثل

 وتعلمهم، الطلبة بدافعية صلة ذي مبتغريين االختبار قلق وممفه ربط حماولتها يف الدراسة فكرة جاءت الذات.

 من كل إسهام مدى عن الكشف إىل احلالية الدراسة هدفت لذا الذات؛ وتقدير األهداف توجهات ومها
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 يف الذات، وتقدير إقدام)-(إتقان وتوجه جتنب)،– (أداء وتوجه إقدام)،-(أداء توجه األهداف، توجهات
   اجلامعيني. الطلبة لدى االختبار بقلق التنبؤ

  أسئلة الدراسة .4

  اآلتية: األسئلة عن اإلجابة الدراسة حاولت ذلك ولتحقيق
 من وكل االختبار قلق بني )α≤0.05( مستوى عند إحصائياً  دالة ارتباطات توجد هل -4-1

 لدى الذات وتقدير إقدام)-(إتقان جتنب)،-(أداء إقدام)،-(أداء األهداف توجهات

 اجلامعيني؟ الطلبة
-(إتقان جتنب)،-(أداء إقدام)،-(أداء األهداف توجهات من كل إسهام مدى ما -4-2

 اجلامعيني؟ الطلبة لدى االختبار بقلق التنبؤ يف الذات وتقدير إقدام)
-(إتقان جتنب)،-(أداء إقدام)،-(أداء األهداف توجهات من كل إسهام مدى ما -4-3

 الذكور؟ لدى االختبار بقلق التنبؤ يف إقدام)
-(إتقان جتنب)،-(أداء إقدام)،-(أداء األهداف توجهات من كل مإسها مدى ما -4-4

 اإلناث؟ لدى االختبار بقلق التنبؤ يف إقدام)
  أهمية الدراسة .5

 يؤثر إذ وتعلمهم. الطلبة بدافعية وثيقة صلة له األمهية، بالغ ملوضوع تناوهلا من الدراسة أمهية تنبثق

 وحيدد التعليمي، الطالب سلوك يوجه فهو املعرفية، تهوعمليا املتعلم سلوك يف واضح بشكل االختبار قلق

 اليت التعلم اسرتاتيجيات ونوع جهد، من يبذله ما ومقدار واسرتجاعها، ذاكرته يف املخزنة املعلومات مقدار

   سواء: حدٍ  على وعملية نظرية أمهية وللدراسة الدراسة. يف يستخدمها
 االختبار قلق عالقة عن ستكشف كوا من اسةللدر  النظرية األمهية تتجلى :النظرية األهمية •

 متعمق فهم حتقيق يف سيسهم مما اجلامعيني، الطلبة لدى الذات وتقدير األهداف بتوجهات

 يؤدي والذي االختبار، قلق مبستوى خالهلما من والتنبؤ ومعوقاا، التعلم عملية يف املؤثرة للعوامل

 عموماً  النفسي الطلبة تكيف ويف أفضل، بشكل علميةالت-التعليمية العملية سري يف حامساً  دوراً 

 خصوصاً. األكادميي وتكيفهم
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 واملرشد اجلامعي األستاذ يتعرف أن ضرورة يف للدراسة العملية األمهية تتجلى :العملية األهمية  •

 وقد الطلبة. مع العمل عند االعتبار بعني ألخذها االختبار بقلق املتعلقة املتغريات على النفسي

 يف منهما كل إسهام ومدى الذات، وتقدير األهداف توجهات متغريي على احلالية الدراسة تركز 
 يف النفسي املرشد يفيد املتغريين، هلذين التنبؤية القدرة معرفة وإن االختبار. قلق يف التباين تفسري
 يف اجلامعي األستاذ ويفيد االختبار، قلق ذوي للطلبة يصممه الذي اإلرشادي الربنامج أبعاد حتديد
  للتعلم. دافعيتهم من تزيد مناسبة تدريسية أساليب اختيار

  حدود الدراسة .6

 الدراسي للعام األول الفصل يف واملسجلني البكالوريوس طلبة من عينة على الدراسة اقتصرت -6-1

 أكتوبر). (شهر األول االختبار من االنتهاء بعد الدراسة أدوات تطبيق مت ،2014/2015
 على يكون الدراسة نتائج تعميم فإن لذا العشوائية، الطبقية بالطريقة الدراسة عينة اختيار مت  -6-2

 مشاة. عينات
 من فقراا على واالستجابة الدراسة هذه ألغراض املستخدمة باألدوات الدراسة نتائج تتحدد -6-3

