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 الملخص

تهدف الدراسة الحالية لمعرفة مستوى قلق االختبار وأبعاده المختلفة لدى عينة من طلبة الكلية المهنية للعلوم البحرية 

وقد  بالخابورة بسلطنة عمان، وكذاك معرفة أي الجنسين أكثر قلقا على مقياس قلق االختبار واي مرحلة دراسية هي اكثر قلق،

. وتم استخدام ( من الذكور33( من االناث و )47( طالب وطالبة من طلبة الكلية منهم )80راسة الحالية من )تكونت عينة الد

المنهاج الوصفي التحليلي .ولجميع البيانات من عينة الدراسة تم استخدام مقياس قلق االختبار بعد التأكد من الصدق والثبات. 

مستوى قلق االختبار لدى طلبة الكلية جاء بدرجة متوسط حيث بلغ متوسط وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج هي ان 

( وكذلك ابعاد مقياس قلق االختبار جميعها كانت متوسطة حيث كانت على الترتيب في البعد 1.94قلق االختبار لدى العينة )

وق بين الذكور واالناث في مستوى ( . ولم تكن هنالك فر1.83( والبعد المعرفي )1.97( والبعد النفسي )2.043الفسيولوجي )

  قلق االختبار ولم تكن هناك فروق بين المستويات الدراسية المختلفة في قلق االختبار.

 

 قلق االختبار، الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة، طلبة الكلية ، المستوى الدراسي. الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

 This study aimed at addressing the level and various dimensions of test anxiety for a 

sample of Vocational College for Marine Sciences’ students in Al-Khaboura, Sultanate of Oman, 

as well as investigating which gender is more anxious using the test anxiety scale and which 

grade is more anxious. The study sample consisted of (80) male and female students from the 

college (47 females and 33 males). The descriptive analytical approach was applied in the study. 

For data collection from the study sample, the test anxiety scale was used after insuring its 

validity and reliability. The study results showed a moderate level of test anxiety among the 

students of the College; as the average of the sample of anxiety test achieved (1.94). The 

dimensions of test anxiety achieved an average level, as the physiological dimension scored 

(2.043), the psychological dimension scored (1.97), and the cognitive dimension scored (1.83) 

respectively. There were no differences between males and female with regard to the level of test 

anxiety, and there were no differences between the various academic grades with regard to test 

anxiety.  

 

Keywords: Test Anxiety, Vocational College for Marine Sciences in Al-Khaboura, College 

Students, Academic Grade. 

 

 المقدمة :

كاديمي لدى طلبة المؤسسات التعليمية هي العوامل النفسية أن من أكثر العوامل المؤثرة في مستوى التحصيل العلمي اال

 .االنخفاضفي االرتفاع او  كانالتحصيل  واتجاهفي تحديد مستوى  وحاسم لديهم، حيث ان تلك العوامل تلعب دور جدا مهم

هو عصر القلق  الحاليولقد وصف العديد من الباحثين والمهتمين بالبحث في مجاالت علم النفس المختلفة ، بان العصر 

لدى االنسان واصبح تحصيل الطالب  متزنةبمختلف مستوياته ، ولقد اهتم العلماء بالسلوكيات واالفعال المضطربة والغير 

ستواه وما يتحصل علية من دراجات في االختبارات وما يؤثر على تلك المستويات والدرجات هو الشغل الشاغل مالدراسي و

 (.2015النفس والتربية واالخص الباحثين في مجال علم النفس التربوي)نجيب، ت علمللباحثين في العديد من مجاال

 التيهو الغاية والهدف للعملية التعليمية ، وهو الذي يحدد نوعية المستقبل والحياة  العاليوحيث أن التحصيل العلمي 

 على المجتمع. بالتاليسوف يسلكها الفرد وما سوف ينعكس 
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ر يعتبر شكل من االشكال المتعددة والمختلفة لما يعرف بالمخاوف المرضية ، وعامل مهم وحاسم وبما ان قلق االختبا

والتشويش على عملية استقبال  التأثيرمن الممكن ان تعيق التحصيل العلمي للطلبة ، حيث ان القلق يعمل على  التيمن العوامل 

 (.2015تلف مستوياتها )نجيب،اكرة مخيؤثر على مختلف عمليات الذوفهم وحفظ واسترجاع المعلومات و

تبار يمثل جانبا من جوانب القلق العام الذي يتكون خالل موقف االختبارات ويعبر عن مشكلة نفسية حيث ان قلق االخ

خالل فترة االختبارات تظهر بصورة واضحة من خالل الخوف من عدم النجاح ، وان قلق  الطالبوانفعالية فردية يمر بها 

ومروا بها في الحياة او في  بيه بمواقف االختبارات يكونون قد عايشوهاؤثر فيه خبرات الطلبة السابقة في المواقف الشاالختبار ي

 (.2008مراحل تعليمية سابقة.)أبو عزب،

( " يمثل حالة نفسية أو ظاهرة انفعالية يمر فيها الطالب خالل االختبار وتنشأ 2006:2وقلق االختبار كما ذكر )مجممي،

 تخوفه من الفشل أو الرسوب فيه او تخوفه من عدم الحصول على نتيجة مرضية له ولتوقعات االخرين منه". عن

ولقد أدرك العلماء في مجال علم النفس منذ الخمسينات من القرن المنصرم أهمية العالقة القائمة بين القلق والتعلم، حيث 

أقل بكثير من مستوى قدراتهم المعرفية والعقلية الفعلية في بعض كشفت كثير من نتائج الدراسات ان بعض الطلبة ينجزون 

 Test Anxietyالمواقف التي تتسم بالضغط والتقويم مثل مواقف االختبارات واطلقوا على القلق في هذا الحالة بقلق االختبار 

االمتحانات والتقويم حيث يشعر  مواقف معينة مرتبطة بمواقف فيباعتباره يشير الى نوع من أنواع القلق العام والذي يظهر 

 (2003.)الضامن ،مما قد يؤثر بالتالي على مستوى تحصيلهم هذا المواقف بحالة من التوتر واالضطرابات فيالطلبة 

من أهم  ولقد صنف العلماء بين مختلف انواع القلق حيث اكد مجموعة من العلماء على أن القلق المتعلق باالمتحان يعتبر

، وان القلق المعدل او االيجابي يدفع بالطلبة نحو بذل جهود مضاعفة االكاديميت و العوامل المتصلة بالتحصيل وابرز االنفعاال

