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هدفت الدراسة الحالیة إلى معرفة العالقة بین قلق االمتحان والدافعیة 

الرابعة متوسطة ببلدیة سیدي  تلمیذ وتلمیذة بالسنة  150ینة من ع للتعلم لدى

مقیاس قلق االمتحان لعمر إسماعیل علي ومصطفى  ةستخدمملخضر مستغانم، 

،ومقیاس الدافعیة للتعلم لبن )2009(السنباطي وأحالم عبد السمیع العقباوي 

  : فكانتالمنهج الوصفي المقارن على  معتمدة،)2008(یوسف أمال 

بیرسون تدل على عدم وجود عالقة بین المستقیم  ئج اختبار معامل االرتباط نتا -
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الجنس التفاعل بین في قلق االمتحان تعزى إلى  عینة الدراسة تالمیذدرجات 
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 د 
 

  :محتویاتالقائمة 

  الصفحة  العنوان

  أ  اءإهد

  ب  كلمة شكر

  ت  ملخص البحث

  ث  قائمة محتویات البحث

  د  قائمة الجداول

  ذ  قائمة األشكال

  ر  قائمة المالحق

  01  المقدمة

  مدخل الدراسة:الفصل األول

  05  .اإلشكالیة -1

  08  .فرضیات الدراسة -2

  08  .دواعي اختیار الموضوع -3

  09  .أهداف الدراسة -4

  09  .أهمیة الدراسة -5

  10  .م اإلجرائیةتحدید المفاهی -6

  11  .الدراسات السابقة -7

  17  .التعقیب عن الدراسات السابقة -8

  قلق االمتحان:الثانيالفصل 

  21  تمهید 

  21  .القلق-1



 

 ه 
 

  21  .االختبار-2

  36  .قلق االمتحان-3

  37  أنواع قلق االمتحان-4

  38  .أسباب قلق االمتحان-5

  38  .مظاهر قلق االمتحان-6

  39  .نظریات قلق االمتحان -7

  42  .قلق االمتحان خصائص -8

  42  .عالج قلق االمتحان -9

  44  خالصة

  الدافعیة للتعلم:الثالث الفصل

  46  تمهید

  46  .الدافعیة-1

  54  التعلم-2

  57  .تعریف الدافعیة للتعلم -3

  58  .أنواع الدافعیة للتعلم-4

  59  .أهمیة الدافعیة للتعلم-5

  60  .شروط وخصائص الدافعیة للتعلم-6

  60  .وظائف الدافعیة للتعلم-7

  62  .نظریات الدافعیة للتعلم-8

  68  .مشكلة الدافعیة للتعلم-9

  69  .األسالیب الوقائیة والعالجیة للدافعیة للتعلم -10

  70  .دور المعلم في إثارة الدافعیة للتعلم -11

  74  خالصة



 

 و 
 

  .اإلجراءات المنهجیة للدراسة االستطالعیة: رابعالفصل ال

  76  .تمهید

I. 76  :الدراسة االستطالعیة  

  76  .الدراسة االستطالعیةتعریف -1

  77  .أهداف الدراسة االستطالعیة-2

  78  .الدراسة االستطالعیةعینة -3

  79  .أدوات الدراسة االستطالعیة-4

  81  .نتائج الدراسة االستطالعیة-5

II. 95  :الدراسة األساسیة  

  95  .مكان وزمان الدراسة األساسیة-1

  96  .مجتمع الدراسة األساسیة وعینتها-2

  97  .ساسیةالدراسة األ أدوات -3

  99  .األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة األساسیة-4

  .عرض وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیة: خامسالفصل ال

  101  .تمهید

  101  .عرض نتائج الفرضیة األولى -1

  102  .عرض نتائج الفرضیة الثانیة -2

  105  .عرض نتائج الفرضیة الثالثة -3

  .شة الفرضیاتتحلیل النتائج ومناق:سادسالفصل ال

  109  .تمهید

  109  .مناقشة الفرضیة األولى-1

  110  .مناقشة الفرضیة الثانیة-2



 

 ز 
 

  111  .مناقشة الفرضیة الثالثة-3

  114  .خاتمة

  116  .توصیات واقتراحات

  118  .قائمة المراجع

  128  .المالحق

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 



 

 ح 
 

  :لجداولاقائمة 

  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم 

  78  .نة االستطالعیة حسب الجنس وتكرار السنةأفراد العیتوزیع   01

یمثل تقدیر الدرجات على البدائل حسب نوع فقرات استمارة قلق   02

  .االمتحان

80  

یمثل تقدیر الدرجات على البدائل حسب نوع فقرات استمارة الدافعیة   03

  .للتعلم

81  

  82  .األساتذة المحكمین لالستمارتینقائمة یمثل   04

  83  .حسب أراء المحكمینالمحذوفة  استمارة قلق االمتحان  یمثل فقرات  05

  83  .یمثل فقرات مقیاس قلق االمتحان المعدلة حسب أراء المحكمین  06

البعد النفسي واالنفعالي وعباراته الستمارة قلق ارتباطات یمثل   07

  .االمتحان

84  

رة قلق بین البعد االجتماعي وعباراته بالنسبة الستماارتباطات یمثل   08

  .االمتحان لدى التالمیذ

85  

الستمارة  الفرعیة  البعد الجسمي وعباراته مخرجات ارتباطات یمثل  09

  .قلق االمتحان لدى المتعلم

86  

البعد العقلي المعرفي وعباراته بالنسبة الستمارة  ارتباطات یمثل   10

  .قلق االمتحان

87  

  89  .نة حسب أراء المحكمیالدافعیة للتعلم المحذوفاستمارة یمثل فقرات   11

  90  .الدافعیة للتعلم المعدلة حسب أراء المحكمیناستمارة یمثل فقرات   12

الذات وعباراته بالنسبة الستمارة الرضا عن یمثل االرتباط بین بعد   13

  .الدافعیة للتعلم

91  

بعد اهتمام المتعلم بالمواضیع الدراسیة وعباراته ارتباطات یمثل   14

  .تمارة الدافعیة للتعلمبالنسبة الس

92  

 الفرعیة  بعد التخطیط للعمل وعباراتهارتباطات درجات یمثل   15

  .بالنسبة الستمارة الدافعیة للتعلم لدى المتعلم

93  



 

 ط 
 

بعد الطموح والتفوق وعباراته بالنسبة الستمارة ارتباطات یمثل   16

  .الدافعیة للتعلم لدى المتعلم

94  

  95  .توسطات حسب الجنس وعدد األقسامتوزیع التالمیذ على الم  17

توزیع أفراد عینة الدراسة األساسیة حسب الجنس وتكرار یمثل   18

  .السنة

96  

  97  .توزیع أفراد عینة الدراسة األساسیة حسب المتوسطات  19

  101  .یبین نتائج معامل االرتباط بیرسون  20

یة للتعلم یبین متوسطات درجات أفراد العینة األساسیة في الدافع  21

  حسب مستوى القلق

102  

داللة الفروق بین متوسطات درجات أفراد عینة الدراسة على نتائج    22

  مقیاس الدافعیة للتعلم التي تعزى إلى متغیر مستوى القلق

104  

متوسطات فروق بین ال لمعرفة  نتائج اختبار تحلیل التباین الثنائي  23

التفاعل تحان تعزى إلى في قلق االم عینة الدراسة تالمیذدرجات 

  .الجنس وتكرار السنةبین 

106  

  

  :قائمة األشكال

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم

یوضح متوسطات درجات تالمیذ أفراد عینة الدراسة األساسیة على   01

  .مقیاس الدافعیة للتعلم بالنسبة لمستویات القلق الثالث

102  

  

  

  

  

  



 

 ي 
 

  :قائمة المالحق

  ةالصفح  عنوان الملحق  الرقم

  128  .استمارة قلق االمتحان قبل التحكیم  01

  131  .استمارة الدافعیة للتعلم قبل التحكیم  02

توزیع قبول أو رفض المحكمین الستمارة قلق االمتحان   03

  .بالنسبة لكل فقرة من الفقرات

134  

توزیع قبول أو رفض المحكمین الستمارة الدافعیة للتعلم   04

  .اتبالنسبة لكل فقرة من الفقر 

135  

  137  .استمارة قلق االمتحان في الدراسة األساسیة  05

  139  .استمارة الدافعیة للتعلم في الدراسة األساسیة  06

  140  لتقدیر ثبات األداتین  spssمخرجات   08

بعد تفریغ استمارات البحث حسب  spssمخرجات   09

  الفرضیات

141  

  142  .رخصة التربص تتضمن مكان الدراسة  

 

  



 مــــــقدمـــــــــــــــة................................................................................................

  

 

  

  :ــــــــقدمـــــــةمـ

یعد موضوع قلق االمتحان من المواضیع التي نالت حیزا في الدراسات 

والبحوث العلمیة، حیث أن هدف الكثیر من الدراسات فهم قلق االمتحان الذي 

یعتبر حالة نفسیة تعاني منها شریحة من التالمیذ بمراحل تعلیمیة مختلفة والتي 

لدراسیة، حیث یرى العدید من الباحثین أن هذا لها انعكاسات في حیاة التلمیذ ا

األخیر هو واحد من أهم العوامل المؤثرة على التحصیل، خصوصا في المراحل 

  .المحددة للمستقبل الدراسي

فقلق االمتحان هو شعور التلمیذ قبل وأثناء االمتحان بالضیق والتوتر 

) 25: 2007بد اهللا ،ع(وخفقان القلب وكثرة التفكیر بما یعیقه عن األداء الجید

فالتفكیر باالمتحان أو بمجرد التفكیر فیه یجعل التلمیذ یعیش في قلق واضطراب 

ولذا یستوجب على كافة القائمین على العملیة التعلیمیة أخذ هذا المتغیر بعین 

  .االعتبار

فالتحصیل الدراسي في األساس یعتمد على ركائز أساسیة كالتعلم والتعلیم 

أن الدافعیة للتعلم هي الرغبة المستمرة للسعي " لم ویرى ادوارد مورايوالدافعیة للتع

  إلى النجاح وانجاز األعمال الصعبة والتغلب على العقبات بكفاءة وبأقل قدر 

1  
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ادوارد ". (ممكن من الجهد والوقت وبأفضل مستوى من التعلم

  ).153: 1988موراي،

عیشها المتمدرس بما فیها ولذا یجب األخذ بعین االعتبار كل الظروف التي ی

قلق االمتحان الذي له أهمیة في التأثیر على المسار الدراسي للمتعلم، لذلك 

حددت الباحثة بعض الجوانب التي من خاللها یمكن التعرف على أسباب 

انخفاض الدافعیة للتعلم لدى تالمیذ أو ارتفاعها، حیث تهدف دراستنا للكشف عن 

الدافعیة للتعلم أو مدي تأثر الدافعیة بقلق االمتحان العالقة بین قلق االمتحان و 

لدى تالمیذ الرابعة متوسط وذلك باإلجابة على تساؤالت البحث، لذا شمل البحث 

باإلضافة إلى مدخل الدراسة الذي عرضت فیه الباحثة اإلطار العام لإلشكالیة 

تیار الدراسة وفرضیاتها، حتى تعمل على التحقق منها إضافة إلى دواعي اخ

الموضوع واألهمیة واألهداف المرجوة من البحث ثم التعاریف اإلجرائیة واإلشارة 

  .إلى أهم الدراسات السابقة ومن ثم التعقیب علیها

كما قسمت الباحثة الدراسة إلى جانبین، أحدهما نظري شمل فصلین هما 

  :على التوالي

قامت بتمهید ثم  تناولت فیه الباحثة موضوع قلق االمتحان حیث: الفصل األول -

بالتعریف بالقلق ثم االمتحان وقلق االمتحان من خالل عرض مفهومه، أنواعه 
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وأسبابه وكذلك مظاهره والنظریات التي تناولت قلق المتحان ثم خصائصه 

 .باإلضافة إلى عالج وترشید قلق االمتحان ثم ختمت الفصل بخالصة له

ثم الدافعیة للتعلم من خالل تعریفها تناولنا فیه الدافعیة والتعلم : الفصل الثاني -

وأنواعها ثم الدافعیة للتعلم ثم شروطها وخصائصها ووظائفها ومن ثم النظریات 

التي تناولتها بالدراسة وبعد ذلك تناولنا مشاكل انخفاض الدافعیة للتعلم باإلضافة 

فعیة إلى األسالیب الوقائیة والعالجیة لها وفي األخیر دور المعلم في إثارة الدا

 .للتعلم وانتهي بخالصة

خصصته : أما الثاني یمثل الجانب التطبیقي للبحث الحالي ویشمل الفصل الثالث -

الباحثة لإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة فهي تتضمن عرض الدراسة 

االستطالعیة، واألساسیة مبینة فیه أساسا المنهج المستخدم، كما قامت بتحدید 

والمجال المكاني والزمني لها، وتقدیم األدوات المعتمدة  عینة البحث وخصائصها

أما الفصل الرابع .لجمع البیانات وأخیرا األسالیب اإلحصائیة المستعملة

 . فخصصته لعرض وتفسیر نتائج الدراسة

وفي الفصل الخامس قامت الباحثة بذكر كل ما یتعلق بعرض وتحلیل وتفسیر  -

فرضیات الدراسة ومناقشتها، ثم استخالص البیانات المتحصل علیها والمتعلقة ب

لتخلص الباحثة في األخیر إلى خاتمة البحث مقدمة فیها . النتائج النهائیة

 ت على ضوء النتائج المتوصل إلیهامجموعة من االقتراحات والتوصیا
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  :اإلشكالیة

یحتل التحصیل الدراسي أهمیة بالغة في حیاة التلمیذ الدراسیة بمختلف 

 مراحلها و مستویاتها، و هذا ما أدى إلى االهتمام به خاصة في مجال التربیة 

  .وعلم النفس ألن هناك عوامل إیجابیة و سلبیة تؤثر علیه

من بینها العوامل النفسیة و االنفعالیة خاصة قلق االمتحان الذي یعرفه 

بأنه نوع من أنواع قلق الحالة یحدث  حینما یدرك الفرد المثیرات " ساسرون 

ینظر المتعلقة بموقف االختبار و یستجیب له استجابات انفعالیة و سلوكیة و 

علي بن محمد مرعي معجمي، "(الفرد لموقف االختبار على أنه مواقف تهدید

ومنه قلق االمتحان ینشأ عن نخوف التلمیذ  من الفشل و الرسوب  )2: 2006

والحصول على نتائج ضعیفة غیر مرضیة، و هذا ما تناوله عبد اهللا الصافي 

ن قلق االمتحان في دراستهما حیث یرى كل منهما أ) 2006(و براین) 2002(

: سایحي(یؤثر على الذكاء و المستوى الدراسي و بالتالي ینجم عنه الفشل

یرى بأنه یؤثر على )1997(، وكذلك في دراسة أخرى أجراها إیزك )76، 2012

  .)75، 2012: سایحي(التركیز و االنتباه لدى التلمیذ

ر بها ولذى تعتبر فترة االمتحانات الدراسیة من أصعب الفترات التي یم

أغلبیة التالمیذ خاصة إذا كانت امتحانات مصیریة حیث یلعب القلق دورا مهما 

ورئیسیا وبذلك فهو موجه نحو التركیز على العوامل المؤثرة على إنجاز التلمیذ و 
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ففي ). 1980(دافعیته للتعلم وقد أكد أثاره السلبیة دراسة كل من دوسیك و هیل 

ر و یخضع لسلبیات القلق وٕانما یجب حین أن التحصیل الدراسي  ال یقتص

مواجهة و تغییر مساره نحو الطریق اإلیجابي و ذلك ال یكون إال باستثارة 

الدافعیة للتعلم فهي تعد شرطا أساسیا یتوقف علیه تحقیق األهداف 

" 2002قیطامي و عدس " فهي كما یعرفها . )67، 2012:سایحي(التعلیمیة

العامة، تشیر إلى حالة معرفیة داخلیة عند  على أنها حالة ممیزة من الدافعیة

  المتعلم تدفعه لالنتباه إلى الموقف التعلمي و اإلقبال علیه بنشاط محدد

ولذلك فهي تعتبر من المفاهیم " و االستمرار فیه حتى یتحقق التعلم 

الرئیسیة التي یتم التركیز علیها، حیث أظهرت العدید من الدراسات دور الدافعیة 

العملیة التعلیمیة والعوامل و المتغیرات التي تتأثر بها هذه األخیرة و  للتعلم في

التي توصلت إلى أن ) 1967" (شو" من بین الدراسات التي تناولتها دراسة 

الدافعیة للتعلم تتضمن الطموحات و الثقة بالنفس و تجنب الفشل و ترمي إلى 

التي تهدف إلى )1981" (كوزكي" حب االستطالع وكذلك دراسة أخرى أجراها 

  .أن الدافعیة موزعة على مجاالت علم النفس الوجداني المعرفي

وعلى الرغم من تعدد الدراسات حول الدافعیة للتعلم في مجال التربیة وعلم 

إال أن الدراسات التي أجریت حول الدافعیة للتعلم ركزت بشكل خاص . النفس

التحصیل الدراسي انطالقا من على دراسة العالقة بین الدافعیة للتعلم و مستوى 
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مستوى الدافعیة التعلم، فتم إغفال أو تجاهل العوامل و المتغیرات التعلیمیة 

وذلك الن االختبارات التحصیلیة ) االختبار( األخرى على رأسها قلقل االمتحان 

من أكثر وأهم  األدوات التي یمكن بواسطتها التعرف على ما حققه التلمیذ خالل 

اسي،كما أنها فد تكون من العوامل الدافعة للتعلم فإما أن یكون من مشواره الدر 

ألنه في هذه المرحلة یكون التلمیذ . دوافع التطلع و اإلنجاز ومنع الفشل  والعكس

فكلما كان الشعور بالقلق ضمن نقاط معین و محدود فإنه یمثل . موضع تقییم

ن إذا خرج على هذه النطاق دافعا إیجابیا لدیه على تحقیق النتائج المرجوة، ولك

  .فإنه یؤثر علیه تأثیرا سلبیا و على قدراته و على دافعیته للتعلم

انطالقا مما سبق و نتیجة ألهمیة موضوع عالقة قلق االمتحان بالدافعیة 

للتعلم، إضافة إلى قلة أو عدم وجود دراسات في هذا المجال على حدود علم 

فإن الدراسة الحالیة تحاول الكشف عن . ینالباحثة التي تربط بین هذین المتغیر 

  :ومن هنا نطرح التساؤل التالي. طبیعة هذه العالقة

. هل هناك عالقة بین قلق االمتحان و الدافعیة للتعلم لدى تالمیذ الرابعة متوسط؟

  :والذي یتفرع إلى التساؤالت التالیة

 .ذ الرابعة متوسط؟هل توجد عالقة بین قلق االمتحان و الدافعیة للتعلم لدى تالمی -

 .؟هل قلق االمتحان یؤثر على الدافعیة للتعلم لدى تالمیذ الرابعة متوسط -



دخل الدراسة                                                   م:......................................................................الفصل األول         
 

8 
 

في قلق االمتحان  عینة الدراسة تالمیذمتوسطات درجات توجد فروق بین  هل -

 .؟الجنس وتكرار السنةالتفاعل بین تعزى إلى 

ة للتعلم في الدافعیعینة الدراسة تالمیذ متوسطات درجات  هل توجد فروق بین -

 .؟تعزى إلى قلق االمتحان

في قلق االمتحان  عینة الدراسةتالمیذ متوسطات درجات  هل توجد فروق بین -

 .؟تعزى إلى الدافعیة للتعلم

  :الفرضیات -2

توجد عالقة إرتباطیة إیجابیة بین قلق االمتحان و الدافعیة للتعلم لدى تالمیذ  -

 .الرابعة متوسط

تالمیذ عینة الدراسة في الدافعیة للتعلم تعزى  توجد فروق بین متوسطات درجات -

 .إلى قلق االمتحان

في قلق االمتحان تعزى  عینة الدراسة تالمیذمتوسطات درجات توجد فروق بین  -

 .الجنس وتكرار السنةالتفاعل بین إلى 

  :دواعي اختیار الموضوع -3

 .الحصول على شهادة الماستر -

 .قلة األبحاث التي تناولت هذا الموضوع -

 .كثرة انتشار قلق االمتحان خاصة في األقسام النهائیة -
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 .التعرف على الدافعیة للتعلم في ضوء قلق االمتحان -