 والثبات. الصدق دالالت حيث من الدراسة عينة أفراد قبل
  مصطلحات الدراسة .7

 وله التوتر، يسبب التقييم أو الرمسية االختبارات أثناء الفرد خيتربه ساسإح :االختبار قلق 1.7

 ,Spielberger( الفعلي أدائه تقييم من الفرد متنع وانفعالية، وسلوكية معرفية مظاهر
1980، P10،( االختبار قلق مقياس على الطالب عليها حيصل اليت بالدرجة ويقاس 

 تطويره. مت الذي
 وتفسريات وتصورات معتقدات تتضمن العقلية التمثيالت من منظا :األهداف توجهات 2.7

 نوعه واختيار وتنشيطه اإلجنازي السلوك دفع على تعمل اليت الفرد، ورغبات وتفضيالت

 ).Amess, 1992، P260( اهلدف إجناز حلني واستمراريته شدته مستوى وحتديد
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 طوره الذي هدافاأل توجهات مقياس على الطالب عليها حيصل اليت بالدرجة وتقاس

  ).2013( والعجلوين واحلموري غزال أبو
 عليها حيصل اليت بالدرجة ويقاس لذاته، واحرتامه الفرد قبول مدى :الذات تقدير 3.7

 طوره والذي )Rosenberg( الذات لتقدير روزنربغ مقياس على الطالب

 ).2006جرادات(
  الطريقة واإلجراءات .8

 جمتمع الدراسة 1.8
 اجلامعة كليات كافة من الريموك جامعة يف البكالوريوس طلبة مجيع من سةالدرا جمتمع تكون 

 والبالغ األول، الدراسي الفصل يف واملسجلني 2014/2015 الدراسي للعام والعلمية) (اإلنسانية

 يف والتسجيل القبول دائرة عن الصادرة اإلحصائيات وفق وطالبة، طالب )38474( عددهم
  اجلامعة.

 ة عينة الدراس 2.8
 مت الريموك، جامعة يف أنثى) 529 ذكراً، 222( وطالبة طالباً  )751( من الدراسة عينة تكونت

 فرعيني جمتمعني إىل اتمع تقسيم مت حيث )،%2( بنسبة العشوائية الطبقية بالطريقة اختيارهم

  ).110ص ،2009 والعتوم، (املنيزل الدراسة جمتمع كل من عينة اختيار مت مث ومن وإناث)، (ذكور،

  المقاييس .9

   مقاييس: ثالثة الدراسة يف استخدم

  مقياس قلق االختبار-9-1

 املنشورة الدراسات بعض تضمنتها اليت املقاييس على االطالع بعد االختبار قلق مقياس تطوير مت 

)Friedman, &Bendas- Jacob, 1997. P1045; Hodapp, & Benson, 
1997, P2433; Sarason, 1984, P936 ; Spielberger, 1980, P7.(  
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 ذي ليكرت أسلوب خالل من عليها اإلجابة تتم عبارة )33( من األولية بصورته املقياس تكون

 بصورته املقياس عرض مت للمقياس الظاهري الصدق من وللتحقق )).1ملحق( (انظر اخلماسي التدريج

 طلب إذ الريموك، جبامعة والتقومي اسوالقي الرتبوي النفس علم يف املتخصصني من حمكمني عشرة على األولية

 مل احملكمني آراء على وبناءً  اللغوية. الصياغة وسالمة الفقرات ووضوح للمقياس، الفقرة انتماء مدى بيان منهم
 مت وقد طفيفة. وصياغات تعديالت على مالحظام اقتصرت إذ املقياس، عبارات من عبارة أي حذف يتم

 واألداة الفقرة بني (Corrected item- total  Correlatio) حاملصح االرتباط معامل استخراج

  ذلك. يوضح )1( واجلدول الدراسة عينة أفراد خارج من وطالبة طالباً  )70  ( على املقياس تطبيق بعد ككل
  الكلية والدرجة االختبار قلق مقياس فقرات بين المصحح االرتباط معامل قيم )1( جدول

 رقم

  الفقرة
 طاالرتبا معامل

  املصحح
 رقم

  الفقرة
 االرتباط معامل

  املصحح
 رقم

  الفقرة
 االرتباط معامل

  املصحح
 رقم

  الفقرة
 االرتباط معامل

  املصحح
 رقم

  الفقرة
 االرتباط معامل

  املصحح

1  0.57  9  670. 17  550. 25  560. 33  710.  
2  670. 10  670. 18  690. 26  430.     
3  530. 11  410. 19  410. 27  650.     
4  640. 12  0.73  20  530. 28  360.     
5  0.55  13  620. 21  500. 29  630.     
6  400. 14  0.65  22  650. 30  390.     
7  460. 15  500. 23  500. 31  570.     
8  620. 16  0.55  24  610. 32  640.     

