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 الدبلوم العالي بكلية الرتبية ظامعة الطائف لدى طالبات 

 

 بسيهة رشاد بو علي أبوعيش د.
 أستاذ مساعد بكسم علم الهفس  

 جامعة الطائف-كلية الرتبية  
 

 الدراسة: ملخص
 الجبمـػ شالبات لجى اإلحرائي القمق بيغ العالقة عمى التعخؼ الحالية الجراسة ىجفت    

 مادة في الجراسي وتحريميغ لمتعمع ودافعيتيغ الصائف، بجامعة التخبية كمية في العالي
 درجات متػسط بيغ إحرائية داللة ذات فخوؽ  وجػد عغ والكذف والسقاييذ، االختبارات

 مخحمة في التخرز نػع حدب الصالبات لجى لمتعمع والجافعية اإلحرائي القمق أبعاد
 كسا لمتعمع، الجافعية مقياس ببشاء الباحثة قامت الجراسة، أىجاؼ ولتحقيق البكالػريػس،

 عيشة عمى وتصبيقيسا اإلحراء قمق لقياس (9008) ىاشع أبػ الديج مقياس استخجمت
 التحميالت مغ عجد إجخاء تع الجراسة، أسئمة عغ ولإلجابة شالبة. (938) بمغت

 الباحثة تػصمت وقج ،t)-(test )ت( واختبار بيخسػف، ارتباط معامل وىي ،اإلحرائية
 التالية: الشتائج إلى

 كل وبيغ الدتة اإلحرائي القمق مقياس مكػنات بيغ سالبة دالة إرتباشية عالقة وجػد -
 -الصائف بجامعة التخبية بكمية الجبمـػ لصالبات الجراسي والتحريل لمتعمع الجافعية مغ

( بيغ الجافعية لمتعمع بسكػناتيا 0.09عالقة ارتباشية دالة مػجبة عشج مدتػى )وجػد 
لصالبات الجبمـػ في كمية التخبية بجامعة  الجاخمية والخارجية وبيغ التحريل الجراسي

  .الصائف
بيغ مجسػعتي الصالبات التخرز العمسي  إحرائية داللة ذات فخوؽ  وجػد -

 .لرالح شالبات التخرز األدبي يػس ألبعاد القمقوالتخرز األدبي بسخحمة البكالػر 
عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ دافعية لمتعمع لجى الصالبات وبيغ تخرريغ  -

  .في مخحمة البكالػريػس
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تفعيل دور اإلرشاد األكاديسي بسا يداىع في  الباحثة: أوصت سبق ما ضػء وفي     
ضخورة مخاعاة أساتحة  ،ت تجاه ىحا السقخرتخفيف حجة التػتخ التي تحسميا الصالبا

اإلحراء وشخؽ تجريديع لمفخوؽ الفخدية بيغ الصالبات وتقجيع السادة بذكل يتشاسب 
والقجرات السختمفة لجييع، وتػعية األساتحة بجور الجافعية في عسمية التحريل إلرشاد 

 مع.الصالبات إلى كيفية استغالؿ شاقاتيع واستثارة الجافعية لجييع لمتع
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 بسيهة رشاد بو على أبو عيشد. 

الكلل اإلحصائي وعالقته بالدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي لدى 
 الدبلوم العالي بكلية الرتبية ظامعة الطائف طالبات

 

 بسيهة رشاد بو علي أبوعيش د.
 أستاذ مساعد بكسم علم الهفس  

 جامعة الطائف-كلية الرتبية   

 مكدمة:
 واالقترادية الدياسية التشسية عمييا تتػقف التي العمـػ أىع مغ اليـػ اإلحراء عمع ُيعج       

 اإلحراء يقجميا التي بالشتائج كبخى  القخارات أو السذاريع مريخ يختيغ ما وكثيخا   والثقافية
 أف يسكغ التي السأمػنة الػسيمة دراسة أي في اإلحرائي األسمػب أف مَعيَّغ،كسا مجاؿ في

 الجراسة مغ السقرػد اليجؼ كاف سػاء تشفيحىا، ءورا مغ السخجػة األىجاؼ تحقيق تزسغ
 معيشة مذكمة لجراسة أو االقترادية أو االجتساعية الطػاىخ لبعس معيشة نػاح   عمى التعخؼ

 ليا. السشاسبة الحمػؿ ووضع متػقعة أو قائسة
اىتست الجوؿ في عالسشا السعاصخ بخمق كادر ذي خمفية عمسية متيشة متفيع لألساليب      

ائية السختمفة في التحميل بذكل يؤىمو لمسداىسة الفاعمة في عسمية تخصيط وتشفيح اإلحر
 جدءا   بػصفو الجامعات شمبة لسعطع إجباريا   مقخرا   السادة ىحه أصبحت لحا ،البخامج اإلنسائية

 البيانات وتػثيق  فيع مغ الصالب تسكيغ بيجؼ بيا، السمتحقيغ التخررية بخامجيع مغ
 ويتفاوت واألقػى، مشيا الجيج تسييد عمى والقجرة األخخى  األبحاث نتائج وقخاءة واضح بذكل
 السيارات إلى يفتقخوف  الحيغ الصمبة فإف لحا اإلحرائية، خمفيتيع في الجامعية الكميات شمبة

 بتمظ التحاقيع أثشاء مختفعا   قمقا   يبجوف  اإلحرائية السػضػعات لجراسة األساسية والستصمبات
 مغ يعانػف  الجامعة شالب أف )al.2010) et Onwuegbuzie ذيخت حيث السقخرات،
 ىحا ويستج األساسية بخامجيع في اإلحراء بسقخرات التحاؽ عشج القمق مغ عالية مدتػيات

 التخررية البخامج مغ تخخجيع يعخقل مسا اإلحرائية السقخرات دراسة في تخددىع إلى القمق
 (3Onwuegbuzie&Wilson,200) دراسة مثل الجراسات أشارت وقج بيا، السمتحقيغ

 حيث السقخرات تمظ في الصالب بتحريل اإلحراء قمق عالقة (Bell,2001) ودراسة
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 الجراسي والتحريل اإلحراء قمق مكػنات بيغ سمبية عالقة وجػد عمى الجراسات تمظ أشارت
 القمق ذوي  أقخانيع مغ أقل السختفع اإلحراء اختبار قمق ذوي  الصالب تحريل أف كسا

 ومشيا االختبار وقمق اإلنجاز دافعية بيغ العالقة خخى أ دراسات رصجت كسا السشخفس،
 الجراسي اإلنجاز دافعية بيغ سمبية عالقة وجػد عمى أكجت التي (9005 )مجسسي، دراسة

 والقمق.
 والجافعية اإلحرائي القمق بيغ العالقة عمى التعخؼ تحاوؿ الحالية الجراسة فإف ىشا ومغ     
 الصائف. بجامعة التخبية بكمية العالي ـػالجبم شالبات لجى والتحريل لمتعمع

 الدراسة: مشكلة
 الجبمـػ لبخنامج  اإللدامية السػاد أحج وىي والسقاييذ االختبارات مادة في اإلحراء يسثل    

 السادة مغ تحمخىغ ويثيخ الصالبات لجى متديجا   قمقا   الصائف بجامعة التخبية كمية في العالي
 العػامل أحج اإلحراء قمق  أف عمى الجراسات أوضحت وقج فييا، الفذل مغ وتخػفيغ

 يذيخ حيث اإلحرائية، والسعمػمات لألفكار الصمبة وتعمع فيع في السؤثخة الشفدية
 بيغ العالقة في وسيصا   عامال   يعتبخ اإلحراء قمق أف (،(Onwuegbuzie,2000أنػجبيد
 جية مغ االستحكار وعادات الحات، وفعالية ، االختبار وقمق اإلحراء في الدابقة الخبخات

 عمى الصالب قجرة يعػؽ  اإلحراء قمق واف ثانية، جية مغ اإلحراء في والتحريل
 محاوالت عشج الحاكخة عسميات فعالية مغ ويحج اإلحراء، تعمع مػاقف في والتخكيد االستقباؿ

 عمى ا  سمب ويؤثخ اإلحرائية السياـ صعػبة مغ يديج مسا ججيجة إحرائية معمػمات وتعمع فيع
 القمق تشاولت كثيخة دراسات التػجج الباحثة عمع حجود وفي اإلحراء، في التحريل

 الصالب. وتحريل لمتعمع بالجافعية وعالقتو اإلحرائي
 وعالقتو اإلحرائي القمق دراسة عمى تخكد دراسةالحالية فإف تقجـ ما ضػء وفي

 ىحه بشاء فإف تحجيجا   أكثخ رةوبرػ  السقخر ذلظ في وتحريميغ الصالبات لجى التعمع بجافعية
 التالية: األسئمة عمى اإلجابة االعتبار في أخح قج الجراسة
 لجى التعمع دافعية وبيغ اإلحرائي القمق أبعاد بيغ ارتباشيو عالقة تػجج ىل 

 الصائف؟ بجامعة التخبية كمية في العالي الجبمـػ شالبات
 لجى الجراسي التحريل وبيغ اإلحرائي القمق أبعاد بيغ ارتباشيو عالقة تػجج ىل 

 الصائف؟ بجامعة التخبية كمية في العالي الجبمـػ شالبات
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 شالبات لجى الجراسي التحريل وبيغ التعمع دافعية بيغ ارتباشيو عالقة تػجج ىل 
 الصائف؟ بجامعة التخبية كمية في العالي الجبمـػ

 بجامعة التخبية كمية في العالي الجبمـػ شالبات لجى اإلحرائي القمق يختمف ىل 
 البكالػريػس؟ مخحمة في األكاديسية الجراسة تخرز نػع باختالؼ الصائف

 بجامعة التخبية كمية في العالي الجبمـػ شالبات لجى التعمع دافعية تختمف ىل 
 البكالػريػس؟ مخحمة في األكاديسية الجراسة تخرز نػع باختالؼ الصائف

 الدراسة: أهداف
 التخبية كمية في العالي الجبمـػ شالبات لجى اإلحرائي مقالق بيغ العالقة عغ الكذف -9

 لمتعمع. ودافعتيغ الصائف بجامعة
 التخبية كمية في العالي الجبمـػ شالبات لجى اإلحرائي القمق بيغ العالقة عغ الكذف -9

 . الجراسي وتحريميغ الصائف بجامعة
 التخبية كمية في ليالعا الجبمـػ شالبات لجى لمتعمع الجافعية بيغ العالقة عغ الكذف -3

 . الجراسي وتحريميغ الصائف بجامعة
 العالي الجبمـػ شالبات لجى لمتعمع والجافعية اإلحرائي القمق كاف إذا ما عمى التعخؼ -5

 األكاديسية الجراسة نػع التخرز باختالؼ تختمف الصائف بجامعة في التخبية كمية في
 البكالػريػس؟ مخحمة في

 الدراسة: أهمية
 لجى والتحريل والجافعية اإلحرائي القمق بيغ العالقة واقع عغ ميسة معمػمات تقجيع  -9

بسا يداىع في تػجيو أنطار الباحثيغ إلى إجخاء دراسات أخخى في ىحا  الصالبات
 السجاؿ.

يتػقع أف تػفخ نتائج ىحه الجراسة تغحية راجعة لمسذخفيغ األكاديسييغ والسيتسيغ بسجاؿ  -9
الشفدي لتقجيع بخامج إرشادية لمصالب ومداعجتيع لتخصي مذاعخ اإلرشاد والتػجيو 

 التػتخ الشاتجة عغ التعامل مع السػاقف اإلحرائية السختمفة.
 والتحريل كالجافعية الستغيخات وبعس اإلحرائي القمق بيغ العالقة عمى الزػء تدميط -3

 .مسا لع تتشاوليا الجراسات األخخى إال برػرة جدئية أو محجودة والتخرز
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 الدراسة: صطلحاتم
 :Statistical Anxiety القلق اإلحرائي     
ُيعخؼ قمق اإلحراء بأنو الذعػر بالتػتخ واالندعاج والعربية عشج مػاجية مقخر     

أىع مطاىخ و اإلحراء أو القياـ ببعس لتحميالت اإلحرائية أو تفديخ البيانات اإلحرائية. 
الجراسة واالختبار، والخػؼ مغ شمب السداعجة، القمق: قمق تفديخ البيانات، وقمق حجخة 

والخػؼ مغ أساتحة اإلحراء، ونقز الكفاءة اإلحرائية، وانخفاض مدتػى مفيـػ الحات 
(، وفي إشار ىحه الجراسة يذيخ ىحه السرصمح إلى  (Onwuegbuzie,2004الحدابية.

 الجرجة التي تحرل عمييا الصالبة في مقياس القمق اإلحرائي السدتخجـ.
 :الجافعية

( بأنيا: حالة داخمية عشج الستعمع تجفعو إلى االنتباه لمسػقف 9007غباري) يعخفيا     
التعميسي، واإلقباؿ عميو بشذاط مػجو واالستسخار فيو حتى يتحقق التعمع. وتحجده الباحثة 

 إجخائيا  في ىحا البحث بالجرجة التي تحرل عمييا في مقياس دافعية التعمع.
 Academic Achievement الجراسي:التحريل 

تعخفو مػسػعة عمع الشفذ والتحميل الشفدي"بأنو بمػغ مدتػى كفاءة في الجراسة سػاء       
في السجرسة أو الجامعة، وتحجيج ذلظ باختبارات التحريل السقششة أو تقجيخات السجرسيغ، أو 

 (983، ص9005االثشيغ معا " )العبيجي، 
ؼ بأنو: الجرجة التي تحرل عمييا الصالبة االختبار الشيائي في مقخر أما إجخائيا  فُيعخ      

 االختبارات والسقاييذ.
 حدود البحث:

أجخيت ىحه الجراسة عمى شالبات الجبمـػ العالي بكمية التخبية بجامعة الصائف خالؿ      
الجافعية ىػ، وتع استخجاـ مقياس 9535ىػ/ 9534الفرل الجراسي الثاني مغ العاـ الجراسي

 ـ(.9008لمتعمع مغ إعجاد الباحثة، ومقياس القمق اإلحرائي إعجاد أبػىاشع )
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 اإلطار الهظري:
    القلق:    

لمقمق في عمع الشفذ الحجيث أىسية بارزة فيػ أحج السفاىيع السيسة في عمع نفذ األمخاض  
شتى، كسا انو الشفدية، والعخض السذتخؾ في االضصخابات الشفدية بل في أمخاض عزػية 

 الدسة السسيدة لمعجيج مغ االضصخابات الدمػكية.
ـ( إلى أف القمق يسثل شاقة شعػرية والشعػرية لالنجازات 9878ويذيخ عبج الخحيع) 

األكاديسية التي تتيح تحقيق الفخد ألىجافو، وقج يكػف عائقا  لمعسميات األكاديسية في ضػء 
 حجتو ومدتػياتو.