 .إهمال الدافعیة و التي لها أثر كبیر في التحصیل الدراسي -

عدم اهتمام بعض المدرسین بالدافعیة للتعلم لدى التالمیذ و الضغوطات التي  -

 .یعاني منها

  :أهداف الدراسة -4

 .كشف عن العالقة بین قلق االمتحان و الدافعیة للتعلمال -

 .اإلجابة على تساؤالت الدراسة -

  :أهمیة الدراسة -5

  :األهمیة النظریة - أ

االهتمام بهذا النوع من البحوث خاصة في مجال التربیة و علم النفس و اإلرشاد و  -

 .التوجیه

تالمیذ وذلك من ر على الدافعیة لدى الثء لمحة عن قلق االمتحان و كیف یؤ إعطا -

 .خالل النتائج المتحصل علیها

  :األهمیة التطبیقیة -  ب

 إفادة المعلمین في التقلیل من حدة القلق لدى التالمیذ -

 .الرفع من دافعیة المتعلم من خالل التحكم في مستوى القلق  -
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  :منهج البحث -6

ال یخلو أي دراسة علمیة من االعتماد  على  منهج من اجل القیام بالدراسة 

  .فق أسس علمیةو 

یعرف على انه الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة بواسطة  :تعریف المنهج

عبد الخالق، (مجموعة من القواعد لتحدید العملیات للوصول إلى نتیجة معلومة

2007: 76.(  

نظرا لمالءمته لطبیعة . وفي بحثنا هذا سوف نستخدم المنهج الوصفي المقارن

لیل ظاهرة الدراسة بدقة و موضوعیة، كما تهتم الموضوع و هذا بوصف و تح

  .بتحدید الظروف و العالقات و الفروق التي توجد بین المتغیرات

  :تحدید المفاهیم إجرائیا -7

 یتجلى في التوتر و االرتباك الذي یصیب التلمیذ قبل  :تعریف قلق االمتحان - أ

بحثنا هذا من و أثناء االمتحان خوفا من الفشل و اإلخفاق و نستدل علیه في 

 .خالل الدرجة التي یتحصل علیها التلمیذ في مقیاس قلق االمتحان

تتمثل في مجموع المشاعر التي تدفع المتعلم في أي موقف  :الدافعیة للتعلم -  ب

 تعلمي للوصول إلى األهداف المنشودة و هي ضرورة لحدوث التعلم 

یتحصل علیها و التوصل إلى نتائج مرضیة، و تستدل علیها في الدرجة التي 

 التلمیذ  في مقیاس الدافعیة للتعلم
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هم التالمیذ الذین یدرسون في الرابعة متوسط، بصورة : تالمیذ الرابعة متوسط - ت

سنة ) 14،16(تتراوح أعمارهم ما بین )  2016/2017(نظامیة خالل السنة 

 .عند تطبیق هذه الدراسة

  :الدراسات السابقة -8

ة التي یتناول البعض موضوع قلق ترجع أهمیة عرض الدراسات السابق

االمتحان والبعض اآلخر الدافعیة للتعلم، دلیل یساعدنا في خطوات إجراء الدراسة 

الحالیة، فهي تعد من المصادر التي نستقي منها اإلشكالیة والمنهج، والفروض 

التي یمكن صیاغتها إجرائیا ومحاولة التحقق منها و سوف نعرض أهم الدراسات 

  :منها

 :اسات الخاصة بقلق االمتحانالدر  - أ

بعنوان  ):1678(دراسة ماهر الهواري و محروس الشتاوي في السعودیة  -1

 ).قلق االمتحان( مقیاس االتجاهات نحو االختبارات

  تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بین قلق االختبار و العادات

ام محمد سعود و االتجاهات الدراسیة أجریت على عینة من طالب جامعة اإلم 

طالبا من مستویات دراسیة مختلفة،  140اإلسالمیة، قسم علم النفس بلغ عددها 

اختیرت بطریقة عشوائیة، استخدم المنهج الوصفي التحلیلي واعتمدت في ذلك 

  ومقیاس العادات . مقیاس االتجاه نحو االختبارات من إعداد الباحث
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فتوصلت الدراسة . ماهر الهواريواالتجاهات الدراسیة من إعداد عادل األشول و 

  :إلى

 وجود ارتباط سالب بین قلق االمتحان و التكیف الدراسي لدى الطالب -

وجود عالقة ارتباط سالبة غیر دالة  إحصائیا بین كل من العادات واالتجاهات و  -

 ).182-180: 1987الهواري و الشناوي،(التوافق الدراسي

  :دراسة مرسي كمال في الكویت -2

تهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بین . عالقة القلق بالتحصیل الدراسيبعنوان 

القلق في المواقف االختیاریة، ودرجات التحصیل الدراسي، أجریت على عینة من 

طالب وطالبة، اعتمد  370طالب المدرسة الثانویة في الكویت، بلغت العینة 

جات التحصیل ییل للقلق في المواقف االختیاریة ودر ) yele(على مقیاس 

الدراسي في مادة اللغة العربیة، اإلنجلیزیة والریاضیات، اعتمد المنهج الوصفي 

  :التحلیلي و توصل إلى النتائج التالیة

وجود فروق دال إحصائیا بین متوسطات درجات مرتفعي القلق و منخفضي القلق  -

 في تحصیل المواد الدراسیة لصالح منخفض القلق 

یا بین درجات القلق و التحصیل الدراسي، لدى كل من وجود ارتباط دال إحصائ -

 )291: 1995، كامل و الصافي( الذكور و اإلناث 
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 :الدراسات التي تناولت الدافعیة للتعلم -  ب

 :الدراسات العربیة*

 ):2010( دراسة أحمد دوقة -1

تحت عنوان سیكولوجیة الدافعیة للتعلم توصلت الدراسة إلى وجود عالقة اقتران  

ین الدافعیة المدرسیة و التحصیل الدراسي أي أنه كلما كان مستوى و تالزم ب

 ).128: 2010دوقة وآخرون، ( الدافعیة مرتفعا أیضا 

  :1998محمد علي مصطفى  -2

تناولت الدراسة موضوع الدافعیة  المدرسیة لدى طالب كلیة التربیة بالعریش، 

 .وذلك حسب متغیرات الجنس، التخصص والمستوى الدراسي

الدراسة مجموعتین مختلفتین من الطلبة، تشكلت المجموعة األولى من شملت 

طالبة من القسم األدبي بالغرفة  64طالب 37طالب من القسم العلمي و  40

عام، أما المجموعة الثانیة فقد  17.5ألولى، حیث بلغ معدل بین أولئك الطلبة 

بة من طال) 62(طالب) 26(طالب من القسم العلمي) 22(طالب  32تضمنت 

 .سنة 21.5القسم األدبي بالغرفة الرابعة و بلغ معدل سن المجموعة الثانیة

  " دولي"تمثلت أدوات الدراسة في اختیار یقیس الدافعیة االكادمیة، من إعداد 

و الذي یتضمن سبعة مقاییس فرعیة، و یمكن  dolyet moom 1978ومین 

  : تلخیص أهم النتائج فیما یلي
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متوسطي درجات مجموعتین طالبات الغرفة الرابعة علمي وجود فروق دالة بین  -

 ) 88-87: 2010دوقة، (وطالبات أدبي في الدافعیة للتعلم 

  ): 1994(دراسة جیهان أبو رشاد العمران-3

تمحورت الدراسة حول موضوع التعلم و عالقتها بالتحصیل الدراسي وبعض 

ین االبتدائیة و اإلعدادیة المتغیرات الدیمقراطیة لدى عینة من الطلبة في المرحلت

تلمیذة تم اختیارها عشوائیا  377اشتملت على عینة  1994بدولة البحرین سنة 

من ثماني مدارس للذكور واإلناث، استهدفت الدراسة التعرف على العالقة بین 

الدافعیة للتعلم و التحصیل الدراسي، و معرفة أثر الفروق بین أطفال الذین 

افیة مختلفة في دافعیة التعلم وكذلك معرفة العالقة بین ینتمون إلى مناطق جغر 

وقد استخدم الباحث اختبار الدافعیة للتعلم توصلت . حجم األسرة و دافعیة التعلم

  :إلى النتائج التالیة

تأثیر أسالیب التنشئة األسریة التي تتبعها اآلباء واألمهات في مجتمع البحرین  -

 .دافعیة التعلم لدى أبنائها

 ثر اختالف المناطق الجغرافیة التي ینتمي إلیها األطفال في دافعیتهم للتعلم وجود أ -

وجود فروق ذات داللة إحصائیا بین الذكور واإلناث على مقیاس دافعیة للتعلم  -

 ).164: 2007بن یوسف،(لصالح اإلناث
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 ):1988(دراسة آمنة عبد اهللا تركي دولة قطر -3

ا و عالقتها ببعض المتغیرات لدى تالمیذ تتعلق الدراسة بدافعیة التعلم، تطوره

  المرحلة االبتدائیة كما حاولت الدراسة الكشف عن العالقة بین الدافعیة للتعلم

والتوافق في البیئة و المدرسة، وقد استهدفت الدراسة تطور الدافعیة للتعلم في  

مستویات عمریة مختلفة، حیث اختارت الباحثة عینة تتكون من ثالث مجموعات 

ابتدائي فتوصلت إلى النتائج )الثالثة، الرابعة، السادسة(ن التالمیذ قسم السنةم

  : التالیة

ال یوجد فروق بین أفراد الدراسة بالنسبة للبنین و البنات في الدافعیة للتعلم  -

 .االستقاللیة

یوجد فروق بین دافعیة التعلم االستقاللیة و دافعیة التعلم االجتماعیة لدى  -

 .الجنسین

بین أفراد عینة الدراسة بالنسبة للبنین و البنات في دراسة التعلم  فروق  -

 .االجتماعي

بن یوسف، (ق االجتماعيهناك عالقة إیجابیة بین التوافق الشخصي و التواف -

2007 :962( 
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  :الدراسات األجنبیة*

  ):1981(دراسة كوزكي -1

أبعاد  سنوات لمحاولة الكشف عن 10عبارة عن دراسة تتبعیه استمرت لمدة 

  المتعلم وقد بنى دراسته على أساس مجموعة واسعة من المقابالت 

واالستجوابات التي أجراها مع كل التالمیذ و أولیائهم و أساتذتهم و قد فاق عدد 

وبعد التحلیل اإلحصائي توصل الباحث إلى تحدید تسعة 1000االستجوابات 

النفس وهي المجال أبعاد للدافعیة المدرسیة موزعة على ثالث مجاالت علم 

  ).13: 2012حمیش،(الوجداني، المعرفي، األخالقي السلوكي

  ):1967(دراسة شو -2

دراسة عاملیة لدافعیة التعلم، وقد " في جامعة كولومبیا األمریكیة تحت عنوان 

  عبارة تقیس الدافعیة، قام بجمعها و االستعانة بمقیاس الدافعیة ) 500(صاغ

مقیاس فرعي وقد بنیت نتائج الدراسة  16زعة على والشخصیة، هذه العبارات مو 

  :وجود خمس عوامل للدافعیة و هي كالتالي

 االتجاه اإلیجابي نحو الدراسة و یتضمن بعض الطموحات العالیة و المثابرة  -

 والثقة بالنفس 

 الحاجة إلى االعتراف االجتماعي و یتضمن بعض مالحظات األساتذة  -

 .والتفاعل مع النشاط المدرسي
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 . تجنب الفشل -

 .حب االستطالع -

: 2012جواهرة،(التكیف مع مطالب اآلباء واألساتذة أو الضغوطات و األقران -

13.( 

  :التعقیب عن الدراسات - 10

لقد قدمت الدراسات السابقة العربیة و األجنبیة للباحثة فائدة كبیرة، من حیث 

عة البحث، وقد القاعدة النظریة، ومن حیث اإلرشاد إلى األدوات المالئمة لطبی

اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في بعض النقاط و اختلفت معها في 

  : أخرى

و كمال مرسي )1989(تناولت دراسة كل من ماهر الهواري و محروس الشتاوي  -

دراسة قلق االمتحان وتوصال إلى وجود ارتباط سالب بین قلق ) 1980(

أیضا إلى وجود عالقة ارتباط سالبة غیر  االمتحان والتكیف الدراسي كما توصال

 .دالة إحصائیا بین كل من العادات واالتجاهات والتوافق الدراسي

توصلت دراسة كمال مرسي إلى وجود فروق دال إحصائیا بین متوسطات درجات  -

 .مرتفعي القلق ومنخفض القلق في تحصیل المواد الدراسیة لصالح منخفض القلق

و محروس الشتاوي العینة كانت على الطلبة و في دراسة في دراسة ماهر الهواري  -

 .كمال مرسي كانت العینة على تالمیذ المدرسة
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 . استخدم كل من الدراستین المنهج  الوصفي التحلیلي -

أما الدراسات التي لها عالقة بالدافعیة للتعلم فقد توصلت إلى نتائج مختلفة حیث  -

نه ال توجد فروق بین الذكور إلى أ) 1988"(آمنة عبد اهللا تركي "توصلت 

 .واإلناث في دافعیة تعلم االستقاللیة و الدافعیة للتعلم االجتماعي

في دراسته إلى وجود عالقة ) 1991"(جیهان أبو رشاد العمراني"في حین توصل  -

بین الدافعیة و التحصیل الدراسي ووجود فروق بین الذكور واإلناث في الدافعیة 

 .للتعلم

فحاولت ) 1994(ودراسة علي مصطفى ) 2010"(حمد دوقة أ" أما في دراسة -

معرفة درجات الدافعیة في مستویات منخفضة و كانت نتائجها لصالح التالمیذ 

 .الذین لدیهم مستوى عالي في الدافعیة

توصل إلى وجود خمسة عوامل للدافعیة للتعلم ) 1967"(شو"أما في دراسة الباحث  -

و الدراسة و الحاجة إلى االعتراف االجتماعي، و المتعلقة باالتجاه اإلیجابي نح

فقد حدد سبعة أبعاد للدافعیة للتعلم موزعة على ثالث " كورزكي"أما في دراسة 

 ).وجداني،معرفي، أخالقي سلوكي(مجاالت وهي 

من خالل عرضنا للدراسات السابقة نستنتج أن الدراسات تناولت كل من قلق  -

بعوامل أخرى على خالف الدراسة الحالیة التي االمتحان و الدافعیة للتعلم وربطه 

ترمي إلى معرفة العالقة بینهما وٕالى أي مدى یمكن تأثیر قلق االمتحان في 

الدافعیة للتعلم،وباإلضافة إلى أن الدراسة الحالیة عینتها تالمیذ السنة الرابعة 
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 متوسط وسوف تعتمد المنهج الوصفي المقارن،  كما أن اغلب الدراسات على حد

علم الباحثة لم تركز على عامل مهم وهو إعادة السنة و هذا ما ستحاول الدراسة 

 .الحالیة التعرف علیه
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  :تمهید

لالمتحانات دور هام في حیاة التلمیذ، فالنتائج والدرجات التي یتحصل 

علیها في االمتحان هي الهدف األساسي لتقییم التعلیم وتحدید المستقبل العلمي 

ا یثیر مشكلة له، لذلك یعتبر أحد األسالیب لتقییم المنظومة التربویة، وهذا م

مخیفة ومقلقة له، حیث یوصف هذا العصر بعصر القلق فهو یعد عصب الحیاة 

ولهذا . النفسیة وسمة ممیزة لها، خاصة إذا كان مرتبطا باإلبداع وتحقیق النتائج

فالقلق یزداد مع نهایة الموسم الدراسي، ومنه یعتبر قلق االمتحان شكال من 

یه حیث یكون هناك قلق قبل وأثناء أشكال المخاوف التي تفرض نفسها عل

االمتحان وهذا ما یربك التلمیذ وینقص من أدائه إذ لم یتمكن من االستعداد 

والتغلب علیه وذلك باستخدام استراتیجیات من أجل اجتیازها بنجاح خصوصا إذ 

كان االمتحان مصیریا كامتحان الرابعة متوسط لما له أهمیة في حیاة التلمیذ وهذا 

  .التعرف على القلق، االمتحان ثم قلق االمتحان: لمسه في هذا الفصلما سوف ن

 القلق -1

 :تعریف القلق - أ

هو االنزعاج وقال أقلق الشيء من مكانه، فالقلق ال یستقر في مكان  :لغة

  ).70: 2000كامل،(واحد
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هو حالة توتر شامل ومستقر نتیجة توقع تهدید خطر قد یحدث :اصطالحا

: 2007قمش والمعاطیة، (نفسیة وجسمیة ویصحبها خوف غامض وأعراض 

255.(  

هو عبارة ضیق یتمیز بإحساس بالخوف :حسب قاموس مصطلحات علم النفس

لكنه مصحوب باالختناق الضیق المؤلم وخفقان القلب،وأنواع عدیدة من 

  ).170:دولتالد(االضطرابات الفسیولوجیة 

أو وهم مقیم، وعدم على أنه انفعال غیر سار وشعور مكدر بتهدید :یعرف القلق  -

الراحة واالستقرار مع إحساس  بالتوتر والشد وخوف دائم ال مبرر له من الناحیة 

الموضوعیة، وغالبا یتعلق هذا الخوف بالمستقبل المجهول كما یتضمن القلق 

استجابة مفرطة لمواقف ال تعني خطر حقیقي والتي یعاني من القلق قد ال یخرج 

العادیة لكن الفرد الذي یعاني من القلق یستوجب لها عن الواقع في إطار الحیاة 

عبد (غالبا، كما لو كانت ضروریات ملحة أو مواقف یصعب مواجهتها 

 ).428: 2005الخالق،

هو حالة توتر شامل ومستمر نتیجة تهدید خطر فعلي أو رمزي قد  :ویعرف أیضا -

: 1987زهران،(یحدث، ویصاحبها خوف غامض وأعراض نفسیة وجسمیة

398.( 
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من خالل التعاریف السابقة نستنتج أن القلق هو حالة انفعالیة تتمیز 

  .بمظهر نفسي وآخر جسمي ناتج ن الجهاز الغددي

 :أسباب القلق - ب

  :أن هناك عدة أسباب للقلق نذكر منها):152-150: 2009فرج،(حسب

 االستعداد الوراثي: 

بعض  تعد الوراثة من أهم األسباب التي تؤدي إلى القلق، حیث تؤكد

ومن هذه األبحاث تلك . األبحاث الحدیثة أثر العوامل الوراثیة في ظهور القلق

التي أجریت على التوأم حیث تبین أن التشابه في الجهاز العصبي الالإرادي 

واالستجابة للمنبهات الخارجیة والداخلیة بصورة متشابهة یؤدي إلى ظهور 

  .أعراض القلق لدى التوأم

 العمر: 

العمریة أحد العوامل التي تؤثر في نشأة القلق، حیث یزداد تعد المرحلة 

وكذلك ضموره عند المسنین، . القلق مع عدم نضج الجهاز العصبي في الطفولة

فیظهر القلق لدى األطفال بأغراض مختلفة منه أدى الراشدین، فیكون الخوف 

لدى األطفال على شكل الشعور من الظالم ومن الحیوانات، أما القلق في 

المراهقة فیكون في شكل الشعور بعدم األمن والخجل، وعادة یضعف أعراض 

ویمثل القلق واحد . القلق في مرحلة النضج لیظهر في مرحلة الیأس والشیخوخة

  .من أهم االضطرابات النفسیة المحیطة كنتائج االضطرابات الوظیفیة
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 مشكالت الطفولة والمراهقة والشیخوخة: 

ت في الماضي والطرق الخاطئة في تنشئة حیث تنشأ ذكریات الصراعا

األطفال مثل التسلط الحمایة المفرطة والقسوة واضطرابات العالقات الشخصیة 

مع التعرف والتعرض لخبرات الحادة اقتصادیا أو عاطفیا أو تربویا، والخبرات 

الجنسیة الصادرة خاصة في الطفولة واإلرهاق الجسمي والتعب والمرض ولكن 

األسباب المؤدیة للقلق وهو غفلة اإلنسان عن دینه الصحیح بعده تبقى من أهم 

  .عنه

 العوامل النفسیة واالجتماعیة: 

أن أهم مصدر للقلق هو الفشل في العالقات )Sullivan(یقول سولیفان 

اإلنسانیة فاألطفال الذین یعانون من الرفض والحرمان في عالقاتهم مع األبوین 

عرضون لإلصابة بالقلق أكثر من غیرهم،أما ومع األشخاص مهمة في حیاتهم م

فیعتقد أن رغبة النمو كامنة في كل إنسان ویصاب )Carl Rogers(كارل روجرز

  .الفرد بالقلق عندما ال تتوافر لدیه فرصة النمو واالرتقاء

وینتج القلق كذلك عن تجارب وخبرات مزعجة یتعرض لها الفرد في حیاته 

التوازن النفسي والبدني التي تثیرها صراعات  الیومیة وتنتج أیضا حالة فقدان

  .داخلیة وتكون نتیجة االستثارات االنفعالیة التي قد تفرضها البیئة
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وهناك عوامل نفسیة أخرى تثبت أن القلق مثل الضغط النفسي والشعور 