االرتفاع في مستوى التحصيل ، حيث أن القلق اذا ما زاد وارتفع عن القلق  وبالتاليوايجابية نحو اكتساب المعرفة والمعلومات 

بالتلميذ الى بذل  فالقلق المعتدل يدفعا خطيرا في وجه الطالب نحو التحصيل والتعلم عائق بالتاليالذي يدفع الى العمل اصبح 

جهود ايجابية في االستذكار واالستعداد لالمتحانات ، وحيث العكس من ذلك تماما فان القلق السلبي الزائد يؤدي الى التفكك 

باط ، كما ان في الجهة المقابلة انعدام القلق يؤدي الى المعرفي والشرود الذهني وتداخل المعلومات وبالتالي االرتباك واالح

 (.2007ضعف التحصيل)عبدالكريم ،

بموضوع الضبط والضغوط النفسية  وعالقته( هدفت الى التعرف على قلق االختبار 2016وفى دراسة قام بها )سالم،

عودية قد توصلت الى مجموعة من النتائج منها والتحصيل الدراسي لدى طالبات كلية التربية بجامعة حائل بالمملكة العربية الس

أن العالقة بين مستوى قلق االختبار والتحصيل الدراسي عالقة عكسية، حيث ان اذا ارتفع مستوى قلق االمتحان انخفض 

 مستويات التحصيل االكاديمي والعكس بالعكس.

بشكل خاص قد قاموا بعمل تصنيف لقلق  وان العلماء المهتمين بالبحث في موضوع القلق بشكل عام وقلق االختبارات

 االختبار وتوصلوا الى نوعين من القلق هما:
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مساعد ودافع للطالب لالجتهاد والدراسة  تأثيرقلق االختبار الميسر : حيث ان هذا النوع من القلق يكون معتدل وايجابي وله  -1

ستعداد االيجابي لالختبارات وييسر تقديم االختبار يؤدي الى تحصيل علمي ودراسي مرتفع ويدفع الطالب الى اال وبالتالي

 .المريحةبالصورة االيجابية 

معيق وسلبي ومحبط ويوثر على االعصاب ويرفع من  تأثيرقلق االختبار المعسر : حيث ان هذا النوع يكون مرتفع وله  -2

قف ويعرقل من استعداد الطالب وقدرة معدالت االنزعاج واالرتباك والخوف ويدفع باستجابات سلبية وغير مناسبة مع المو

ولهذا فان  بالطريقة السليمة، االختبارات االستعداد لالختبارات ويعرقل اداءوامكانياته على االجتهاد والفهم والتذكر ويشغله عن 

يات في الكل لبةلطالب وعلى القائمين على شؤون الطومدمر ل مؤذيهذا الصنف من قلق االختبار الزائد والمرتفع قلق 

 (.2015مات ظهوره.)خليفة وعمروني،خفض هذا القلق والتقليل من عال والجامعات العمل على

 

 اساسين وهما : مكونينويشر العلماء المهتمين بدراسة هذا المجال بان قلق االختبار يحتوى على 

ثل فقدان المكانة االجتماعية واالسرية حيث ينشغل الفرد بالتفكير في تبعات الفشل واالخفاق في االختبار مالمكون المعرفي :  -1

 والتقدير واالحترام وهذا يمثل سمة القلق.

المكون االنفعالي: حيث ينشغل الفرد بالضيق والتوتر والهلع والخوف من االختبارات باإلضافة الى ما يصاحب ذلك من  -2

 (.2002عالمات فسيولوجية وهذا ما يمكن ان يسمي بحالة القلق.)رضوان،

على وجود قلق  االستداللمن خاللها يمكن  والتيتظهر على الطلبة  التياك العديد من العالمات واالعراض وان هن

االمتحان لديهم منها على سبيل المثال : صعوبة كبيرة في التركيز وفى االستذكار واالستعداد لالمتحانات ، وصعوبات في تذكر 

بعض العالمات الفسيولوجية الدالة على قلق االمتحان منها التعرق الكثير المعلومات بالصورة الصحيحة ، وكذلك تظهر عليهم 

  (Ramos,2019)وظاهرة العرق من االبطين واالهتزاز في اليدين وااللم في المعدة والصدع الغير مبرر

جهاز ال باضطرابات لإلصابةواالختالل في ضربات القلب وفى الحاالت المتطورة من قلق االمتحان يتعرض الطلبة  

       (Kamel,2018) الهضمي

تؤدي الى ظهور قلق االختبار السلبي عندي التلميذ منها ما هو متعلق بالتلميذ  التيوهناك العديد من االسباب والدوافع 

 الظروف االقتصادية واالجتماعية.وفى ذاته ومنها ما هو يتعلق بالبيئة المحيطة بالتلميذ والمجتمع واالحوال االسرية و

بدراسة الهدف منها الكشف عن مجموعة من االسباب المؤدية الى قلق االختبار وتوصلت   (Yazici,2017) قامحيث 

المجتمع والتجارب العاطفية السابقة لدى الطالب  فيالدراسة الى ان االنظمة التعليمية والثقافة والمنظومة القيمية للتعليم السائدة 

 تبارات عند الطالب كلها أسباب تؤدي الى ظهور قلق االختبار السلبي.تقدات السابقة حول االخعواالفكار والم

تساهم في حدوث قلق االختبار نقص الرغبة في النجاح ووجود مشكالت في تعلم المعلومات أو  التي كذلك ومن االسباب

بالنفس واالتجاهات  وقت االختبار والتمركز حول الذات ونقص الثقة استدعائهاتنظيمها أو مراجعتها قبل االمتحان أو 

   (.2000زهران،والمعتقدات السالبة من الطلبة والمدرسين واولياء االمور نحو االختبارات)
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العوامل المساندة خاللها الى التوصل الى مجموعة من ( دراسة هدفة من 2012وفى ذات السياق اجرت )سايحي،

مجموعة من االسباب منها ما يتعلق بالطالب مثل راسة الى ة عند الطلبة وتوصلت الدلظهور أعراض قلق االختبارات الدراسي

جتماعي ومن العوامل ما ونوعية شخصية الطالب ومستوى الذكاء والفهم والنوع االاالستذكار  فياالساليب المستخدمة العادات و

االجتماعية السائدة ضاع ة االسرة الطالب ، وكذلك االووالمستوى االجتماعي والحالة المادية االقتصادي باألسرةهو مرتبط 

 . وايضا منها ما يتعلق بالمؤسسة التعليمية واالنظمة التربوية

االجراءات العلمية والتوجيهية واالرشادية لتخفيض قلق  مجموعة منيقترح بعض االخصائيين النفسيين انه هنالك  و

 االختبارات.