القمق في الطخوؼ الصبيعية يعج مرجرا  مغ مرادر ـ( أف 9877ويخى كساؿ ) 
الجافعية، إذ يػجو الدمػؾ نحػ ىجؼ معيغ، ويعج في ىحه الحالة قمقا  ايجابيا فيػ بحلظ عامل 

 مشذط يجفع الفخد نحػ البشاء.
ويتحجد القمق في مدتػييغ: السدتػى السشخفس والحي تحجث مغ خاللو حالة التشبيو 

الحداسية لألحجاث الخارجية وفي ىحا السدتػى تدداد قجرتو عمى  العاـ لمفخد وتختفع لجيو
مقاومة الخصخ، أما في السدتػى السختفع مغ القمق، يحجث ضعف وتذتت لفكخ الفخد ويربح 

 ـ(.9883عاجدا  عغ االستجابات التمقائية)عثساف، 
 القلق اإلحرائي:

 :مفههمه   
مقخر  ر بالتػتخ واالندعاج عشج مػاجيةىػ حالة مغ العربية والخػؼ واإلحباط والذعػ     

اإلحراء، أو القياـ بعسل تحميالت إحرائية أو جسع ومعالجة وتفديخ البيانات إحرائي ا 
ومغ مطاىخه قمق تفديخ البيانات، وقمق حجخة الجراسة واالختبار، والخػؼ مغ شمب 

ض مدتػى السداعجة، والخػؼ مغ أساتحة اإلحراء، ونقز الكفاءة اإلحرائية، وانخفا
مفيـػ الحات الحدابية. وتحجده الباحثة إجخائيا في ىحا البحث بالجرجة التي يحرل عمييا 

 (. (Onwuegbuzie,2004الصالب أو الصالبة في مقياس القمق اإلحرائي السدتخجـ
( أف قمق اإلحراء يطيخ أثشاء أداء الستعمع السياـ  Zeidner,1991وأوضح )    

اإلحرائية السختمفة، أو عشجما يػاجو محتػى ججيج افقج يعاني مغ االضصخاب، والتػتخ، 
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والتفكيخ غيخ السشطع، أو عجـ القجرة عمى أداء العسميات اإلحرائية مثل الجسع أو معالجة 
 (.398قف عسمية ججيجة )أو تفديخ البيانات اإلحرائية أو تصبيقيا في مػا

 مكهنات القلق اإلحرائي:
 ( قمق اإلحراء إلى نػعيغ ىسا:Bessant,1997,841صشف بيدشت )    

ويعشيخػؼ الصالب مغ عجـ Statistic LearningAnxietyقمق تعمع اإلحراء  -9
مقجرتيع عمى فيع اإلحراء داخل حجخات الجراسة , والخػؼ مغ التعامل مع أساتحة 

 البجء في تعمع اإلحراء ألوؿ مخة.اإلحراء , أو 
ويختبط باستعجاد وتفكيخ الجارسيغ  Statistic Test Anxietyقمق االختبار اإلحرائي  -9

( أف تفكيخ الصالب (Bessant,1997في اختبار اإلحراء ونتائجيع فييا، وتخى بيدشت
ـ في الشجاح أو الفذل وما يتبعو مغ عػاقب يتجاخل مع قجرتو عمى استخجاع واستخجا

 السعمػمات التي يعخفيا في السػاقف االختبارية.
،نسػذجا  يخياف فيو (Onwuegbuzie&Wilson,2003,195)وقجـ أنػجبيد وويمدػف     

 وجهد أربعة مكهنات عامة لقلق اإلحراء وهي على الشحه التالي:
، ويقرج بو قمق الصالب أثشاء أدائو لمعسميات InstrumentAnxietyقمق األداة:  (1

اإلحرائية باستخجاـ اآللة الحاسبة أو الكسبيػتخ، فالصالب ذوو قمق األداة السختفع 
غيخ متػافقيغ مع الخياضيات أو ميارات استخجاـ الكسبيػتخ في إجخاء األساليب 

 اإلحرائية، ويذسل مفيـػ الحات الحدابي، وقمق العسميات اإلحرائية.
السختفع مغ الريغ ويتزح في الخػؼ ،ContentAnxiety قمق السحتػى: (2

واألشكاؿ اإلحرائية، وعجـ القجرة عمى تشفيح اإلجخاءات اإلحرائية، والخػؼ مغ 
السرصمحات السختبصة باإلحراء، والمغة واالفتخاضات والسفاىيع السدتخجمة في 
اإلحراء، والصالب ذو السدتػى السختفع في قمق السحتػى يججوف صعػبة كبيخة 

وتكػيغ ومعالجة السعمػمات اإلحرائية، ويذسل ىحا في التكيف مع أساليب تشاوؿ 
السكػف الخػؼ مغ المغة اإلحرائية، والخػؼ مغ تصبيق السعخفة اإلحرائية، 

 والفائجة السجركة لإلحراء، وقمق االستخجاع.
، ويتزح في السدتػيات السختفعة Interpersonal Anxietyالقمق البيشذخري: (3

السداعجة مغ زمالء آخخيغ أو أساتحة  مغ القمق عشجما يفكخ الصالب في شمب
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اإلحراء، وىؤالء الصالب يخفقػف في اإلجابة عغ أسئمة اإلحراء، ويخجعػف ذلظ 
 إلى عجـ تعاوف الدمالء والسعمسيغ معيع ومداعجتيع في فيع العسميات اإلحرائية.

، ويخجع إلى الخػؼ مغ التقييع الدالب، مثل Failure Anxietyقمق اإلخفاؽ: (4
حي يحجث لمصالب عشج السحاكخة لالمتحاف أو أخح اختبار في اإلحراء، أو القمق ال

ا داخل حجخة الجراسة،  واجبات إحرائية، وال يحقق ىؤالء الصالب مدتػى مختفع 
 ويذسل القمق السختبط باالستحكار وقمق االختبار والجرجات.

عمى  )Bell(1998,634,, وجيسذ (Cruise&etal,1985)ويتفق كخوز وآخخوف 
 جػد ستة مكػنات لقمق اإلحراء وىي:و 

،وتعشي اإلدراؾ الحاتي لمكفاءة  Worth of Statisticsضعف الكفاءة اإلحرائية: (9
الذخرية أو السقجرة الذخرية ألىسية اإلحراء، حيث إف أصحاب الجرجات 
السختفعة عمى ىحا السكػف يعانػف مغ قمق محتػى اإلحراء، ويترفػف بعجـ 

مبي نحػ اإلحراء، أيزا  يخافػف مغ الفذل عشج مػاجية التػافق، واالتجاه الد
محتػى اإلحراء، وكحلظ عجـ القجرة عمى إجخاء التحميالت اإلحرائية، ونقز 

 مدتػى الكفاءة الحاتية في اإلحراء.
، ويتزح في عجـ القجرة عمى تفديخ Interpretation Anxietyقمق التفديخ: (9

اإلحرائي السشاسب، واالندعاج مغ الحقائق الشتائج اإلحرائية، واتخاذ القخار 
اإلحرائية، وتذيخ الجرجات السختفعة عمى ىحا السكػف إلى وجػد صعػبات في 
استخجاـ األساليب اإلحرائية السشاسبة، وعجـ القجرة عمى قبػؿ أو رفس الفخض 

 الرفخي، وتفديخ ما يجور مغ أحجاث يػمية إحرائي ا.
،ويشقدع ىحا السكػف إلى Test and ClassAnxietyقمق حجخة الجراسةواالختبار: (3

نػعيغ، األوؿ: قمق حجخة الجراسة وىػ مختبط بػجػد الصالب في حجخة الجراسة 
وتشاولو لمسعمػمات اإلحرائية، والسػاضبة في حزػر دروس اإلحراء والثاني: 
خاص بقمق االختبار اإلحرائي، ويتزح في خػؼ الصالب مغ أخح اختبار في 

ـ قجرتو عمى التخكيد أثشاء االختبار، وتعشى الجرجات السختفعة عمى اإلحراء، وعج
ىحا السكػف تجشب الصالب لسحتػى اإلحراء، وعجـ اختياره ليحا السقخر، وعجـ 

 القجرة عمى العسل واإلنجاز العقمي فيو.
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ويعشى القجرة ،Computation Self-Conceptانخفاض مفيـػ الحات الحدابي: (5
لخياضية، ويطيخ في القمق مغ العج الخياضي، والخػؼ مغ عمى إنجاز السذكالت ا

التعامل مع األرقاـ، ويخجع ذلظ إلى ضعف إدراؾ الصالب لحاتو وقجراتو األكاديسية 
السختبصة بفيع ومعالجة البيانات إحرائي ا، فيي تخجع بالجرجة األولى إلى قجرة 

ؼ الشطخ عغ الصالب وثقتو في نفدو أثشاء إنجاز السذكالت الخياضية، برخ 
اتجاىو نحػىا، ويترف أصحاب الجرجات السختفعة عمى ىحا السكػف بعجـ 
امتالكيع عقال  إحرائي ا، كسا يستمكػف مذاعخا  سمبية وعجـ تػافق أو تكيف مع 

 اإلحراء.
ويتزح في القمق مغ  ،Fear of Asking Helpالخػؼ مغ شمب السداعجة: (4

ة عمى ىحا السكػف يترف بالقمق شمب السداعجة، فالذخز ذو الجرجات السختفع
عشج شمب السداعجة سػاء مغ زميل آخخ متفػؽ أو معمع اإلحراء لسداعجتو في 
فيع معاني بعس السعمػمات اإلحرائية أو حل السذكالت اإلحرائية، أو تفديخ 

 الشتائج اإلحرائية.
ويعشى عجـ    Fear ofStatistics Teachersالخػؼ مغ أساتحة اإلحراء: (5

مى التعامل مع أساتحة اإلحراء، وإدراؾ الصالب ألساتحة اإلحراء عمى القجرة ع
أنيع شيء مخيف، حيث يشطخ أصحاب الجرجات السختفعة عمى ىحا السكػف إلى 
أستاذ اإلحراء بأنو يشقرو القجرة عمى التعامل أو التفاعل وتكػيغ عالقات 

ائس ا يخاؼ اجتساعية إيجابية مع الصالب، وعجـ فيسيع أو حل مذكالتيع، ود
 الصالب مغ تػجيو األسئمة إلييع.

ويالحظ مغ عخض الشساذج الدابقة حػؿ مكػنات قمق اإلحراء وجػد اتفاؽ إلى 
حج كبيخ بيغ الباحثيغ حػؿ ىحه السكػنات إال أف البعس جسعيا في مكػنات 

 رئيدة والبعس اآلخخ وضع ىحه السكػنات برػرة تفريمية. 
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 مفههم الجافعية:
ىي الصاقة الكامشة في الكائغ الحي التي تجفعو ليدمظ سمػكا  معيشا  في العالع       

الخارجي، وىحه الصاقة ىي التي تخسع لمكائغ الحي أىجافو وغاياتو لتحقيق أحدغ تكيف 
 مسكغ مع بيئتو الخارجية.

ؾ الدمػؾ فالجافع عسمية داخمية تػجو نذاط الفخد نحػ ىجؼ في بيئتو، فيي حالة داخمية تحخ 
 .وتػجيو، وإف أي نذاط يقـػ بو الفخد ال يبجأ أو ال يدتسخ دوف وجػد دافع

 دافعية التعلم:
ىي حالة داخمية تحث الستعمع عمى الدعي بأي وسيمة ليستمظ األدوات والسػاد التي       

 ،9005تعسل عمى إيجاد بيئة تحقق لو التكيف والدعادة وتجشبو الػقػع في الفذل )قصامي،
 (.933ص
(، عمى أنيا البحث عغ نذاشات تعميسية ذات معشى مع 9007بيشسا يعخفيا غباري)      

، مفيـػ الجافعية لتفديخ الجرجة التي Brophyاقل شاقة لالستفادة مشيا، ويدتخجـ بخوفي 
 (. 9007يقـػ عشجىا الصمبة باستثسار انتباىيع ومجيػدىع في السػقف الرفي)جبخ 

الجافعية مغ الشاحية الدمػكية عمى أنيا الحالة الجاخمية أو  أفقة إلى وتذيخ التعاريف الداب
الخارجية لمستعمع، التي تحخؾ سمػكو وأداءه وتعسل عمى استسخاره وتػجيو نيػ اليجؼ أو 
الغاية.أما مغ الشاحية السعخفية، فيي حالة داخمية تحخؾ أفكار ومعارؼ الستعمع وبشاه السعخفية 

تمح عميو عمى مػاصمة واستسخار األداء لمػصػؿ إلى حالة التػازف ووعيو وانتباىو، حيث 
السعخفي والشفدي. وأما مغ الشاحية اإلندانية، فيي حالة استثارة داخمية تحخؾ الستعمع 

 .الستغالؿ أقرى شاقتو في أي مػقف تعميسي ييجؼ إلى إشباع رغباتو وتحقيق ذاتو
 ترشيف الجافعية:

 تهجج عجة ترشيفات مشها:    
الجافعية الجاخمية: فيي التي يكػف مرجرىا الستعمع نفدو، حيث يقجـ عمى التعمع مجفػعا  
بخغبة داخمية إلرضاء ذاتو، وسعيا  وراء الذعػر بستعة التعمع وكدب السيارات التي يحبيا 

 ويسيل إلييا لسا ليا مغ أىسية بالشدبة لو.
لسعمع، أو إدارة السجرسة، أو أولياء الجافعية الخارجية: ىي التي يكػف مرجرىا خارجيا  كا

األمػر، أو األقخاف. فقج يقبل الستعمع عمى التعمع إرضاء لمسعمسيغ أو الػالجيغ أو إدارة 
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السجرسة وكدب حبيع وتذجعييع وتقجيخىع إلنجازاتو أو الحرػؿ عمى تذجيع مادي أو 
بجونو مغ إعجاب معشػي مشيع كسا يسكغ أف يكػف األقخاف مرجرا  ليحه الجافعية فيسا ي

 بدميميع.
 وظائف دافعية التعلم:

 للجافعية وظائف عجة مشها:   
إذ يعسل الجافع عمى تشذيط الفخد وتحخيظ القػة االنفعالية في داخمو لمتفاعل مع  :التشذيط

 مػقف معيغ والقياـ بأداء وسمػؾ محجد.
تجابة لشػع مغ السثيخات، : يقـػ الجافع عمى تػجيو القػة االنفعالية داخل الفخد لالسالتهجيه

 وبالتالي تػجيو الدمػؾ نحػ اليجؼ السخصط 
 لو دوف غيخه مغ األىجاؼ.