بالتهدید والعجز والذنب والصدمات النفسیة والمخاوف والصراعات 

  ).2010:56بوعلو،(الداخلیة

خالل ما سبق نستنتج أن أسباب القلق تتعدد منها ما هو مرتبط بذات من 

الفرد وتكوینه ومنها عوامل داخلیة ترجع إلى عوامل خارجیة وكذلك ما هو مرتبط 

  .بماضیه وكل هذا یساهم في جعله قلقا

 :أعراض القلق -  ت

  األعراض البدنیة واألعراض النفسیة: هناك نوعین من اإلعراض للقلق وهما

  :األعراض البدنیة: أوال

 .ضربات زائدة أو سرعة في دقات القلب -

 .نوبات من الدوخة أو اإلغماء -

 .تنمیل في الیدین أو الذراعین أو القدمین -

 .غثیان أو اضطراب المعدة -

 .فقدان السیطرة على الذات -

 .نوبات العرق التي ال تتعلق بالحرارة أو الریاضة البدنیة -

 ).1998شیهان،(األحالم المزعجة -
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  :األعراض النفسیة: یاثان

 .نوبات الهلع التلقائي -

 .االكتئاب وضعف األعصاب -

 .االنفعال الزائد وعدم القدرة على اإلدراك والتمییز -

 ).30: 2001عثمان،(نسیان األشیاء واختالط التفكیر وزیادة المیل إلى العدوانیة -

نیة أو من خالل معرفتنا ألعراض القلق یمكن أن یكون عند الشخص القلق أعراض بد

  .نفسیة أو االثنین معا حسب شدة ونوعیة القلق

 :قیاس القلق - ث

احتاج المعالجون النفسانیون إلى أداة تساهم في التعرف على وجود القلق 

. ودرجته لدى مرضاهم، فجاءت محاوالت عدیدة وكانت بدایات حركة القیاس للقلق

  .1951لصریح سنة مقیاس تایلور في القلق ا" جانیت تایلور"المقیاس الذي أعدته

" سبیلبرجر"ثم نشطت بعد ذلك البحوث والدراسات حول القلق فقد أضحى 

، مما یدل 1974-1970بحث وأداة ومقال وكتاب نشرت مابین سنة  1500

مقیاسا للقلق لكنه " كاتل"على النشاط العلمي الدؤوب حول هذه الظاهرة، وأعد 

اسا آخرا لحالة القلق أنتقد مقی" سبیلیرجر"تعرض النتقادات عدیدة، ثم أظهر 

  ".كاتل"
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ثم أعد سیلبرجر وآخرون مقیاس آلخر لحالة السمة القلق عرف بـ 

"STAT " وتزخر مكتبة المقاییس النفسیة بأدوات أخرى عدیدة من المقاییس التي

  ).160-157: الفاروق(تساعد على قیاس القلق

ق وذلك حسب نستنتج من خالل ما سبق أنه یوجد عدة مقاییس لقیاس القل

  .كل عالم وتوجهاته وخلفیته النظریة

 :عالج القلق - ج

حیث " الطب النفسي) "1991أحمد عكاشة،(حسب ما جاء في كتاب 

یرى أن العالج یختلف باختالف الفرد وشدة القلق والوسائل المتاحة ومن األسس 

  :الهامة للعالج ما یلي

 .إلیحاء والتوجیهالعالج النفسي ویقصد به الجلسات النفسیة والتشجیع وا -

العالج البیئي واالجتماعي وذلك بإبعاد المریض عن المجاالت التي تسبب له  -

 .الصراع النفسي

العالج الكیمیائي وذلك حیث ال یحقق الوسائل السابقة فائدة تذكر، ویمكن إعطاء  -

المریض بعض المنومات والمهدئات، وفي مجال اشتداد القلق یلجأ المعالج إلى 

 .خاصة تقلل من التوتر العصبيوصف عقاقیر 



 قلق االمتحان...................................................................................الفصل الثاني 
 

28 
 

العالج السلوكي ویوجه للفئة ذات القلق المرتبط بالخوف المرضي من الناس  -

وذلك بإعطاء المریض . والحیوان واألماكن العامة، أو الشاسعة أو الضیقة

 .جلسات االسترخاء والتعلم الشرطي

في الحاالت المستعصیة یلجأ المعالج أسلوب العالج الكهربائي أو 

كما . لجراحي ویعتبر العالج الطبي من أكثر طرق العالج شیوعا لمرضى القلقا

یعد العالج السلوكي المعرفي المقترن بالتدریب على االسترخاء عامل فعال في 

حیث یساعد عملیة البناء المعرفي المریض على تحدید . اختزال التوتر المباشر

ا االضطراب إلى بناء معرفي واستبدال أفكاره المشوهة والمضطربة المؤدیة لهذ

جدید أكثر واقعیة، والمزاوجة بین العالج المعرفي والعالج الطبي غالبا ما یكون 

  .أكثر فعالیة من أن یكون بمفرده

وقد عالج اإلسالم موضوع القلق معالجة رائعة، ویأتي االمتثال ألوامر اهللا 

ة والطمأنینة یقول في بدایة هذه المنظومة من القیم حیث یشعر اإلنسان بالراح

ومن أعرض عن ذكري فإن له ) 123(فمن اتبع هدایا فال یضل وال یشق":تعالى

 ).124-123: طه( )"124(معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة أعمى

: كما یعتبر الصبر والرضي بالقدر من القیم المهمة في مواجهة القلق، قال تعالى -

بل إن الصبر في حد ذاته یعتبر  51 التوبة "قل لن یصیبنا إال ما كتب اهللا لنا"
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أم حسبتم أن یدخلوا الجنة ولما یعلم اهللا الذین : "مؤهال لدخول الجنة قال تعالى

 ).142: آل عمران" (جاهدوا منكم ویعلم الصابرین

 :وهي"كوش"وقد عالج اإلسالم موضوع القلق في ثالث جوانب كما أشار إلیها  -

  اعهعالج القلق الناشئ من الخوف بكل أنو : 

" نحن قدرنا الموت وما نحن بمسبوقین: "سواء الخوف من الموت قال تعالى

فالنفس إذا رجعت إلى خالقها وأرهفت السمع إلى آیاته المحكمات )60: الواقعة(

عرفت أن الموت علینا حق مهما فررنا منه، وبهذا فهي تشعر بالراحة وتسعد 

له ": قال تعالى. عه بحكمة وعدلللقاء ربها ال معنى للخوف فالرزق بید اهللا یوز 

، وقد یكون )12: الشورى("مقالید السموات واألرض یبسط الرزق لمن یشاء بقدر

 .من أي نوع من أنواع المخاطر والصعاب

 عالج الیأس: 

هذا الیأس الذي یهدد حیاة اإلنسان بالشلل التام، وبالتالي یؤدي إلى تدمیرها 

ا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة یا عبادي الذین أسرفو  قل": قال تعالى

  ).53: الزمر("اهللا

 عالج مساوئ األخالق والدعوة إلى مكارمها: 

وذلك بتهذیب النفوس البشریة ومحاربة كل ما یعكر صفو المجتمعات من 

شیوع ورذائل األخالق التي تزلزل كیانها وتنشر الحقد والكراهیة والقلق بین الناس 

أیما یرید الشیطان أن یوقع بینكم العداوة والبغضاء ": ومن أمثلة ذلك قوله تعالى



 قلق االمتحان...................................................................................الفصل الثاني 
 

30 
 

" في الخمر والمیسر ویصدكم عن ذكر اهللا وعن الصلوات فهل أنتم منتهون

  ).158 -157: 2009فرج،).(9: المائدة(

ولذلك فإن القیم اإلسالمیة العظیمة وغیرها من التعالیم اإلسالمیة تمثل منظومة 

لقلق، فلقد حاربت مصادره وسعت إلى كفیلة بحمایة كل من یمسك بها من ا

  .القضاء علیه وجمیع االضطرابات النفسیة في مهدها

 :االختبارات-2

 :تعریف االختبار - أ

هو تجزئة تهدف إلى التأكد من درجة الثقافة عند الشخص أو مؤهالته وهو  :لغة

عامل یختبر به التلمیذ دروسه ویقال امتحن القول أي نظر فیه واالمتحان فحص 

  ).621: 1967المنجد األبدي،(شفوي  خطي أو

هو وسیلة من وسائل التقویم التي تساعد المدرس على معرفة مدى  :اصطالحا

هضم التلمیذ للحقائق العلمیة ومدى قدرته على التحلیل والربط واالستنتاج ثم 

  ).16: 2011سبع، ( إصدار األحكام

ة قدرات الفرد ومواهبه هو الوسیلة المؤدیة إلى معرف"تعریف عبد الرحمان العیسوي -

: 1974العیسوي،"(واستعداداته مع التعرف على الجوانب الشخصیة المختلفة

16.( 
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 :شروط االختبار -  ب

یعتقد الكثیر من المدرسین ان عملیة تحضیر أسئلة االمتحان سهلة التنفیذ 

والتحضیر ولكن في الحقیقة أن وضع األسئلة وتحضیرها عملیة دقیقة، وفي 

كون تحدیدها وصیاغتها صعبة، وهناك بعض القواعد العلمیة بعض األحیان ی

التي یجب مراعاتها كشروط أساسیة للحصول على األسئلة الجیدة لالمتحان 

  ).44: 1992راسیتون،(وثباته وموضوعیته بوابة األسئلة العلمیة الدقیقة

  :یلي ومن أهم الشروط التي یجب أن تتوفر في االمتحان ما

 .البرنامج وفي متناول جمیع التالمیذ من األسئلةأن تكون  -

 .أن یكون االمتحانات في خدمة التعلم ولیس قهر التالمیذ -

 .یمنع الحراس من قراءة إجابات التالمیذ -

 .منع التلمیذ من إجراء االمتحانات في حالة تأخره أكثر من نصف ساعة -

 .یمنع المترشح لالمتحان باالتصال مع غیره أو بالخارج -

 .هاتف النقال أثناء االمتحانعدم استعمال ال -

 .عدم االحتفاظ لدیه بأي وثیقة لیس لها عالقة باالمتحان -

 .تحفظ أوراق االمتحان سنتین في مركز التصحیح تحت مسؤولیة مدیر المركز -

 إذ غاب عن االمتحان ) 0(یعطى للمرشح  -
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ر إذا ثبت أثناء االمتحانات محاولة غش أو مشاركة فیه یتوقف المرتكب للغش بقرا -

 ).18:دین(من رئیس مركز االمتحان الذي یحدد تقریر بذلك الموضوعات 

من خالل عرضنا لشروط االمتحان یتضح أن وضع األسئلة لیس باألمر 

الهین فهي تعتمد على معاییر وقوانین یجب إتباعها من طرف المدرس، كما أن 

  .هناك ضوابط للمترشح یجب االلتزام بها أثناء االمتحان

 :تحانأهداف االم -  ت

أن االمتحان یهدف إلى تصنیف ودراسة مؤهالت التلمیذ بمواصلة دراسته 

حیث أن كل امتحان یركز على قوانین معینة تخدم الهدف الذي یسعى إلى 

  :تحقیقه ومن بین هذه األهداف ما یلي

 .قیاس قدرات التلمیذ التحصیلیة خالل الفصل الدراسي والسنة الدراسیة -

 .میذ، وهو في المرحلة التعلیمیةالتعرف على مستقبل التل -

دراسة القدرات المعرفیة العلمیة للمواد الدراسیة الممتحن فیها أو االستفادة منها في  -

 .المستقبل

 .دراسة القدرات التنمویة للغات األجنبیة -

تقدیر القدرات العلیا لمستقبل التلمیذ التعلیمي خصوصا عند تكوین تخصصه مما  -

 ).82:ثمانأبو حطب وع(یسهل توجیههم
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یتضح لنا من خالل األهداف أن االمتحان له غایات كثیرة یسعى 

لتحقیقها فهو لیس مجرد عملیة تعلیمیة فقط بل یتعداه، وذلك بالتعرف على 

  .القدرات التي یمتلكها التلمیذ من أجل توضیحها واالستفادة منها الحقا

 :أهمیة االمتحان -  ث

  :ئیسیة وهيإن أهمیة االمتحان تنبع من ثالث مصادر ر 

ما تحققه االمتحانات من أغراض كثیرة وضعت في فئات من بینها أغراض  :أوال

. تعلیمیة وأغراض الكشف والتقویم وأغراض التشخیص واإلرشاد والتوجیه

  .األغراض اإلداریة وأغراض البحث العلمي

ما یلحق باالمتحانات من نتائج تتصل بالمدرسة والمعلم والتلمیذ، تعتمد  :ثانیا

ویعتمد . المدرسة على االمتحان في التنبؤ بما یستطیع أن یفعله في الفترة القادمة

  .أیضا على حاالت نتائج االمتحانات في تقویم عمل المعلم لدیها

ولالمتحان تأثیر بالغ على التلمیذ باعتبارها یمكن أن یلحق به من دراسة 

ل األساس في توجیه في المستقبل أو اإلعداد للحیاة، نتائج االمتحان ما تزا

  .الطالب إلى دراسة ثانویة من دون أخرى أو دراسة جامعیة معینة
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المصدر الثالث الذي یترك أثره في جعل االمتحان أمر مهم فیتمثل في  :ثالثا

  .موقف كل من األسرة والمجتمع في هذه الفئات

واألسرة مؤسسة اجتماعیة محددة تراقب كل   فالمدرسة مؤسسة اجتماعیة

حدث ألوالدها في المدرسة وتراقب بشكل خاص االمتحانات ونتائجها، وأن ما ی

المدرسة حریصة على أن تسهم األسرة في العنایة الخاصة بتعلیم األوالد وأن 

تحث األسرة على اإلسهام، وتكوین بین إجراءات المدرسة صلتها باألسرة وتألیف 

ات وتلقي تعلیقاتها المجالس المختلفة واطالع األسرة على نتائج االمتحان

  ).49-1981:48الرفاعي،(ومالحظاتها في هذا المجال

نستنتج مما سبق أن لالمتحان أهمیة بالغة في حیاة التلمیذ، فهو أداة 

ولذلك یجب . تشخیصیة إرشادیة وتوجیهیة وكذلك هو أداة لتقییم التلمیذ والمعلم

مرضیة للتلمیذ خالل تكثیف الجهود من قبل المدرسة واألسرة لتحقیق النتائج ال

  .مشواره الدراسي

 :مشاكل االمتحان - ج

یرى الكثیر من المختصین في المیدان التربوي أن االمتحانات غیر قادرة 

باإلحاطة بالمواهب الفطریة والمیول الطبیعیة للمتعلم بل تقتصر على تقییم 

 المستوى المعرفي والعقلي للمتعلم فقط، فاالمتحانات بشكل طبیعي التي تعود
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علیها التلمیذ ال ترمي إلى قیاس مدى التحصیل وقدرة االستیعاب دون اإللمام 

بالجانب المعرفي لمستوى الذكاء،واالمتحانات تقف مشكلة عویصة في وجه 

التلمیذ، حیث أنها تشغل فكره وتدفعه إلى االستذكار فالعدید من المختصین 

مین على حد سواء وحاجز یعتبرون أن االمتحان مشكلة بالنسبة للمتعلمین والمعل

دون تنمیة األفكار الجدیدة في المیدان التربوي فأصبح الهدف األول واألخیر 

للمعلمین والدارسین یقتصر على النجاح في تلك االمتحانات المقترحة والتلمیذ 

أن التلمیذ القلق هو الذي " "ساسرون"یكون مجبر على أعلى الدرجات فیه، ویرى 

فوقه في القسم، ویتفاعل في حالة ما لم یفهم ما یقوله یهتم باستمرار على ت

  ).135: 1676فؤاد، (المعلم

من خالل ما سبق نستنتج أن االمتحان من أهم المشاكل التي تواجه سیر 

المتعلم فهي تعتبر مشكل عویص للتلمیذ كل ما أعلن عن امتحان، فهي تحول 

ذ على تطویر المعارف بین التلمیذ واكتساب المعارف أي بدل ما یركز التلمی

واستقبالها یوجه تفكیره إلى االمتحان حیث یعیش في جو من الخوف والقلق 

  .واالرتباك من عدم الحصول على النتائج المطلوبة
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 :قلق االمتحان-3

  :تعریف قلق االمتحان - أ

حالة نفسیة أو ظاهرة انفعالیة " قلق االمتحان على أنه) 1982(یعرف الریحاني -

الل االختبار وتنشأ عن نخوفه من الفشل أو السوب في یمر بها الطالب خ

االختبار أو تخوفه من عدم الحصول على نتیجة مرضیة له ولتوقعات اآلخرین، 

( وقد تؤثر هذه الحالة النفسیة على العملیات العقلیة كاالنتباه والتركیز و التفكیر

  ).22: 2010سیسبان،

حان بأنه سمة الشخصیة في قلق االمت)Splelberger ;1980(یعرف سبیلبرجر -

موقف محدد یتكون من االنزعاج واالنفعال ویطلق علیه في بعض األحیان قلق 

التحصیل، وهو نوع من قلق الحالة مرتبط بمواقف االمتحان، بحیث یثیر هذه 

المواقف في الفرد شعورا بالخوف والهم عند مواجهتها، وٕاذازادت درجته لدى الفرد 

الشورجي (ء االمتحان، وكانت استجابته غیر متوازنة أدت إلى إعاقته عن أدا

 ).209: 2001ودانیال،

هو حالة انفعالیة یخبرها التلمیذ في مواقف االمتحان، : بعرف قلق االمتحان أیضا -

وهذا راجع إلى إدراك المواقف التقویمیة على أنها مواقف تهدد الشخصیة 

االنتباه وتضارب مع مصحوبة بالتوتر واالنفعال وانشغاالت عقلیة كتشتت 

التركیز المطلوب أثناء االمتحان مما یؤثر سلبا على المهام العقلیة والمعرفیة في 

  ).1992محمود، (موقف االمتحان
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أن قلق االمتحان یطلق علیه قلق التحصیل )"1987:32(یعرفه أحمد عبد الخالق

حیث تثیر وهو نوع من قلق الحالة المرتبط بمواقف االختبار ب. في بعض األحیان

  ".هذه المواقف في الفرد شعور بالخوف والهم عند مواجهتها

من خالل التعاریف السابقة تبین أن قلق االمتحان نوعي وحدد یعیشه 

التلمیذ في وضعیة االمتحان والتقویم فهو حالة نفسیة ممیزة بسیطرة أفكار 

أعراض التخوف من الفشل وارتفاع في النشاط الالإرادي وتصاحب هذه الحالة 

  .فسیولوجیة، قد یثر قلق االمتحان على النتائج الدراسیة

 :أنواع قلق االمتحان -4

  :وهما) 98: 2000زهران، (هناك نوعین من قلق االمتحان حسب

 :قلق االمتحان المیسر -

هو القلق المعتدل ذو األثر اإلیجابي المساعد والذي یعتبر قلق دافعیة یدفع 

صیل المرتفع وینشط ویحفز االستعداد ألداء الطالب للدراسة واالستذكار والتح

  .التلمیذ

 :قلق االمتحان المعسر -

هو قلق االمتحان المرتفع واألثر السلبي للمعرفة حیث تتوتر األعصاب 

ویزداد الخوف مما یفوق قدرة الطالب على التذكر والفهم ویربكه وهو غیر 

  .ضروري
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ما للتلمیذ بل یعد من خالل ما سبق یتضح أن قلق االمتحان لیس سلبي دائ

  .دافعا له من أجل الدراسة وتشجیعه لتحقیق نتائج جیدة

 :أسباب قلق االمتحان -5

 ارتباط االمتحان بخبرة فاشلة للتلمیذ -

 .المراجعة بطریقة غیر صحیحة وفي أوقات غیر مناسبة -

 .تقدیر ضعیف للذات وعدم الثقة في النفس والقدرات -

 .اآلخرین الضغوطات التي یواجهها التلمیذ من قبل -

 .محاولة إرضاء الوالدین والمعلمین -

ون ألفاظ وكأن التهدید الذي یواجهه التلمیذ من قبل األولیاء والمعلمون یستخدم -

 .االمتحان عقاب لهم

 :مظاهر قلق االمتحان -6

  :أن مظاهر قلق االمتحان تتعدد نذكر منها مایلي) 235: 2000زهران، (حسب

 .الخوف والرهبة من االمتحان -

 .من االمتحانات الشفویة والمفاجئةالخوف  -

 .توقع تقدیرات منخفضة أو الرسوب في االمتحان -

 .االهتمام الزائد والشك أثناء التحصیل خالل العام الدراسي -

 .التوتر ونقص االستقرار واالرتباك واألرق وفقدان الشهیة أیام االمتحان -
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 .الشعور بالضغط النفسي أثناء االمتحان -