يات المعرفية ونموذج التعلم االجتماعي واالشتراط تستند الى اصول ومبادي النظر التيوتعتبر االجراءات واالساليب 

الكالسيكي واالجرائي من أفضل االساليب واكثرها شيوعا للتخفيف من قلق االمتحان والتقليل من اثارة الضارة أذا تعتمد تلك 

على تغير االفكار  االمتحان بالتدريج وكذلك العمل تجاهاالساليب على االسترخاء والتهدئة والتقليل من الحساسية المفرطة 

 (.2012تكون عند الطلبة القلقين )الزغلول، وطالفحة، والمحاميد التيالالعقالنية  

يمكن من خاللها التقلقل من قلق االختبار  التي( أشار الى مجموعة واسعة من االساليب 2008وفى دراسة )أبو عزب،

وتنمية شعور االمن والثقة  على اساليب حل المشاكل، يةوتدريب للمعلوماتتطوير قدرة الطالب على الفهم الصحيح  ومنها،

الحديث االيجابي الى الذات وتقليل الحساسية التدريجي من الخوف من  بالنفس لدي التلميذ والتدريب المنهجي على االسترخاء،

 ت االختبار.تشجيع التعبير عن االنفعاالت والتخلص من العادات الدراسية السيئة والتدريب على مهارا االختبار،

 

 دراسة سابقة

( بدراسة قلق االختبار لدى طلبة الصف التاسع االساسي في مدراس محافظة شمال الشرقية 2019قام الصوافي )

وخلصت الدراسة الى مجموعة من  2019-2018( طالب وطالبة للعام الدراسي 400بسلطنة عمان وتكونت عينة الدراسة من )

 لدى عينة الدراسة كان متوسطا وعدم وجود فروق في مستوى القلق بين الذكور واالناث.النتائج منها ان قلق االختبار 

( بدراسة للتعرف على مستويات قلق االمتحان لدى عينة من طلبة ثانوية تعليمية محافظة نجران 2018بينما قام اليامي )

( طالب وطالبة تم اختيارهم 600نة الدراسة من )في المملكة العربية السعودية وسبل التغلب على القلق لدى الطلبة، تكونت عي

ن درجة قلق االختبار لدى عينة الدراسة بلغت أهمها أمن  النتائجمجموعة من  ة العشوائية ، وتوصلت الدراسة اليبالطريق

وجود  الى( وكان بدرجة متوسطة ، وكذلك كشفت نتائج الدراسة %62،96( وبلغ الوزن النسبي لمستوى القلق )5( من )3,14)

 فروق في مستوى القلق بين الذكور واالناث لصالح االناث.

 

 

 



 
 

6 
 

بدراسة هدفت الى الكشف عن مستوى قلق االختبار لدى  (Aliakbari & Gheitasi,2017)وفى ايران قام كال من

الب وطالبة من ( ط400طلبة المدارس الثانوية في ايران وفقا لمتغير النوع االجتماعي والتخصص الدراسي وبلغ حجم العينة )

( من الطلبة لديهم مستوى فوق %60راسة الى مجموعة من النتائج منها ان )دالمدارس الثانوية بوالية ايالم ، وقد توصلت ال

  المتوسط في مقياس قلق االختبار وعدم وجود فروق بين الذكور واالناث في قلق االختبار.

مستوى قلق االختبار لدى طالب المدراس الثانوية  الى التعرف على  (Gursoy & Arman,2016)وهدفت دراسة

( من %60,9( من طالب الصف التاسع و )%39.1( طالب وطالبة بواقع )138تركيا وتكونت عينة الدراسة من ) فيالمهنية 

سة بان راق االختبار، كما اظهرت نتائج الدطالب الصف العاشر واظهرت نتائج الدراسة بان الطلبة لديهم مستوى متوسط من قل

الطلبة الذكور اقل قلق من االناث وكشفت الدراسة بان طالب الصف التاسع اكثر قلق من طالب الصف العاشر ، ووفقا لتصور 

طول  –تقنيات االختبار المستخدمة  –مواقف المعلم والمراقب  –: زمن االختبار  كالتاليالعينة فان اسباب قلق االختبار كانت 

 االختبار وبيئة االختباراالختبار ووضوح تعليمات 

االختبار لدى طلبة كلية التربية بجامعة  ( الى التعرف على مستوى قلق2016)وهدفت دراسة كال من على و عبدالرحيم 

، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها ان قلق ( طالب وطالبة 100بخت الرضا  في السودان وقد بلغ حجم العينة )

الدراسة مرتفع وكذلك من النتائج عدم وجود فروق في مستوى قلق االختبار تعزي لمتغير النوع االجتماعي  االختبار لدى عينة

 بين الذكور واالناث.

( بدراسة للبحث حول اساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بقلق االختبار وبلغت عينة الدراسة 2016وقام الرواشدة )

فظة الكرك في المملكة االردنية واظهرت نتائج الدراسة ان مستوى القلق لدى عينة ( طالب وطالبة من طلبة مدراس محا220)

الدراسة كانت متوسط كما اظهرت النتائج ايضا وجود فروق داله احصائيا في مستوى قلق االمتحان لدى عينة الدراسة تعزي 

 للنوع االجتماعي ولصالح الذكور.

هدفت الى  كما لإلنجازكشف عن العالقة بين قلق االختبار والدافعية ( بدراسة لل2014وقام كال من نعيمة ومنصور )

( طالبا وطالبة من طلبة 120الكشف عن الفروق بين كل من الذكور واالناث والتخصص العلمي واالدبي وبلغت عينة الدراسة )

ود عالقة بين الدافعية وقلق االختبار مرحلة التعليم الثانوي بمدينة ورقلة الجزائرية ، وتوصلت الدراسة الى نتائج منها عدم وج

وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى قلق االختبار لدى طلبة عينة الدراسة تبعا لمتغير النوع االجتماعي 

 .والتخصص

على طلبة كال من القرية والمدينة  تأثيره( بدراسة هدفت الى معرفة مستوي قلق االختبار ومدي 2013وقام السلمي)

( طالب والمدينة 60( طالب من طلبة المرحلة الثانوية موزعين بين القرية )120وتكونت عينة الدراسة من )ة المكرمة بمك

( طالب وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها وجود فروق ذات داللة احصائيا بين طالب الريف وطالب الحضر 60)

وجود فروق في مستويات القلق بين المستويات الدراسة لصالح المستوى لصالح طالب القرية في درجات قلق االختبار وكذلك 

 األدنى ووجود عالقة ارتباطية سلبية بين مستوى القلق من االختبار والتحصيل الدراسي لدي عينة الدراسة.
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قلق ( بدراسة هدفت الى التعرف على اثر بعض المتغيرات النفسية والديمغرافية على مستوي 2008وقام أبو عزب )

العامة ( طالب وطالبة من مدراس الثانوية 542زة بفلسطين، وبغلت حجم العينة )طلبة الثانوية العامة بمحافظات غ االختبار لدي

زة، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها وجود فروق في مستوى قلق االختبار لدي بفرعيها العلمي واالدبي بغ

لنوع االجتماعي ولصالح االناث، عدم وجود فروق في مستوى قلق االختبار تعزي لمتغير عينة الدراسة تعزي لمتغير ا

 التخصص الدراسي.