 )0.73و( )0.36( بني تراوحت واألداة الفقرة بني االرتباط معامالت أن )1( جدول من يالحظ
 بلغ وقد ألفا، كرونباخ بطريقة الثبات معامل إجياد مت كما الدراسة. ألغراض مقبولة االرتباط معامل وهي

  للثبات. مقبول مؤشر وهو )0.94( للمقياس الداخلي االتساق معامل
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  مقياس توجهات األهداف-9-2

 يتكون ).2013( ورفاقه غزال أبو طوره الذي األهداف توجهات مقياس الدراسة يف استخدم

 هذه وتقيس اخلماسي. التدريج ذي ليكرت أسلوب خالل من عليها اإلجابة تكون عبارة )21( من اساملقي

 فهم“ فقراته: على األمثلة ومن عبارات )7( من ويتكون إتقان):- (أهداف هي: فرعي أبعاد ثالثة العبارات

 من ويتكون إقدام)،-اء(أد وأهداف مرتفعة". عالمة على احلصول من يل بالنسبة أمهية أكثر املساق حمتوى

-(أداء وأهداف زمالئي". بني مكانيت من يرفع املرتفع األداء ألن "أدرس فقراته على األمثلة ومن عبارات )9(
 وقام سيئاً". أدائي يكون أن خويف هو للدراسة يدفعين "ما عليه األمثلة ومن عبارات )5( من ويتكون جتنب)

 االتساق معامل وبلغ ألفا، كرونباخ بطريقة للمقياس الثبات معامل حبساب )2013( ورفاقه غزال أبو

 إقدام)-(أداء أهداف وملقياس )،0.79( إتقان) (أهداف وملقياس )،0.65( ككل للمقياس الداخلي

 ورفاقه غزال أبو قام كما بات.للث مقبولة مؤشرات وهي )0.61( جتنب)– (أداء وملقياس )0.71(

 املكونات لطريقة وفقاً  العاملي التحليل أسلوب باستخدام للمقياس العاملي الصدق من بالتحقق )2013(

 اجلذر زاد عوامل )3( وجود النتائج بينت حيث املائل، التدوير طريقة باستخدام التدوير وأجري األساسية،

  املقياس. لدرجات الكلي التباين من )50.460( تمعةجم وفسرت صحيح واحد عن منها لكل الكامن

 الذي العامل على العبارة تشبع يكون أن مها: أساسني حمكني ضوء يف العبارات اختريت وقد 

 هذان انطبق وقد )،0.40( من أقل آخر عامل أي على العبارة تشبع يكون وأن )0.40( من أكثر له تنتمي

 الفا كرونباخ بطريقة للمقياس الثبات معامل حساب احلالية الدراسة يف مت وقد عبارة. )21( على احملكان

 بلغ وقد وطالبة، طالباً  )70( عددها والبالغ الدراسة عينة أفراد خارج من استطالعية عينة على املقياس بتطبيق

- وملقياس(أداء ،)0.84( إقدام)،-(إتقان وملقياس )0.75( ككل للمقياس الداخلي االتساق معامل
  للثبات. مقبولة مؤثرات وهي ) 0.76 ( إقدام)،-وملقياس(أداء )،0.66( جتنب)،

  )Rosenbergمقياس روزنبرغ لتقدير الذات (-9-3

 )،2006(جرادات، الذات لتقدير روزنربغ مقياس من العربية النسخة الدراسة هذه يف استخدم

 قام وقد الرباعي. تدريجال ذي ليكرت أسلوب خالل من عليها اإلجابة تكون عبارات )10( من ويتكون
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 للمقياس الداخلي االتساق معامل بلغ وقد ألفا، كرونباخ بطريقة للمقياس الثبات حبساب جرادات

 عينة على بتطبيقه الفا كرونباخ طريقة باستخدام الثبات معامل استخراج احلالية الدراسة يف مت وقد ).0.73(

 االتساق معامل بلغ وقد وطالبة، طالباً، )70( ددهاع والبالغ الدراسة عينة أفراد خارج من استطالعية