 .اء اإلجابة في االمتحانالعصبیة الشدیدة أثن -

سرعة ضربات القلب، تصبب العرق، توتر العضالت، ارتعاش الیدین وجفاف  -

 .الفم

 .صعوبة القراءة وتشتت االنتباه -

 .ضعف القدرة على التركیز واستدعاء المعلومات أثناء أداء االمتحان -

 .اضطراب العملیات العقلیة كالتذكر والتفكیر -

 .م أوراق األسئلةاإلصابة بصداع شدید عند استال -

 .وجود تداخل معرفي یتمثل في أفكار سلبیة غیر مناسبة عن االمتحان -

 .نقص إمكانیات المعالجة للمعلومات -

من خالل ما سبق نستنتج أن قلق االمتحان یتجسد في أعراض جسمیة 

  .وأعراض نفسیة وأخرى فسیولوجیة لدى التلمیذ

 :نظریات قلق االمتحان -7

 النظریة االنفعالیة: 

لق االمتحان ال یختلف عن األشكال األخرى للقلق والفوبیا، أال أن موضوع ق

قلق االمتحان یظهر كرد فعل انفعالي أقل شدة من الخوف . الخوف واضح

وبالنسبة للنظریة االنفعالیة فقلق االمتحان یسببه نشاط كبیر في الجهاز العصبي 
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تعتبر كنتیجة مباشرة  اإلعاشي كرد فعل الجسم، فالسلوكیات الناتجة عن القلق

للنشاط الفسیولوجي الذي یصبح كسبب ألخطاء 

  )  Spielberger ;1962(المعرفة

 النظریة المعرفیة: 

حسب هذه النظریة الجانب المعرفي هو المسؤول عن نقص أداء التالمیذ 

  .القلقین في وضعیة االمتحان والتقویم

لقین وغیر القلقین لكن وبالرغم من الجانب االنفعالي یظهر عند التالمیذ الق

بشكل مختلف وهذا یعني أن االنفعاالت عند التالمیذ القلقین یكون أقوى وأشد مما 

  :هي علیه عند التالمیذ غیر القلقین وتندرج ضمن هذه النظریة

 :النظریة االنتباهیة -

أن )Sarason ;1970(وسارسنWain ;1917- 1982)(حسب واین 

وقت االمتحان في التركیز على مثیرات لیست التالمیذ القلقین یقظون قسطا من 

لها عالقة في طرح أفكار جدیة نقد ذاتي، واإلیمان بفرص ضئیلة للنجاح في 

االمتحان، فانتباه التلمیذ إذن مقسم بین األفكار االنتقادیة والمهمة الواجب تأدیتها 

  .والتي في الحقیقة تتطلب كل االنتباه والتركیز
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لقلق االمتحان إلى ثالث محاور ) االنتباهیة(معرفیةویمكن تقسیم النظریة ال

  :أساسیة

 :الوصف الذاتي السلبي -

التالمیذ القلقون یكون تقدیر الذات سلبي ویشعرون بالنقص وال یثقون في 

قدراتهم ومؤهالتهم دائما یشعرون بعدم الرضا على ما یقدمونه، والثقة في النفس 

  ).Sarason ;1980(قینتكون منعدمة، على عكس التالمیذ غیر القل

 :تقلیص االنتباه -

إن التالمیذ القلقین یوجهون انتباههم نحو أنفسهم عكس التالمیذ غیر 

اإلجابة على أسئلة (القلقین الذین یوجهون انتباههم نحو المهمة المطالبین بإنجازها

والتالمیذ القلقون یستغرقون وقتا طویال في االمتحان لكن لیس في ). االمتحان

  .ز واإلجابة على األسئلة بل االنغماس في مالحظة الذات ونقدهاالتركی

 :ارتباط االنزعاج بالمهمة -

تبین أن درجة  )Walz ;1994(ووالز)Chabeer ;1984(إن دراسات شیبر

كبیرة من التركیز حول الذات قد یؤدي إلى خلل وظیفي معرفي الذي قد یسبب 

لمعلومات الالزمة لإلجابة على صعوبة في استعمال الموارد المعرفیة واستخدام ا

  .أسئلة االمتحان
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 :خصائص قلق االمتحان -8

  :في) sasron ;1980(هناك عدة خصائص وقد لخصها ساسرون 

 .یدرك الطلبة بأن االمتحان صعب ومهدد -

 .یعتبر  الطلبة أنفسهم غیر فعالین وال مستعدین ألخذ االمتحان -

هم یركزون على مظهرهم یركز الطلبة على نوابع غیر مرغوبة للقلق أي أن -

 .الشخصي وینسون أداء المهمة

یسیطر شعور الخوف والنقص الذاتي ویكون هذا الشعور قویا بتداخل مع النشاط  -

 .المعرفي للمهمة

 ).97: 2008غباري، (یتوقع الطلبة الفشل وفقدان االحترام من قبل اآلخرین -

المتحان فهو نستنتج أن هذه الخصائص تكون عند التلمیذ الذي لدیه قلق ا

 .دائما متشائم وینظر إلى األشیاء بسلبیة وٕاعطاء األشیاء أكثر من حجمها

  :عالج وترشید قلق االمتحان -9

  ):316: 2002الهاشمي، (یتمثل عالج قلق االمتحان فیما یلي على حسب

التركیز على المادة التي یدرسها الطالب عن طریق طرح أسئلة من الكتاب  -

 .تالمدرسي ودفتر المحاضرا

 .التركیز على الكلمات الرئیسیة واألفكار واألمثلة الواردة في الكتاب المدرسي -

 .استعمال فنون االسترخاء -
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العمل على وضع مخططات وأفكار رئیسیة، األمر الذي ینظم المعلومات لدى  -

 .التلمیذ

 .إیجاد أخصائیین نفسانیین واجتماعیین في المدارس للعنایة باإلرشاد والتوجیه -

 .االستماع لهم وتحسین عالقتهم باألسرة والمجتمعمحاولة  -

أنه نالحظ )101: 2000زهران، (أما فیما یخص ترشید قلق االمتحان كما یقول

الطالب الذین یبذلون معظم الجهود اإلرشادیة لترشید قلق االمتحان یصیحون 

متوافقین ویكون أداؤهم أفضل في مواقف التقویم ویرتفع مستوى تحصیلهم 

وتتم عملیة ترشید قلق االمتحان المرتفع بخفضه والوقایة من ارتفاعه، الدراسي 

حتى ال یتغیر األمر بالنسبة لالمتحان استعدادا له عن طریق برامج تأخذ أشكاال 

  :متنوعة نذكر منها

 .استعداد إحدى الفنیات إلرشاد سلوكي مثل التحصین التدرجي -

 .تطبیق اإلرشاد الجماعي -

 .حياستخدام التمثیل المسر  -

 .استخدام مهارات األخذ باالمتنان -

من خالل عرضنا للعالج وترشید قلق االمتحان یجب على القائمین بتسطیر 

أهداف وفق برامج إرشادیة عالجیة وذلك بتضافر الجهود من طرف األسرة 

والمدرسة للتخفیف من حدته والقضاء علیه تدریجیا وتدریب التلمیذ وتعویده على 

 .واقف التي تتكرر بشكل دائم بطریقة عادیةالتعامل مع هذه الم
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  :خالصة الفصل

من خالل ما ورد في هذا الفصل یتضح لنا أن قلق االمتحان هو ظاهرة 

ممیزة من القلق ألنه یحدد مصیر التلمیذ في حیاته الدراسیة وتنعكس على أدائه 

وكذا علي . وصحته الجسمیة والنفسیة والنتائج المخیمة التي یتحصل علیها

لدافعیة للتعلم له، ولذلك فال بد من إعطاء الموضوع أهمیة وذلك لمساعدة ا

التلمیذ في تحقیق التوازن والراحة النفسیة وتهیئة جمیع الظروف له خصوصا وهو 

تحفیز نفسه المتحان مصري، وذلك بالتسییر العقالني والتحضیر النفسي للتلمیذ 

حدة هذا القلق بإتباع وسائل خالل فترة االمتحان وذلك عن طریق التخفیف من 

  .الوقایة من الشعور بقلق االمتحان
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  :تمهید

تعتبر الدافعیة للتعلم من أهم العوامل التي لها عالقة مباشرة بكیان الفرد 

دوث معظم سلوكیاتنا الیومیة، فهي فهي تعد من القوى المحركة التي تقف وراء ح

نخضع المجموعة من الشروط والعوامل بعضها مرتبط بالنواحي الداخلیة للمتعلم 

والجانب اآلخر مرتبط بعوامل خارجیة التي تؤثر على المتعلم في المواقف 

التعلیمیة، لقد ثبتت العدید من الدراسات في مجال التربیة والتعلیم العالقة بین 

. امل الدافعیة، إذ تعتبر كمحفز أساسي یدفع التلمیذ للعمل واالجتهادالتلمیذ وع

حیث أكدت جل النظریات أن المتعلم ال یستجیب للموضوع دون وجود دافع 

التعرف على الدافعیة بصفة عامة : معین وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل

  .والدافعیة للتعلم بصفة خاصة

 :الدافعیة -1

 :تعریف الدافعیة - أ

التي تعني یدفع، یحرك أي أن ) mover(دافعیة جذور من اللغة الالتینیةلل :لغة

 Norbert(وتعني یدفع یحرك)mover(الدافعیة مشتقة من الكلمة الالتینیة

Sillamy ;1991 ,195.( 
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 ):2006(التعریف التربوي -

یشیر على أنها مجموعة من الظروف الداخلیة والخارجیة التي تحرك الفرد 

حاجاته وٕاعادة التوازن عندما یختل، وللدوافع ثالث وظائف من أجل تحقیق 

تحریكه وتنشیطه وتوجیهه، والمحافظة على استدامته إلى : أساسیة للسلوك وهي

  ).57: 2013صایم،(حین إشباع الحاجة

تشیر إلى أنها مجموع المشاعر التي تدفع  )"2006(یعرفها محمد حسن عمران -

لم التي تؤدي إلى بلوغ األهداف المنشودة وهي التعلم إلى االنخراط في نشاط التع

  ).75: 2007بن یونس، (ضرورة أساسیة كحدوث التعلم

عملیة استثارة وتحریك السلوك وتنظیم )"Lindi ،1957(یعرفها الباحث لیندي -

 ).45: 2000خلیفة، "(نموذج نشاط

من خالل التعاریف السابقة نستنتج أن الدافعیة هي حالة داخلیة لدى الفرد 

أما في المجال التعلیمي فالدافعیة هي حالة . سواء كان تعلم أو تحقیق غایة

تدفعه إلى االنتباه للموقف التعلیمي والقیام بنشاط موجه . داخلیة في المتعلم

 .واالستمرار فیه بهدف تحقیق التعلم
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 :مفاهیم وثیقة الصلة بالدافعیة -  ب

 :الحاجة -

معین، یصحبها نوع من التوتر تعبر عن حالة من النقص واالفتقار لشيء 

والضیق الذي سرعان ما یزول، أو یتبع إشباعها وهناك حاجات مختلفة یسعى 

  ).130: 2007بن یونس، (الخ...الفرد إلى تحقیقها مثل األكل والنوم

 :الحافز -

هو القوة الدافعة للكائن الحي لكي یقوم بنشاط ما بغیة تحقیق هدف محدد 

الدافع والحافز على أساس أن كال منها یعبر عن ویرادف البعض من المفاهیم 

حالة التوتر نتیجة شعور الكائن الحي بحاجة معین، وهناك من یمیز بین هذین 

المفهومین على أساس أن مفهوم الحافز یستخدم للتعبیر عن الحاجات البیولوجیة 

فقط كاألكل أي حافز الجوع والعطش وبصفة عامة فإن كل من الحافز والدافع 

یر إلى الحاجة بعد أن ترجمت في شكل سسیولوجیة تدفع الفرد والدافع إلى یش

  ).125: 1999وجیه، (السلوك إلى إشباعها

 :الباعث -

یشیر الباعث إلى موضوع الهدف العقلي الموجود في البیئة الخارجیة والذي 

  ).48: 2008غباري، (یسعى الكائن الحي بحافز قوي غلى الوصول إلیه
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ل المفاهیم المرتبطة بالدافعیة أن الحافز هو شيء خارجي أما یتضح لنا من خال

الحافز هو الذي یدفع الفرد إلى تحقیق ذلك وبالتالي رغم االختالف بینهم إال أنهم 

  .متكاملون

 :مكونات الدافعیة -  ت

الواقع أن مكونات الدافعیة العامة تمثل موقعا رئیسا في كل ما قدمه علم 

ق سیكولوجیة، ویرجع ذلك إلى بدیهیة مفادها أن النفس حتى اآلن في معظم أنسا

كل سلوك وراءه دافعیة معینة، ورغم التباین والتعدد الهائلین في نظریات علم 

فهي تكاد تتفق فیما بینهما على هذه البدیهیة، وتفرزها كل نظریة بشكل . النفس

  ).103: 2007تیلوین وبوقریس، (أو بآخر وتقود لها مكانا ممیزا نسقها العلمي

  :أن الدافعیة العامة تتكون من أربعة أبعاد فهي) Chohen ;1969(ویرى كوهین

اإلنجاز الطموح والحماسة واإلصرار على تحقیق األهداف المرجوة، أي المثابرة 

أن النموذج الذي یتبناه لفهم العوامل الشخصیة ) Dembo ;1994(ویذكر دیمبو

 -Degout(غ روتالتي تؤثر في الدافعیة، یستند إلى بنترس وی

Pintrik ;1990 ( التي حددت ثالث مكونات ذات عالقة بسلوك التنظیم الذاتي

الذي یتضمن أهداف التلمیذ ومعتقداتهم حول أهمیة )(valueمكونات القیمة: وهي

الذي یتضمن ): expectancy(ومكون التوقع). لماذا أقوم بهذا العمل؟(المهمة

هل أستطیع القیام بهذا (داء العمل أو المهمةمعتقدات التالمیذ حول قدراتهم على أ



 الدافعیة للتعلم................................................................................الفصل الثالث
 

50 
 

الذي یتضمن ردود الفعل االنفعالیة ): affective(والمكون االنفعالي). العمل؟

  ).كیف أشعر حیل هذه المهمة؟(نحو المهمة 

باستخدام تحلیل العاملي بطریقة هو أن الدافعیة ) 1998حسین، (وقد توصل

رة في اإلنجاز والتفاني في العمل المثابرة المستم:تتكون من ستة عوامل هي

  ).277: 2009بن یونس، (والتفوق، الطموح والرغبة في تحقیق الذات

نستنتج مما سبق أن الدافعیة تتكون من مجموعة من األفكار اإلیجابیة منها 

الرغبة في تحقیق الذات والحماس واإلسرار واإلنجاز إلى جانب اإلتقان والتفاني 

  .في العمل

 :تي فسرت الدافعیةالنظریات ال -  ث

 :النظریة المعرفیة -

تفسر هذه النظریة الدافعیة على أنها حالة استثارة داخلیة تحرك الشخص 

المتعلم الستغالل أقصى طاقاته في أي موقف تعلیمي یشارك فیه من أجل إشباع 

فالنظریة المعرفیة تسلم بافتراض مفاده أن . دوافعه المعرفیة ومواصلة تحقیق ذاته

لبشري مخلوق عاقل یتمتع بإدارة حرة تمكنه من اتخاذ قرارات واقعیة على الكائن ا

  ).145: 2004كوافحة، (النحو الذي یرغب فیه

ویقوم الدافع المعرفي بدور مهم في التعلم المدرسي ویتمثل ذلك في الرغبة 

للمعرفة والفهم وٕاتقان وصیاغة المشكالت وحلها، وقد یكون الدافع المعرفي مشتق 
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بأحد مظاهر "وقد اهتم فستنجر. فع االستطالع واالستكشاف والمعالجةمن دوا

الدافعیة المعرفیة وهي الرغبة في المنطقیة واالتساق وعدم التناقض فعندما یتسق 

األفكار والمعلومات المرتبطة بها ما نسمیه مشكلة بل یحدث التآلف 

  ).120: 2011الداهري، (المعرفي

 :نظریة التعلم االجتماعي -

أن األفراد الین "الذي یرى  Router" روتر"رواد هذه النظریة الباحث أشهر

یعتقدون أن لدیهم طموحات للنجاح لدیهم القدرة أكثر على اإلنجاز في حالة 

وجود مكفآت، ولیس المكافآت في حد ذاتها هي التي تزید من تكرار السلوك، 

سلوكه هذا سوف  فمثال یزداد سلوك االستذكار أو اللعب عندما یدرك الفرد أن

  ).61: 1999منسي، (یترتب علیه تقدیر مرتفع

 :النظریة السلوكیة -

بأنها حالة داخلیة أو الحالة لدى المتعلم "عرفت هذه النظریة الدافعیة للتعلم 

التي تحرك سلوكه وأداءه وتعمل على استمراره وتعمل على توجیهه نحو تحقیق 

وقد اعتمد " ثروندایك وسكینر"رسةهدف أو غایة معینة ومن بین زعماء هذه المد

ثروندایك على مبدأ مفاده أن اإلشباع الذي یكون االستجابةیدي إلى تعلم هذه 

كما یرون أن .  االستجابة وتقویتها في حین یؤدي إلى عدم اإلشباع إلى االنزعاج

العضویة مرتبطة بكمیة الحرمان في حین یؤدي التعزیز الذي یلي ) المتعلم(نشاط

ما یزید من احتمال حدوثها ثابتة وٕازالة مثیر الخوف مؤلم یزید من استجابة 
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احتمالیة حدوث االستجابة التي أدت إلى إزالة هذا المثیر لذلك لیس هناك أي 

  ).144: 2004كوافحة، (مبرر افتراضي ألیة عوامل داخلیة محددة للسلوك

التعزیز إلى أما سكینر فیرى أن نشاط المتعلم مرتبط بحریة حرمانه، حیث یدي 

تقویة االستجابة التي تخفض كمیة الحرمان ومعنى ذلك أن التعزیز الذي یعیق 

االستجابات یؤدي إلى تعلمها، مما یشیر إلى االستخدام المناسب إلستراتیجیتان 

 ).63: 1999الزیود، (التعزیز المتنوعة كفیل بإنتاج السلوك المرغوب فیه

 :نظریة التحلیل النفسي -

ریة أن الدافعیة هي حالة استثارة داخلیة الستغالل أقصى ترى هذه النظ

طاقات الفرد وذلك من أجل إشباع دوافعه إلى المعرفة وتحقیق ذاته، وتعود هذه 

النظریة إلى الباحث الذي نادى بمفاهیم جدیدة تختلف عن مفاهیم المدرسة 

السوي، السلوكیة والمعرفیة مثل الكبت الالشعور  الغریزة عند تفسیر السلوك 

فسلوك الفرد محكوم بغریزة الجنس والعدوان وتؤكد على أن الطفولة المبكرة هي 

التي تتحكم في سلوك الفرد المستقبلي، كما تشیر إلى مفهوم الدافعیة الالشعوریة 

لتفسیر ما یقوم به اإلنسان من السلوك دون أن یكون قادرا على تحدید أو معرفة 

كوافحة، (وك وهو ما یسمیه فروید مفهوم الكبتالدوافع الكامنة وراء هذا السل

2004 :145.(  

من خالل تطرقنا لنظریات الدافعیة نستنتج أن كل منها وجهة نظر معینة 

  .وذلك حسب الخلفیة العلمیة والمنطلق الذي یعمل به ویؤمن به كل باحث منهم
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 :طرق قیاس الدافعیة - ج