( بدراسة قلق االختبار لدى طلبة الثانوية العامة في محافظة الخليل الفلسطينية ، وقد تكونت عينة 2004وقام شاهين )

( من عينة الدراسة اظهروا %57.6لعامة وخلصت النتائج الى ان )( طالبا وطالبة من طلبة شهادة الثانوية ا330الدراسة من )

( %7.5( والذين لديهم مستوى منخفض من القلق كانوا يمثلون )%34.9قلق مرتفع ، اما الذين كانت لديهم القلق متوسط بلغ )

االختبار لدى النوع  فقط من عينة الدراسة ، كما توصلت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات قلق

 االجتماعي ولصالح االناث.

 

 مشكلة الدراسة

مراحلهم الدراسية المختلفة، وقد يعتبر القلق من االختبار ظاهرة او حالة انفعالية يمر بها مجموعة من الطلبة خالل 

ختبار وعدم الحصول على من ردود الفعل النفسية المدمرة نتيجة لتوقع الفشل في اال ة واسعةمجموع مع تزامن تلك الظاهرت

 الدرجات المطلوبة للنجاح او التفوق. ويؤدي قلق االختبار المعسر الى تدني المستوى الدراسي .

قد يسببها قلق االختبار على المسيرة الدراسية للطالب حيث  التيجدا  السيئةوقد اشارات العديد من الدراسة الى االثار 

 Furmark(2002) ل الدراسي كما في دراسةالتحصي مستوى ان القلق يوثر سلبا على

تلعب االختبارات دورا هاما وخطير في حياة الطلبة وهي اهم االساليب المستخدمة للتقييم الضرورية اال انها قد ترتبط  و

د بتحديد ببعض العوامل والتي تجعل منها مشكلة مخيفة ومقلقة جدا للطلبة ويتخذ قلق االختبار أهمية خاصة وذلك الرتباطه الشدي

 مصير الطالب ومستقبلة الدراسي والعملي واالجتماعي ومكانته االجتماعية .

منها لديهم الكثير من التغيرات سؤا على المستوى الشخصي او  العاليالتعليمية وخاصة  المؤسساتوبما ان طلبة 

 هؤالءفاهيم واثار نفسية فان تعرض الم فيسلوب الحياة الجديد وما يصاحب ذلك من تغيرات أاالجتماعي والبيئة المحيطة و

الطلبة وتؤثر عليهم بصورة  هؤالء تواجهقد  التيقلق االختبار من اكثر المشاكل  يعتبركبر وحيث أالطلبة لمشاكل نفسية يكون 

 العملية التعليمة فيسلبية ومحبطة وعلى مستقبلهم بطريقة غير مالئمة مع ما يبذل من جهود من كافة االطراف المشاركة 

لهذا كان من المهم دراسة هؤالء الطلبة وما يواجهون من صعوبات ومشاكل بهدف اكتشافها ووضع ما يناسبها من  والتربوية

 .تصورات وحلول

 

 



 
 

8 
 

وأن طلبة الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة ليسوا بمنأى عن تلك المعضلة بل ان هؤالء الطلبة عليهم الكثير من  

والنفسية والتي قد تولد لديهم حالة من قلق االختبار ، وحيث ان هوال الطلبة لم يحضوا بدراسات مشكلتهم الضغوطات الدراسية 

 : التاليالسؤال الرئيسي  فيولهذا يمكن تلخيص مشكلة الدراسة الحالية  من قبل لهدف وضع حلول مناسبة لها، 

ة بالخابورة وهل للجنس والمستوى الدراسي عالقة مع ة للعلوم البحريمهنيما مستوى قلق االختبار لدي طلبة الكلية ال

 ؟قلق االختبارمستوى 

 

 أسئلة الدراسة

 ما مستوى قلق االختبار لدى عينة من طلبة الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة بسلطنة عمان؟ -1

ى قلق االختبار لدي طلبة الكلية مستو فيأنثي(  –متغير النوع االجتماعي ) ذكر لهل توجد فروق دالة احصائيا تعزي  -2

 المهنية للعلوم البحرية بالخابورة بسلطنة عمان؟

سنة ثالثة( في مستوى قلق االختبار  –سنة ثانية  –متغير المستوى الدراسي ) سنة اولى لهل توجد فروق دالة احصائيا تعزي -3

 لدي طلبة الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة بسلطنة عمان؟

 

 داف الدراسةأه

 التعرف الى مستوى قلق االختبار لدى طلبة الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة بسلطنة عمان. -1

التعرف هل لمتغير النوع االجتماعي اثر على مستوى قلق االختبار لدى طلبة الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة بسلطنة  -2

 عمان.

توى الدراسي اثر على مستوى قلق االختبار لدي طلبة الكلية المهنية للعوم البحرية بالخابورة بسلطنة التعرف هل لمتغير المس -3

 عمان.

 

 أهمية الدراسة

 يمكن النظر االهمية الدراسة الحالية من خالل النقاط التالية:

ع قلق االختبار والذي يؤثر بصورة تنبع اهمية الدراسة من اهمية الموضوع نفسة والذي تناولته الدراسة الحالية وهو موضو -1

 سلبية على مسيرة الطالب الدراسية .