 لدي أن "أشعر املقياس: عبارات على األمثلة ومن للثبات، مقبول مؤشر وهو )،0.72( للمقياس الداخلي

  اجليدة". الصفات من عدداً 

  . متغيرات الدراسة10

- (أداء وتوجه إقدام)-(أداء توجه هي: (متنبآت) مستقلة متغريات أربعة على الدراسة اشتملت
  االختبار. قلق وهو واحد به) (متنبأ تابع متغري وعلى الذات، وتقدير إقدام)-(إتقان وتوجه جتنب)،

 . منهج الدراسة11

 قلق بني االرتباطية العالقة عن الكشف حاولت إذ االرتباطي، الوصفي املنهج على الدراسة اعتمدت 

 توجهات ملتغريات التنبؤية القدرة اختبار وكذلك الذات، وتقدير األهداف توجهات من وكل االختبار،

  االختبار. قلق يف الذات وتقدير األهداف

  . تحليل البيانات 12

 وكل االختبار قلق بني االرتباطات ملعرفة )Pearsonبريسون( ارتباط معامالت حسبت- 1- 12

  األهداف. وتوجهات الذات تقدير من
 (Stepwise Multiple Regression) املتدرج املتعدد االحندار حتليل أجري- 2- 12

 الطلبة لدى االختبار بقلق التنبؤ يف الذات وتقدير األهداف توجهات من كل إسهام مدى عن للكشف

  واإلناث. الذكور
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  . نتائج الدراسة13

) بين قلق α≥0.05السؤال األول: هل توجد ارتباطات دالة إحصائيًا عند مستوى (- 1- 13

إقدام) وتقدير الذات - تجنب)، (إتقان- إقدام)، (أداء- هداف (أداءاالختبار وكل من توجهات األ

  لدى الطلبة الجامعيين؟ 
بني قلق االختبار وتوجهات مت استخراج معامل ارتباط بريسون  لإلجابة عن هذا السؤال  

  ) يوضح ذلك.2، واجلدول (لدى العينة ككل وكل من الذكور واإلناث األهداف وتقدير الذات
  

بين قلق االختبار وكل من توجهات األهداف وتقدير للعالقة ل ارتباط بيرسون ) معام2جدول (

 لدى العينة ككل وكل من الذكور واإلناث الذات

  االناث  الذكور  العينة ككل  
 قلق االختبار قلق االختبار قلق االختبار

 (**)128.- (**)228.- (**)149.- معامل االرتباط ر تقدير الذات
 003. 001. 000. صائيةالداللة اإلح 
 529 220 751  العدد 

 (**)359. (**)288. (**)339. معامل االرتباط ر إقدام-أداء 

 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية 

 529 220 751  العدد 
 032. 080.- 008. معامل االرتباط ر إقدام- إتقان 

 469. 240. 833. الداللة اإلحصائية 
 529 220 751  العدد 

 (**)552. (**)388. (**)503. معامل االرتباط ر جتنب-أداء 

 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية 
 529 220 751  العدد 

  ).0.05دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (  *
  ).0.01دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (  **
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  اآليت: )2( يتبني من اجلدول  
لدى العينة ككل وكل من الذكور قلق االختبار و  تقدير الذاتبني  دالة إحصائياً  سالبةوجود عالقة   -

  .واإلناث
لدى العينة ككل وكل من قلق االختبار و  إقدام)–توجه (أداء بنيوجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا   -

  .الذكور واإلناث

كل وكل من لدى العينة كقلق االختبار و  جتنب)–توجه (أداء بنيوجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا   -
  .الذكور واإلناث

لدى العينة ككل وكل قلق االختبار و إقدام) -إتقانبني توجه (وجود عالقة موجبة دالة إحصائياً عدم   -
  .من الذكور واإلناث

)، تجنب-إقدام)، (وأداء-السؤال الثاني: ما مدى إسهام كل من توجهات األهداف (أداء - 2- 12

ؤ بقلق االختبار؟                                                إقدام) وتقدير الذات في التنب-(إتقان  

املتعدد املتدرج للكشف عن مدى مسامهة  مت استخدام حتليل االحندار  لإلجابة عن هذا السؤال  
  ).3، كما هو مبني يف اجلدول (كل من توجهات األهداف وتقدير الذات يف التنبؤ بقلق االختبار