 :التقدیر الذاتي  -

ه كما یشعر بها ومن صور هذه یعتمد على المفحوص ذاته في دوافع

الطریقة االستبیان، ولكن من عیوبه قد یستجیب الفرد على استجابة تعتقد أنها 

  .تلقى ترحیب وموافقة من المجتمع والتي قد تختلف عما یراه ویعتقد فیه فعال

 : تحلیل أوهام الفرد -

ة تعتبر األوهام وأحالم الیقظة من نتاج عملیة التخیل وهي استجابات بدیل

لالستجابات الواقعیة، یلجأ إلیها الفرد حینما یواجه عقبات تحول دون تحقیق 

أهداف وٕاشباع دوافعه، وتعتبر هذه االستجابات مصدرا غنیا یمكننا من معرفة 

الكثیر من محتویات النفس البشریة، وقد استخدم تحلیل أوهام الفرد في دراسة 

  .الشخصیة

 :اإلثارة التجریبیة للدوافع -

لطرق السابقة للدوافع على أساس ان المواقف هي المثیر لدوافع تقوم ا

الفرد، فعندما نالحظ سلوك الفرد نالحظ دالئل دافع العمل وعندما نعطي الفرد 

اختیارا موقفیا سلم بأن الفرد یستثیر هذا الموقف كما لو كان موقفا حقیقیا، وهكذا 

خیر اهللا، (جه الموقف في حیاتهیمثل اختیاره ذلك االختیار الذي یقوم به لو أنه وا

1981 :193.(  
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من خالل عرضنا لطرق الدافعیة یتضح لنا أنه یمكن قیاسها عن طریق 

وكذلك عن طریق مالحظة وكذلك عن طریق . استبیان أو تحلیل الشخصیة

  .مالحظة السلوك في موقف معین

 :التعلم -2

 :تعریف التعلم - أ

عرفه وتقنه،       ـ : الشئ - حصلت له حقیقة العلم،: الرجل] علم، علما:[لغة

  ).465: 1967منجد األبدي للطالب، (األمر أتقنه

 Norbert(اكتساب تصرفات جدیدة خالل حدث خاص: اصطالحا

Sillamy ;1991 ,195.(  

 :اصطالحا -

هو عبارة عن تغییر أو تعدیل في السلوك أو في الخبرة أو في األداء :التعلم

ئن الحي بنشاط معین كحل مسائل یحدث هذا التغییر نتیجة لقیام الكا

 ).105: 2004العیساوي، (واكتساب القیم والعادات والتغلب على المشاكل

عبارة عن عملیة ینتج عنها ظهور :"بأن التعلم): Hilgerd ;1966(هیلیجاردیرى  -

سلوك جدید أو تغییر دائم نسبیا في السلوك قائم عن طریق االستجابة لموقف 

 ).57 :2000عبد الهادي،("معین
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من خالل هذه التعریفات یمكن القول بأن التعلم هو تغییر أو تعدیل في سلوك 

الفرد نتیجة اكتساب خبرة خالل النشاط الذي یمارسه وذلك عن طریق المثیرات 

  .التي یتعرض لها سواء كانت مقصودة أو غیر مقصودة

 :خصائص التعلم -  ب

، وتترجم عن یشیر التعلم إلى حدوث عملیة حیویة داخل الكائن الحي

طریق السلوك واألداء الخارجي القابل للمالحظة والقیاس، والتعلم عملیة مستمرة 

  :طوال الحیاة من خالل التفاعل مع البیئة ومن أهم خصائص التعلم نجد

 .التعلم عملیة تحدث نتیجة تفاعل الفرد مع بیئته -

 .التعلم عملیة تراكمیة تدریجیة -

 .یات والخبرات المرغوبة والغیر مرغوبةالتعلم عملیة تشمل كافة السلوك  -

 .التعلم عملیة تتم بصورة مقصودة وغیر مقصودة -

التعلم عملیة شاملة متعددة الظاهر فهي تتضمن المظاهر العقلیة واالنفعالیة  -

 .واألخالقیة واالجتماعیة والحركیة واللغویة

ر ظهوره في التعلم شبه دائم وثابت نسبیا أي أن التغییر في السلوك یجب أن یتكر  -

 .المواقف المتعددة

التعلم عملیة تنطوي على تغییر شبه دائم في السلوك أو الخبرة ویتحدد في ثالث  -

 :أشكال وهي



 الدافعیة للتعلم................................................................................الفصل الثالث
 

56 
 

 .اكتساب سلوك أو خبرة جدیدة -

 .التخلي عن السلوك أو الخبرة -

 ).136-135: 2011بلحاج، (التعدیل في السلوك أو الخبرة -

فرها في الفرد لكي نستخلص مما سیق أن التعلم خصائص یجب تو 

  .یحدث بطریقة سلیمة من بینها االكتساب التغییر أو التعدیل في السلوك

 :شروط التعلم -  ت

 :الدافعیة -

ویسعى للتغلب علیها،  فالدافع هنا هو وجود مشكلة تتحدى قدرات الفرد

فهي تظهر في سلوك الكائن الذي یواجهه أمرا أساسیا بالنسبة لعملیة التعلم 

ضا بالنسبة لكافة مظاهر السلوك اإلنساني التي ال یمكن معرفتها وحدها، وٕانما أی

على حقیقتها إال إذا عرفنا الدافع الذي وراءها فلو أننا درسنا الحیاة الیومیة للناس 

یأكلون عندما : لوجدنا أن وراء تصرفاتهم وسلوكهم العادي دوافع كثیرة فمثال

  ).34-32: 1999وجیه، (یدفعهم ذلك الجوع

 :ةالممارس -

تعتبر الممارسة شرطا هاما للتعلم، فهي تعني تكرار أسلوب النشاط مع 

توجیه معزز فال یمكن الحكم على حدوث التعلم إال الممارسة، وال یمكن الحكم 
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على أن التعلم قدیم إال إذا تكرر الموقف وظهر التحسن في 

  ).37: 1983زیدان،(األداء

 :النضج -

ائن الحي في مظاهره المختلفة كلتتمثل في عملیة النمو التي تالزم ا

العصبي واللغوي، ولذلك  الجهازویشتمل النمو الجسمي الحركي والعقلي، ونمو 

یعتبر عامال أساسیا مؤثرا في عملیة التعلم، حیث ال یتحقق هذا إال إذا كان الفرد 

على مستوى من النضج، یمكنه من القیام بالنشاط الالزم للتعلم، وقد یكون عقلیا 

حسب نوع النضج المراد . یولوجیا أو انفعالیا واجتماعیاأو فس

  ).38: 1999منسي،(تعلمه

یعتبر كل من الدافع والنضج شرطان أساسیان لحدوث التعلم، وتظهر 

  .أهمیتهما في ممارسة العمل سواء كان من طرف المعلم أو بالنسبة للمتعلم

 :الدافعیة للتعلم -3

 :تعریف الدافعیة للتعلم - أ

الدافعیة للتعلم هي حالة داخلیة تحرك أفكار ومعارف المتعلم " Larousseوحسب  -

وبنائه المعرفي ووعیه وانتباهه وتلح علیه بمواصلة األداء في المجال المدرسي 

 ).Larousse:1990;96(للوصول إلى حالة توازن معرفي
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  ).15: 2007بن یونس، (تعني محفز، منشط، محرك:لغة

ك المتعلم الستغالل أقصى طاقاته في أي هي استثارة داخلیة تحر " :اصطالحا

: 1998أبو جادو، (موقف تعلمي یشترك فیه ویهدف إلى إشباع دوافعه للمعرفة

192.(  

بأنها نزعة الطالب للبحث واالطالع وحب المعرفة، مما یؤدي إلى  :تعرف أیضا -

رفع مستوى األداء واكتساب المعارف رغم الخوف من الفشل وتتأثر تلك النزعة 

 ).63: 2012التمیمي، (وف الخارجیةبالظر 

على أنها الحالة الداخلیة " Sourman et Biellreیعرفها كل من بیلز وسیرمان  -

أو الخارجیة لدى المتعلم التي تحرك سلوكه أو أدائه وتعمل على استمراره 

 ).248: 2011الزغبي، "(وتوجیهه نحو تحقیق هدف معین أو غایة محددة

ح لنا أن الدافعیة للتعلم مفهوم واسع جدا یصعب من التعاریف السابقة یتض

حصره، وذلك راجع إلى اختالف الباحثین وتوجیههم فكل واحد یعرفها حسب 

منظوره الخاص، وبالتالي فهي النجاح الذي یقدمه التلمیذ في المواقف التعلیمیة 

الصعبة لبلوغ الهدف المنشود عن طریق الرغبات والطاقات التي تدفع به إلى 

 .النشاط ذلك
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 :أنواع الدافعیة للتعلم -4

 :الدافع إلى االكتشاف واالستطالع -

تظهر مختلف الدراسات أنه كلما كان المثیر جدیدا یستثیر الرغبة في 

االستطالع أكثر ولكن عندما یكون غیر مرتبط بأي خبرة سابقة، أي الموقف 

  .فةالتعلیمي الجدید یثیر في المتعلم حب االستطالع واالكتشاف للمعر 

 :دافع التنافس والحاجة إلى التقدیر -

وهذا یعني أن وجود دافع التنافس یؤدي بالمتعلم إلى االجتهاد والعمل 

  .والمثابرة للحصول على أعلى النتائج ومنه تحقیق تقدیر الذات

 :الدافع إلى اإلنجاز والنجاح -

یتمثل في إنجاز الطالب بصفة جیدة، أي الحصول على عالمات جیدة من 

  ).153: 2000أبو جادو، (لنجاحأجل ا

 :الدافع للمعرفة -

هي الرغبة إلى المعرفة والفهم واإلتقان وحل المشكالت، فالدافع یتمثل في 

  ).153: 1983زیدان، (حب االستطالع والمیل إلى التعرف على كل شيء

إن هذه الدوافع متعلقة بالعملیة التعلیمیة والتي تعمل على تسهیل عملیة التعلم 

 .لمیذلدى الت
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 :أهمیة الدافعیة للتعلم -5

إلى أن دافع التعلم یقاس حالیا وسیلة ) Bookock ;1977(أشار بوكوك

 ; Danham(دانهام أنجدیدة للتنبؤ بالسلوك األكادیمي الفعلي كما 

ارتباط الدافعیة للتعلم بمؤشرات كثیرة للتحصیل األكادیمي الفعلي، وأن )1973

  .شرة بالدافعیة للتعلم عند الفردالتحصیل الفعلي یرتبط بطریقة مبا

وأن دافعیة التعلم أحد العوامل التي تؤثر في تحریر النجاح أو الفشل في 

المستقبل فإن خبرات النجاح أو الفشل وعالقتهما الممیزة في كل من شدة واتجاه 

الدافعیة للتعلم عند األفراد، فیشعرون بدافعیة إذا كانوا مدفوعین للنجاح أو 

- 97: 1994طوالب، (ق اإلنجاز إذا كانوا مدفوعین لتجنب الفشلیشعرون بقل

98.(  

الدافعیة تزید من الجهود والطاقة المبذولة لتحقیق األهداف فهي تحدد، فیما 

إذا كان التلمیذ سیتابع مهمة معینة بحماس وتشوق، ویتأثر على القیام بسلوك 

العتوم وآخرون، (مباالةأم أنه سیقوم بنوع من الفتور والال. معین حتى یتم إنجازه

2005 :173.( 

تبدوا أهمیة الدافعیة لیست مقتصرة على التحصیل األكادیمي فقط بل كذلك 

في المواقف التي یتعرض لها الفرد في الحیاة، وكذلك قد تتعدى الفرد وتصبح 

 .شاملة على المجتمع الذي یعیش فیه
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 :شروط وخصائص الدافعیة للتعلم -6

یجب أن تشمل الدافعیة للتعلم على ما یلي من : )154: 2006الخطیب، (حسب

  :الشروط التالیة

 .االنتباه لبعض العناصر المهمة في الموقف التعلیمي -

 .القیام بنشاط موجه نحو هذه العناصر -

 .االستمرار في هذا النشاط والمحافظة علیه -

 ).66: 2016بامو، (تحقیق هدف التعلم -

 202: 2005عبد الفتاح، (یرى  أما بالنسبة لخصائص الدافعیة للتعلم كما

 :بأنها)20: 2005وناصر، 

تكسب الدافعیة مجموعة من الخبرات المتراكمة للفرد، مما یؤكد على أهمیة الثواب  -

 .والعقاب في إحداث السلوك، سواء تعدیله أو تغییره أو حتى إلغاؤه

ء ال تعمل بمعزل عن غیرها من الدوافع األخرى، فقد یكون دافع المتعلم إرضا -

 .الوالدین أو القبول االجتماعي

 .الدافعیة هي قوة ذاتیة داخلیة -

 .تتصل الدافعیة بحاجات الفرد -

 .الدافعیة محرك السلوك -

 ).67: 2016بامو، ( تستثار الدافعیة بعوامل داخلیة أو بعوامل خارجیة  -
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یتضح لنا أن الدافعیة للتعلم قائمة على التعرف على الموقف التعلیمي ثم القیام  -

ك النشاط واالستمرار فیه والمحافظة علیه وذلك نابع عن قوى داخلیة أو بذل

 .خارجیة من اجل تعدیل أو تغییر في السلوك

 :وظائف الدافعیة للتعلم -7

 :ةیاالستثار الوظیفة  -

وتمثل أولى وظائف الدوافع في عملیة التعلم ومن وجهة نظر التعلم فإن 

للقیام بالسلوك ودرجة االستثارة الدافع ال یسبب السلوك، وٕانما یستثیر الفرد 

والنشاط العام للفرد على عالقة مباشرة بالتعلم الصفي وأفضل درجات االستثارة 

الدرجة المتوسطة حیث أنها تؤدي إلى أفضل تعلم ممكن، ونقص االستثارة تؤدي 

  .إلى السآمة والملل وزیادتها تؤدي إلى النشاط والعمل

 :الوظیفة التوقعیة -

عتقادا مؤقتا عن نتاج ما سوف ینجم عن سلوك معین ویتفق یمثل التوقع ا

  .بأن النتائج ال تشتق بالضرورة مع التوقع

 :الوظیفة االنتقائیة -

تقوم بعملیة انتقاء السلوك عن االستجابة بحیث توجه السلوك نحو مثیر 

معین ویتجاهل المثیرات األخرى، وتشجع الطلبة على استخدام أخطائهم بشكل 
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ل تحلیل تلك األخطاء، وتحدید مواطن الضعف، ثم العمل على بناء، من خال

  .معالجتها

 :الوظیفة الباعثة للدوافع -

یشیر مفهوم الباعث إلى األشیاء التي تثیر السلوك وتحركه نحو غایة، 

وعندما تقترن بمثیرات معینة فنحن نتوقع من التالمیذ أن یظهروا اهتماما أكبر 

  ).68-67: 2016بامو، (أكبر وثواب أكبربمادة دراسیة ترتبط معها باعث 

من خالل التعرف على وظائف الدافعیة للتعلم، یبدوا أنها تساعد في تحصیل 

المعرفة والمهارات وغیرها من األهداف التربویة، فالمتعلمین الذین یتمتعون 

بدافعیة یتم تحصیلهم الدراسي بفعالیة أكبر في حین المتعلمین الذین لیست لهم 

: 1987عمر، (الیة قد یصبحون مصدر شغب وسخریة داخل القسمدافعیة ع

95.(  

 :نظریات الدافعیة للتعلم -8

كغیرها من المفاهیم في علم النفس وعلوم التربیة، ) المدرسیة(الدافعیة للتعلم 

تدرس وتفسر ضمن إطار نظري خاص بشكل في حد ذاته نموذجا فكریا یعتمد 

  :مه وهذا ما ستثبته النظریات التالیةعلیه الباحث لتفسیر وتوضیح مجال اهتما

 :المقاربة االجتماعیة المعرفیة للدافعیة -
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إن الحدیث عن الوجهة االجتماعیة المعرفیة في فهم الدافعیة المدرسیة، 

تتطلب التركیز على أعمال متخصصین، كما ینبغي التذكیر بأن نشواتي 

رتباطیة والسلوكیة قد أشار في تناوله النظریات إلى أن التفسیرات اال)1998(

للدافعیة ترى ان البناء السلوكي وسیلة للوصول إلى هدف معین عن السلوك 

ذاته، فاالستجابة الصادرة من أجل الحصول على معززات تشیر إلى حتمیة 

  .السلوك وضبطه بمثیرات قد تقع خارج نطاق إرادة الفرد

ور المعرفي األثر الكبیر في بروز المنظ)Tolman ;1932(كما ألعمل تلمان

للدافعیة بحیث أصبح تفسیر مفهوم الدافعیة مرتكز على الكیفیة التي یتطور بها 

الفرد في مختلف نتائج سلوكه وبالتوقعات التي یحملها عند اتخاذه لمختلف 

القرارات الهامة في حیاته ومن العلماء الذین ساهموا في تطویر هذا المنظور 

نفس الجشطالت الذین ساهموا وهو من علماء ال )Lewin ;1936(لوین

بالعملیات المعرفیة، كما أدت أعماله إلى اقتراحه لمفهوم هام في مجال علم 

  .النفس وهو مفهوم مستوى الطموح الذي یعرفه على أنه الهدف المبتغى

الذي وجد ) Weinier ;1992(وقد كان ألعماله األثر الكبیر في أعمال ونیر

عند بلوغ مستوى عال من الطموح وبأن الفشل أو بأن الدافعیة للتعلم تكون أحسن 

  .النجاح في مهمة له تأثیر مباشر على األعمال الالحقة
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یتضح إذن أنه عند دراسة الظواهر اإلنسانیة حسب الوجهة المعرفیة ینبغي 

التركیز على التفاعل القائم بین سلوك المتعلم، الفردیة والمحیطة التي تنموا 

  .وتتطور فیه

الناس في مختلف المستویات  أن) bandoura ;1986(اه یرى باندور 

  :یتمیزون باالستعدادات التالیة

القدرة على التعبیر عن محیطهم وتفسیره انطالقا من األنظمة الرمزیة كالمتغیرات  -

 .الكالمیة أو المكانیة

 .القدرة إلى العودة إلى الماضي وتوقع المستقبل -

 .ستعدادات تحقیق الذاتالقدرة على مالحظة اآلخرین والخروج با -

  .القدرة على التنظیم الذاتي أو الضبط الذاتي -

 :األهداف األساسیة للوجهة االجتماعیة المعرفیة -

 :یمكن تلخیص أهم األهداف فیما یلي -

 .دراسة طبیعة الدافعیة وتفسیر دینامكیتها في الوسط المدرسي -

كانت الدافعیة داخلیة  عدم االشتراك والتدخل في الجدال والنقاش القائم حول ما إذا -

 .أو خارجیة أهم من الدافعیة الخارجیة بالنسبة لعملیة التعلم

االهتمام بدراسة الدافعیة في إطار نشاطات تعلیمیة عوض دراسة الدافعیة للتعلم  -

غیر مدفوع لفعل كل شيء )الوجهة(فالتلمیذ حسب هذه النظریة. بصفة عامة
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التعلیمیة  لوقت والمكان، ولكنه مدفوع لوحدة أو مادة معینة وبالنشاطاتونفس ا

 .المتالحمة فیما بینها

 :نظریة اإلسناد -

من بین النظریات العدیدة التي حاولت شرح الكیفیة التي یفسرها الشخص 

والذي كان )Wiener ;1992-1984(لسلوكه ویعلله، نجد نظریة اإلسناد لوینر

رة في مجال الدافعیة للتعلم، یفترض وینر أن سلوك الفرد ألعماله انعكاسات كبی

یتأثر بالكیفیة التي  یدرك ویفسر بها الفرد األسباب والعوامل البیئیة في سلوكه، 

فإما أن یسندها إلى عوامل ذاتیة، وٕاما ان یسندها إلى عوامل خارجیة وفي كلتا 

لمفسرة لسلوكه، الحالتین یمكن للشخص أن یكون مخططا في إدراكه للعوامل ا

أن األحداث أو الظواهر األساسیة المتعلقة  Viauففي مجال التعلیم یرى فیو 

فمثال بالنجاح أو الفشل المدرسي، تولد إدراكا یحدد الطریقة التي یسند بها التلمیذ 

ما یحدث له في القسم وتكون لها أهمیة وتأثیر كبیرین على دافعیة التعلم في 

لعدید من األسباب التي قد یقدمها المتعلمون لتفسیر یوجد ا. الوسط المدرسي

نجاحهم أو فشلهم، فالتلمیذ یمكنه إسناد فشله إلى ضعف استعداده المعرفي وقلة 

المجهود المبذول، صعوبة النشاطات التعلیمیة، خطأ أو لعدم كفاءة أساتذته وقد 

  :هذه األسباب إلى ثالث أبعاد وهي Weinerصنف وینر 

 .درجة تحكیم التلمیذ فیه -واستقرار السبب -ثبات -السبب -
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 :نظریة األهداف -