تنبع االهمية كذلك من أهمية المجتمع الذي تمت دراسته وهم طلبة الكلية المهنية للعلوم البحرية وهي احدى الكلية  -2

 المتخصصة في مجال العلوم البحرية.
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فيما تسفر عنها من نتائج تساعد المسؤولين فى الكلية على التعرف على  كذلك تنبع اهمية الدراسة في الناحية التطبيقية -3

مستوى قلق االختبار لدى عينة الدراسة وذلك لوضع البرامج االرشادية التي تساعد الطلبة على التفوق واالندماج االيجابية في 

 ي الى التقليل من مستويات قلق االختبار.الوسط والبيئة التعليمية وتطوير اليات وضع االختبارات وطرق تنفيذها والذي يؤد

 

 مصطلحات الدراسة

تكون مترافقة  التيقلق االختبار : وهو عبارة عن مجموعة متنوعة من االستجابات السلوكية والمعرفية والجسدية والعاطفية  -1

 sarisu)المماثلة. التقييميةو المواقف االختبار ا فيالعواقب، او االخفاقات السلبية المحتملة حدوث  فيمع االختبار بشان التفكير 

& Buyukkarci,2018). ( الى انه االستجابات النفسية والفسيولوجية التي يربطها الفرد بخبرات 2003ويعرفه الضامن ")

االمتحان ، فهو عبارة عن حالة خاصة من القلق العام الذي يتميز بالشعور العالي بالوعي بالذات مع االحساس باليأس الذي 

  (. 2003:221يظهر غالبا في االنجاز المنخفض لالمتحان وفى كل المهام المعرفية واالكاديمية بصفة عامة")الضامن،

ويعرف الباحث قلق االختبار في هذا الدراسة : بانه الدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس قلق االختبار المستخدم في 

 الدراسة الحالية.

وم البحرية بالخابورة : هي كلية حكومية في سلطنة عمان متخصصة في تدريس مجموعة من التخصصات الكلية المهنية للعل -2

 ية ولمدة ثالث سنوات.لالبحرية والمالحية وتمنح شهادة الدبلوم المهني وتكون الدراسة متاحة للجنسين في الك

 

 محددات الدراسة

 م.2020-2019الل الفصل الدراسي الثاني من العام االكاديمي داه الدراسة الحالية خأالحدود الزمانية : تم تطبيق  -1

 سلطنة عمان . –الحدود المكانية: الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة  -2

 الحدود االدائية : مقياس قلق االختبار. -3
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 الطريقة واجراءات الدراسة

 

 متغيرات الدراسة 

سنة ثانية  –من المتغيرات وهي : قلق االختبار ، المستوى الدراسي ) سنة اولى  الدراسة الحالية على مجموعة اشتملت

 .أنثي( –سنه ثالثة ( النوع االجتماعي ) ذكر  –

 

 منهج الدراسة 

معرفة مستوى  فيالدراسة الحالية نظرا لمالئمته لهدف الدراسة المتمثل  فياستخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

 على ذلك . تأثيري عينة الدراسة وهل للنوع االجتماعي والسنة الدراسية قلق االختبار لد

 

 مجتمع الدراسة :

 – 2019الكلية خالل الفصل الدراسي الثاني من العام االكاديمي  فيتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المسجلين 

 البة.( ط169( طالبا و )130( طالب وطالبة ، منهم )299م والبالغ عددهم ) 2020

 

 ( يوضح أعداد طلبة الكلية )المجتمع(1جدول رقم )

 المجموع عدد االناث عدد الذكور الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة

 299 169 130 عدد الطلبة

 %100 %56.5 %43.5 النسبة

 

 عينة الدراسة :

( طالب 80)كور واالناث حيث بلغت العينة طالب الكلية الذ لدراسة بالطريقة العشوائية من بيناختار الباحث عينة ا

 ( من الذكور.33( من االناث و )47وطالبة من طلبة الكلية منهم )

 

 ( يبن توزيع افراد العينة حسب النوع االجتماعي والمستوي الدراسي2جدول رقم )

 النسبة المجموع المستوي الثالث المستوي الثاني المستوى االول المتغير

 %41.25 33 16 5 12 ذكر 

 %58.75 47 14 16 17 أنثي

 %100 80 30 21 29 المجموع
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( ، بينما بلغ %58.75( من مجموع افراد العينة وذلك بنسبة) 47من الجدول السابق يتضح بان االناث بلغ عددهن )

 (.%41.25( من مجموع افراد العينة وذلك بنسبة )33الذكور )

 في العينةسب نسبة كل مستوي ( يبن توزيع أفراد العينة ح3جدول رقم )

 المجموع المستوى الثالث المستوي الثاني المستوي االول المستوي

 88 30 21 29 المجموع

 %100 %37.5 %26.25 %36.25 النسبة

 

( بنسبة 30من الجدول السابق يتضح بان عدد افراد العينة من المستوى الدراسي الثالث هم االكثر حيث بلغ عددهم )

( والمستوى %36.25( وبنسبة )29ستوى الدراسي االول حيث بلغ عددهم )من افراد العينة وتلهم افراد العينة من ال( م37.5%)

 (.%26.25( وبنسبة )21الثاني بلغ اعدد افارد العينة )

 

 اداة الدراسة 

 

 مقياس قلق االختبار 

فقرة ، وتكون المقياس من ثالثة أبعاد ،  (20( وتكون المقياس من )2016تم استخدام مقياس قلق االختبار للمصاروة )

( فقرات ، والبعد المعرفي ويتكون 6( فقرات ، البعد الفيسيولوجي والذي يتكون من )7وهي : البعد النفسي والذي يتكون من )

 ( فقرات.7من )

 ( توزيع عبارات مقياس قلق االختبار4جدول رقم )

 اإلجمالي أرقام الفقرات البعد م

 فقرات 7 7-6-5-4-3-2-1 يالبعد النفس 1

 فقرات 6 13-12-11-10-9-8 البعد الفسيولوجي 2

 فقرات 7 20-19-18-17-16-15-14 البعد المعرفي 3
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  :صدق مقياس قلق االختبار وثباته

 تم حساب معامل صدق المقياس بطريقتين هما : استخدام صدق المحكمين عن طريق عرض المقياس على مجموعة من

الصورة  في( فقرة كانت 24، حيث تم حذف أربع فقرات من أصل ) علم النفس والقياس والتقويم  في متخصصينال األساتذة

 ( فقرة.20المقياس يتكون من ) أصبحاالولية للمقياس وبذلك 

أما الطريقة الثانية ، فتم التحقق من صدق المقياس عن طريق صدق البناء بحساب االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة 

( ، حيث 40الكلية على البعد الذي تنتمي اليه تلك الفقرة من ابعاد المقياس، وذلك بعد التطبيق على عينة استطالعية كان عددها )