 : وىػ السحخؾ لمدمػؾ الفخدي في إشباع الخغبات.التعزيز
 فالجافع يعسل عمى استسخا الدمػؾ مغ أجل تحقيق التعمع السخاد تعمسو. صيانة الدمػؾ:

 عشاصر دافعية التعلم:
 عشاصخ تذيخ إلى دافعية التعمع لجى الستعمع ومغ ىحه العشاصخ:ىشاؾ عجة     
حب االستصالع: يبحث األفخاد دائسا  عغ خبخات ججيجة يدتستعػف بتعمسيا، ويذعخوف  -

بالخضا عشج تصػيخ ميارتيع وكفايتيع الحاتية، إف السيسة األساسية لمتعمع ىي تخبية حب 
 افع لمتعمع. االستصالع عشج الصمبة واستخجاـ االستصالع كج

الكفاية الحاتية: وىػ اعتقاد الفخد ألف بإمكانو تشفيح ميسات محجدة، أو الػصػؿ إلى  -
أىجاؼ معيشة، ويسكغ تصبيق ىحا السفيـػ عمى الصالب الحيغ لجييع شظ في قجراتيع 

 وليدت لجييع دافعية لمتعمع؟
سا  مغ خالؿ االتجاه: ويسثل اتجاه الصالب نحػ التعمع خاصية داخمية واليطيخ دائ -

الدمػؾ، فالدمػؾ االيجابي لجى الصالب قج يطيخ بػجػد السعمع وال يطيخ في األوقات 
 األخخى.

، بأنيا الذعػر بشقز شيء معيغ وتختمف الحاجات Murphالحاجة: ويعخفيا مػرفي  -
، إلى:الحاجات الفديػلػجية، Maslowمغ فخد آلخخ، وتتجرج الحاجات عشج مػسمػ
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الحاجة إلى الحب واالنتساء، والحاجة إلى تقجيخ الحات، والحاجة إلى الحاجة إلى األمغ، 
 تحقيق الحات.

الكفاية: وتختبط بذكل كبيخ مع الكفاية الحاتية حيث يذعخ الفخد بالدعادة عشج إنجازه  -
 (9007لمسيسات بشجاح.)غباري،

 عالقة الجافعية بالتحريل الجراسي:
خد نحػ ىجؼ في بيئتو، فيي حالة داخمية تحخؾ الجافع عسمية داخمية تػجو نذاط الف      

الدمػؾ وتػجيو، وإف أي نذاط يقـػ بو الفخد ال يبجأ أو ال يدتسخ دوف وجػد دافع، وليذ مغ 
الثابت أف نجج كل الستعمسيغ )الصالب( مجفػعيغ بجرجة عالية أو متداوية، وىحا ما يجب أف 

غبػف دائسا  أف يججوا الصالب ميتسا  يعخفو اآلباء والسخبػف في السيجاف التخبػي حيث يخ 
بالجراسة ويسيل إلييا ويعتبخونو شيئا  ىاما  يجب أف يقـػ بو الصالب. وفي مثل ىحه الشطخة مغ 
السعمسيغ تجاه الصالب ما يجعل الصالب يذعخ باإلحباط أو عجـ الخضا عغ السجرسة لجرجة 

عل االىتساـ بالجوافع والتعخؼ عمييا وىحا ما ج أنو يخيج أف يتخكيا نيائيا  وال يكسل تعميسو،
 .وكيفية استثارتيا ميسة ججا  إلنجاح العسمية التعميسية

 التحريل الجراسي:
لقج تعجدت تعخيفات التحريل الجراسي مغ قبل السيتسيغ في دراستو وفيسا يمي عخض     

 ألىع ىحه التعخيفات:
( بأنو بمػغ مدتػى معيغ مغ الكفاءة في الجراسة سػاء في السجرسة 9005يعخفو دمحم )     

 أو الجامعة، وتحجد ذلظ اختبارات التحريل السقششة أو تقجيخات السجرسيغ أو االثشاف معا .
( بأنو الشتيجة التي يتحرل عمييا الصالب مغ خالؿ دراستو في 9005وعخفو خصاب )     

 909بقة. صالدشػات الدا
( بأف التحريل ىػ كل أداء يقـػ بو الصالب في السػضػعات 9007ويخى غخباوي)     

السجرسية السختمفة، والحي يسكغ إخزاعو لمقياس عغ شخيق درجات اختبار أو تقجيخات 
 السجرسيغ أو كمييسا.

ب ومغ خالؿ التعخيفات الدابقة يتزح أف التحريل الجراسي ىػ بسثابة عسمية اكتدا    
لمسعمػمات والسعارؼ السجرسية بصخيقة مشطسة ويدتجؿ عميو في ضػء استجابات الصالب 

 عسا تزسشتو االختبارات التحريمية.
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 العهامل السؤثرة في التحريل الجراسي:
 يسكغ تقديع العػامل السؤثخة في التحريل الجراسي إلى قدسيغ رئيديغ:    

ىع العػامل التي تخز الستعمع وأسختو ( أنيا أ 9884العػامل الذخرية: ويخى زيتػف )
 وشبيعة السجتسع الحي يعير فيو، ويسكغ تمخيريا فيسا يمي:

   ،العػامل الرحية والشفدية وتذسل: صحة الستعمع مغ الشاحية العزػية والشفدية
مدتػى قجراتو العقمية،ميػلو واتجاىاتو واستعجاداتو، ومدتػى الثقة بالحات لجيو، 

 دافعيتو لمتعمع.
  العػامل األسخية واالجتساعية وتذسل: مدتػى تعميع الػالجيغ، نػع العالقات

 األسخية، الحالة االقترادية لألسخة.
 العهامل التربهية: وأهم العهامل الستعلقة بالعسلية التعليسية، ويسكن تلخيرها فيسا يلي:

 ،عػامل تتعمق بالسادة الجراسية وتذسل: مجى صعػبة السادة، محتػى السادة 
 ومدتػى تشطيسيا.

  عػامل تتعمق بالسعمع وتذسل: شخائق التجريذ التي يدتخجميا، األنذصة التي يقـػ
 بيا، وسائل التقػيع التي يتبعيا،مخاعاتو لمفخوؽ الفخدية.

  عػامل تتعمق بالسجرسة وتذسل: إدارة السجرسة، اإلمكانات السجرسية مغ حيث حجع
 غيخىا. الفرػؿ، تػفخ الػسائل التعميسية والكتب

 الدراسات والبحوث السابكة:
 أواًل الجراسات والبحهث التي تشاولت القلق اإلحرائي:    
، دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى  (Biranbaum& Eylath,1994) ىبيخنبـػ وإليث     

االرتباشات بيغ قمق اإلحراء وكل مغ:التحريل، واالتجاىات نحػ اإلحراء، وميارات 
( مدجميغ لسقخر 47( شالبا  بقدع العمـػ التخبػية، مشيع )949استحكار اإلحراء لجى )

 ( مدجميغ لسقخر تسييجي في القياس الشفدي والتخبػي ،83تسييجي في مشاىج البحث،)
ويجرسػف اإلحراء كسقخر أساسي، وأسفخت الشتائج عغ: وجػد ارتباط سالب داؿ إحرائيا 
بيغ قمق اإلحراء وكل مغ االتجاه نحػ اإلحراء، والتحريل فيو، وميارات استحكار 

 اإلحراء.
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،العالقة بيغ قمق (Onwuegbuzie&Seamen,1995)وتشاوؿ بحث أنػجبيدو سيساف     
( دارسا  بسخحمة 95ريل في اإلحراء، وتكػنت العيشة مغ )االختبار اإلحرائي والتح

الجراسات العميا مسغ يجرسػف مقخر اإلحراء، ومغ أىع الشتائج وجػد ارتباط مػجب داؿ 
 إحرائيا  بيغ قمق اإلحراء والتحريل في اإلحراء.

،بجراسة االرتباشات بيغ قمق اإلحراء وتحريل (Stephen,1997)وقاـ ستيفغ       
( 96لجى شالب الجامعة، باستخجاـ مجخل ما وراء التحميل حيث تع إجخاء مدح ) اإلحراء

دراسة في ىحا السجاؿ وأشارت الشتائج إلى وجػد ارتباط مػجب داؿ إحرائيا بيغ قمق 
 اإلحراء وتحريل اإلحراء.

عالقة التأخخ األكاديسي بالقمق اإلحرائي  (Onwuegbuzie,2004 ونػنجبيد وبحثأ      
( شالب وشالبة شبق عمييع 934لجى شالب الجراسات العميا حيث تكػنت العيشة مغ )

ومقياس أسباب التأخخ األكاديسي وأضيخت الشتائج  STARSمقياس تقجيخ القمق اإلحرائي 
كتابة التقاريخ أف ندبة كبيخة مغ الصالب يخوف أف سبب تأخخىع األكاديسي ىػ اإلحراء و 

%( مغ التبايغ الكمى 65.5اإلحرائية حػؿ بحػثيع حيث أسيع القمق اإلحرائي بحػالي )
لمتأخخ األكاديسي، وكحلظ وجػد ارتباط مػجب بيغ أسباب التأخخ األكاديسي والقمق 

 اإلحرائي بسكػناتو السختمفة.
ع الستقجـ في ( بجراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى تأثيخ السشط9006وقاـ عثساف)      

اإلحراء، وفعالية الحات، والتفاعل بيشيسا عمى درجات كل مغ قمق اإلحراء والتحريل 
فيو، وبحث مدارات العالقة بيغ فعالية الحات وكل مغ : قمق اإلحراء والتحريل فيو ، 

( شالبا  وشالبة مغ السقيجيغ بالجبمـػ الخاصة في التخبية 954وتكػنت العيشة األساسية مغ) 
ية التخبية بجامعة الدقازيق وتع تقديسيع إلى مجسػعتيغ تجخيبية وضابصة وباستخجاـ بكم

تػصل الباحث إلى وجػد فخوؽ ذات  (t- test)تحميل التبايغ ذو الترسيع العاممي واختبار 
داللة إحرائية في قمق اإلحراء بيغ السجسػعة التجخيبية، والسجػعة الزابصة لرالح 

ظ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في تحريل اإلحراء لرالح السجسػعة الزابصة، وكحل
 شالب السجسػعة التجخيبية.

( دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى مطاىخ قمق اإلحراء لجى شمبة 9007وأجخى رياف )      
جامعة القجس السفتػحة والفخوؽ في السطاىخ وفقا لبعس الستغيخات ولتحقيق أىجاؼ الجراسة 
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( شالبا  وشالبة، وبيشت الشتائج وجػد 938داة الجراسة عمى عيشة مغ )قاـ الباحث بتصبيق أ
فخوؽ ذات داللة إحرائية في قمق اإلحراء تبعا  لستغيخات: التخرز ودرجات االختبار 
في مقخر اإلحراء، وعجد مخات الخسػب في السقخر في حيغ لع تكغ الفخوؽ دالة تبعا  

 ة.لستغيخات: الجشذ، والعسخ، والدشة الجراسي
( ىجفت إلى التعخؼ عمى البشاء العاممي لسقياس 9008وفي دراسة قاـ بيا أبػ ىاشع )     

القمق اإلحرائي لجى عيشتيغ " مرخية وسعػدية " مغ شالب الجراسات العميا وتكػنت العيشة 
( شالب 900( شالب وشالبة مغ السرخييغ ) 940( شالب ا وشالبة، مشيع ) 940مغ )

غ، شبق عمييع مقياس القمق اإلحرائي، وباستخجاـ معامل االرتباط وشالبة مغ الدعػديي
والتحميل العاممي االستكذافي والتحميل العاممي التػكيجي وتحميل التبايغ متعجد الستغيخات 
أضيخت الشتائج تذبع السكػنات األساسية لمقمق اإلحرائي لجى شالب وشالبات الجراسات 

يو كل مغ: قمق حجخة الجراسة واالختبار، وقمق التفديخ، العميا عمى عامميغ، األوؿ يتذبع عم
والخػؼ مغ شمب السداعجة اإلحرائية، ويتذبع عمى الثاني كل مغ: أىسية أو قيسة 
اإلحراء، ومفيـػ الحات الحدابي، والخػؼ مغ أساتحة اإلحراء أيزا أضيخت الشتائج عجـ 

الجشدية أو الجشذ أو مخحمة اختالؼ البشاء العاممي لسقياس القمق اإلحرائي باختالؼ 
 التعميع.

خرائز شالب الجامعة مغ خالؿ التخكيد عمى  (Bui & Alfaro,2011) ودرس     
، شبقت الجراسة عمى ) ( شالبا جامعيا، 905القمق اإلحرائي والسػاقف تجاه مادة العمـػ

الحي الحطػه وكاف الصالب األصغخ سشا أكثخ سمبية بذأف اآلثار الستختبة عمى العمع والتستع 
في تعمع العمع كسا بيشت نتائج الجراسة إلى انو ال تػجج فخوؽ كبيخة بيغ الجشديغ والسجسػعات 
. كسا أوضحت  العخقية األخخى حيث لع تختمف عغ القمق اإلحرائي والسػاقف تجاه العمـػ

حي الجراسة أف القمق اإلحرائي كاف يتشاسب تشاسبا عكديا مع السػاقف تجاه العمع، مسا يػ 
 بأف يجب تحديغ السػاقف تجاه العمـػ لتخفيف حجه القمق اإلحرائي بيغ الصالب. 

( العػامل السختبصة بالشجاح األكاديسي مغ  ,al etHsieh &Sullivan (2012,وتشاوؿ      
( شالبا 986خالؿ تقييع العالقات بيغ الستغيخات الشفدية واألكاديسية، وشبقت الجراسة عمى )

جامعية مع دورة الجبخ مرسسة لصالب اليشجسة استخجمت ىحه الجراسة نسحجة في  السخحمة ال
السعادلة الييكمية لمتحقيق في ما إذا كانت تتػسط العالقة بيغ قمق االمتحاف الخياضي 
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والجرجات الشيائية عغ شخيق التحكع الذخري وفاعمية الحات، اتجاه اليجؼ، واستخاتيجيات 
تػصمت الشتائج إلى دعع الشسػذج السقتخح الشطخي مغ البيانات، السػاجية، والتشطيع الحاتي. و 

 االىتساـ ببخامج التجخل مغ أجل تحديغ الشتائج األكاديسية بيغ الصالب.
( دراسة لمكذف عغ وجػد عالقة بيغ التفكيخ اإلحرائي 9099وأجخت القخشي)     

خ في كمية التخبية وميارتو األربع وبيغ القمق اإلحرائي لجى شالب وشالبات الساجدتي
بجامعة الباحة، وقامت الباحثة ببشاء اختبار ميارات التفكيخ اإلحرائي كسا استخجمت 

( لقياس قمق اإلحراء، وتػصمت الباحثة إلى وجػد عالقة 9008مقياس الديج أبػ ىاشع )
ه ارتباشيو سالبة بيغ التفكيخ اإلحرائي بجسيع مياراتو وأبعاد القمق اإلحرائي بجسيع أبعاد

لجى الصالب وإيجابية لجى الصالبات، ووجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث 
 لرالح الحكػر في جسيع أبعاد درجة القمق اإلحرائي ما عجا أىسية اإلحراء.