تندرج نظریة األهداف تحت غطاء النظریات المعرفیة والنظریات المعرفیة 

االجتماعیة التي تهتم بالعملیات العقلیة وتؤكد على مدى أهیمه اإلدراك في 

ید مستوى عملیة التعلم والتذكر، دون إهمال أهمیة دور العوامل الخارجیة في تحد

الدافعیة للتعلم فنظریة األهداف تحاول التأكد من وجود ارتباط عقالني بین 

األهداف وسلوك األفراد مثلما بینته البحوث الحدیثة  في مجال الدافعیة 

) : 1994Dweck(المدرسیة، وهي هنا فقد كان بعض الباحثین ومنهم 

)Dweck et Smily ; Heynan ;1992 ( ك الذي السلو  أنوغیرهم على

یظهر التلمیذ متوقف على إدراكهم لمدى قدراتهم على مواجهة الموقف أكثر مما 

هو متوقف على طبیعة الهدف، كما بین الباحثون أن نوع الهدف الذي ینبغي 

للتلمیذ تحقیقه متوقف من جهة على العوامل الشخصیة ومن جهة أخرى على 

  .العوامل الموقفیة

 :نظریة العزوم الذاتي -

النظریة االجتماعیة الحدیثة التي ساهمت في دراسة مفهوم : النظریات من بین  -

الدافعیة للتعلم بصفة عامة، والدافعیة للتعلم عند التالمیذ المراهقین بصفة 

خاصة، فهي تختلف عن النظریات المعرفیة للدافعیة، لكونها تمیز نوعین من 

لسلوك المعبر عن السلوك، فهناك سلوك ینتج عن إرادة الفرد ورغبته، وهو ا
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دافعیة قویة وهناك سلوك یظهر ألول وهلة بأنه ناتج عن اندفاع من طرف الفرد 

وهو في حقیقة األمر سلوك ناتج عن دوافع داخلیة أو خارجیة تتحكم في الفرد 

  .وأعماله

كما تنطلق نظریة العزوم الذاتي من مسلمة مفادها بأن كل األفراد حاجات نفسیة  -

 .شباعها وذلك مهما كانت البیئة التي یعشون فیهاوطبیعیة یحاولون إ

یتضح أن نظریات الدافعیة للتعلم تتعدد وتختلف وذلك بسبب أهمیتها البالغة 

  .ومدى تأثیرها على تحصیل التالمیذ وأدائهم في المجال التعلیمي

 :مشكلة انخفاض الدافعیة للتعلم -9

 :تعریف انخفاض الدافعیة للتعلم - أ

فیه الطالب شعوره بالملل واالنسحاب، وعدم الكفاءة هو السلوك الذي یظهر 

 : 2010،عثمان(وعدم المشاركة في األنشطة الصفیة والمدرسیة وله مظاهر كثیرة

10.(  

 :مظاهر انخفاض الدافعیة للتعلم -  ب

 .تشتت االنتباه -

 .نسیان الواجبات المنزلیة -

 .تر وأقالمنسیان كل ماله عالقة بالتعلم الصفي من مواد ومتطلبات من كتب ودفا -

 .تدني المثابرة في االستمرار في حب الواجبات أو المهمات الموكلة لهم -
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 .إهمال االلتزام بالواجبات القوانین الخاصة بالصف والمدرسة -

 .كثرة الغیاب عن المدرسة -

كره المدرسة حتى أنه یشعر بعدم مالئمة المقعد الذي یجلس فیه والتذمر من كثرة  -

 .لحصص واالمتحاناتالمواد الدراسیة وتتابع ا

 .التأخر الصباحي والتسرب المدرسي -

 .الفشل والتأخر نتیجة عدم بذلهم الجهد الذي یتناسب مع قدراتهم -

 ).11- 10: 2010،عثمان(عدم االهتمام بالمكافآت التي تقدم إلیهم -

 :أسباب مشكلة انخفاض الدافعیة للتعلم -  ت

كأن یكون في سن ألقل من األولى طبیعة : عدم توفر االستعداد للتعلم من ناحیتین -

أقرانه، فال یتوفر االستعدادات  الالزمة للتعلم،  وان نموه بطيء بالمقارنة مع 

فخامیة مثل عدم توفر المفاهیم والخبرات القبلیة : أقرانه أما الناحیة الثانیة

 .الضروریة للتعلم الجدید

وخطط عدم اهتمام الطالب المتعلم أساسا باإلضافة إلى عدم وضوح میوله  -

 .مستقبلیة حیث ال یدرك الطالب أهمیة االستمرار في التعلم

 .غیاب النماذج الحیة الناضجة لیقلدها الطالب ویستعین بها -

 .الشعور بالضغط النفسي نتیجة القیود والقوانین المفروضة علیه من الخارج -

 ).12: 2010، عثمان(عدم إشباع بعض الحاجات األساسیة -
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انخفاض الدافعیة للتعلم یمكن القول أن هناك أسباب من خالل معرفتنا لمشكلة 

وعوامل تتدخل في ذلك باإلضافة ألن یتمیز المتعلم بسلوكیات غیر مقبولة منها 

عدم احترام المعلم والتشویش على الزمالء وبالتالي یعید السنة أو حتى یتسرب 

دافعیة من المدرسة ولذا یجب وضع إجراءات وقائیة أو عالجیة من أجل تحفیز ال

  .للتعلم ومواكبة الزمالء في المدرسة

 :األسالیب الوقائیة والعالجیة للدافعیة للتعلم - 10

 .ترسیخ أهمیة وحب العلم لدى التالمیذ من خالل اإلذاعة واإلرشاد والتوجیه -

 .تفعیل دور األنشطة الالصفیة والرحالت والمعارض واأللعاب الریاضیة والمكتبیة -

 .ه المستقبلي باكرا لیكون ذلك حافزا للتعلممساعد الطالب في تحدید هدف -

 .إعطاء التالمیذ قدر من الحریة للتخفیف من الضغط الذي یعیشه  -

 .إشباع حاجات التلمیذ األساسیة -

  : وكذلك یجب أن

 كن مستقال ومشجعا: 

ینبغي أن تشجع الطالب غلى المحاولة وأن یبذلوا أقصى جهودهم وأن 

اء االستماع إلى اآلباء وتشجیع ودعم محاوالت یتحملوا اإلحباط وأن یتقبل األبن

األبناء، كما ینبغي تجنب النقد وعدم ربط قیمة الذات باإلنجاز بل یجب أن یتقبل 

  .الطالب بالرغم من فشله في الممارسة ومن الوالدین أیضا
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ویمكن الحل في مساعدة الطالب في وضع أهداف حقیقیة وتشجیعهم في 

عترض هذه األهداف وبذلك یصبح اآلباء كمصدر من التغلب على العوائق التي ت

  .مصادر الدعم والتشجیع أكثر من كونهم مجرد ناقدین

 علم ومثل أسلوب حل المشكالت اإلیجابي: 

تستطیع أن تشارك الطالب في اكتشاف كیف ولماذا تعمل األشیاء،وهذا 

األسلوب اإلیجابي للتعلم حیث تسأل وتبحث عن الجوانب، وتجمع الحقائق 

  .وتنظیم وتصنیف وتلخیص المناقشة

فمنذ سن مبكر یتعلم األطفال كیف یجهزوا أنفسهم ویتعلمون كیف یركزوا 

انتباههم وكیف ینجزوا الشيء الذي بدؤا فیه، فأهمیة التعلم عندما یطورون 

األطفال الرغبة في التعلم وتفسر لهم عملیة التعلم، وأنهم یتعلمون بالدراسة 

  .هارةوالتجربة وتطبیق الم

 استعمال الحوافز القویة: 

الكالب الذین یفتقرون الدافعیة ینبغي أن تكون الحوافز لها أثار قویة على 

اإلنجاز في غرفة الصف، فمثال انتباه األب والمعلم یمكن أن یكون دافعا قویا 

نحو التعلم، إذا ما تم استغالله بشكل جید، المكافآت متنوعة منها ما هو امتداح 

وهناك الكثیر . ستعمال التلفاز أو الحاسوب أو رحلة أو ركوب سیارةلفظي أو ا
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یعطي األطفال عمل أخالقي أو إنجاز الوظائف أو الحماس في المشاركة في 

الصف، وهذا النظام فعال عندما یتعاونون البیت والمدرسة مع المعلم أن نظام 

. هم الدافعیةالحوافز جید یمكن أن یكون فعاال مع المراهقین حین تتولد لدی

فاختصار المراهق عالمة یومیة أو تقریر ناجح عن أعمال مدرسیة، فیستعیدوا 

ذلك إلى حوافز إیجابیة اختارها الطالب سالفا، فالمقاییس الیومیة والتغذیة الراجعة 

  ).21-20: 2013المطارنة، (تزید من مكان التعلم ومن الدافعیة

 :دور المعلم في إثارة الدافعیة للتعلم - 11

ثارة میول المتعلمین نحو أداء معین واستخدام المناقشة بقدر معین هو من األمور إ -

 .الهامة لتحقیق األهداف التربویة والتعلیمیة

رفع مستوى طموح المتعلمین بدرجة تعادل استعداداتهم ومیوال تهم وقدراتهم نحو  -

 .األنشطة المختلفة حتى یتسنى لهم النجاح واالستمراریة في األداء

على المعلم اعتماد استراتیجیات التدریس وتقدیم فرص انتقال أثر التعلم إلى  یجب -

 :المتعلمین ومن بین هذه االستراتیجیات نجد

  تشجیع المتعلمین على المشاركة بدور إیجابي في التعلم واتاحة الفرصة لهم

 .لتطبیق ما یتعلمون

 من تطبیقها في  تقدیم المعرفة في صورة قابلة لالستخدام حتى یتمكن المتعلم

 .مواقف تعلیمیة جدیدة
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 تجنب المواقف التي تسبب التوتر مثل األنشطة التي تتطلب منافسة حادة. 

  تهیئة فرص مناسبة للمتعلمین للتحدث عن أنفسهم واهتماماتهم داخل الصف

 .وخارجه وفي مواقف مخطط لها سابقا

  قت مناسب، تحفیزا تهیئة فرص تعلم للنجاح من خالل أهداف قابلة لإلنجاز وفي و

 .للمتعلمین على بذل الجهد والتغلب على الصعاب

یمكن القول بأن المعلم له دور أساسي وهام في إثارة الدافعیة للتعلم للتالمیذ وذلك 

من خالل إثارة عنصر التشویق داخل القسم وهو المنافسة والتنویع في 

علم وذلك من أجل بلوغ االستراتیجیات لكي یشد انتباههم ویجعلهم مركزین على الت

 .األهداف التعلیمیة المنشودة
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  :خالصة 

من خالل ما ورد في هذا الفصل تعتبر الدافعیة للتعلم أحد أهم موضوعات 

فهي . علم النفس، نظرا الرتباطها الوثیق بالعملیة التعلیمیة وشرطا من شروطها

دائه، والتعلم یعتبر حالة داخلیة أو خارجیة لدى المتعلم التي تحرك سلوكه وأ

عملیة عقلیة داخلیة نستدل على حدوثها من خالل اآلثار والنتائج المتحصل 

علیها وبالتالي فإن الدافعیة في مجال التعلم لها دور كبیر فهي تحسن من أداء 

الطلبة وتزید من رغبتهم وعزیمتهم طیلة العام الدراسي، كما تعمل على تحسین 

 .بشكل عام ومن مستوى التلمیذ بشكل خاصوجودة العملیة التعلیمیة 

  

  

 

  

 



  

 

  :رابعالفصل ال

  اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة

  .تمهید

I. الدراسة االستطالعیة: 

 تعریف الدراسة االستطالعیة -1

 .أهداف الدراسة االستطالعیة -2

 .الدراسة االستطالعیةعینة  -3

 .أدوات الدراسة االستطالعیة -4

 .نتائج الدراسة االستطالعیة -5

II. لدراسة األساسیةا 

 .مكان وزمان  الدراسة -1

 .وعینتها مجتمع  الدراسة األساسیة -2

 .أدوات الدراسة األساسیة -3

 .األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة المیدانیة -4
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  :تمهید

یتناول هذا الفصل الجانب المنهجي إلجراءات البحث المیداني، وهذا 

النظري، حیث بتم فیه التطرق إلى  یقتضي موازنة األبعاد النظریة لمشكلة الجانب

المنهج المتبع والتعریف بالمجتمع وعینة الدراسة وخطوات بناء أدوات البحث 

وتقنیاته وأخیرا عرض األسالیب اإلحصائیة المعتمدة، ثم مناقشة نتائج الدراسة 

  .االستطالعیة  والدراسة األساسیة

I. الدراسة االستطالعیة: 

 :تعریف الدراسة االستطالعیة -1

لعلمي نظرا الرتباطها عتبر الدراسة االستطالعیة مرحلة مهمة في البحث ات

الدراسة االستطالعیة هي : "عبد الرحمان العساوي ، فحسب الباحثبالمیدان

دراسة استكشافیة تسمح للباحث الحصول على معلومات أولیة حول موضوع 

توفرة ومدى بحثهن كما تسمح لنا كذلك بالتعریف على الظروف واإلمكانیات الم

" صالحیة الوسائل المنهجیة المستعملة قصد ضبط متغیرات البحث

  ).77: 2014لكحل،(
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من أهداف الدراسة االستطالعیة ما :أهداف الدراسة االستطالعیة -2

 :یلي

 التعرف على المیدان الذي یجرى فیه البحث لتفادي النقائص قدر اإلمكان. 

 واإلضطربات . تري أدوات القیاستفادي الوقوع في المشكالت والغموض الذي یع

ألفراد عینة الدراسة، ضبط الوقت الالزم والمستغرق  ةالذي تحدثه هذه األخیر 

 .التالمیذ اتجابستال

 من في األخیر  یمكنلت. التأكد من الخصائص السیكومتریة لألداة إحصائیا

 .لدراسة األساسیةا في اعتمادها كأدوات

 :مكان وزمان إجراء الدراسة -3

ول الباحثة على ترخیص من مدیریة التربیة لوالیة مستغانم إلجراء بعد حص 

تم توزیع واسترجاع استمارات . بحث میداني بالمؤسسات التي تشرف على إدارتها

/ 03/ 23إلى  20/03/2017الدراسة االستطالعیة خالل الفترة الممتدة من 

دي بأربعة متوسطات ببلدیة سی). 2016/2017(من العام الدراسي 2017

  .لخضر
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 : األساسیة عینة الدراسة -3

یتمثل مجتمع البحث الحالي في تالمیذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط، 

تلمیذا من الجنسین  55سحبت منه عینة الدراسة االستطالعیة بحجم قدره 

ومكررین وغیر مكررین ، كما هو موضح في ) إناث -ذكور(یتوزعون إلى  

  :الجدول التالي

حسب  أفراد عینة الدراسة االستطالعیة یمثل توزیع: )01(م الجدول رق

  الجنس وتكرار السنة

  المجموع  إناث  ذكور  إعادة السنة

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

  50.91  28  18.18  10  34.73  18  معید 

  49.09  27  27.27  15  21.82  12  غیر معید

  100  55  45.45  25  54.55  30  المجموع

  أفراد العینة االستطالعیة حسب الجنسیتضح أن  )01(الجدولمن خالل 

 ونوزعیت، اتلمیذ 55ب یقدر وتكرار السنة إذ یقدر أفراد العینة االستطالعیة 

، بینما بلغ تعداد  %45.55بنسبة 30حسب الجنس ، حیث بلغ عدد الذكور ب

بنسبة  تلمیذا معیدا 28وٕالى . %45.45أنثى أي بنسبة  25اإلناث ب

  . %49.09تلمیذا غیر معیدا بنسبة  27و  50.91%
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 :استخدمنا في هذه الدراسة على :أدوات الدراسة -4

تم اقتباسها من مقیاس قلق االمتحان الذي قام بإعداده  :استمارة قلق االمتحان - أ

وكان عدد فقرات ).2009علي والسنباطي و العقباوي، (من الباحثینكل 

وتم ).قلیلة، متوسطة، كبیرة، كبیرة جدا(أربعة بدائل فقرة موزعة على 47االستمارة 

 :أبعاد وتتمثل فیما یلي 4تقسیمها على 

الخوف من االختبار، القلق واالرتباك، الغضب : النفسي االنفعالي :البعد األول

  .قفرة 12والعدوانیة، وعدد فقراته 

ت االجتماعیة، الشعور بالعزلة واالنطواء، فتور العالقا: االجتماعي :البعد الثاني

  .فقرة 12وعدد فقراته

فقدان الشهیة للطعام، ارتباك المعدة، التعبد العم في : الجسمي :البعد الثالث

  .فقرة 12الجسم، وعدد فقراته 

الشعور بالنسیان، تشتت االنتباه، صعوبة التفكیر، : العقلي المعرفي :البعد الرابع

  .فقرة 11وعدد فقراته

لفقرات باالختیار من متعدد بأربع بدائل وتكون اإلجابات على هذه ا

ویتم وفقها تصحیح هذه اإلجابات كما  )قلیلة، متوسطة،  كبیرة، كبیرة جدا(وهي

  :في الجدول اآلتي
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تقدیر الدرجات على البدائل حسب نوع فقرات استمارة قلق یمثل : )02(رقمالجدول 

 .االمتحان

  كبیرة جدا  كبیرة  متوسطة  قلیلة  البدائل 

  01  02  03  04  الدرجات على الفقرات اإلیجابیةتوزیع 

  04  03  02  01  السالبة  توزیع الدرجات على الفقرات

 :استمارة الدافعیة للتعلم - ب

، وكان )2008بن یوسف أمال، ( مقیاس الدافعیة للتعلم تم اقتباسها من

موافق بشدة، موافق، متردد، ال (فقرة بخمسة بدالئل  37عدد فقرات االستمارة 

 :أبعاد وتتمثل فیما یلي 4إلى موزعة ) ، ال أوافق بشدةأوافق

 8الشعور بالسعادة داخل القسم، وعدد فقراته : الرضا عن الذات :البعد األول -

 .فقرات

الضجر من المواد الدراسیة، : اهتمام المتعلم بالمواضیع الدراسیة :البعد الثاني -

 .فقرة 11م، وعدد فقراته الالمباالة بالواجبات المطلوبة من االنتباه إلى المعل

المشاركة في الجمعیات، إتباع األوامر، االلتزام : التخطیط والعمل :البعد الثالث -

 .فقرات 8بالقوانین، وعدد فقراته 

 .فقرات 10التعاون مع الزمالء، وعدد فقراته : الطموح والتفوق :البعد الرابع -

وهذه الفقرات  5إلى 1ائل، من وفي حالة الفقرات السلبیة یكون توزیع األوزان على البد -

 ).28، 26، 17(هي
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بة التفكیر، وعدد الشعور بالنسیان، تشتت االنتباه، صعو : العقلي المعرفي :البعد الرابع

  .فقرة 12فقراته

 (وتكون اإلجابات على هذه الفقرات باالختیار من متعدد بخمسة بدائل وهي

ویتم وفقها تصحیح هذه  )ةموافق بشدة، موافق، متردد، ال أوافق، ال أوافق بشد

  :اإلجابات كما في الجدول التالي

حسب نوع فقرات استمارة  الدرجات على البدائلتقدیر یمثل ): 03(الجدول رقم

 .الدافعیة للتعلم

  ال أوافق بشدة  ال أوافق   متردد  موافق  موافق بشدة  البدائل 

  01  02  03  04  05  توزیع الدرجات على الفقرات اإلیجابیة

  05  04  03  02  01  السالبة الدرجات على الفقراتتوزیع 

 :نتائج الدراسة االستطالعیة-5

للتأكد من الخصائص السیكومتریة ألداة الدراسة المیدانیة للبحث الحالي، 

صدق المحكمین باستعمال النسبة المئویة لتقدیر الصدق استخدمت الباحثة 

والتجزئة  كرومباخ األفبمعامل االرتباط  وتقدیر الثبات وصدق التناسق الداخلي

 :، وكانت النتائج كما هو موضح تحت العناوین التالیةالنصفیة
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 :الدافعیة للتعلمو  قلق االمتحان صدق المحكمین الستمارة - أ

على خمس أساتذة جامعیین مختصین في علم  االستمارتین قمنا بتوزیع

یاغة والداللة النفس والتربیة وهذا لمعرفة أذا كانت الفقرات واضحة من حیث الص

  2و1لكل بعد من األبعاد التابع لها وهذا ما یبینه الملحقین 

  :األساتذة المحكمین لالستمارتین قائمة یمثل): 04(جدول رقم 

  مؤسسة العمل  الدرجة العلمیة  اسم المحكم

  جامعة مستغانم  أستاذ جامعي  بوزرق یوسف

 جامعة مستغانم  أستاذ جامعي  غبریني مصطفى 

 جامعة مستغانم  أستاذ جامعي  رفكروجة الشا

 جامعة مستغانم  أستاذ جامعي  مسكین عبد اهللا

  جامعة مستغانم  أستاذة جامعیة  تواتي حیاة

 