 ( .0.782( و )0.541تراوحت قيم االرتباط بين)

بلغت قيمة ( يوم. و14وقد تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقتين هما االختبار واعادة اختبار بفاصل زمني مدته )

 (.0.75وبلغت قيمة معامل الثبات الكلية ) كرو نباخ( والثانية باستخدام معامل معادلة الفا 0.78االرتباط الكلية )

 

 تصحيح المقياس

ثالثي يتضمن البدائل  ليكرتتم تصميم المقياس على أن يجيب المفحوصين من أفراد العينة على كل عبارة حسب سلم 

(، بحيث كلما ارتفعت 60-20(. وبهذا تتراوح الدرجة الكية للمقياس بين )1، نادرا =  2رجات ، أحيانا = د3التالية ) غالبا = 

 مستوى قلق االختبار لدي أفراد عينة الدراسة. ارتفاعالعالمة كان ذلك مؤشرا على 

 

 صدق مقياس قلق االختبار في الدراسة الحالية:

( طالب 30الدراسة تم توزيع المقياس على عينة استطالعية مكونة من ) للتحقق من ثبات مقياس ثبات مقياس الدراسة :

من طلبة الكلية من الذكور واالناث ومن مختلف المستويات. من خارج العينة االساسية وتم حساب معامل االتساق الداخلي )الفا 

 كرونباخ( للتأكد من ثبات االتساق الداخلي وكانت النتائج وفقا للجدول التالي: 

 

 ( معامالت ثبات اداة الدراسة5ول رقم )جد

 معامل ثبات الفاكرونباخ عدد العبارات  البعد م

 0.550 7 البعد النفسي 1

 0.644 6 البعد الفسيولوجي 2

 0.422 7 البعد المعرفي 3

 0.705 20 الدرجة االجمالية لألداة 4
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( وذلك 0.705ثبات حيث بلغ معامل الثبات لألداة ككل )( الى ان ادلة الدراسة تتسم بال5تشير النتائج في الجدول رقم )

( وهي قيم مقبولة الستخدام 0.422 – 0.644يدل على ثبات جيد للمقياس ، كما تراوحت قيم معامل الثبات ألبعاد األداة بين )

 المقياس واجراء الدراسة الحالية.

شير نتائج تحليل معامالت االرتباط الداخلي ان معظم ت صدق البناء الداخلي لفقرات المقياس مع الدرجة الكلة لكل مجال:

(. 0.01( ومعظمها ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )0.676 – 0.117قيم االرتباط موجبة حيث تراوحت بين  )

 – 0.314وبالنسبة للبعد االول البعد النفسي فقد تراوحت معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمجال ما بين )

( .أما المجال الثالث 0.307 -0.117( . وبالنسبة للمجال الثاني البعد الفسيولوجي فقد تراوحت معامالت االرتباط بين )0.676

(. وهذه النتيجة 0.511 – 0.376البعد المعرفي فقد تراوحت معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمجال ما بين )

الداخلي ألداة الدراسة وهو ما يؤكد ان اداة الدراسة تتمتع بصدق بناء داخلي مناسب، وان الفقرات ذات تشير الى صدق البناء 

 عالقة ارتباط داله احصائيا بالمجال الذي تنتمي اليه.

 

 المعالجات االحصائية للبيانات

باستخدام برنامج الحزم االحصائية  بناء على طبيعة الدراسة الحالية واالهداف التي تسعى الى تحقيقها ،تم تحليل البيانات

 ( واستخراج النتائج وفقا لألساليب االحصائية التالية:SPSSللعلوم االجتماعية )

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل ارتباط بيرسون ومعامل الفا  -

 يل التباين احادي االتجاه.كرونباخ واختبار )ت( لعينتين مستقلتين واختبار تحل

 كما تم استخدام معادلة المدي للحكم على مستوى قلق االختبار وفقا للمعيار التالى  -

 ( مستوى قلق ضعيف .1.66 – 1.00اوال: )

 ( مستوى قلق متوسط 2.33 – 1.67ثانيا : )

 ( مستوى قلق عالي.3.00 -2.34ثالثا : )
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 نتائج الدراسة ومناقشتها

 ما مستوى قلق االختبار لدى عينة من طلبة الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة بسلطنة عمان؟ الول:نتيجة السؤال ا

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة 

ثة وتم ترتبيها تنازليا حسب المتوسط الحسابي لكل بعد كما هو في حول مستوى قلق االختبار لديهم حسب ابعاد المقياس الثال

 الجدول التالي:

 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على مقياس قلق االختبار مرتبة تنازليا6جدول رقم )

 توى القلقمس ترتيب البعد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االبعاد رقم البعد

 متوسط 1 3.775 2.043 الفسيولوجي 2

 متوسط 2 0.360 1.97 النفسي 1

 متوسط 3 0.347 1.83 المعرفي 3

 متوسط - 1.278 1.94 المجموع الكلى لمقياس قلق االختبار

 

ن متوسط حيث ( أن مستوى قلق االختبار لدي طلبة الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة كا6يتبين من الجدول رقم )

 – 1.83(. وتروحت المتوسطات الحسابية لألبعاد بين )1.278(. وانحراف معياري )1.94بلغ المتوسط الحسابي للمقياس ككل )

 في( ومستوى متوسط من القلق . و 2.043متوسط حسابي حيث بلغ ) بأعلى(. فقد جاء بالترتيب االول البعد الفسيولوجي 2.043

المرتبة الثالثة  في( ومستوى متوسط من القلق كذلك . وجاء 1.97د النفسي بمتوسط حسابي بلغ )الترتيب الثاني كان البع

(. وان النتيجة الحالية التى توصلت اليها الدراسة حول هذا السؤال تتفق مع 1.83بمتوسط حسابي بلغ ) المعرفيواالخيرة البعد 

 Gursoy & Arman,(2016)( وكذلك دراسة 2016اشدة )( ودراسة الرو2018( و اليامي )2019دراسة كال من الصوافي)

 .Aliakbari & Gheitasi (2017)( ودراسة 2004( ودراسة شاهين )2016وتختلف مع نتائج دراسة على وعبدالرحيم )

في ويمكن ان تعزي هذا النتيجة ومستوى القلق المتوسط لدي طلبة الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة الى أن الطلبة 

( بان مجوعة االسباب 2015هذا المرحلة قد تحدد لهم مسارهم الدراسي والمسار المهني المستقبلي وقد كال من خليفة وعموري )

وبما ان الطلبة في الكلية المهنية عارفين مسارهم الوظيفي  قد توثر على مستويات القلق هو تحديد مسار ومهنة الطالب التي

 م بالتالي اكثر اطمئنان على مستقبلهم وبالتالي سوف يقل لديهم القلق من االختبارات.ونوعية المهنة المستقبلية فه

وان النظام  الى ان االنظمة التعليمة تساعد على التقليل او العكس من مستوى قلق االختبار Yazici(2017)وقد اشار  

ظيف تلك القدرات واالمكانيات لخدمتهم في مجال التعليمي المهني مصمم لمساعدة الطلبة في اكتشاف قدراتهم وامكانياتهم وتو

( الى ان شخصية 2012ولقد اشار سايحي ) الدراسة والتحصيل واختيار التخصص المتوافق مع تلك القدرات واالمكانيات.