( بجراسة ىجفت إلى اختبار الفخوؽ في القمق اإلحرائي والفػارؽ 9095وقاـ الرالح )     
العسخية باإلضافة إلى الجشذ مغ عيشة مختارة مغ شالب وشالبات مقخر اإلحراء 
اجتساعي في كمية العمـػ االجتساعية، وتع استخجاـ قانػف تحميل معامل االرتباط السقشغ، 

الحكػر واإلناث ، وبيشت الجراسة إلى وجػد فخوقات جػىخية  لمفخوؽ بيغ (t-test)واختبار 
ذات داللة إحرائية بيغ كل معجالت القمق اإلحرائي وبيغ متغيخات الجشذ والعسخ كسا 
أشارت نتائج الجراسة بأف معجالت فئة اإلناث في اختبارات القمق اإلحرائي تتدع برػرة 

سشة في العسخ فسا فػؽ (يتدسػف  94يجيغ )مختفعة مغ فئة الحكػر كسا أف الصالب غيخ التقم
بسعجالت مختفعة في اختبارات القمق اإلحرائي عغ معجالت الصالب التقميجيغ والتي تتخاوح 

 سشة(.95-97أعسارىع بيغ )
 الجراسات والبحهث التي تشاولت الجافعية: ثانيًا:
ختبار والجافعية ( بجراسة ىجفت إلى معخفة العالقة بيغ قمق اال9000قامت الكخيجيذ )    

لإلنجاز والسدتػى االجتساعي واالقترادي لجى شالبات كمية التخبية إلعجاد معمسات السخحمة 
( شالبة، ومغ أدوات الجراسة 960االبتجائية بالخياض، وشبقت الباحثة الجراسة عمى عيشة )

قترادي، مقياس قمق االختبار ومقياس الجافعية لإلنجاز واستسارة السدتػى االجتساعي واال
وتػصمت الباحثة إلى وجػد عالقة ذات داللة إحرائية بيغ قمق االختبار والجافعية لإلنجاز 
لجى شالبات التخرز العمسي، وعجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ قمق االختبار 
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والجافعية لإلنجاز لجى الصالبات مشخفزي السدتػى االجتساعي واالقترادي ومختفعي 
 السدتػى نفدو.

، دراسة ىجفت الجراسة إلى استقراء أثخ قمق  (Zeidner,1991)وأجخى زيجنخ     
( شالب وشالبة ، مشيع 595االختبار في التحريل الجراسي لجى عيشة مغ السخاىقيغ مكػنة )

( 965( شالب في الرف الثامغ، و)995( شالب في الرف الدابع األساسي، و)997)
شبق الباحث مقياس االختبار لدارسػف، وقج تػصل  شالب في الرف التاسع األساسي، وقج

الباحث إلى نتيجة عامة مفادىا وجػد ارتباشا  سالبا   بيغ قمق االختبار والتحريل لجى الصمبة 
 في السدتػيات الرفية الثالث.

(، العالقة بيغ إنجازات الصالب  (Tavani&Losh,2003ودرس تافاني ولػش     
فعية والثقة في الشفذ لجى شمبة الجامعة عمى عيشة بمغت األكاديسية والتػقعات والجا

(، وكحلظ دراسة عالقة مدتػيات تعميع الػالجيغ عمى إنجازات الصالب، ووجج أف 5099)
ىشاؾ عالقة إيجابية كبيخة متبادلة بيغ كافة الستغيخات وأف ىحه الستغيخات تعتبخ جسيعيا ىامة 

 إلنجازات الصالب األكاديسية .
(العالقة بيغ دافعية اإلنجاز وقمق االختبار وأثخىا في التحريل 9005ؿ ىػاش)وتشاو      

في مادة المغة االنجميدية لجى شمبة السخحمة األساسية والثانػية في محافطة السفخؽ، وتألفت 
( شالب وشالبة، واستخجـ الباحث في دراستو مقياس دافعية اإلنجاز 970عيشة الجراسة مغ )

ر ومقياس التحريل ،لقج أضيخت الشتائج أنو يختمف مدتػى تحريل ومقياس قمق االختبا
الصمبة في مبحث المغة اإلنجميدية باختالؼ مدتػى دافعيتيع، واليختمف الصمبة في دافعيتيع 
لإلنجاز باختالؼ مدتػياتيع الرفي، بيشسا يختمف الصمبة في قمق االختبار باختالؼ 

 مدتػياتيع الرفية.
(، دراسة ىجفت إلى معخفة شبيعة اإلنجاز الجراسي وقمق 9005وأجخى مجسسي )      

االختبار في بعس الستغيخات األكاديسية )كالتحريل الجراسي، والتخرز، والفخقة 
شالبا  في  354الجراسية(، وقاـ بتصبيق مقياس الجافعية، وقمق االختبار عمى عيشة مكػنة مغ 

سالبة دالة إحرائيا بيغ دافعية اإلنجاز  جامعة جازاف،وقج تػصل إلى وجػد عالقة ارتباشيو
الجراسي وقمق االختبار، ووجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في مدتػى دافعية االنجاز 
الجراسي بيغ الصالب مختفعي التحريل والصالب مشخفزي التحريل لرالح الصالب 
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ي مدتػى مختفعي التحريل،  كسا أشارت الجراسة كسا إلى عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيا ف
 دافعية االنجاز الجراسي ومدتػى القمق بيغ الصالب في التخرز العمسي واألدبي.

(، أثخ بعس الستغيخات الشفدية والجيسػغخافية عمى مدتػى 9007وبحث أبػ عدت )      
قمق االختبار لجى شمبة الثانػية العامة بسحافطات غدة، في ضػء سبعة متغيخات ىي: 

عميع األب، ومدتػى تعميع األـ، ومكاف الدكغ ، وتختيب مدتػى ت التخرز، الجشذ،
الصالب في األسخة، وحجع أفخاد األسخة، وتع تصبيق مقياس مدتػى القمق عمى عيشة 

( شالب، وقج تػصل الباحث إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية  في مدتػى 459بمغت)
رالح اإلناث، كسا تػجج فخوؽ قمق االختبار لجى شمبة الثانػية العامة تعدى لستغيخ الجشذ ل

ذات داللة إحرائية في درجات مدتػى قمق االختبار لجى شمبة الثانػية لستغيخ التخرز 
 العمسي لمصمبة ، ولستغيخ السدتػى التعميسي لألـ، ولستغيخ تختيب الصالب في األسخة.

يل الجراسي (، بجراسة لسعخفة العالقة بيغ الجافعية والتحر9099وقامت الباحثة حجة )     
لجى شالب الدشة الخابعة متػسط وتحجيج الجور الحي تمعبو الجافعية في رفع مدتػى التحريل 
وكحلظ معخفة الفخوؽ بيغ الجشديغ في مدتػى الجافعية وفي مدتػى التحريل الجراسي، 
وشبقت الباحثة مقياس الجافعية ليػسف قصامي، وتػصمت إلى وجػد فخوؽ ذات داللة 

تػى الجافعية لمتعمع بيغ الصالب ذوي التحريل السختفع وذوي التحريل إحرائية في مد
السشخفس لرالح مختفعي التحريل، ووجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ الحكػر واإلناث 
في مدتػى دافعية التعمع لرالح اإلناث، وكحلظ وجػد فخوؽ  دالة إحرائيا بيغ الحكػر 

 ث.واإلناث في مدتػى التحريل لرالح اإلنا
( دراسة تيجؼ إلى الكذف عغ العالقة السسكشة بيغ كل مغ 9095وأجخى بغ زاىي )      

قمق االختبار والجافعية لإلنجاز لجى عيشة مغ شالب السخحمة الثانػية بسجيشة ورقمو، كسا 
ىجفت إلى تفحز الفخوؽ السسكغ قياميا بيغ كل مغ الحكػر واإلناث والتخرز العمسي 

شالب وشالبة، واستخجـ الباحث  990راسة عمى عيشة بمغ عجدىا واألدبي، وشبقت الج
مقياسيغ األوؿ قمق االختبار تع بشائو باستخجاـ مقياس )نبيل الدىار ( لقياس نفذ الغخض، 

، وقج بيشت الشتائج عجـ وجػد 9869والثاني يقيذ الجافعية لإلنجاز مغ ترسيع )ىخمشد( 
از لجى شالب العيشة ، وكحلظ عجـ وجػد فخوؽ ذات عالقة بيغ قمق االختبار والجافعية لالنج

 داللة إحرائية في مدتػى القمق تبعا  لستغيخ الجشذ والتخرز.
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 التعليل على الدراسات والبحوث السابكة:
 ,Onwuegbuzie & Seamen)أنػجبيد وسيساف اتفقت بعس الجراسات مثل:  -9

(، ودراسة 9006ودراسة عثساف ) ،(Stephen, 1997)، ودراسة ستيفيغ(1995
( عمى وجػد عالقة 9007ودراسة رياف ) (،(Onwuegbuzie, 2004أونػنجبيد

 ذات داللة إحرائية مػجبة بيغ قمق اإلحراء والتحريل فيو.
 & Bui) (، ودراسة 9007بيشسا أشارت نتائج بعس الجراسات مثل: دراسة رياف ) -9

Alfaro,2011)اإلحرائي بيغ الجشديغ ، أكجت  إلى أنو التػجج فخوؽ في القمق
(عمى وجػد فخوؽ 9059(، ودراسة الرالح )9099) دراسات أخخى مثل: القخشي
 دالة إحرائيا  بيغ الجشديغ.

( إلى 9099دراسة القخشي )(،(Onwuegbuzie,2004أونػنجبيدأكجت دراسة  -3
 وجػد عالقة ذات داللة إحرائية مػجبة بيغ التأخخ األكاديسي والقمق اإلحرائي

%( مغ التبايغ 65و5بسكػناتو السختمفة، حيث أسيع القمق اإلحرائي بحػالي )
 الكمي لمتأخخ األكاديسي.

(، ودراسة 9005(، ودراسة ىػاش)9000أكجت الجراسات مثل: دراسة الكخيجيذ) -5
(، عمى وجػد عالقة دالة 9095(،ومشرػر )9099(، وحجة )9007أبػ عدت )

 ية لالنجاز.إحرائيا بيغ قمق االختبار والجافع
أضيخت بعس نتائج الجراسات وجػد ارتباط بيغ قمق االختبار والجافعية وبيغ  -4

متغيخات أخخى مثل: ) الجشذ، التخرز، والثقة بالشفذ ، السدتػى االقترادي، 
 تعميع الع ، تختيب الصالب في األسخة(.

 اإلحرائي القمق بيغ العالقة عمى التعخؼوبشاء  عمى ماسبق فإف الجراسة الحالية ىجفت     
 باألداء اإلحرائي القمق ارتباط مجى عمى الػقػؼ وكحلظ لمتعمع، ودافعيتيغ شالبات لجى

 والتخرز.
 الدراسة: إجراءات

 الجراسة: أسئلة أواًل:    
 لجى التعمع دافعية وبيغ اإلحرائي القمق أبعاد بيغ ارتباشيو عالقة تػجج ىل 

 الصائف؟ بجامعة التخبية كمية في العالي الجبمـػ شالبات
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 لجى الجراسي التحريل وبيغ اإلحرائي القمق أبعاد بيغ ارتباشيو عالقة تػجج ىل 
 الصائف؟ بجامعة التخبية كمية في العالي الجبمـػ شالبات

 شالبات لجى الجراسي التحريل وبيغ التعمع دافعية بيغ ارتباشيو عالقة تػجج ىل 
 ائف؟الص بجامعة التخبية كمية في العالي الجبمـػ

 بجامعة التخبية كمية في العالي الجبمـػ شالبات لجى اإلحرائي القمق يختمف ىل 
 البكالػريػس؟ مخحمة في األكاديسية الجراسة تخرز نػع باختالؼ الصائف

 بجامعة التخبية كمية في العالي الجبمـػ شالبات لجى التعمع دافعية تختمف ىل 
 البكالػريػس؟ مخحمة في ةاألكاديسي الجراسة تخرز نػع باختالؼ الصائف

 الجراسة: مشهج ثانيًا:
 الحالية فالجراسة الػصفي؛ السشيج استخجاـ فخضت وأىجافيا الحالية الجراسة شبيعة إف

 القمق بيغ العالقة لصبيعة عمسي وصف تقجيع إلى سعت ألنيا الػصفي؛ السشيج اتبعت
 الجراسي. وتحريميغ الصالبات لجى التعمع ودافعية اإلحرائي
 الجراسة: عيشة ثالثًا:

 اختبارات مقخر درسغ الالتي الصالبات مغ شالبة (938) مغ الجراسة عيشة تكػنت
 التالي والججوؿ ىػ9535 /9534 الجراسي العاـ مغ الثاني الجراسي الفرل خالؿ ومقاييذ

 بسخحمة األكاديسية الجراسة تخرز نػع حدب الكمية الجراسة عيشة تػزيع يػضح
 البكالػريػس.

 (9ججوؿ )
 البكالػريػس والكمية  تخرز الجراسة األكاديسية بسخحمة يػضح لمتػزيع التكخاري لعيشة الجراسة الكمية حدب نػع 

 = ف( : 938) 
 

 السجسػع أدبي عمسي التخخج: مجاؿ
 % ت % ت % ت الكميات الجراسية:

 55.0 55 - - 55.0 55 العمػـ
 34.3 58 34.3 58 - - اآلداب
 5.3 5 5.3 5 - - الذخيعة
 95.5 90 3.5 4 90.7 94 التخبية

 900,0 938 53.9 50 45.7 68 السجسػع الكمي
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 الجراسة: أدوات رابعًا:
 الباحثة: إعجاد لمتعمع: الجافعية مقياس -9

 لمتعمع الجافعية مقياس الدابقة والجراسات الشطخي  اإلشار عمى اإلشالع بعج الباحثة أعجت
 (50) عمى السقياس وأشتسل الخارجية، والجافعية الجاخمية الجافعية بعجيغ: عمى أشتسل والحي

 بجرجة تشصبق تساما ، تشصبق ىي: مدتػيات خسذ مغ إجابة باختيار عمييا ُيجاب مفخدة،
 صالحية مغ ولمتأكج تساما ، التشصبق قميمة، بجرجة تشصبق متػسصة، بجرجة تشصبق كبيخة،

 باآلتي: الباحثة تقام البحث عيشة عمى لالستخجاـ السقياس
 هسا: بطريقتين حدابه تم السقياس: صجق

 القياس أساتحة مغ محكسيغ ثسانية عمى السفخدات عخض تع حيث السحكسيغ: صجؽ )أ(
 صياغة وتعجيل السفخدات، بعس ححؼ تع آرائيع ضػء وفي التخبػي، الشفذ وعمع والتقػيع
 (50) مغ مكػنا   التحكيع بعج الشيائية صػرتو في السقياس ليربح األخخى  السفخدات بعس
 مفخدة.