 :استمارة قلق االمتحان - أ

  .)03انظر إلى الملحق(یةبعد تحكیم االستمارة وحساب النسب المئو 

 5المحكمین فما فوق بین  %60تم قبول الفقرات التي كانت نسب الموافقة علیها  -

فقرات  الموضحة  5كما تم حذف .فقرة 25وعلیه أصبح عدد فقرات االستمارة 

 :في الجدول التالي
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یمثل فقرات استمارة  قلق االمتحان المحذوفة حسب أراء : )05(جدول رقم 

  .المحكمین

  السبب  نص الفقرة  رقم الفقرة

  عدلیس لها عالقة بالب  أثور ألتفه األسباب وقت االختبارات  04

  اشعر بالغضب الشدید أثناء أدائي لالختبار  10  

اشعر بسوء أدائي لالختبار رغم دراستي   11

  الجیدة له

 لیس لها عالقة بالبعد

  وال تقیس السمة

اشعر بالضیق لتداخل بعض المعلومات لدي   32

  في وقت االختبارات

  لیس لها عالقة بالبعد

  

  أفكر في نتائج فشلي أثناء االختبار  47

  : وقد تم تعدیل الفقرات المبینة في الجدول اآلتي -

  :قلق االمتحان المعدلة حسب أراء المحكمیناستمارة یمثل فقرات ): 06(جدول رقم

  الفقرة

  بعد التعدیل  قبل التعدیل  رقم الفقرة

أفضل عدم المشاركة في المناسبات   18

  االجتماعیة أثناء االختبارات

  ال أقیم عالقات شخصیة

بفتور في عالقتي الشخصیة مع اشعر   19

  الزمالء أثناء فترة االختبارات

  ال أشارك في المناسبات

اشعر وكأنني أنسى كل ما ذاكرته   44

  أثناء االختبارات

ال أستطیع استرجاع  

  مذاكرته 
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 :صدق التناسق الداخلي لمقیاس قلق االمتحان-1

بحساب قامت الطالبة الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلي لألداة، 

تنتمي إلیه، والدرجة  ذيال البعدبین درجة كل عبارة و " بیرسون"معامل االرتباط 

الكلیة للمحور مع الدرجة الكلیة لألداة، من خالل استخدام البرنامج اإلحصائي 

  :الجداول التالیةكانت النتائج كما في و   spss20للعلوم االجتماعیة 

سي االنفعالي وعباراته الستمارة قلق البعد النفارتباطات یمثل :)07(الجدول رقم

  .االمتحان

  0.05الداللة   معامل االرتباط مع الدرجة الكلیة  عبارات البعد األول

  دال  0.39  01

  دال  0.68  02

  دال  0.56  03

  دال  0.39  04

  دال  0.47  05

  دال  0.71  06

  دال  0.60  07

  دال  0.58  08

  دال  0.59  09

  دال  0.75  درجة البعد
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كل فقرات الجدول السابق یتبین أن معامل االرتباط بین درجات من خالل 

أذن هناك  0.05دالة عند مستوى الداللة  البعد النفسي االنفعالي والدرجة الكلیة 

  .درجات المحور اتساق عال جدا بین مختلف درجات العبارات ومجموع

الستمارة   البعد االجتماعي وعباراته بالنسبةارتباطات یمثل : ) 08(الجدول رقم

  .قلق االمتحان لدى المتعلم

  0.05الداللة   معامل االرتباط مع الدرجة الكلیة للبعد  عبارات البعد الثاني

  دال  0.48  10

  غیر دال  0.29  11

  دال  0.57  12

  دال  0.49  13

  دال  0.48  14

  دال  0.53  15

  دال  0.43  16

 دال  0.52  17

 دال  0.63  18

  دال   0.49  19

  دال  0.63  20

  غیر دال  0.43  21

  دال  0.72  درجة البعد
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یوضح الجدول أعاله معامل االرتباط بین درجة العبارات والدرجة الكلیة 

 )11(رقم   ما العبارتین،0.05للمحور حیث كانت دالة عند مستوى الداللة

فقد تم حذفهما، أذن هناك اتساق بین مختلف 0.05غیر دالة عند مستوى .)21(،

البعد الذي جاء معامل ارتباطه بالدرجة الكلیة دال  مجموعدرجات العبارات و 

  .إحصائیا

الفرعیة البعد الجسمي وعباراته  مخرجات ارتباطات  یمثل: )09 (الجدول رقم

  .الستمارة قلق االمتحان لدى المتعلم

  0.05الداللة   معامل االرتباط مع الدرجة الكلیة للبعد  عبارات البعد الثالث

  دال  0.57  22

 دال  0.69  23

 دال  0.67  24

 دال  0.55  25

 دال  0.64  26

 دال  0.71  27

 دال  0.48  28

 دال  0.61  29

 دال  0.64  30

 دال  0.71  31

 دال  0.64  32

  دال  0.75  البعد الجسمي
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ودرجة البعد  یوضح الجدول أعاله معامل االرتباط بین جمیع العبارات

، منه یمكن 0.05ند مستوى الداللة دالة ع الثاني الذي ینتمي إلیه والدرجة الكلیة

القول بأن هناك درجة عالیة من االرتباط وبالتالي یحقق مستوى عال من االتساق 

  .بین الدرجة الكلیة للبعد والدرجة الكلیة لألداة

البعد العقلي المعرفي وعباراته بالنسبة ارتباطات یمثل : ) 10(الجدول  رقم

  .الستمارة قلق االمتحان

  0.05الداللة   معامل االرتباط مع الدرجة الكلیة للبعد   د الرابععبارات البع

 دال  0.59  33

 دال  0.74  34

 دال  0.73  35

 دال  0.67  36

 دال  0.66  37

 دال  0.75  38

 دال  0.54  39

 دال  0.63  40

  دال  0.62  41

  غیر دال  0.22  42

  دال  0.75  البعد العقلي المعرفي
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ات البعد االرتباط بین درج تن معامالمن خالل الجدول السابق یتبین أ

، )42(العبارة رقم ما عدا ، 0.05فهي دالة عند مستوى الداللة  العقلي المعرفي

فقامت الباحثة بحذفها، مما یدل على وجود  0.05غیر دالة عند مستوى الداللة 

 .للبعدو الدرجة الكلیة فقرات البعد ودرجته  اتساق داخلي كبیر بین درجات

  :الثبات -2

كرونباخ، الذي یعتبر من لألفا   معادلة  تم االعتماد لحساب الثبات على

أهم طرق قیاس الثبات، ألنه یقیس ثبات االختبار بثبات بنوده، وبعد حسابه 

  .) 07(، وهذا ما یوضحه الملحق رقم0.92قدر ب  spssببرنامج 

  :استمارة الدافعیة للتعلم- ب

 ):2(یة  كما هو موضح في الملحقبعد تحكیم االستمارة وحساب النسب المئو  -

فما فوق بین  %60تم قبول الفقرات التي كانت نسبة الموافقة علیها 

فقرات وذلك  10تم حذف و  .فقرة 42وعلیه أصبح عدد الفقرات هو 5المحكمین 

  :موضح في الجدول التاليلعدة أسباب كما هو 
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محذوفة حسب أراء یمثل فقرات استمارة الدافعیة للتعلم ال: )11 (جدول رقم

  .المحكمین

  السبب  نص الفقرة  الرقم 

  لیس لها عالقة بالبعد  أحب أن یرضى علي جمیع زمالئي في المدرسة  12

  ال تقیس هذا البعد
  یهتم والدي بمعرفة حقیقة اتجاه المدرسة  15

اشعر بأن بعض الزمالء في المدرس هم سبب المشاكل   16

  التي أتعرض لها

عد بل ال تنتمي لهذا الب

 تقیس البعد الثاني

اهتمام المتعلم 

  بالمواضیع الدراسیة

  ال تقیس هذا البعد  أفضل أن یعطینا المعلم أسئلة صعبة تحتاج إلى تفكیر  20

أحرص على تنفیذ ما بطلبه مني المعلمون والوالدین   24

  بخصوص الواجبات المدرسیة

لیس لها عالقة بهذا 

  البعد

  ال تقیس هذا البعد  دث إلیهما عن عالماتي المدرسیةال یأبه والدي عندما أتح  28

  
  یصعب علي تكوین صداقة بسرعة مع الزمالء في المدرسة  29

  لدي رغبة قویة لالستفسار عن المواضیع في المدرسة  30

   15تشابه مع العبارة  یحرص والدي على قیامي بأدائي واجبات المدرسة  31

كنني من الحصول على العمل مع الزمالء في المدرسة یم  33

  عالمات أعلى

  34تكرار  العبارة 
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  : وقد تم تعدیل الفقرات المبینة في الجدول اآلتي -

الدافعیة للتعلم المعدلة حسب أراء استمارة یمثل فقرات : ) 12(جدول رقم

  :المحكمین

  الفقرة

  بعد التعدیل  قبل التعدیل  الرقم 

ء على أفضل القیام بالعمل الدراسي ضمن الزمال  03

  أن أقوم به منفردا

  أفضل العمل ضمن فریق

اهتمامي ببعض المواضیع الدراسیة یؤدي إلى   04

  إهمال كل ما یدور حولي

اهتم كثیرا بالمواضیع 

  الدراسیة

لدي النزعة إلى ترك المدرسة بسبب قوانینها   06

  الصارمة

یزعجني القانون الداخلي 

  المدرسي

ى الطلبة في ال أستحسن إنزال العقوبات عل  14

  المدرسة بغض النظر عن األسباب

ال أحبذ معاقبة التالمیذ في 

  المدرسة

اشعر بالضیق أثناء أداء الواجبات المدرسیة التي   17

  تتطلب العمل مع الزمالء في المدرسة

أتضایق أثناء العمل 

الجماعي مع الزمالء في 

  المدرسة

سرعان ما اشعر بالملل عندما أقوم بالواجبات   32

  لمدرسیةا

ال أحب القیام بالواجبات 

  المدرسیة

 :صدق التناسق الداخلي لمقیاس الدافعیة للتعلم  - أ

قامت الطالبة الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلي لألداة، بحساب 

تنتمي إلیه، والدرجة  ذيال البعدبین درجة كل عبارة و " بیرسون"معامل االرتباط 
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داة، من خالل استخدام البرنامج اإلحصائي الكلیة للمحور مع الدرجة الكلیة لأل

  :الجداول التالیة كانت النتائج كما هيو   spss20للعلوم االجتماعیة 

بعد الرضا عن الذات وعباراته الستمارة  ارتباطات یمثل: ) 13(الجدول رقم

  .الدافعیة للتعلم

  0.05الداللة   معامل االرتباط مع الدرجة الكلیة للبعد  عبارات البعد األول

  غیر دال  0.27  01

 دال  0.49  02

 غیر دال  0.33  03

 دال  0.41  04

 غیر دال  0.21  05

 دال  0.49  06

 غیر دال  0.31  07

 دال  0.43  08

  غیر دالة   0.15  درجة البعد

من خالل الجدول السابق یتبین أن معامل االرتباط بین درجات العبارات 

وبالتالي تم .0.05ة عند غیر دالالبعد ،ودرجة مجموع )7(،)5(،)3(،)1(

، أذن ال یوجد اتساق )08(،)06(،)04(،)02(على خالف العبارات رقم.حذفها

بین مختلف درجات العبارات ومجموع البعد الذي جاء معامل ارتباطه بالدرجة 

 .الكلیة غیر دال إحصائیا



 اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة....................................................الفصل الرابع
 

92 
 

بعد اهتمام المتعلم بالمواضیع الدراسیة ارتباطات یمثل : )19(الجدول رقم 

  .اته بالنسبة الستمارة الدافعیة للتعلموعبار 

  0.05الداللة  معامل االرتباط مع الدرجة الكلیة للبعد  عبارات البعد الثاني 

  دال  0.39  09

 دال  0.24  10

 غیر دال  0.13  11

 غیر دال  0.33  12

 غیر دال  0.47  13

  دال   0.68  14

  دال  0.58  15

  دال  0.61  درجة البعد

امل االرتباط بین درجة العبارات رقم یوضح الجدول التالي مع

بینما نجد العبارات رقم . 0.05فهي دالة عند مستوى  09،10،14،15

والدرجة الكلیة للمحور حیث كانت غیر دالة عند مستوى الداللة  10،11،12

وبالتالي یوجد اتساق بین مختلف . ،ومن هنا تم استبعادها من االستمارة 0.05

لبعد الذي جاء معامل ارتباطه بالدرجة الكلیة دال درجات العبارات ومجموع ا

  .إحصائیا
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الفرعیة بعد التخطیط للعمل وعباراته ارتباطات درجات یمثل : )15 (الجدول رقم

  .الستمارة الدافعیة للتعلم لدى المتعلم

  0.05الداللة   معامل االرتباط مع الدرجة الكلیة للبعد  عبارات البعد الثالث

  دال  0.58  16

  دال  0.52  17

  دال  0.42  18

  دال  0.56  19

  غیر دال  0.13  20

  دال  0.41  21

  دال  0.60  درجة البعد

والدرجة الكلیة  العبارات درجة ول أعاله معامل االرتباط بینیوضح الجد

غیر  )20(ما عدا العبارة رقم ،0.05الداللة للبعد حیث كانت دالة عند مستوى 

تم حذفها، إذن هناك اتساق بین مختلف  ، فقد0.05دالة عند مستوى الداللة 

درجات العبارات ومجموع البعد الذي جاء معامل ارتباطه بالدرجة الكلیة دال 

  . إحصائیا
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یمثل االرتباط بین بعد الطموح والتفوق وعباراته بالنسبة : )17 (الجدول رقم

  .الستمارة الدافعیة للتعلم لدى المتعلم

  0.05الداللة   االرتباط مع الدرجة الكلیة للبعدمعامل   عبارات البعد الرابع 

  دال  0.72  22

  دال  0.48  23

  دال  0.58  24

  دال  0.56  25

  دال  0.71  درجة البعد

 من خالل الجدول السابق یتبین أن معامل االرتباط بین  جمیع العبارات

 ،0.05دالة عند مستوى الداللة  ودرجة البعد الذي تنتمي إلیه والدرجة الكلیة 

لبعد یة لمما یدل على وجود اتساق داخلي كبیر بین درجات المحور والدرجة الكل

  .والدرجة الكلیة لألداة

  :الثبات -  ب

باخ، الذي یعتبر من أهم مكرو لألفا معادلة تم االعتماد لحساب الثبات على 

طرق قیاس الثبات، ألنه یقیس ثبات االختبار بثبات بنوده، وبعد حسابه ببرنامج 

spss 07(كما هو موضح في الملحق رقم 0.72 قدر ب (.  
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II.  الدراسة األساسیة: 

 :مكان وزمان الدراسة األساسیة -1

متوسطة أحمد قاضي، وتشمل خمسة : تمت هذه الدراسة بأربعة متوسطات

أقسام، متوسطة لخضر تومي ثالث أقسام، متوسطة الشهید بغدادي لخضر 

ي تشمل ثالث  أقسام، تشمل أربعة أقسام، أما متوسطة عبد القادر حمود

  .) 25(وهذا ما یبینه الجدول رقم .المتواجدین بدائرة سیدي لخضر والیة مستغانم

أفریل  20مارس إلى غایة  20حیث بدأت الباحثة الدراسة األساسیة من یوم 

2017.  

توزیع التالمیذ على المتوسطات حسب الجنس وعدد : )17 (جدول رقم ال 

  .األقسام

  األقسام  اثإن  ذكور   المتوسطة

  3  35  41  تومي لخضر

  3  43  50  بغدادي لخضر

  3  38  47  حمودي عبد القادر

  5  92  55  أحمد قاضي

  14  208  193  المجموع

یقدر حیث  یتضح أن مجتمع الدراسة الحالیة  من الجدول المبین أعاله

تلمیذ وتلمیذة، حیث أن  401مجموع كل التالمیذ على مختلف المتوسطات ب 
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تلمیذ موزع على ثالث أقسام، عدد  67یذ متوسطة لخضر تومي هو مجموع تالم

، في حین نجد العدد اإلجمالي لمتوسطة الشهید 35، وعدد اإلناث 41الذكور 

تلمیذة  43أما عدد اإلناث  50تلمیذ  كان عدد الذكور  93: بغدادي لخضر هو

ثالث موزعین على ثالث أقسام ، أما متوسطة حمودي عبد القادر تحتوي على 

 38تلمیذ أما عدد اإلناث هو  47تلمیذ فعدد الذكور هو  85أقسام موزعین فیها 

تلمیذ وتلمیذة،  147تلمیذة، أما في متوسطة أحمد قاضي فكان تعداد التالمیذ 

  .تلمیذة موزعین على خمسة أقسام 92تلمیذ وعدد اإلناث  55عدد الذكور 

 : األساسیة وعینتهامجتمع الدراسة  -2

فكان مجتمع الدراسة اسة بأربعة متوسطات من والیة مستغانم، أجریت الدر 

سحبت منه عینة الدراسة األساسیة  )إناث 208ذكور،  193(تلمیذا 401یشمل 

موزعین على أربعة  اتلمیذ 200تحتوي على األساسیة حیث أن مجموع الدراسة 

 :، وهذا ما یوضحه الجدول  التاليتوسطاتم
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حسب  أفراد عینة الدراسة األساسیة توزیعیمثل : )18 (الجدول رقم 

  .الجنس وتكرار السنة

  المجموع  إناث  ذكور  إعادة السنة

  %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار %النسبة  التكرار

  33.33  50  16.16  25  16.16  25  معید 

  66.67  100  47.33  71  19.33  29  غیر معید

  100  150  64  96  36  54  المجموع

  حسب الجنس ساسیةاألأفراد العینة عاله یتضح أن أ الجدولمن خالل 

حسب  ونوزعیت، اتلمیذ 105ب یقدر  ساسیةوتكرار السنة إذ یقدر أفراد العینة األ

، بینما بلغ تعداد اإلناث  %36بنسبة 54الجنس ، حیث بلغ عدد الذكور ب

 100و  %33.33تلمیذا معیدا بنسبة  50وٕالى .%64أنثى أي نبسبة 96ب

  . %66.67معیدا بنسبةتلمیذا غیر 

  .حسب المتوسطات توزیع أفراد عینة الدراسة األساسیة :  )19 (الجدول رقم 

   %النسبة  العینة المختارة  عدد التالمیذ في المتوسطة  المتوسطة

  30  20  67  تومي لخضر

الشهید یغدادي 

  لخضر

93  40  43.01  

  35.29  30  85  حمودي عبد القادر
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  40.81  60  147  أحمد قاضي

  37.41  150  401  جتمع الدراسةم

إلى القرب إلجراء الدراسة المیدانیة ویعود سبب اختیارنا لهذه المتوسطات 

من مقر اإلقامة وكذا التسهیالت التي تلقتها الباحثة في هذه المؤسسات من 

طرف المدراء ومستشاري التوجیه ومن األساتذة والتالمیذ الذین أبدو رغبتهم في 

  .معنا المشاركة والتعامل

  

  :أدوات الدراسة المیدانیة -3

ت موجبة وبعض فقرة تحتوي على فقرا 40تتكون من :استمارة قلق االمتحان - أ

قلیلة، متوسطة، كبیرة، كبیرة  (البدائلعلیها بأحد اإلجابة  تمالفقرات سالبة، وت

 :مقسمة إلى أربعة أبعاد وهي كالتالي )جدا

 فقرات09نفسي انفعالي وعدد فقراته هي: البعد األول -

 فقرة11االجتماعي وعدد فقراته هي:البعد الثاني -

 فقرة11الجسمي وعدد فقراته هي: البعد الثالث -

 فقرات09العقلي المعرفي وعدد فقراته هي: البعد الرابع -
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فقرة تحتوي هي األخیرة على فقرات  17تتكون من  :استمارة الدافعیة للتعلم - ب