الخابورة لديهم او العكس من ذلك وبما ان طلبة الكلية المهنية للعلوم البحرية ب تقليل قلق االختبار فيالطالب كذلك تلعب دور مهم 

 .  مستوى من االطمئنان الذاتي بسبب معرفة المسار المهني المستقبلي ينعكس ذلك بالتالي على شخصياتهم  ومستواهم الدراسي
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أنثي( في مستوى قلق االختبار لدي  –هل توجد فروق دالة احصائيا تعزي لمتغير النوع االجتماعي ) ذكر  نتيجة السؤال الثاني:

 لمهنية للعلوم البحرية بالخابورة بسلطنة عمان؟طلبة الكلية ا

لإلجابة على هذا السؤال ، فقد تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطات بين متوسطات التي 

لبة الكلية المعرفي ( لدى ط –الفسيولوجي  –أناث ( في مستوى قلق االختبار وأبعاده ) النفسي  –تعزي للنوع االجتماعي )ذكور 

 ( نتائج ذلك .7المهنية للعوم البحرية بالخابورة. و يوضح جدول رقم )

 

( نتائج اختبار)ت( لعينتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق في تقدير الطلبة ألبعاد قلق االختبار والتي تعزي 7جدول رقم )

 الختالف النوع االجتماعي

المتوسط  العدد النوع االجتماعي المتغيرات

 لحسابيا

االنحراف 

 المعياري

مستوى الداللة  قيمة )ت(

 االحصائية

 0.01 2.653- 0.34615 1.8485 33 ذكر البعد النفسي

 0.34822 2.0578 47 أنثى

 0.292 1.060- 0.32792 1.5101 33 ذكر البعد الفسيولوجي

 4.90426 2.4184 47 أنثي

 0.797 0.258 0.31817 1.8442 33 ذكر البعد المعرفي

 0.36991 1.8237 47 أنثى

 0.21 1.264- 0.23246 1.7342 33 ذكر المجموع الكلى

 1.64696 2.1 47 أنثي

 

 ( النقاط التالية :7يتبين من الجدول رقم )

( بين متوسطات استجابات طلبة الكلية المهنية للعوم 0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -

تعزي لمتغير  والتيالمعرفي ( اجماال  –الفسيولوجي  –حرية بالخابورة في أبعاد مقياس قلق االختبار ) النفسي الب

( وهي غير دالة احصائيا عند مستوى 1.264-الكلى للمقياس ) للمجموعالنوع االجتماعي ، حيث جاءت قيمة )ت(  

 (.0.05داللة )

( بين متوسطات استجابات طلبة الكلية المهنية للعلوم 0.05اللة )وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الد -

البحرية بالخابورة في البعد النفسي من ابعاد قلق االختبار تعزى لمتغير النوع االجتماعي ، حيث جاءت قيمة )ت( 

 (.0.05( وهي دالة احصائيا عند مستوى داللة )2.653-للبعد االول )

( بين متوسطات استجابات طلبة الكلية المهنية للعلوم 0.05ة عند مستوى الداللة )عدم وجود فروق ذات داللة احصائي -

البحرية بالخابورة في البعد الفسيولوجي من ابعاد مقياس قلق االختبار تعزي الختالف النوع االجتماعي ،حيث جاءت 

 (.0.05( وهي غير دالة احصائيا عند مستوى داللة )1.060-قيمة )ت( للبعد الثاني )
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( بين متوسطات استجابات طلبة الكلية المهنية للعوم 0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -

، حيث جاءت قيمة )ت( للبعد الثالث البعد المعرفي من أبعاد قلق االختبار تعزى لمتغير النوع االجتماعي  فيالبحرية 

 (.0.05لة )( ، وهي غير دالة احصائيا عند مستوى دال0.258)

 

( بين الذكور واالناث 0.05( عدم وجود فروف ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )7تبين من خالل الجدول رقم )

في مستوى قلق االختبار لدى طلبة الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة وتتفق هذا النتيجة مع ما توصلت الية دراسة كال من 

( وكذلك دراسة نعيمة 2016ودراسة على وعبدالرحيم ) aliakbari & Ghari(2017) ( ودراسة2019الصوافي )

( وفى المقابل تختلف نتيجة الدراسة الحالية عن نتائج مجموعة من الدراسات السابقة والتي توصلت الى وجود 2014ومنصور)

( لصالح 2016االناث ودراسة الرواشدة) ( لصالح2018فروق بين الذكور واالناث في مستويات قلق االختبار كدراسة اليامي )

( والتي اكدوا على وجود فروق بين الذكور واالناث ولصالح 2004( وشاهين )2008الذكور وكذلك دراسة كال من أبو عزب )

 االناث.

( وعلى 2019ويمكن تفسير عدم وجود فروق بين الذكور واالناث في مستويات قلق االختبار كما اشار كال من الصوافي )

( وبعض الدراسات السابقة الى ان الطلبة وبشكل علم الذكور واالناث لديهم أهداف محددة وواضحة خالل 2016وعبدالرحيم )

فترة الدراسة كما ان الجنسين الذكور واالناث يدرسون نفس التخصص ونفس المنهاج ويخضعون لنفس االختبارات ونفس 

تقدم االختبارات في ظروف متشابهة للجنسين ذكور واناث ومعايير التقييم االساليب التقييمية ونفس االختبارات والفروض و

 موحدة لدى الجميع .

وهؤالء الطلبة في االساس متساوين في القدرات واالمكانيات الى حد بعيد وينتمون لنفس البيئة والمجتمع ويوجد توازن 

مستويات تفوق ما لدى الطلبة من قدرات وامكانيات بين قدراتهم والمتطلبات لديهم بحيث ال تصل المطالبات والتحديات ل

 ومهارات وكذلك تراعي التوزان الذي يدفع بالطلبة الى االجتهاد والتركيز على متطلبات البرنامج الدراسي بالكلية.