 تع بحيث لمتعميع الجافعية مقياس بعجي بيغ االرتباشي الرجؽ بحداب الباحثة قامت )ب(
 لمسقياس. الكمية بالجرجة مفخدة كل درجة االرتباط معامالت حداب
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 (9ججوؿ )
 = ف(: 30) الجراسة االستصالعيةلعيشة  نتائج قيع الرجؽ االرتباشي*لبشػد بعجي مقياس الجافعية لمتعمع

 عجد
 عبارات
 البعج:

 معامل ارتباط درجة البشج بالسعجؿ الكمي لػ :
 رقع

 العبارة
 دافعية – 9

 9البعج
 الجافعية - 3

 الكمية
 رقع

 العبارة
 دافعية – 9

 9البعج
 الجافعية - 3

 الكمية
09 09 0.595** 0.537** 09 0.556** 0.506** 
09 03 0.393* 0.343* 05 0.559** 0.379* 
03 04 0.346* 0.365* 06 0.496** 0.556** 
05 05 0.359* 0.359* 08 0.403** 0.556** 
04 07 0.407** 0.568** 93 0.457** 0.497** 
05 90 0.474** 0.575** 95 0.539** 0.375* 
06 99 0.499** 0.579** 98 0.457** 0.409** 
07 99 0.535** 0.400** 99 0.475** 0.409** 
08 95 0.305* 0.598** 94 0.468** 0.585** 
90 94 0.395* 0.375* 97 0.430** 0.497** 
99 96 0.387* 0.378* 30 0.449** 0.590** 
99 97 0.569** 0.547** 39 0.555** 0.495** 
93 90 0.558** 0.579** 34 0.458** 0.437** 
95 99 0.535** 0.599** 36 0.505** 0.498** 
94 93 0.390* 0.597** 50 0.565** 0.350* 
95 95 0.555** 0.454** - - - 
96 95 0.537** 0.404** - - - 
97 96 0.535** 0.595** - - - 
98 98 0.559** 0.374* - - - 
90 39 0.576** 0.560** - - - 
99 33 0.493** 0.440** - - - 
99 35 0.376* 0.457** - - - 
93 35 0.458** 0.500** - - - 
95 37 0.348* 0.535** - - - 
94 38 0.533** 0.409** - - - 
9البعج  - - - - 0.589** 0.857** 
9البعج  - - - - - 0.740** 

 - - - - - - الجافعية الكمية

 ( مايمي:9ويتزح مغ ججوؿ الدابق )       

( القػػيع االرتباشيػة الػػػاردة أعػػاله ذات داللػػة إحرػػائية عشػػج  *( ، )  0.09( القػػيع االرتباشيػة الػػػاردة فػػي الجػػجوؿ أعػػاله ذات داللػة إحرػػائية عشػػج مدػػتػى ) * *)
 ( . 0.04مدتػى )  

( القيع االرتباشية الػاردة أعاله ذات داللة إحرائية  *( ، )  0.09( القيع االرتباشية الػاردة في الججوؿ أعاله ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )  * */ ) 
 ( . 0.04عشج مدتػى )  
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 -0.474وجػد عالقة ارتباشية دالة بيغ عبارات البعج األوؿ بسعجؿ عاـ البعج يتخاوح مغ) -
0.305.) 

 -0.500وجػد عالقة ارتباشية دالة بيغ عبارات البعج األوؿ والجافعية الكمية يتخاوح مغ)  - 
0.343.) 

وجػد عالقة ارتباشية دالة بيغ عبارات البعج الثاني و معجؿ عاـ البعج يتخاوح مغ  - 
(0.505- 0.539.) 

 (0.350-0.437في حيغ كاف ارتباط عبارات البعج الثاني بالجافعية الكمية بيغ )
( بيشعبارات البعج األوؿ وعبارات البعج 0.09وجػد عالقة ارتباشية دالة عشج مدتػى ) -

 ( وارتباط داؿ بالجافعية 0.589بمغ)  الثاني
( بيغ عبارات البعج 0.09(،كسا أف ىشاؾ عالقة ارتباشية دالة عشج مدتػى )0.857الكمية )

 (0.740الثاني بالجافعية الكمية بمغ) 
 ثبات السقياس:

 قامت الباحثة في الجراسة الحالية بحداب ثبات السقياس بصخيقة التشاسق الجاخمي )آلفا    
( شالبة، وبمغت قيسة معامالت الثبات كسا يطيخ 30كخونباخ( عمى عيشة استصالعية )ف =

( لمجرجة الكمية لجافعية التعمع وتخاوحت 0.686( وبمغت قيسة معامل الثبات )3في ججوؿ )
( وىي دالة مسا يجعػ إلى الثقة في الشتائج 0.689-0.705السعامالت في البعجيغ مابيغ)

 إلييا.التي يسكغ التػصل 
 مقياس القلق اإلحرائي: -2

( وتخجسو إلى العخبية أبػ 9870) Cruise & Wilkinsأعج ىحا السقياس في األصل    
( 93( بشجا مػزعة عمى جدأيغ يزع الجدء األوؿ )49( ويتكػف السقياس مغ )9008ىاشع )

ا تذيخ إلى الخبخات التي قج تدبب القمق عشج مػاجية مػاقف تعمع خاصة باإلحراء،  بشج 
جة(، ويذسل )قمق حجخة الجراسة واالختبار، وقمق التفديخ، والخػؼ مغ شمب السداع

واالستجابة عمى ىحا الجدء تتجرج مغ معارض بجرجة كبيخة إلى مػافق بجرجة كبيخة، والجدء 
( بشجا ترف مذاعخ الذخز نحػ مقخر اإلحراء، ويذسل ) الكفاءة 97الثاني يحتػى )

اإلحرائية، ومفيـػ الحات الحدابي، والخػؼ مغ أساتحة اإلحراء(، واالستجابة عمى ىحا 
ا(، وفي ضػء ذلظ أجخى أبػ ىاشع )الجدء تتجرج مغ )ب (  9008جوف قمق إلى قمق كثيخ جج 
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ثبات السقياس عمى البيئة الدعػدية مذيخا إلى تستع السقياس بسكػناتو الفخعية بجرجة مختفعة 
 (.  0.837 -0.509مغ الثبات حيث انحرخت قيع معامالت الثبات بالصخؽ السختمفة بيغ )

 ثبات السقياس في البحث الحالي:
قامت الباحثة في الجراسة الحالية بحداب الثبات بصخيقة التشاسق الجاخمي )آلفا كخونباخ(      

( لمجرجة الكمية، 0.760( شالبة، وبمغت قيسة معامل الثبات)30عمى عيشة استصالعية )ف= 
(كسا ىػ 0.653( ومعامل ثبات الجدء الثاني)0.794بيشسا بمغ معامل ثبات الجدء األوؿ )

(، وىي قيع مختفعة مسا يجعػ إلى الثقة في الشتائج التي يسكغ التػصل 3جوؿ )مػضح في ج
 إلييا.

 ( 3ججوؿ )
يػضح قيع معامالت ثبات عػامل مقياس تقجيخ القمق اإلحرائي وأبعاد مقياس الجافعية لمتعمع بصخيقة التشاسق الجاخمي )آلفا كخونباخ(  

 = ف (:  30لعيشة الجراسة االستصالعية)
 

 وأبعاد أداتي الجراسة: وعػاملأجداء 
 عجد
 البشػد

 قيسة آلفا
 كخونباخ:

9 - 
ائي

ر
إلح

ق ا
القم

يخ 
تقج

ياس
مق

 

 0,757 99 قمق تفديخ اإلحراء / الجدء األوؿ  9عامل  –9
 0,754 7 قمق حجخة الجراسة / الجدء األوؿ  9عامل  – 9
 0,640 5 الخػؼ مغ شمب السداعجة / / الجدء األوؿ  3عامل  – 3
 0.794 93 عػامل الجدء األوؿ / الخبخات التي تدبب القمق عشج تعمع اإلحراء – 5
 0.689 95 الكفاءة اإلحرائية / الجدء الثاني  5عامل  – 4
 0.639 6 مفيـػ الحات الحدابي / الجدء الثاني  4عامل  – 5
 0.656 4 الخػؼ مغ أساتحة اإلحراء / الجدء الثاني  5عامل  – 6
 0.653 97 عػامل الجدء الثاني / السذاعخ نحػ مقخر اإلحراء – 7
 0,760 49 الجرجة الكمية لتقجيخ القمق اإلحرائي – 8

 مقياس – 9
 الجافعية
 لمتعمع

 0.705 94 دافعية التعمع الجاخمية - 90
 0.689 94 دافعية التعمع الخارجية - 99
 0.686 50 دافعية التعمع الكمية – 99

 صجق السقياس في الجراسة الحالية: 
وقامت الباحثة في الجراسة الحالية بحداب قيع الرجؽ االرتباشي لبشػد عػامل الجدء      

األوؿ والجدء الثاني وقيع االرتباط البيشية لعػامل مقياس تقجيخ القمق اإلحرائي لعيشة الجراسة 
 ( .5، 4،  5أرقاـ )في ججاوؿ  ( وعخض الشتائج يتزح30االستصالعية )ف= 
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 ( 5ججوؿ )
 الجدء األوؿ مغ مقياس تقجيخ القمق اإلحرائي نتائج قيع الرجؽ االرتباشي* لبشػد عػامل

 = ف( : 30) لعيشة الجراسة االستصالعية
 عجد 

 عبارات
 البعج :

 رقع
 العبارة

 9العامل
 9الجدء

 9الجدء
 القمق – 8

 الكمي
 رقع

 العبارة
 9العامل
 9الجدء

 9الجدء
 القمق – 8

 الكمي
 رقع

 العبارة
 3العامل
 9الجدء

 9الجدء
 القمق – 8

 الكمي

09 09 0.545** 0.545** 0.599** 09 0.658** 0.530** 0.593** 03 0.699** 0.460** 0.436** 
09 04 0.484** 0.459** 0.559** 05 0.557** 0.568** 0.547** 95 0.755** 0.505** 0.490** 
03 05 0.469** 0.509** 0.555** 07 0.634** 0.595** 0.485** 98 0.696** 0.433** 0.549** 
05 06 0.557** 0.489** 0.405** 90 0.605** 0.599** 0.445** 93 0.635** 0.439** 0.494** 
04 08 0.454** 0.400** 0.459** 93 0.597** 0.445** 0.589** - - - - 
05 99 0.643** 0.550** 0.453** 94 0.605** 0.489** 0.579** - - - - 
06 99 0.507** 0.469** 0.495** 99 0.690** 0.566** 0.475** - - - - 
07 95 0.476** 0.450** 0.465** 99 0.563** 0.593** 0.497** - - - - 
08 96 0.535** 0.547** 0.477** - - - - - - - - 
90 97 0.538** 0.533** 0.483** - - - - - - - - 
99 90 0.585** 0.558** 0.448** - - - - - - - - 

 

                                                           

 ( ،  0.09( القيع االرتباشية الػاردة في الججوؿ أعاله ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )**) 
 ( .0.04عشج مدتػى )( القيع االرتباشية الػاردة أعاله ذات داللة إحرائية *) 
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 ( 4ججوؿ )
 الجدء الثاني مغ مقياس تقجيخ القمق اإلحرائي نتائج قيع الرجؽ االرتباشي* لبشػد عػامل

 = ف(: 30لعيشة الجراسة االستصالعية)
 عجد 

 عبارات
 البعج :

 رقع
 العبارة

 5العامل
 القمق – 8 9الجدء 9الجدء

 الكمي
 رقع

 العبارة
 4العامل
 القمق – 8 9الجدء 9الجدء

 الكمي
 رقع

 العبارة
 5العامل
 القمق – 8 9الجدء 9الجدء

 الكمي

09 95 0.449** 0.556** 0.383* 94 0.567** 0.539** 0.455** 30 0.443** 0.589** 0.587** 
09 95 0.555** 0.599** 0.546** 39 0.499** 0.376* 0.535** 39 0.588** 0.485** 0.578** 
03 96 0.457** 0.455** 0.435** 35 0.508** 0.409** 0.440** 53 0.555** 0.556** 0.567** 
05 97 0.595** 0.380* 0.495** 37 0.599** 0.400** 0.449** 55 0.459** 0.563** 0.449** 
04 98 0.579** 0.500** 0.350* 38 0.436** 0.555** 0.434** 55 0.500** 0.565** 0.457** 
05 33 0.477** 0.454** 0.493** 57 0.435** 0.409** 0.573** - - - - 
06 34 0.558** 0.530** 0.463** 49 0.499** 0.465** 0.450** - - - - 
07 35 0.406** 0.555** 0.589** - - - - - - - - 
08 36 0.463** 0.495** 0.598** - - - - - - - - 
90 50 0.377* 0.578** 0.450** - - - - - - - - 
99 59 0.469** 0.558** 0.435** - - - - - - - - 
99 59 0.445** 0.434** 0.554** - - - - - - - - 
93 54 0.548** 0.433** 0.495** - - - - - - - - 
95 56 0.558** 0.580** 0.479** - - - - - - - - 
94 58 0.554** 0.445** 0.566** - - - - - - - - 
95 40 0.479** 0.569** 0.455** - - - - - - - - 

 

  

                                                           

 ( ، 0.09القيع االرتباشية الػاردة في الججوؿ أعاله ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )( **) 
 ( .0.04( القيع االرتباشية الػاردة أعاله ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )*)
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 ( 5ججوؿ )
 = ف( : 30لعيشة الجراسة االستصالعية) مقياس تقجيخ القمق اإلحرائي لعػامل نتائج قيع الرجؽ االرتباشي*البيشية 

 9العامل  العػامل
 9الجدء

 9العامل 
 9الجدء

 3العامل 
 9الجدء

 5العامل 9الجدء
 9الجدء

 4العامل
 9الجدء

 5العامل
 9الجدء

 القمق–8 9الجدء
 الكمي

 **0.799 *0.354 **0.490 *0.398 *0.369 **0.899 **0.478 **0.585 - 9الجدء 9العامل 
 **0.707 *0.368 **0.535 **0.593 *0.375 **0.789 **0.459 - - 9الجدء 9العامل 
 **0.555 *0.389 **0.556 **0.489 *0.333 **0.650 - - - 9الجدء 3العامل 

 **0.783 *0.388 **0.430 *0.588 **0.599 - - - - 9الجدء
 **0.649 **0.839 *0.359 **0.595 - - - - - 9الجدء5العامل
 **0.550 **0.667 **0.554 - - - - - - 9الجدء4العامل
 **0.539 **0.494 - - - - - - - 9الجدء5العامل

 **0.657 - - - - - - - - 9الجدء
 - - - - - - - - - الكميالقمق –8

( ومدتػى داللتيا 5،4،5ومغ خالؿ دراسة قيع معامالت االرتباط في الججاوؿ الدابقة)     
يسكغ القػؿ أف األداة بجدأييا األوؿ والثاني تستع برجؽ ارتباشي داؿ مسا يصسئغ الباحثة 

 لمسزي قجما  في تصبيق أداة البحث.
 خامدًا: السعالجة اإلحرائي: 

تع استخخاج الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية والشدب السئػية الستجابات أفخاد     
العيشة عمى مقياس القمق اإلحرائي ومقياس الجافعية والتحريل الجراسي، ولإلجابة عغ 

 Pearsonالدؤاؿ األوؿ والثاني والثالث تع حداب معامالت ارتباط بيخسػف  
Correlationكسا تع  حداب ، Independent Sample t- test  لإلجابة عغ األوؿ

 .(SPSS)الخابع والخامذ، وذلظ باستخجاـ بخنامج الخـز اإلحرائية لمعمـػ االجتساعية 
 عرض نتائج الدراسة:

قبل البجء في اإلجابة عغ تداؤالت الجراسة ارتأت الباحثة تػضيح درجة كل مغ القمق      
اإلحرائي ودافعية التعمع وتحريل الجراسي لجى شالبات الجبمـػ في كمية التخبية بجامعة 

 (.6الصائف كسا ىػ مػضح في ججوؿ )
 

      
  
                                                           

 (، 0.09( القيع االرتباشية الػاردة في الججوؿ أعاله ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )* *)
 ( .0.04( القيع االرتباشية الػاردة أعاله ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )*)
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 بسيهة رشاد بو على أبو عيشد. 