لمدى إسهام كل من توجهات األهداف وتقدير دار المتعدد المتدرج ) تحليل االنح3جدول (

  الذات في التنبؤ بقلق االختبار عند جميع أفراد عينة الدراسة

 داللة قيمة ف   التباين املفسر االرتباط  املعامل املتنبئات املتغري التابع

 قلق االختبار
 000. 253.581 253. 253. 503. 2.747 جتنب –أداء 

 000. 132.972 009. 262. 512. 625.- تقدير الذات
 000. 95.900 016. 278. 527. 389. إقدام –أداء 

 000. 73.910 006. 284. 533. 348. إقدام –إتقان 
إقدام)، وتوجه –جتنب)، وتقدير الذات، وتوجه (أداء–أن توجه (أداء يتبني من اجلدول أعاله  

جتنب) –) من التباين يف قلق االختبار. ووضح توجه (أداء%28.4إقدام) وضحا معًا حوايل (–(إتقان
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يف التنبؤ بقلق  )>0.001() من التباين، وبذلك يكون قد أسهم بشكل دال إحصائياً 25.3%(
 ) أخرى للتباين، وقد كانت هذه املسامهة دالة إحصائياً يف التنبؤ%0.9( تقدير الذاتاالختبار. وأضاف 

، للتباين، وقد كانت هذه املسامهة أيضا دالة إحصائياً %1.6 إقدام)–أداءبقلق االختبار. وأضاف توجه (
)، للتباين، وقد كانت هذه %0.6أضاف ( إقدام)–إتقانيف التنبؤ بقلق االختبار. يف حني أن توجه (

  املسامهة أيضاً دالة إحصائياً يف التنبؤ بقلق االختبار.
 تجنب)،- إقدام)، (أداء- ث: ما مدى إسهام كل من توجهات األهداف (أداءالسؤال الثال- 3- 12

إقدام) وتقدير الذات في التنبؤ بقلق االختبار لدى الذكور؟                           -(إتقان  

املتعدد املتدرج للكشف عن مدى مسامهة  مت استخدام حتليل االحندار  لإلجابة عن هذا السؤال  
، كما هو مبني يف اجلدول داف وتقدير الذات يف التنبؤ بقلق االختبار لدى الذكوركل من توجهات األه

)4.(  

لمدى إسهام كل من توجهات األهداف وتقدير الذات في التنبؤ بقلق ) تحليل االنحدار 4جدول (

  االختبار لدى عينة الذكور

 املتنبئات املتغري التابع
  املعامل

B  
  املتعدد االرتباط

  التباين املفسر
R2 

 
2R 

 قيمة ف
داللة ف 

 اإلحصائية

 قلق االختبار

 000. 38.589 150. 150. 388. 1.731 جتنب –أداء 

 000. 31.978 077. 228. 477. 1.154- تقدير الذات

 000. 25.485 034. 261. 511. 710. إقدام –أداء 

إقدام)، وضحت –جتنب)، وتقدير الذات، وتوجه (أداء–أن توجه (أداء )4يتبني من اجلدول (  
) من التباين، %15جتنب) (–) من التباين يف قلق االختبار. فقد وضح توجه (أداء%26.1معاً حوايل (

تقدير يف التنبؤ بقلق االختبار. وأضاف  )>0.001(وبذلك يكون قد أسهم بشكل دال إحصائيًا 
نبؤ بقلق االختبار. وأضاف ) أخرى للتباين، وقد كانت هذه املسامهة دالة إحصائيًا يف الت%7.7(الذات 
)، للتباين، وقد كانت هذه املسامهة أيضًا دالة إحصائيًا يف التنبؤ بقلق %3.4إقدام)، (–أداءتوجه (

  إقدام) بشكل دال إحصائياً يف التنبؤ بقلق االختبار.-االختبار، بينما مل يسهم توجه (إتقان
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تجنب)، -إقدام)، (أداء-ف (أداءالسؤال الرابع: ما مدى إسهام كل من توجهات األهدا- 4- 12

  أقدام) وتقدير الذات في التنبؤ بقلق االختبار لدى اإلناث؟-(إتقان

املتعدد املتدرج للكشف عن مدى مسامهة  مت استخدام حتليل االحندار  لإلجابة عن هذا السؤال  
ني يف اجلدول ، كما هو مبكل من توجهات األهداف وتقدير الذات يف التنبؤ بقلق االختبار لدى اإلناث

)5.(  

لمدى إسهام كل من توجهات األهداف وتقدير الذات في التنبؤ بقلق ) تحليل االنحدار 5جدول (