 

ثالثة( في  سنة –سنة ثانية  –هل توجد فروق دالة احصائيا تعزي لمتغير المستوى الدراسي ) سنة اولى  نتيجة السؤال الثالث :

 مستوى قلق االختبار لدي طلبة الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة بسلطنة عمان؟

للكشف  (One – way Anova)لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين احادي االتجاه 

المعرفي ( والتي  –الفسيولوجي  –عاده المختلفة )النفسي على داللة الفروق في استجابات الطلبة على مقياس قلق االختبار واب

  سنه ثالثة (. –سنة ثانية  –تعزى الختالف متغير المستوى الدراسي )سنه اولى 
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للكشف عن داللة الفروق في استجابات  (One – way ANOVA)( نتائج اختبار تحليل التباين احادي االتجاه 8جدول رقم )

 المعرفي( والتي تعزي الختالف متغير السنة الدراسية . -الفسيولوجي –مقياس قلق االختبار )النفسي الطلبة في ابعاد 

 مصادر التباين المتغيرات
مجموع 

 المربعات
 درجة الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

الداللة 

 االحصائية

 البعد النفسي

 0.273 1.319 0.17 2 0.34 بين المجموعات

   0.129 77 9.921 داخل المجموعات

    79 10.261 الكلى

 البعد الفسيولوجي

 0.297 1.232 17.451 2 34.903 بين المجموعات

   14.198 77 1090.916 داخل المجموعات

    79 1125.819 الكلى

 البعد المعرفي

 0.685 0.381 0.047 2 0.093 بين المجموعات

   0.123 77 9.448 داخل المجموعات

    79 9.542 الكلى

 المجموع الكلى

 0.268 1.34 2.172 2 4.344 بين المجموعات

   1.62 77 124.752 داخل المجموعات

    79 129.096 الكلى

 

 ( النقاط التالية 8الجدول رقم ) ويتبين من

ة للعلوم ( بين متوسطات استجابات الطلبة بالكلية المهني0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -

المعرفي( اجماال والتي تعزي الى اختالف  –الفسيولوجي  –البحرية بالخابورة في ابعاد مقياس قلق االختبار ) النفسي 

(. 1.34سنة ثالثة ( حيث جاءت قيمة )ف( للمجموع الكلى للمقياس ) –سنة ثانية  –المستوى الدراسي ) سنة اولى 

 (. 0.05لة )وهي قيمة غير دالة احصائيا عند مستوى دال

( بين متوسطات استجابة طلبة الكلية المهنية للعلوم 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -

البحرية بالخابورة في البعد )النفسي( في مقياس قلق االختبار تعزي الختالف السنة الدراسية ،حيث جاءت قيم )ف( 

 .(0.05ة احصائيا عند مستوى الداللة )( وهي قيمة غير دال1.319للبعد االول )

( بين متوسطات استجابات طلبة الكلية المهنية للعلوم 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -

البحرية بالخابورة في البعد الفسيولوجي في مقياس قلق االختبار تعزي الى اختالف السنة الدراسية ،حيث جاءت قيم 

 (.0.05( وهي قيمة غير داله احصائيا عند مستوى الداللة )1.232لثاني ))ف( للبعد ا

( بين متوسطات استجابات طلبة الكلية المهنية للعلوم 0.05ال توجد فروق ات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -

، حيث جاءت قيم )ف(  البحرية بالخابورة في البعد المعرفي في مقياس قلق االختبار تعزي الى اختالف السنة الدراسية

 (.0.05( وهي قيم غير دالة احصائيا عند مستوى الداللة )0.381للبعد الثالث )
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حيث ان توصلت الدراسة المذكور الى ان طلبة  Gursoy & Arman(2016)ولقد اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة 

وجود اختالف في  الدراسة الحالية توصلت الى عدم المرحلة المتدنية اكثر قلقا من االختبار من طلبة المرحلة المتقدمة و

 مستوى قلق االختبار في مقياس قلق االختبار وكذلك في ابعاد المقياس الثالثة البعد النفسي والبعد الفسيولوجي والبعد

دد طلية سنوات المعرفي ونفسر تلك النتيجة بان الطلبة في الكلية المهنية للعوم البحرية بالخابورة لديهم برنامج واضح ومح

الدراسة بالكلية حيث تم تقسيم وحدات الدراسة على السنوات الدراسية بالتساوي ومراعات الصعوبة والسهولة في تلك 

المواد والوحدات الدراسية بحيث ال يمكن القول بان سنة او مستوى دراسي هو اكثر صعوبة من المستويات االخر لذلك 

 م وجود فروق كبيرة ومؤثرة لمتغير السنة الدراسية في مستوى قلق االختبار.كانت استجابات الطلبة متقاربة بعد

 

  التوصيات 

 من خالل النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية يمكن الوصول الى مجموعة من التوصيات على النحو التالي:

الى االهتمام بالمسائل النفسية لدى خابورة الكلية المهنية للعلوم البحرية بال فيالقائمين على العلمية التعليمية  توجيه -

طلبة الكلية والعمل على التقليل من قلق االختبار لدى الطلبة بالقدر الممكن من اجل مساعدة الطلبة على تحسين 

 مستويات االنجاز والتحصيل االكاديمي.

ل بصورة ايجابية مع الطلبة الذين ضرورة االهتمام والعناية بمسائل توفير األخصائيين النفسيين القادرين على التعام -

 لديهم صعوبات ومشاكل نفسية والحد من االثار السلبية لقلق االختبار على الطلبة .

تصميم برامج إرشادية وتوعوية تستهدف جميع الطلبة ومن مختلف المستويات بهدف تحسين المفاهيم واالتجاهات  -

 لديهم حول االختبارات 

نفسية والتربوية على متغيرات مختلفة وفئات مختلفة بهدف الوصول الى افضل الحلول اجراء العديد من الدراسات ال -

 لمختلف ما يواجه قطاع التعليم من مشكالت.
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 المراجع 

 ( فعالية برنامج ارشادي مقترح لخفض قلق االختبار لدي طالب المرحلة الثانوية 2008أبو عزب، نائل أبراهيم .)

 غزة. )رسالة ماجستير غير منشورة ( الجامعة االسالمية غزة. بمحافظات
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