(6ججوؿ )      
وندبيا السئػية لعػامل وأبعاد مقياسي تقجيخ القمق اإلحرائي والجافعية لمتعمع السبيغ لإلحراءات الػصفية الستحققة  

 = ف ( : 938ودرجة التحريل الجراسي لعيشة الجراسة الكمية ) 

 وأبعاد أجداء وعػامل السقياس:
 أداتي الجراسة:

 الستػسط
 الحدابي

 ندبة
 متػسط

 االنحخاؼ
 السعياري 

 أقل متػسط
 و)ندبتو السئػية(

 متػسطأعمى 
 و)ندبتو السئػية(

 درجة
 الستػسط*

9 - 
ائي

ر
إلح

ق ا
القم

يخ 
تقج

 

 ضعيفة (85.0) 5.6 (99.0) 9.9 0.565 57.9 9.599 قمق تفديخ اإلحراء –9
 ضعيفة (89.0) 5.5 (95.0) 9.3 0.687 49.7 9.477 قمق حجخة الجراسة –9
 ضعيفة (75.0) 5.3 (90.0) 9.0 0.685 35.5 9.797 الخػؼ مغ شمب السداعجة–3
 الخبخات التي تدبب – 5
 ضعيفة (89.0) 5.5 (99.0) 9.9 0.556 56.5 9.358 القمق عشج تعمع اإلحراء 

(37.0) 9.8 0.593 47.6 9.833 الكفاءة اإلحرائي –4  5.0 (70.0)  متػسصة 
(59.0) 9.9 0.494 54.5 3.968 مفيـػ الحات الحدابي –5  5.8 (87.0)  متػسصة 
(97.0) 9.5 0.444 47.8 9.854 مغ أساتحة اإلحراءالخػؼ –6  4.0 (900.0)  متػسصة 
(59.0) 9.9 0.363 50.5 3.099 السذاعخ نحػ مقخر اإلحراء –7  5.9 (79.0)  متػسصة 
(35.0) 9.6 0.597 45.4 9.696 الجرجة الكمية لمقمق اإلحرائي –8  5.9 (79.0)  متػسصة 

9 – 
 الجافعية
 لمتعمع

(97.0) 9.5 0.557 57.0 3.509 التعمع الجاخميةدافعية  -90  5.4 (80.0)  كبيخة 
(37.0) 9.8 0.594 56.5 3.379 دافعية التعمع الخارجية - 99  متػسصة (75.0) 5.9 
(39.0) 9.5 0.595 56.8 3.385 دافعية التعمع الكمية – 99  5.5 (77.0)  متػسصة 

% 45.0 5.557 - 75.77 درجة تحريل الصالبات في السادة الجراسية  87.0 %  جيج ججا   
 

 ( يتزح أف ترشيف درجة القمق اإلحرائي لجى الصالبات6وبقخاءة الشتائج السجونة في ججوؿ )
(، تتخاوح بيغ 9877بشاء  عمى القاعجة السػجػدة أسفل الججوؿ قاعجة ىشكل)عػدة والخميمي،

الصالبات بيغ كبيخة إلى متػسصة، متػسط إلى ضعيف، بيشسا تتخاوح درجة الجافعية لمتعمع لجى 
 %(.75.77كسا أبانت الشتائج أف التحريل الجراسي لمصالبات في السادة بمغ )

 الشتائج الستعمقة باإلجابة عغ الدؤاؿ األوؿ:

                                                           
لكميػة مػغ شالبػات الػجبمـػ ترشيف درجة عػامل وأجداء وأبعاد والجرجػة الكميػة لسقياسػي ) القمػق اإلحرػائي ودافعيػة الػتعمع ( لعيشػة الجراسػة ا*

ػء في كمية التخبية بجامعة الصائف الػاردة بالججوؿ أعاله تست بشاء عمى قيسة الستػسط الحدابي وندبتو السئػية والحجود الحقيقية لو فػي ضػ
 ة :قانػف السجى والسدافة بيغ فئات مقياسي أداة الجراسة  بحيث يسكغ اعتبار القمق اإلحرائي أو دافعية التعمع بجرج

 75.0أو بشدػبة مئػيػة أعمػى مػغ أو يدػاوي   5.90كبيخة ججُا: إذا كانت قيسة الستػسط الحدابي )أعمى مغ أو يدػاوي  – 9
أو بشدػبة مئػيػة تتػخاوح فيسػا  3.50 – 5.90كبيخة: إذا كانت قيسة الستػسػط الحدػابي تتػخاوح فيسػا بػيغ )أقػل مػغ  – %9( ، 

 – 3.50: إذا كانػػت قيسػػة الستػسػػط الحدػػابي تتػػخاوح فيسػػا بػػيغ ) أقػػل مػػغ متػسػػصة  – 3%( 57.0 – 75.0بػػيغ أقػػل مػػغ 
ضعيفة: إذا كانت قيسة الستػسػط الحدػابي تتػخاوح  – 5%(  49.0 – 57.0أو بشدبة مئػية تتخاوح فيسا بيغ أقل مغ  9.50

عيفة جػػػجا : إذا ضػػ – 4%( 35.0 – 49.0أو بشدػػبة مئػيػػة تتػػػخاوح فيسػػا بػػيغ أقػػػل مػػغ  9.70 – 9.50فيسػػا بػػيغ )أقػػل مػػػغ 
 %( . 35.0أو بشدبة مئػية أقل مغ  9.70كانت قيسة الستػسط الحدابي )أقل مغ 
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 وبيغ اإلحرائي القمق أبعاد بيغ ارتباشيو عالقة تػجج ىلنز الدؤاؿ األوؿ عمى أنو "     
" لإلجابة عغ ىحا الصائف؟ بجامعة التخبية كمية في العالي مـػالجب شالبات لجى التعمع دافعية

الدؤاؿ تع حداب قيع معامالت االرتباط بيخسػف بيغ مختمف عػامل وأبعاد كل مغ القمق 
اإلحرائي ودافعية التعمع لجى عيشة الجراسة الكمية مغ شالبات الجبمـػ في كمية التخبية بجامعة 

 . (7الصائف، كسا ىػ مػضح في ججوؿ )
 (7ججوؿ )

مختمف عػامل وأبعاد القمق اإلحرائي ودافعية التعمع لجى عيشة الجراسة الكمية مغ  السبيغ لشتائج العالقة االرتباشية* باستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف بيغ 
 ف( :  938شالبات الجبمػـ في كمية التخبية بجامعة الصائف )

 بعاد مقياس الجافعية لمتعمع ** :العالقة االرتباشية بيغ مكػنات مقياس القمق وأ

 مكػنات مقياس
 القمق اإلحرائي :

 دافعية التعمع الكمية – 99 دافعية التعمع الخارجية - 99 دافعية التعمع الجاخمية - 90
 القيسة

 االرتباشية
 قػة

 االرتباط
 التبايغ
 السفدخ

 القيسة
 االرتباشية

 قػة
 االرتباط

 التبايغ
 السفدخ

 القيسة
 االرتباشية

 قػة
 االرتباط

 التبايغ
 السفدخ

-0.979 قمق تفديخ اإلحراء – 9 -0.944 0.05 مشخفزة ججا   *0.989 0.07 مشخفزة ججا   **  0.05 مشخفزة ججا   **
-0.334 قمق حجخة الجراسة – 9 0396- 0.06 مشخفزة ججا   **0.954 0.99 مشخفزة **  0.99 مشخفزة -**
0-0.97 الخػؼ مغ شمب السداعجة – 3 -0.947 0.09 مشخفزة ججا   0.084 0.03 مشخفزة ججا   *  0.03 مشخفزة ججا   
 0.08 مشخفزة -**0.305 0.04 مشخفزة ججا   **0.995 0.90 مشخفزة -**0.393 الخبخات التي تدبب  القمق عشج تعمع اإلحراء – 5
 0.39 متػسصة -**0.446 0.94 متػسصة **0.400 0.33 متػسصة -**0.464 الكفاءة اإلحرائية – 4
 0.95 متػسصة -**0.499 0.95 مشخفزة **0.385 0.98 متػسصة _**0.434 مفيػـ الحات الحدابي –5
 0.99 مشخفزة -**0.339 0.98 مشخفزة **0.539 0.06 مشخفزة ججا   -**0.947 الخػؼ مغ أساتحة اإلحراء – 6

 0.37 متػسصة -**0.590 0.97 متػسصة **0.497 0.38 متػسصة -**0.599 اإلحراء السذاعخ نحػ مقخر – 7
 0.95 متػسصة -**0.495 0.96 مشخفزة **0.594 0.97 متػسصة **-0.498 الجرجة الكمية لمقمق اإلحرائي – 8

 ( مايمي:7يتزح مغ الججوؿ الدابق )    
(، بيغ مكػنات مقياس القمق 0.09وجػد عالقة ارتباشية دالة سالبة عشج مدتػى داللة ) -

األولى وبيغ الجافعية لمتعمع ببعجييا الجاخمية والخارجية لجى شالبات الجبمـػ بكمية الثالث 
 التخبية بجامعة الصائف.

(، بيغ مكػنات مقياس القمق 0.09وجػد عالقة ارتباشية دالة سالبة عشج مدتػى داللة ) -
كمية التخبية بجامعة الجدء الثاني وبيغ الجافعية لمتعمع الجاخمية والخارجية لجى شالبات الجبمـػ ب

 الصائف.

                                                           
 (، 0.09القيع االرتباشية الػاردة في الججوؿ أعاله ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )( * *)

 (.0.04( القيع االرتباشية الػاردة أعاله ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )*) 
ـ( لترػشيف قػيع معامػل ارتبػاط بيخسػػف إلػى فئػات وتخجستيػا لفطيػا  إلػى مدػتػيات مػغ  9868اعتسػجت الباحثػة ترػشيف ىشكػل وآخػخوف )  **

 مشخفزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجا ،( تعتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ 0.30أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ  –قيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االرتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط  )صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفخ - 9القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعف بحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث: 
قيسػػة االرتبػػاط   - 5( متػسػػصة ، 0.60أقػػل مػػغ  – 0.40قيسػػة االرتبػػاط ) – 3( مشخفزػػة، 0.40أقػػل مػػغ  – 0.30قيسػػة االرتبػػاط ) – 9
 .( 955ـ ، ص  9877 –،)عػدة والخميمي  جا  ( عال ية ج9.0 – 0.80قيسة االرتباط ) - 4( عال ية ، 0.80أقل مغ – 0.60)
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 بسيهة رشاد بو على أبو عيشد. 

(، بيغ الجرجة الكمية لمقمق 0.09وجػد عالقة ارتباشية دالة سالبة عشج مدتػى داللة ) -
اإلحرائي وبيغ كل مغ دافعية التعمع الخارجية ودافعية التعمع الجاخمية لجى شالبات الجبمـػ بكمية 

الكمية لمقمق اإلحرائي  بيغ الجرجة سالبةالتخبية بجامعة الصائف، كسا يػجج عالقة ارتباشية دالة 
 بقػة ارتباشية متػسصة. والجرجة الكمية لمجافعية لمتعمع لجى شالبات الجبمـػ
 الشتائج الستعلقة باإلجابة عن الدؤال الثاني:

 وبيغ اإلحرائي القمق أبعاد بيغ ارتباشيو عالقة تػجج ىلنز الدؤاؿ الثاني عمى أنو "     
 بجامعة التخبية كمية في العالي الجبمـػ شالبات لجى السادة يف الجراسي التحريل
"لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع حداب قيع معامالت االرتباط بيخسػف بيغ مختمف عػامل الصائف؟

وأبعاد كل مغ القمق اإلحرائي والتحريل الجراسي في السادة لصالبات الجبمـػ في كمية التخبية 
 (. 8ججوؿ )  بجامعة الصائف، كسا ىػ مػضح في

 (8ججوؿ )
عمى حجه  مختمف عػامل وأبعاد كل مغ القمق اإلحرائي ودافعية التعمع كل مقياس السبيغ لشتائج العالقة االرتباشية* باستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف بيغ 

 (= ف 938التخبية بجامعة الصائف ) لصالبات الجبمػـ في كميةى ودرجة العيشة التحريل الجراس
 

                                                           

 ( ، 0.09القيع االرتباشية الػاردة في الججوؿ أعاله ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )( * *)
 ( .0.04تباشية الػاردة أعاله ذات داللة إحرائية عشج مدتػى )( القيع االر *) 

م ( لترشيف قيم معامل ارتباط بيرسوهن للوى فئوات وترجستهوا لفعيوًا للوى مدوتهيات مون القوهة والزو ف  9191اعتسجت الباحثة ترشيف هشكل وآخرون )  **
 تعتبوووووووووووووووووووووووووور مشخفزووووووووووووووووووووووووووة جوووووووووووووووووووووووووووجًا ،(  0..0أقووووووووووووووووووووووووووول موووووووووووووووووووووووووون  –قيسووووووووووووووووووووووووووة االرتبوووووووووووووووووووووووووواط  ) صووووووووووووووووووووووووووفر  - 9بحيووووووووووووووووووووووووووث : 

  – 0.90قيسوة االرتبواط  )  - 4( متهسوطة ،  0.90أقل من  – 0..0قيسة االرتباط  )  – .( مشخفزة ،  0..0أقل من  – 0..0قيسة االرتباط  )  – 2
 ، ( عاٍليووووووووووووووووووووووووووووووووووة جووووووووووووووووووووووووووووووووووجاً  9.0 – 0.10قيسووووووووووووووووووووووووووووووووووة االرتبوووووووووووووووووووووووووووووووووواط )  - .( عاٍليووووووووووووووووووووووووووووووووووة ،  0.10أقوووووووووووووووووووووووووووووووووول موووووووووووووووووووووووووووووووووون 

 ( . 941م ، ص  9111 –) عهدة والخليلي 

 العالقة االرتباشية بيغ مكػنات كل مغ مقياس القمق 
 ومقياس الجافعية لمتعمع كل عمى حجه ودرجات الصالبات**:

 مكػنات مقياس
 القمق اإلحرائي ومقياس دافعية التعمع :

 القيسة
 االرتباشية

 قػة
 االرتباط

 التبايغ
 السفدخ

 0.04 مشخفزة ججا   -*0.999 قمق تفديخ اإلحراء – 09
قمق حجخة الجراسة – 09  0.07 مشخفزة ججا   -**0.979 

الخػؼ مغ شمب السداعجة – 03  0.997-  0.09 مشخفزة ججا   
الخبخات التي تدبب  القمق عشج تعمع اإلحراء – 05  0.05 مشخفزة ججا   -**0.949 

الكفاءة اإلحرائية – 04  0.30 متػسصة -**0.455 
مفيػـ الحات الحدابي – 05  0.94 متػسصة -**0.403 

الخػؼ مغ أساتحة اإلحراء – 06  0.90 مشخفزة -**0.399 
السذاعخ نحػ مقخر اإلحراء – 07  0.95 متػسط -**0.405 
الجرجة الكمية لمقمق اإلحرائي – 08  0.99 مشخفزة -**0.563 

 0.45 عالية **0.655 دافعية التعمع الجاخمية - 90
 0.59 عالية **0.555 دافعية التعمع الخارجية - 99

 0.50 عالية **0.666 دافعية التعمع الكمية – 99
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 :سكغ أف نخمز إلى الشتائج التالية( الدابق ي8بقخاءة الشتائج في الججوؿ )
(، بيغ مكػنات مقياس 0.09وجػد عالقة اإلرتباشية دالة سالبة عشج مدتػى داللة ) -

إال أنيا ذات قػة إرتباشية القمق الثالثة األولى والتحريل الجراسي لمصالبات في السادة 
 مشخفزة ججا .