  اإلناثاالختبار لدى عينة 

 املتنبئات املتغري التابع
  املعامل

B  
  املتعدد االرتباط

  التباين املفسر
R2 

 
2R 

 قيمة ف
داللة ف 
 اإلحصائية

 قلق االختبار

 000. 230.426 304. 304. 552. 3.660 جتنب –أداء 

 000. 125.141 018. 322. 568. 668. إقدام –إتقان 

 000. 85.221 005. 327. 572. 311.- تقدير الذات

إقدام)، وتقدير الذات، وضحت –جتنب)، وتوجه (إتقان–أن توجه (أداء يتبني من اجلدول أعاله  
) من %30.4جتنب)، (–ر. فقد وضح توجه (أداء) من التباين يف قلق االختبا%32.7معًا حوايل (

يف التنبؤ بقلق االختبار. وأضاف  )>0.001(التباين، وبذلك يكون قد أسهم بشكل دال إحصائيًا 
) أخرى للتباين، وقد كانت هذه املسامهة دالة إحصائيًا يف التنبؤ بقلق %1.8إقدام)، (-توجه (إتقان

تباين، وقد كانت هذه املسامهة أيضًا دالة إحصائيًا يف التنبؤ ) لل%0.5( تقدير الذاتاالختبار. وأضاف 
  ) فإنه مل يسهم بشكل دال إحصائياً يف التنبؤ بقلق االختبار.إقدام – بقلق االختبار. أما توجه (أداء
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  . مناقشة النتائج والتوصيات14

 وتوجه م)إقدا-(أداء توجه من كل بني إحصائياً  دالة موجبة عالقة عن الدراسة نتائج كشفت

 وقلق إقدام)-(إتقان توجه بني دالة عالقة عن الدراسة نتائج تكشف مل بينما االختبار. وقلق جتنب)،-(أداء

   االختبار. قلق مستوى ارتفع جتنب)-(أداء وتوجه إقدام)-(أداء توجه ارتفع كلما أنه يعين وهذا االختبار.

 واليت )Kandemir, 2013( كاندمري سةدرا نتائج مع متاماً  احلالية الدراسة نتائج اتفقت وقد

 ومع االختبار، وقلق جتنب)- (أداء وتوجه إقدام)-(أداء توجه من كل بني دالة موجبة عالقة عن كشفت

 بقلق دال متنبئ التجنب أهداف أن إىل أشارت اليت )Yan & Jeff, 2013( وجيف يان دراسة نتائج

 داله موجبة عالقة عن كشفت اليت )Eum& Rice, 2011( ورايس أوم دراسة نتائج ومع االختبار،

  جتنب).- (إتقان وتوجه جتنب)-(أداء توجه من وكل االختبار قلق بني
 يف (الرغبة إقدام)،-(أداء توجه من املرتفعة املستويات إن القول ميكن الدراسة نتائج على وبناءً 

 على احلصول من (اخلوف ب)،جتن-(أداء توجه من املرتفعة املستويات أو مرتفعة)، عالمات على احلصول

 االختبار قلق مستوى ازداد فكلما صحيح. والعكس االختبار قلق مستويات من تزيد منخفضة)، عالمات

 بني املوجبة العالقة تفسري وميكن جتنب).-(أداء أو إقدام)- (أداء توجهي الطالب يتبىن أن احتمالية ازدادت

 يتبنون ممن اجلامعيني الطلبة مسات إىل استناداً  إقدام)،-(أداء وتوجه جتنب)-(أداء توجه من وكل االختبار قلق

 ,Udern, Ryan( والقلق املساعدة طلب وجتنب الذاتية الفاعلية بتدين ميتازون إذ التوجهني، هذين
Anderman&Cheen, 2002، P55،( الزغول، السطحية الدراسة اسرتاتيجيات واستخدام) 

 والتسويف )،Ames, Archer, 1988( لقدرةا نقص إىل الفشل وعزو )،115ص ،2006

 مؤشرات األخطاء ويَعدون اخلارجية، للدافعية ومييلون )،111ص ،2012 ورفاقه، غزال، (أبو األكادميي

  الكفاءة. وعدم الفشل على
 فيها والنجاح األكادميية مهماته إجناز على قدرته بعدم يشعر الذي الطالب بأن القول ميكن وعليه 