( بيغ بقية مكػنات مقياس القمق 0.09وجػد عالقة ارتباشية دالة سالبة عشج مدتػى) -
وبيغ التحريل الجراسي لمصالبات في السادة وكانت ىحه العالقة تتخاوح مغ متػسصة إلى 

 مشخفزة، 
ق اإلحراء والجرجة الكمية وجػد عالقة االرتباشية دالة سالبة بيغ الجرجة الكمية لقم -

 لمتحريل الجراسي لمصالبات في السادة وبقػة مشخفزة.
 الشتائج الستعلقة باإلجابة عن الدؤال الثالث:

 وبيغ لمتعمع الجفعية بيغ ارتباشيو عالقة تػجج ىلنز الدؤاؿ الثالث عمى أنو "     
 بجامعة التخبية كمية في العالي الجبمـػ شالبات لجى السادة في الجراسي التحريل
"لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع حداب قيع معامالت االرتباط بيخسػف بيغ مختمف أبعاد الصائف؟

الجافعية لمتعمع والتحريل الجراسي في السادة لصالبات الجبمـػ في كمية التخبية بجامعة 
 (.8الصائف، كسا ىػ مػضح في ججوؿ )

عالقة ارتباشية دالة مػجبة عشج مدتػى ( الدابق إلى وجػد 8تذيخ الشتائج في ججوؿ )   
( بيغ الجافعية لمتعمع بسكػناتيا الجاخمية والخارجية وبيغ التحريل الجراسي لصالبات 0.09)

الجبمـػ في كمية التخبية بجامعة الصائف، كسا أبانت الشتائج وجػد عالقة ارتباشية دالة مػجبة 
 ات في السادة وبقػة ارتباشية عالية.بيغ الجافعية الكمية وبيغ التحريل الجراسي لمصالب



 

 

)   74) 
2017 يهاير، 49جملة اإلرشاد الهفسي، العدد   

 بسيهة رشاد بو على أبو عيشد. 

 (90ججوؿ )
لمفخوؽ بيغ الستػسصات الكمية لعػامل وأبعاد كل   Independent – Samples t test )يػضح نتائج اختبار ) ت( لمعيشات السدتقمة ) 

تخرز  مغ القمق اإلحرائي ودافعية التعمع لجى عيشة الجراسة الكمية مغ شالبات الجبمـػ في كمية التخبية بجامعة الصائف حدب نػع
 بسخحمة البكالػريػس 

الستػسط الكمي 
 لجرجةأجداء

 وأبعاد وعػامل
 أداتي الجراسة:

 مجاؿ
 الستػسط ف التخرز

 ندبة
 الستػسط

 درجة
 الستػسط*

 االنحخاؼ
 السعياري 

 Levene’sاختبار 
 قيسة لتجانذ التبايغ

 اختبار 
**) ت (  

 مدتػى 
 الجاللة

 متػسط
 قيسة االختالؼ

 االختبار
 مدتػى 
 داللتو

قمق تفديخ  – 9
 اإلحراء

 0.543 ضعيفة 55.0 9.987 68 عمسي
0.905 

0.453 
*غ . د  - 9.986 0.04 - 0.959 

 0.567 ضعيفة 49.9 9.448 50 أدبي
قمق حجخة  – 9

 الجراسة
 0.665 ضعيفة 56.5 9.369 68 عمسي

0.095 0.689 
 0.409 - 0.009 3.754 - غ . د

 0.653 متػسصة 46.4 9.763 50 أدبي
الخػؼ مغ  –3

 شمب السداعجة
 0.677 ضعيفة ججا   34.3 9.653 68 عمسي

0.057 0.696 
 غ . د

- 0.855 0.355 
 غ . د

- 0.998 
 0.706 ضعيفة 36.7 9.789 50 أدبي

الخبخات التي  –5
 تدبب

القمق عشج تعمع 
 اإلحراء

 0.594 ضعيفة 55.5 9.939 68 عمسي

0.366 0.556 
 0.399 - 0.09 9.874 - غ . د

 0.535 ضعيفة 49.0 9.449 50 أدبي

الكفاءة – 4
 اإلحرائية

 0.590 متػسصة 45.7 9.737 68 عمسي
0.956 0.895 

 0.999 - 0.09 3.999 - غ . د
 0.375 متػسصة 59.9 3.047 50 أدبي

مفيـػ الحات  – 5
 الحدابي

 0.573 متػسصة 59.4 3.994 68 عمسي
0.999 0.609 

 0.345 - 0.009 5.989 - غ . د
 0.493 كبيخة 58.5 3.579 50 أدبي

الخػؼ مغ  – 6
 أساتحة اإلحراء

 0.599 متػسصة 48.6 9.876 68 عمسي
9.608 

0.993 
 9.095 غ . د

0.307 
 0.086 غ . د

 0.569 متػسصة 46.7 9.780 50 أدبي
السذاعخ  – 7

مقخر  نحػ
 اإلحراء

 0.365 متػسصة 47.6 9.835 68 عمسي
0.995 0.895 

 0.987 - 0.09 3.984 - غ . د
 0.355 متػسصة 59.6 3.935 50 أدبي

                                                           
وأجداء وأبعاد والجرجػة الكميػة لسقياسػي ) القمػق اإلحرػائي ودافعيػة الػتعمع ( لعيشػة الجراسػة الكميػة مػغ شالبػات الػجبمـػ  ترشيف درجة عػامل*

في كمية التخبية بجامعة الصائف حدب التخرز والػػاردة بالجػجوؿ أعػاله تسػت بشػاء عمػى قيسػة الستػسػط الحدػابي وندػبتو السئػيػة والحػجود 
 السجى والسدافة بيغ فئات مقياسي أداة الجراسة  بحيث يسكغ اعتبار القمق اإلحرائي أو دافعية التعمع بجرجة : الحقيقية لو في ضػء قانػف 

 – 9%( ،  75.0أو بشدػػبة مئػيػػة أعمػى مػػغ أو يدػػاوي   5.90كبيػخة جػػجُا: إذا كانػت قيسػػة الستػسػػط الحدػابي ) أعمػػى مػػغ أو يدػاوي  – 9
 – 75.0أو بشدػػبة مئػيػػة تتػػخاوح فيسػػا بػػيغ أقػػل مػػغ  3.50 – 5.90ي تتػػخاوح فيسػػا بػػيغ ) أقػػل مػػغ كبيػػخة : إذا كانػػت قيسػػة الستػسػػط الحدػػاب

أو بشدػبة مئػيػة تتػخاوح فيسػا بػيغ  9.50 – 3.50متػسصة : إذا كانت قيسة الستػسط الحدابي تتخاوح فيسا بػيغ ) أقػل مػغ  – %3  ( 57.0
أو بشدػبة مئػيػة  9.70 – 9.50ػسط الحدابي تتػخاوح فيسػا بػيغ ) أقػل مػغ ضعيفة : إذا كانت قيسة الست – 5%(  49.0 – 57.0أقل مغ 

أو بشدػبة مئػيػة أقػل  9.70ضعيفة ججا  : إذا كانت قيسة الستػسػط الحدػابي ) أقػل مػغ  – 4%  ( 35.0 – 49.0تتخاوح فيسا بيغ أقل مغ 
 %(. 35.0مغ 

 ( . 936جسيع قيع اختبار ) ت ( بجرجة حخية  تداوي ) **
 . قيسة االختبار اإلحرائي غيخ دالة إحرائيا  عشج أي مدتػى مغ السدتػيات اإلحرائية السعخوفةغ . د / *



 

 

)   75) 

 الكلل اإلحصائي وعالقته بالدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي

2017 يهاير، 49جملة اإلرشاد الهفسي، العدد   

الستػسط الكمي 
 لجرجةأجداء

 وأبعاد وعػامل
 أداتي الجراسة:

 مجاؿ
 الستػسط ف التخرز

 ندبة
 الستػسط

 درجة
 الستػسط*

 االنحخاؼ
 السعياري 

 Levene’sاختبار 
 لتجانذ التبايغ

 قيسة
 اختبار 

**) ت (  

 مدتػى 
 الجاللة

 متػسط
 االختالؼ

الجرجة الكمية  – 8
 لمقمق اإلحرائي

 0.595 متػسصة 49.5 9.597 68 عمسي
0.994 0.693 

 غ . د
- 3.609 0.009 - 0.945 

 0.379 متػسصة 46.5 9.769 50 أدبي
دافعية  - 90

 التعمع الجاخمية
 0.566 متػسصة 55.7 3.337 68 عمسي

0.090 
0.890 
 9.849 - غ . د

0.043 
 0.957 - غ . د

 0.386 كبيخة 58.6 3.575 50 أدبي
دافعية  - 99

 التعمع الخارجية
 0.545 متػسصة 55.5 3.330 68 عمسي

9.990 0.989 
 0.085 9.566 - غ . د

 0.999 - غ . د
 0.369 كبيخة 58.0 3.549 50 أدبي

دافعية  – 99
 التعمع الكمية

 0.557 متػسصة 55.6 3.334 68 عمسي
0.983 0.478 

 غ . د
- 9.848 0.049 

 غ . د
- 0.937 

 0.348 كبيخة 58.4 3.563 50 أدبي

 الشتائج الستعلقة باإلجابة عن الدؤال الرابع:
 العالي الجبمـػ شالبات لجى اإلحرائي القمق يختمف ىلنز الدؤاؿ الخابع عمى أنو "      

 مخحمة في األكاديسية الجراسة تخرز نػع باختالؼ الصائف بجامعة التخبية كمية في
 اختبار )ت( لمعيشات السدتقمة  لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع حداب البكالػريػس؟

Independent – Samples t- test   لمفخوؽ بيغ الستػسصات الكمية لعػامل وأبعاد كل
مغ القمق اإلحرائي لجى عيشة الجراسة الكمية مغ شالبات الجبمـػ في كمية التخبية بجامعة 

ة بسخحمة البكالػريػس، كسا ىػ مػضح في الصائف حدب نػع تخرز الجراسة األكاديسي
 (.90ججوؿ )

 ( يسكغ تجويغ الشتائج التالية:90مغ خالؿ دراسة قيع) ت ( وداللتيا في ججوؿ )     

                                                           
ـ ترشيف درجة عػامل وأجداء وأبعاد والجرجػة الكميػة لسقياسػي ) القمػق اإلحرػائي ودافعيػة الػتعمع ( لعيشػة الجراسػة الكميػة مػغ شالبػات الػجبمػ *

والػػاردة بالجػجوؿ أعػاله تسػت بشػاء عمػى قيسػة الستػسػط الحدػابي وندػبتو السئػيػة والحػجود  في كمية التخبية بجامعة الصائف حدب التخرز
 :الحقيقية لو في ضػء قانػف السجى والسدافة بيغ فئات مقياسي أداة الجراسة  بحيث يسكغ اعتبار القمق اإلحرائي أو دافعية التعمع بجرجة 

 – 9%( ،  75.0أو بشدػػبة مئػيػػة أعمػى مػػغ أو يدػػاوي   5.90أعمػػى مػػغ أو يدػاوي كبيػخة جػػجُا: إذا كانػت قيسػػة الستػسػػط الحدػابي )  – 9
 – 75.0أو بشدػػبة مئػيػػة تتػػخاوح فيسػػا بػػيغ أقػػل مػػغ  3.50 – 5.90كبيػػخة : إذا كانػػت قيسػػة الستػسػػط الحدػػابي تتػػخاوح فيسػػا بػػيغ ) أقػػل مػػغ 

أو بشدػبة مئػيػة تتػخاوح فيسػا بػيغ  9.50 – 3.50) أقػل مػغ  متػسصة : إذا كانت قيسة الستػسط الحدابي تتخاوح فيسا بػيغ – %3  ( 57.0
أو بشدػبة مئػيػة  9.70 – 9.50ضعيفة : إذا كانت قيسة الستػسط الحدابي تتػخاوح فيسػا بػيغ ) أقػل مػغ  – 5%(  49.0 – 57.0أقل مغ 

أو بشدػبة مئػيػة أقػل  9.70أقػل مػغ  ضعيفة ججا  : إذا كانت قيسة الستػسػط الحدػابي ) – 4%  ( 35.0 – 49.0تتخاوح فيسا بيغ أقل مغ 
 %(. 35.0مغ 

 ( . 936جسيع قيع اختبار ) ت ( بجرجة حخية  تداوي ) **
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 بسيهة رشاد بو على أبو عيشد. 

( بيغ متػسصي مجسػعتي الصالبات 0.09وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى ) -
ألبعاد القمق اإلحرائي  البكالػريػس بالشدبة التخرز العمسي والتخرز األدبي بسخحمة

 الدتة لرالح الصالبات التخرز األدبي. 
عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائيةبيغ متػسصي مجسػعتي الصالبات التخرز  -

البكالػريػس بالشدبة لمبعجيغ )الخػؼ مغ شمب  األدبي بسخحمة العمسي والتخرز
 السداعجة(، و)الخػؼ مغ أساتحة اإلحراء(.

( بيغ متػسصي مجسػعتي 0.09لة إحرائية عشج مدتػى)وجػد فخوؽ ذات دال -
لمجرجة  البكالػريػس بالشدبة الصالبات التخرز العمسي والتخرز األدبي بسخحمة

 األدبي. لرالح التخرز الكمية لمقمق اإلحرائي
 الشتائج الستعلقة باإلجابة عن الدؤال الخامس:

 الجبمـػ شالبات لجى تعمعال دافعية تختمف ىلنز الدؤاؿ الخامذ عمى انو "      
 في األكاديسية الجراسة تخرز نػع باختالؼ الصائف بجامعة التخبية كمية في العالي
 لإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع حداباختبار )ت( لمعيشات السدتقمة البكالػريػس؟ مخحمة

Independent – Samples T Test   لمفخوؽ بيغ الستػسصات الكمية لعػامل وأبعاد
قمق اإلحرائي لجى عيشة الجراسة الكمية مغ شالبات الجبمـػ في كمية التخبية كل مغ ال

بجامعة الصائف حدب نػعتخرز الجراسة األكاديسية بسخحمة البكالػريػس، كسا ىػ 
 (.90مػضح في ججوؿ )

 ( يسكن استخالص ما يلي:90ومن خالل قراءة الشتائج في ججول )
دافعية التعمع الجاخمية والخارجية لمصالبات عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ  -

 عمى حج  سػاء وبيغ تخرريغ في مخحمة البكالػريػس.
عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ دافعية التعمع الكمية لصالبات الجبمـػ بكمية  -

 التخبية بجامعة الصائف وتخرريغ في مخحمة البكالػريػس. 
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 مهاقشة الهتائج:
  الستعمقة بالدؤاؿ األوؿ وجػد عالقة ارتباشية دالة سالبة بيغ مكػنات أضيخت الشتائج

مقياس القمق اإلحرائي الدتة وبيغ الجافعية لمتعمع لجى شالبات الجبمـػ العالي بكمية 
التخبية جامعة الصائف وإف كانت ىحه القػة االرتباشية تتخاوح مغ )مشخفزة إلى 

تباشية الجالةبيغ الجرجة الكمية لمقمق مشخفزة ججا (، في حيغ كانت العالقة االر 
اإلحرائي والجرجة الكمية لمجافعية لمتعمع لجى الصالبات بقػة متػسصة، وقج يخجع ذلظ 
إلى االعتقاد الدائج لجى الصالبات ىحا السقخر مغ أف دراسة السػضػعات اإلحرائية 

السادة وىحا يشدجع تذكل عبئا  نفديا  بالشدبة ليع، ويدبب ليع قمق مغ االختبار في ىحه 
مع الجراسات التي وجػد عالقة بيغ قمق االختبار والجافعية لمتعمع مثل: دراسة 

(، وحجة 9007(، ودراسة أبػ عدت )9005(، ودراسة ىػاش)9000الكخيجيذ)
 (.9095(،ومشرػر )9099)

  أوضحت نتائج الجراسة وجػد عالقة ارتباشية دالة سالبة بيغ مكػنات مقياس القمق
وبيغ التحريل الجراسي لمصالبات في السادة ، وقج كانت بقػة ارتباشية متػسصة الدتة 

بالشدبة الى) الكفاءة اإلحرائية ، ومفيـػ الحات الدمبي، السذاعخ نحػ اإلحراء( 
 & Onwuegbuzie)أنػجبيد وسيساف  وىحه الشتائج تتفق مع دراسة كل مغ:

Seamen, 1995)ودراسة ستيفيغ ،(Stephen,1997)( 9006،ودرساة عثساف ،)
( التي أكجت 9007ودراسة رياف ) (، (Onwuegbuzie,2004أونػنجبيدودراسة 

عمى وجػد عالقة ذات داللة إحرائية مػجبة بيغ قمق اإلحراء والتحريل فيو، كسا 
و  (،(Onwuegbuzie,2004أونػنجبيدتشدجع نتائج ىحه الجراسة مع دراسة كل مش

ػد عالقة ذات داللة إحرائية مػجبة بيغ التأخخ ( إلى وج9099دراسة القخشي )
األكاديسي والقمق اإلحرائي بسكػناتو السختمفة، حيث أسيع القمق اإلحرائي بحػالي 

 %( مغ التبايغ الكمي لمتأخخ األكاديسي.65و5)
  بيشت الشتائج وجػد عالقة ارتباشية دالة مػجبة بيغ الجافعية لمتعمع بسكػناتيا الجاخمية

وبيغ التحريل الجراسي لصالبات الجبمـػ بكمية التخبية بجامعة الصائف، وقج والخارجية 
كانت العالقة االرتباشية عالية بيغ الجافعية الكمية وبيغ التحريل الجراسي لمصالبات في 

 (.9099السادة، وىحه الشتيجة تتفق مع دراسة حجة)



 

 

)   78) 
2017 يهاير، 49جملة اإلرشاد الهفسي، العدد   

 بسيهة رشاد بو على أبو عيشد. 

 ي والتخرز وجػد فخوؽ دالة إحرائيا  بيغ مجسػعتي الصالبات التخرز العمس
األدبي بسخحمة البكالػريػس ألبعاد القمق والجرجة الكمية لرالح شالبات التخرز 

ويسكغ أف يخجع  ذلظ إلى أف الصالبات التخرز األدبيبسخحمة البكالػريػس  األدبي،
يججف صعػبة في الجدء اإلحرائي لمسادة لعجـ دراسة مػاد رياضية في سشػات الجراسة 

سا أف الصالبات ذوات التخررات العمسية تذتسل بخامج ، كالثانػية والجامعية
تخرراتيغ عمى العجيج مغ السقخرات الخياضية واإلحرائية ويعتقجوف بأىسية ىحا 
السقخر وارتباشو بتخرريغ،عالوة عمى أنيغ في العادة يستمكغ خبخات وإحرائية 

إلحراء لجى مختفعة و ميارات حدابية عالية وىحه السؤشخات بجورىا تختدؿ مغ قمق ا
 شالبات التخرز العمسي

  كسا دلت الشتائج عمى عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ مجسػعتي الصالبات
التخرز العمسي والتخرز األدبي بسخحمة البكالػريػس بالشدبة لمبعجيغ )الخػؼ مغ 

 شمب السداعجة والخػؼ مغ أساتحة اإلحراء(.
 افعية التعمع الجاخمية والخارجية لمصالبات عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ د

 عمى حج  سػاء وبيغ تخرريغ في مخحمة البكالػريػس.
 التوصيات واملكرتحات:

 في ضهء ما خرجت به الجراسة من نتائج تهصي الباحثة باآلتي:
  تزسيغ مقخر االختبارات والسقاييذ بالسعمػمات التي مغ شأنيا تعديد وعي الصالبات

 وأىسيتو بالشدبة ليغ.باإلحراء 
  تفعيل دور اإلرشاد األكاديسي بسا يداىع في تخفيف حجة التػتخ التي يحسميا الصالبات

 تجاه ىحا السقخر.
  ضخورة ربط األنذصة اإلحرائية بػاقع تخررات الصالبات والتخكيد عمى الجػانب

 التصبيقية أكثخ مغ االىتساـ بالجػانب الشطخية.
  اإلحراء وشخؽ تجريديا لمفخوؽ الفخدية بيغ الصالبات وتقجيع ضخورة مخاعاة أساتحة

 السادة بذكل يتشاسب والقجرات السختمفة لجييع.
  تػعية األساتحة بجور الجافعية في عسمية التحريل إلرشاد الصالبات إلى كيفية استغالؿ

 شاقاتيع واستثارة دافعية لجييع لمتعمع.
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 :مكرتحة عوث
بيغ القمق اإلحرائي والجافعية لمتعمع والتحريل الجراسي لجى  إعادة ىحه الجراسة العالقة -

 الصالب.
دراسة العالقة بيغ بعس الستغيخات والعػامل التي تؤثخ عمى القمق اإلحرائي لجى  -

شالب وشالبات السسمكة مثل السشاخ الجراسي، اتجاىات الصالب نحػ الجامعة، والتػافق 
 لبات.األكاديسي والسيػؿ السيشية لمصالب والصا

فعالية بخنامج إرشادي قائع عمى خفس القمق اإلحرائي لجى شالبات الجبمـػ أو مغ  -
 يجرس مػاد اإلحراء.
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 ع العربية:جاملرا
(: فاعمية بخنامج إرشادي مقتخح لخفس قمق االختبار 9007أبػعدت، نائل إبخاىيع)  .9

، كمية مشذػرة رسالة ماجدتيخ غيخالثانػية بسحافطات غدة،  لجى شالب السخحمة
 التخبية، الجامعة االسالمية، غدة.

(: البشاء العاممى وتكافؤ القياس لسقياس القمق اإلحرائي 9008أبػ ىاشع، الديج دمحم ) .9
 لجى عيشتيغ مرخية وسعػدية "مغ شالب الجراسات العميا باستخجاـ التحميل العاممى

 التشسية الفخدية والسجتسعية،لعمع الشفذ وقزايا  لمشجوة اإلقميسيةالتػكيجى، بحث مقجـ 
 .945- 995جامعة السمظ سعػد، كمية التخبية ص 

(: عالقة قمق االختبار بالجافعية لإلنجاز دراسة ميجانية لجى 9095بغ زاىي، مشرػر)  .3
مجمة العمـػ إندانية تالميح السخحمة البكالػريا مغ التعميع الثانػي بسجيشة ورقمة، 

 .95العجد  واالجتساعية،
( الحكاء االنفعالي وسيكػلػجية الصاقة الالمحجودة، عالع 9007عيج، سعاد)جبخ س .5

 9الكتب لمشذخ، األردف،ط
(: عالقة التحريل الجراسي بجافعية التعمع لجى السخاىق الستسجرس 9099حجة، لػناس) .4

، كمية العمـػ رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرةدراسة ميجانية لتالميح الدشة الخابعة متػسط، 
 ة واالجتساعية، جامعة أكمي البػيخة.اإلنداني

مكتبة السجتسع العخبي، األردف،  مقاييذ صعػبات التعمع،(: 9005خصاب، عسخ) .5
 الصبعة األولى.

(: قمق اإلحراء لجى شمبة جامعة القجس السفتػحة وعالقتو 9007رياف، عادؿ عصية) .6
 .3، العجد8، السجمجمجمة العمـػ التخبػية والشفديةببعس الستغيخات، 

، دار السعارؼ، القاىخة، الصبعة ترشيف األىجاؼ السجرسية(: 9884زيتػف، حدغ) .7
 األولى.

عالع  الحكاء االنفعالي وسيكػلػجية الصاقة الالمحجودة،(: 9007سعيج، سعاد جبخ) .8
 الكتب لمشذخ، األردف، الصبعة األولى.
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خجاـ (: القمق اإلحرائي والفػارؽ العسخية والجشذ باست9095، عامخ عمي)الرالح .90
، 39السجمج،  ، الكػيت،مجمة كمية العمـػ االجتساعيةقانػف معامل االرتباط السقشغ، 

 .999ص،
، القاىخة، دار قمق االمتحانات السفيـػ والعالج (:9878عبج الخحيع، بخيت عبج الخحيع) .99

 الشيزة.
 ، مكتبة دار الثقافة، عساف،عمع الشفذ التخبػي وتصبيقاتو( 9005العبيجي، دمحم جاسع) .99

 .9ط
(: تأثيخ استخجاـ السُشطع الستقجـ وفعالية الحات 9006عثساف، أحسج عبجالخحسغ إبخاىيع) .93

مجمة بشيا عمى قمق اإلحراء والتحريل فيو لجى شمبة الجبمـػ الخاصة في التخبية، 
 .60العجد  كمية التخبية،

لجى (: أنساط القمق وعالقتو بالتخرز الجراسي والجشذ والبيئة 9883عثساف، فاروؽ) .95
، الييئة السرخية لمكتاب، القاىخة، مجمة عمع الشفذالخميج،  شالب الجامعة أثشاء أزمة

 .94العجد
(: اإلحراء لمباحث في التخبية 9877عػدة، أحسج سميساف& الخميمي، خميل يػسف ) .94

 دار الفكخ لمشذخ والتػزيع، عساف، األردف والعمـػ اإلندانية،
، دار السديخة لمشذخ والتػزيع =، الشطخية والتصبيقالجافعية (: 9007غباري، ثائخ أحسج) .95

 شبعة األولى. األردف،
(: التفكيخ اإلحرائي وعالقتو بالقمق اإلحرائي 9099القخشي، خجيجة ضيف هللا) .96

مجمة الجسعية السرخية لمجراسات لجى شالب وشالبات كمية التخبية بجامعة الباحة، 
 .9099مايػ  الشفدية،

 ، دار الفكخ، عساف، الصبعة األولى.يارات التجريذ الفعاؿم(: 9005قصامي، نايفة) .97
عالقتو بالجافعية لالنجاز وبعس 9(: قمق االختبار و9000الكخيجيذ، ريع بشت سالع) .98

رسالة الستغيخات لجى شالبات كمية التخبية إلعجاد معمسات السخحمة االبتجائية بالخياض، 
 كمية التخبية، بالخياض. ماجدتيخ غيخ مشذػرة،

 ، الجار العخبية. الشفذ انفعاالتيا وأمخاضيا(. 9877كساؿ، عمي)- .90
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(: دافعية اإلنجاز الجراسي وقمق االختبار وبعس 9005مجسسي، عمي بغ دمحم مخعي) .99
رسالة ماجدتيخ غيخ الستغيخات األكاديسية لجى شالب كمية السعمسيغ في جازاف، 

 ، جامعة أـ القخى.مشذػرة
، مكتبة دار الثقافة، عساف، الشفذ التخبػي وتصبيقاتو عمع(: 9005دمحم، جاسع دمحم) .99

 الصبعة األولى.
(: العالقػػػػة بػػػػيغ الجافعيػػػػة واإلنجػػػػاز وقمػػػػق االختبػػػػار وأثخىػػػػا فػػػػي 9005ىػػػػػاش، خالػػػػج) .93

لػجى شمبػة السخحمػة األساسػية والثانػيػة فػي محافطػة  التحريل في مػادة المغػة اإلنجميديػة
البحػػػخيغ، السجمػػػج الدػػػابع، العػػػجد الثالػػػث، ص ، مجمػػػة العمػػػـػ التخبػيػػػة والشفدػػػيةالسفػػػخؽ، 

97-99. 
24. Bell, J. A. (1998). International students have statistics anxiety 
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Education, 121(4), 713. 
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Abstract 
     The present study aims to identify the relation between statistics anxiety 

of high diploma female students at Taif University and their motivation to 

learn and academic achievement in the Measurement Course. It also aims to 

reveal any statistically significant differences in the means of statistics 

anxiety dimensions and motivation to learn for these students according to 

their bachelor specialty. In order to achieve the study purposes, the 

researcher developed a learning motivation instrument, and used Abu- 

Hashem (2009) instrument to measure statistics anxiety. The researcher 

applied these two instruments on a sample of 130 students. To answer the 

study questions, the researcher used the appropriate statistical methods, 

including Pearson and T-Test. The study revealed the following results: 

- There is a negative significant correlation between the six components 

of statistics anxiety and learning motivation and academic achievement of 

the students.   

- There is a positive significant correlation at (=0.01) between internal 

and external components of motivation to learn and academic achievement 

of the students.                                                                

- There are statistically significant differences between the two groups of 

the scientific and literary streams students in the bachelor degree due to the 

dimensions of statistics anxiety in favor of the literary stream students.                                                                                                                                          

- There are no statistically significant differences between the students’ 

motivation to learn and their specialty in the bachelor degree.                                                                                                                 

Based on the results, the researcher recommended the following:                                                              

1- Activating the role of academic counselling to contribute to reduce 

students’ anxiety towards the course of study.                                                                                                                                          

2- Instructors of Statistics should consider the individual differences among 

students and present the course content accordingly.                                                                                                                         
3- Instructors of Statistics should be aware of the role of motivation in 

academic achievement to guide students to utilize their potential and 

motivation to learn.                                                             