 (التسويف بالقلق الشعور عليه يرتتب والذي األكادميية؛ مهماته إجناز ويؤجل الذاتية)، ليةالفاع تدين (

 املادة حجم جتاه قلقه عن ويعرب يفهمها، أن دون األفكار ويتقبل الصم التعلم على ويعتمد األكادميي)،

 ضعف وإمنا بذول،امل اجلهد ليس فشله عن املسؤول بأن ويعتقد سطحية)، دراسية (اسرتاتيجيات وتنظيمها
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 على املساعدة)؛ طلب (جتنب حيتاجها عندما األكادميية املساعدة يطلب وال تكيفي)، غري (عزو القدرة

 مرتفعة مستويات بإظهار يرغب الطلبة هؤالء بعض وأن سيما لديه. االختبار قلق مستوى يرتفع أن األرجح

 املنخفضة، قدراته إظهار يتجنب اآلخر وبعضهم م)،إقدا -أداء (توجه الغاية هلذه باملهمة وينهمك القدرة من

  جتنب). -أداء (توجه الغاية هلذه باملهمة وينهمك

 فسر قد جتنب)- توجه(أداء أن عن الدراسة نتائج كشفت فقد الثاين، السؤال بنتائج يتعلق وفيما

 جتنب)-(أداء توجه تعريف يف تأملنا وإذا إقدام).-(أداء بتوجه مقارنة االختبار قلق يف التباين من نسبة أكرب

-(أداء لتوجه القوية املسامهة يربر مما اخلوف؛ وهو بينهما مشرتك قاسم وجود لنا يتبني االختبار قلق وتعريف
 قلق تولد السلبية اآلخرين تقييمات من اخلوف أن يبدو إذ إقدام)، (أداء بتوجه مقارنة االختبار قلق يف جتنب)

  عليهم. التفوق يف الرغبة تولده مما أكثر اختبار

 ,Spielberger( سبيلبريجر ينظر حيث االختبار بقلق املتعلق النظري اإلطار إىل واستناداً 
 وموريس ليربت نظر ووجهة التقييم، من واخلوف لألنا ديد أنه على االختبار قلق إىل )1966

)Liebert& Morris, 1967( اهل يسمى والذي االختبار لقلق املعريف املكون حول)،(إىل ويشري م 

-(أداء توجهات بني موجبة عالقة تظهر أن أيضاً  منطقياً  يبدو الذات، ونقد الفشل نتائج يف الفرد تفكري
 -أداء ( توجه بني أقوى العالقة هذه تكون أن أيضاً  منطقياً  ويبدو االختبار، وقلق معاً  جتنب)-(أداء و إقدام)
 ,Elliot & McGregor( ومكجرجيور يوتال دراسة أكدته ما وهذا االختبار. وقلق جتنب)

 املسامهة أن يبدو تقدم ما على وبناءً  واهلم. جتنب)-(أداء توجه بني موجبة عالقة عن كشفت إذ )،1999

 لتوجه األكرب لإلسهام إضافياً  دعماً  يقدم ومما مربراً، أمرأ االختبار بقلق التنبؤ يف جتنب)-(أداء لتوجه األكرب

 النظر وجهة االختبار، قلق مقياس بناء أثناء باالعتبار األخذ مت أنه االختبار، بقلق التنبؤ يف جتنب)-(أداء

 Social االجتماعي باالزدراء يسمى ما تتضمن إذ االختبار. قلق قياس يف حداثة األكثر
Derogation Lowe & lee,2008، P231)( أثناء“ مثل: عبارات يف واملتمثل 

 فشلت إذا عين املدرس سيقوله ما حول خماوف تنتابين ”،“ الرسوب اتبتبع منشغالً  نفسي أجد االمتحان
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 العبارات هذه يف الفاحصة النظرة إن االمتحان". يف فشلت إذا والدي حمبة أفقد أن أخشى ،“ االمتحان يف

 الطلبة من األرجح على سيكون األفكار، هذه مثل عليه تسيطر الذي الطالب بأن االستنتاج عليها يرتتب

  جتنب).– (أداء توجه يتبنون الذين

 نتائج تناقضت فقد االختبار، بقلق التنبؤ يف إقدام)-(إتقان لتوجه الدالة باملسامهة يتعلق وفيما

 عن كشفت اليت )Lavasani&Weisani, 2013( وويساين الفساين دراسة نتائج مع احلالية الدراسة

 يسهم إتقان)-(أداء توجه واالستيعاب الفهم على كيزالرت  أن يبدو إذ إقدام).-(إتقان لتوجه سلبية مباشرة أثار

 تناولت قد دراستهما أن إىل ذلك يعزى وقد كاإلحصاء. خاصة مبساقات املتعلق االختبار قلق خفض يف

 العالقة أن يبدو هنا ومن عام. بشكل االختبار قلق احلالية الدراسة تناولت بينما اإلحصاء، مادة من القلق

 االختبار. قلق جتاهها يظهر اليت الدراسية املواد باختالف ختتلف قد األهداف توجهاتو  االختبار قلق بني

 وتوجهات خاصة مبساقات املتعلق االختبار قلق بني العالقة تتناول دراسات إلجراء احلاجة تظهر ولذا

  األهداف.
 مسامهة عدم وهي لالهتمام مثرية نتيجة ظهرت فقط والرابع الثالث السؤالني بنتائج يتعلق وفيما

 وتوجه إقدام)-(أداء توجه تفاعل على يدلل وهذا اإلناث. لدى االختبار بقلق التنبؤ يف إقدام)- (أداء توجه

 االختبار قلق يف جداً  كبري تأثري ذو جتنب)-(أداء توجه أن يبدو إذ اإلناث. لدى كبري بشكل جتنب)-(أداء

 السلبية اآلخرين تقييمات من اخلوف فإن آخر ومبعىن إقدام).-(أداء توجه أثر فيها ألغى لدرجة اإلناث لدى

 النمطية الصورة مع ينسجم بالطبع وهذا بالذكور. مقارنة اإلناث لدى عليهم التفوق يف الرغبة من أقوى

 واالعتمادية الضعف فكرة ترسخ إذ واإلناث، الذكور عن املرسومة ) (Gender Stereotype اجلندرية

 ,Davis &Palladino( الذكور لدى بالنفس والثقة واالستقاللية لقوةا فكرة وترسخ اإلناث، لدى
 لدى االختبار بقلق التنبؤ يف جتنب)– (أداء لتوجه القوية املسامهة وراء السبب يكون قد وهذا )،2004

 إذ الذكور، لدى االختبار بقلق التنبؤ يف جتنب)-(أداء وتوجه إقدام)-(أداء توجه من كل أسهم بينما اإلناث،

 لدى منهما أكثر الذكور لدى بارزتان مستان تقييمام من واخلوف عليهم والتفوق اآلخرين منافسة أن يبدو

  اإلناث.
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 اإلناث، لدى االختبار بقلق التنبؤ يف إقدام)-(إتقان توجه مسامهة فهي األخرى، املثرية النتيجة أما

 أن يبدو آخر ومبعىن االختبار. لقلق عرضالت ضد اإلناث حيصن ال إقدام)- (إتقان توجه أن إىل يشري وهذا

 من وقائياً  عامالً  تُعد بدورها واليت بالنفس، والثقة بالكفاءة اإلناث شعور من حيسن ال إقدام)-(إتقان توجه

 كالثقة املتغريات لبعض التوسطي الدور يف تبحث دراسات إلجراء املاسة احلاجة تظهر هنا ومن االختبار. قلق

  واإلناث. الذكور الطلبة لدى االختبار وقلق األهداف توجهات بني العالقة يف لذاتيةا والكفاءة بالنفس

  . مقترحات البحث14

  يلي. ما الباحث يقرتح احلالية الدراسة إليها توصلت اليت النتائج ضوء يف
 يتبنون الذين الطلبة لدى االختبار قلق مستوى خفض تستهدف تدريبية برامج تصميم ضرورة -14-1

 املتنبئ هو جتنب)-(أداء توجه أن كشفت الدراسة نتائج وأن سيما ال جتنب)،-(أداء توجه

 واإلناث. الذكور من كل ولدى ككل العينة أفراد لدى االختبار بقلق األقوى
 وأن سيما االختبار، قلق من يعانون الذين الطلبة لدى وتنميته الذات بتقدير االرتقاء ضرورة - -14-2

 تقدير كان وقد الذات، وتقدير االختبار قلق بني لبةسا عالقة عن كشفت الدراسة نتائج

 من كل ولدى ككل الدراسة عينة أفراد لدى االختبار بقلق إحصائياً  دال سليب متنبئ الذات

 واإلناث. الذكور
 مبساقات املتعلق االختبار وقلق األهداف توجهات بني العالقة يف تبحث دراسات إجراء -14-3

  حمددة. جامعية
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