أوافق بشدة، أوافق،  (ائلموجبة وأخرى سالبة، وتمت اإلجابة من خالل البد

 :وهي مقسمة على أربعة أبعاد وهي كالتالي )متردد، ال أوافق، ال أوافق بشدة

 فقرات04الرضا عن الذات وعدد فقراته :البعد األول -

 فقرات04اهتمام المتعلم بالمواضیع الدراسیة وعدد فقراته: البعد الثاني -

 فقرات 05التخطیط للعمل وعدد فقراته: البعد الثالث -

 فقرات04الطموح والتفوق وعدد فقراته : البعد الرابع -

 :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة المیدانیة -4

قامت الباحثة في هذه الدراسة باستخدام األسالیب اإلحصائیة رغم تعدد 

أغراضها وذلك من أجل معالجة متغیرات الدراسة وتحلیل بیاناتها بطریقة منهجیة 

  :ت الباحثة على األسالیب التالیةوعلمیة، وقد اعتمد

 .لمعرفة صدق المحكمین :النسبة المئویة -

 .صدق أداتي الدراسةالتأكد من لغرض :معامل االرتباط بیرسون -

 .الدراسةلتقدیر ثبات أداتي  :ألفاكرومباخ -

بین متوسطات درجات أفراد  الفروقداللة لمعرفة  :الثنائي/اختبار تحلیل التباین األحادي -

 .اسة حسب متغیراتهاعینة الدر 



  

 

عرض وتفسیر نتائج الدراسة : خامسالفصل ال

  .األساسیة

  تمهید

  

 .عرض نتائج الفرضیة األولى - 1

 

 .عرض نتائج الفرضیة الثانیة - 2

 

 .عرض نتائج الفرضیة الثالثة - 3
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  :تمهید

سیتم عرض النتائج كما بینتها المعالجة اإلحصائیة للبیانات المتحصل علیها 

، ومن خالل هذا العرض میدانیةالدراسة البحث على عینة بعد تطبیق أدوات ال

نتعرف على نتائج اإلحصاء الوصفي االستداللي المستعمل في هذه الدراسة 

  :فیما یليإحصائیا وكذلك التعرف على مدى داللة هذه القیم المتحصل 

 :عرض نتائج الفرضیة األولى -1

المتحان والدافعیة توجد عالقة ارتباطیة إیجابیة بین قلق ا: "نص الفرضیة

  ".للتعلم لدى تالمیذ الرابعة متوسط

لمعرفة طبیعة العالقة بین قلق االمتحان والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ الرابعة 

  .متوسط، استخدمت الباحثة اختبار معامل االرتباط المستقیم بیرسون

  .یبین نتائج  معامل االرتباط بیرسون: ) 20(الجدول رقم

  مالدافعیة للتعل    

قلق 

  االمتحان

أفراد 

  العینة

القیمة االحتمالیة المرتبطة   معامل االرتباط بیرسون

  بمعامل االرتباط بیرسون

150  0.050  0.0541  
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 0.05من خالل النتائج التي بالجدول أعاله، كانت قیمة ر المحسوبة تساوي

االرتباط معامل  وهي غیر دالة إحصائیا، ألن القیمة االحتمالیة المرتبطة باختبار

 كما هو بالملحق 0.05أي أكبر من مستوى الداللة  0.54تساوي  المستقیم بیرسون

وبالتالي نقبل الفرض الصفري ونرفض الفرض البدیل القائم على وجود عالقة .) 08(رقم

  . إرتباطیة إیجابیة بین قلق االمتحان والدافعیة للتعلم

 :عرض نتائج الفرضیة الثانیة -2

فروق بین متوسطات درجات تالمیذ عینة الدراسة في الدافعیة توجد : "ةینص الفرض

  ".للتعلم تعزى إلى قلق االمتحان

الختبار هذه الفرضیة قامت الباحثة بحساب متوسطات درجات أفراد عینة الدراسة 

األساسیة على استمارة الدافعیة للتعلم حسب متغیر مستوى القلق لدیهم، وكذا انحرافات 

  :ریة كما هو موضح في الجدولین التالیینهذه الدرجات المعیا

یبین متوسطات درجات أفراد العینة األساسیة في الدافعیة للتعلم : ) 21(الجدول رقم 

  .حسب مستوى القلق

  االنحراف المعیاري  المتوسط  عدد أفراد العینة  مستوى القلق 

  5.57  38.35  90  منخفض

  5.9  38.21  55  متوسط

  7.69  39.20  05  مرتفع

  5.43  38.33  150  موعالمج
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من خالل الجدول سالف الذكر، یتضح أن عدد األفراد منخفضي القلق قدر 

، أما 5.57وبانحراف معیاري قدر بـ  38.35فردا بمتوسط حسابي قدره  90بـ 

وبانحراف  38.21فردا بمتوسط حسابي  55أفراد عینة متوسطي القلق فكان 

فردا  50مرتفعي القلق عدد قدره  ، وبالمقابل تضمنت مجموعة5.9معیاري قدره 

ي أن مجموعة أ 7.69بانحراف معیاري هو  39.20بمتوسط حسابي قدره 

مرتفي القلق متوسطها أكبر من متوسط مجموعتي متوسطي ومنخفضي القلق 

، ومنه نالحظ ) 08(الملحق رقم ما یوضحه وهذا.واللتان هما أقل تشتتا منها

میذ أفراد عینة الدراسة األساسیة على وجود فروق بین متوسطات درجات التال

مقیاس الدافعیة للتعلم بالنسبة للمستویات الثالث، وهذا ما یوضحه كذلك  الشكل 

  .التالي
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یوضح متوسطات درجات التالمیذ أفراد عینة الدراسة : )01(الشكل رقم 

  .الثالث القلق األساسیة على مقیاس الدافعیة للتعلم بالنسبة للمستویات

  

یتضح من الشكل السابق أن متوسط فئة مرتفي مستوى القلق یفوق متوسط فئة  

  .منخفضي مستوى القلق وفي المرتبة األخیرة متوسط فئة متوسطي مستوى القلق

فكانت النتائج  والختبار داللة هذه الفروق نستخدم اختبار تحلیل التباین األحادي

 :كما في الجدول

لفروق بین متوسطات درجات أفراد عینة داللة ایبین : ) 22(الجدول رقم

 .الدراسة على مقیاس الدافعیة للتعلم التي تعزى إلى متغیر مستوى القلق

  د.م Sig  ف المحسوبة  متوسط المربعات  ح.د  

  0.76  2.26  2  داخل المجموعات

  

  

0.92  

  

  

  

  29.96  147  خارج المجموعات  غیر دالة

  32.22  149  المجموع
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لمبین أعاله، كانت القیمة المحسوبة ف تساوي من خالل الجدول ا

فهي اكبر من مستوي الداللة . 0.92تساوي  sig، والقیمة االحتمالیة 0.76

ل الفرض الصفري ونرفض بنقوعلیه ، وبالتالي فهي غیر دالة إحصائیا، 0.05

د فروق بین متوسطات درجات تالمیذ عینة و وجعدم  البدیل الذي ینص على

بمعنى ال توجد فروق بین ، عیة للتعلم تعزى إلى قلق االمتحانالدراسة في الداف

وأن  الثالث  قلق االمتحانمستوى في الدافعیة للتعلم تعزى ل عینة الدراسة تالمیذ

  . أو أخطاء في القیاس ترجع إلى الصدفةفروق فقد وجدت 

 :عرض نتائج الفرضیة الثالثة -3

في قلق  عینة الدراسة یذتالممتوسطات درجات توجد فروق بین :"نص الفرضیة 

  ."الجنس وتكرار السنةالتفاعل بین االمتحان تعزى إلى 

السنة الرابعة متوسط، قامت  تالمیذدرجات  لمعرفة الفروق بین متوسطات

  .30الباحثة بتطبیق اختبار  تحلیل التباین الثنائي وهذا ما یبینه الجدول رقم 
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فروق بین ال لمعرفة  التباین الثنائي ئج اختبار تحلیلیبین نتا: ) 23(الجدول رقم

التفاعل بین في قلق االمتحان تعزى إلى  عینة الدراسة تالمیذمتوسطات درجات 

  .الجنس وتكرار السنة

  د.م sig  القیمة المحسوبة ف  متوسط المربعات  ح.د  مجموع المربعات  

  دالة غیر   0.547  0.356  147.876  1  174.876  الجنس

  غیر دالة  0.252  1.321  537.031  1  535.031  التكرار

  غیر دالة  0.314  1.022  413.922  1  413.922  التفاعل

    146  59143.929  الخطأ

  150  349067  الجموع 

المجموع 

  المصحح

60444.273  149  

 0.36من خالل الجدول السابق یتضح أن القیمة المحسوبة ف تساوي 

، وبالتالي 0.05توى الداللة فهي أكبر من مس0.54تساوي  sigوالقیمة االحتمالیة 

هي غیر دالة، أي ال  یوجد فرق بین التالمیذ في لقلق االمتحان یعزى إلى 

وهي  1.32أما بالنسبة لتكرار السنة فكانت القیمة المحسوبة ف تساوي .  الجنس

دالة إحصائیا، ألن القیمة االحتمالیة المرتبطة باختبار تحلیل التباین غیر قیمة 

وكذلك بالنسبة ، 0.05من مستوى الداللة أكبر ، فهي 0.25 الثنائي تساوي

والقیمة 1.02القیمة المحسوبة تساوي ف )تكرار السنة xالجنس( تفاعل بینهمالل

، وبالتالي فهي 0.05من مستوى الداللة أكبر فهي  0.31تساوي  sigاالحتمالیة 
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د فروق و وج ىعلالفرض البدیل القائم ونرفض الفرض الصفري نقبل وبالتالي . دالة

التفاعل في قلق االمتحان تعزى إلى  عینة الدراسة تالمیذمتوسطات درجات بین 

  .الجنس وتكرار السنةبین 

  

  

  

  



  

 

  .تحلیل النتائج ومناقشة الفرضیات: سادسالفصل ال

  

  تمهید 

  

 .مناقشة الفرضیة األولى - 1

 

  .مناقشة الفرضیة الثانیة - 2

 

 .مناقشة الفرضیة الثالثة - 3
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  :تمھید

ھذا الفصل مرحلة أساسیة ومھمة من  مراحل البحث العلمي، إذ ال  یعتبر  

یمكننا تجاھلھ لما یحملھ من معلومات مھمة للبحث،فھو یعرض لنا النتائج 

المتوصل إلیھا في الدراسة األساسیة التي على ضوئھا تتمكن الباحثة تحلیل 

  .ومناقشة الفرضیات التي وضعتھا كإجابات مؤقتة في بدایة البحث

 :ناقشة الفرضیة األولىم -1

توجد عالقة ارتباطیة إیجابیة بین قلق االمتحان والدافعیة : تذكیر بالفرضیة

  .للتعلم لدى تالمیذ الرابعة متوسط

 101ص /20كشفت نتائج الدراسة المیدانیة والموضحة بالجدول رقم 

والقیمة االحتمالیة  0.05أن قیمة معامل االرتباط المستقیم بیرسون قدرت بـ 

وھي غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة   sig=0.54المرتبطة بھ كانت

، وھذا یعني أنھ ال توجد عالقة ارتباطیة بین قلق االمتحان والدافعیة 0.05

دالة إحصائیا، وبذلك  للتعلم لدى تالمیذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط

الدراسة أن قلق یمكننا القول على حسب النتائج المتوصل إلیھا في ھذه 

االمتحان ال یؤثر في الدافعیة للتعلم، وبالتالي فالدافعیة تتأثر بإشباع الحاجات 

النفسیة كالثقة بالنفس وتقدیر الذات والثبات االنفعالي والشعور باألمن 

واالطمئنان والسالم من اجل تحقیق األھداف التعلیمیة المسطرة وھي النجاح 

أجل االنتقال إلي مستوى أعلى وھو الثانوي  في شھادة التعلیم المتوسط من

ومواصلة المسار التربوي  التعلیمي وكذلك إشباع الحاجات االجتماعیة ویتم 

ذلك بتقدیم الدعم المادي والمعنوي من طرف األسرة والمدرسة والمجتمع، 

التي طبقتھا في جامعة كولومبیا تحت عنوان )1967(وھذا ما أكدتھ دراسة شو

بحیث توصلت نتائج الدراسة إلى وجود خمسة " ة لدافعیة التعلمدراسة عاملی"

  :عوامل للدافعیة وھي
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االتجاه اإلیجابي نحو الدراسة ویتضمن بعض الطموحات العالیة والمثابرة، 

وتجنب الفشل، وحب االستطالع وكذلك  التكیف مع مطالب اآلباء واألساتذة 

عتراف االجتماعي والذي أو ضغوطات األقران باإلضافة إلى الحاجة إلى اال

  . یتضمن مالحظات األساتذة والتفاعل مع النشاط المدرسي

 :مناقشة الفرضیة الثانیة -2

توجد فروق بین متوسطات درجات تالمیذ عینة " :التذكیر بنص الفرضیة

   ".الدراسة في الدافعیة للتعلم تعزى إلى قلق االمتحان

تبین أنھ ال  104ص /22من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 

یوجد فروق بین متوسطات تالمیذ عینة الدراسة في الدافعیة للتعلم تعزى 

وھي أكبر من  0.92التي بلغت  sigلقلق  االمتحان وھذا ما أثبتتھ قیمة 

  .وبالتالي فھي غیر دالة إحصائیا 0.05مستوى الداللة 

وبذلك یمكننا القول على حسب النتائج المتوصل إلیھا في ھذه    

الدراسة أن  قلق االمتحان والدافعیة للتعلم كالھما لدھما جانب نفسي یؤثر 

على أداء التلمیذ،  كما أن ھذه المؤسسات التربویة في ھذه المقاطعة لدیھا 

مستشار التربیة الذي یقوم بتخفیض القلق على فترات متزامنة خالل السنة 

  .ئج أفضلالدراسیة وتحفیز التالمیذ على بذل مجھود لتحقیق نتا

كما أن األساتذة والطاقم التربوي كلھ یقدم النصائح واإلرشادات للتالمیذ 

  .وخاصة التالمیذ دوي القلق المرتفع

حیث تعارضت ھذه النتیجة مع دراسة مرسي كمال في الكویت 

الذي توصل إلى وجود " عالقة القلق بالتحصیل الدراسي"تحت عنوان

ت مرتفعي القلق ومنخفضي القلق فروق دال إحصائیا بین متوسطات درجا

حیث ربط ھذا األخیر .في تحصیل المواد الدراسیة لصالح منخفضي القلق

مستوي القلق بالتحصیل الدراسي،  وذلك راجع إلى لمجتمع الدراسة حیث 

على خالف الدراسة  370طبقت في الكویت على عینة تحتوي على 
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بین التالمیذ في الدافعیة  ومنھ توصلت الباحثة إلى عدم وجود فروق. الحالیة

  .)منخفض، متوسط، مرتفع(تعزى لمستویات القلق الثالث 

 : مناقشة الفرضیة الثالثة -3

عینة  تالمیذمتوسطات درجات توجد فروق بین ": الفرضیةالتذكیر بنص 

  ".الجنس وتكرار السنةالتفاعل بین في قلق االمتحان تعزى إلى  الدراسة

رض وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیة من خالل ما توصلنا إلیھ في ع

، نالحظ أنھ ال توجد فروق 106ص / 23وكما ھو موضح في الجدول رقم 

 0.54یعزى إلى الجنس ألن قیمة  بین متوسطات التالمیذ في قلق االمتحان

    sig= وبالتالي فھي غیر دالة 0.05وھي أكبر من مستوى الداللة.  

ن أبو رشاد العمران التي فھذه الدراسة تعارضت مع دراسة جیھا

تمحورت حول موضوع التعلم وعالقتھ بالتحصیل وببعض المتغیرات، 

حیث توصل إلى وجود فروق بین ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث 

  .على مقیاس دافعیة للتعلم لصالح اإلناث

حول  )1988(واتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة آمنة عبد هللا تركي 

تلمیذ  80علم، وعالقتھا ببعض المتغیرات لدى عینة حجمھا دافعیة الت

بالمرحلة االبتدائیة بدولة قطر وكان ھدف ھذه الدراسة ھو التعرف على 

التطور الذي یحدث الدافعیة التعلم في مستویات عمریة مختلفة، والكشف 

عن العالقة بین دافعیة التعلم والتوافق في البیئة المدرسیة، وقد استخدمت 

مقیاس دافعیة التعلم االستقاللیة، مقیاس دافعیة التعلم : احثة أربع مقاییسالب

االجتماعي، مقیاس االتجاھات الوالدیة، ومقیاس التوافق، وتوصلت في 

  :دراستھا إلى أنھ

ال توجد فروق بین أفراد عینة الدراسة بالنسبة للبنین والبنات في دافعیة  -

 .التعلم االستقاللیة أو االجتماعیة

جد فروق  بین دافعیة التعلم االستقاللیة، ودافعیة التعلم االجتماعیة لدى تو -

 .البنین والبنات
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ومنھ  0.05وھي أكبر من مستوى الداللة  sig=0.25وكانت قیمة 

وعلیھ .) 23(وھذا كما ھو مبین في الجدول رقم.فھي غیر دالة إحصائیا

 عینة الدراسة ذتالمیمتوسطات درجات فروق بین یمكن القول بأن ال یوجد 

وهذا ما .الجنس وتكرار السنةالتفاعل بین في قلق االمتحان تعزى إلى 

القیمة المحسوبة تساوي ف أكده التفاعل بین الجنس وتكرار السنة وذلك

من مستوى الداللة  أكبر فهي 0.31تساوي  sigوالقیمة االحتمالیة 1.02

م خبرة عن نوعیة وذلك ألن المعدین لدیه.دالة غیر ، وبالتالي فهي0.05

االمتحان، باإلضافة إلى الدروس التي تقدم قد درست من قبل، أما  

التالمیذ غیر المعدین لیس لدیهم تجربة فاشلة ونقطة ضعف تؤثر على 

  .وبالتالي ال یوجد اختالف بین التالمیذ في قلق االمتحان. أدائهم

راسة أنھ من خالل ما تم التوصل إلیھ من نتائج الد وخالصة القول

  :المیدانیة ما یلي

عدم تحقق فرضیات البحث أي أنھ ال توجد عالقة ارتباطیة إیجابیة 

كما ال توجد .بین قلق االمتحان والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ الرابعة متوسط

فروق بین متوسطات درجات تالمیذ عینة الدراسة في الدافعیة للتعلم 

جود فروق بین متوسطات باإلضافة إلى عدم و.تعزى إلى قلق االمتحان

درجات تالمیذ عینة الدراسة في قلق االمتحان تعزى للتفاعل بین الجنس 

  . وتكرار السنة

رغم عدم تحقق الفرضیات فھذا ال یعني أن قلق االمتحان ال یؤثر 

في الدافعیة للتعلم قد ترجع نتائج الدراسة الحالیة إلى عدة عوامل 

الدراسة األساسیة، أو إلى مجتمع الفترة والمكان التي طبقت في :منھا

  . وعینة البحث



  

 

  

  

  ةـــــالخــاتـم



  

  114 
 

  :خـــــــــاتــمــة

یعتبر قلق االمتحان من المشكالت التي تواجه المنظومة التربویة إذ یعد 

من أهم المصاعب التي تنعكس أثارها على التحصیل الدراسي الذي هو معیار 

، وهو یتأثر بعدة عوامل منها ما یمكن على ضوئه الحكم على مستوى التلمیذ

یعود إلى التلمیذ نفسه،و منها ما یعود إلى المدرسة واألسرة، وكذلك من بین هذه 

العوامل عامل مهم أال وهو الدافعیة للتعلم والتي تشكل ملتقى اهتمام جمیع 

القائمین على العملیة التربویة من معلمین ومرشدین ومدراء، وذلك باعتبارها قوة 

  .تدفع بالمتعلم نحو رفع مستوى األداء وتحسینه أو العكس محركة

فمن خالل الدراسة النظریة والتطبیقیة لبحثنا هذا توصلنا إلى عدم وجود 

عالقة بین قلق االمتحان والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ الرابعة متوسط، حیث أثبتت 

ین، أي أن قلق نتائج دراستنا إلى عدم وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین المتغیر 

  .االمتحان ال یؤثر الدافعیة للتعلم

د فروق بین متوسطات درجات تالمیذ عینة الدراسة و وج عدم توصلنا إلىو 

أما الفرضیة الثالثة توصلنا كذلك إلى ، في الدافعیة للتعلم تعزى إلى قلق االمتحان

ن في قلق االمتحا عینة الدراسة تالمیذمتوسطات درجات فروق بین عدم وجود 

  .الجنس وتكرار السنةالتفاعل بین تعزى إلى 
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وأخیرا نرجو أن تساهم هذه الدراسة ولو قلیال في إثراء معلومات الطالب 

المتمدرس في علم النفس على وجه الخصوص، وما یتعلق بموضوع قلق 

االمتحان والدافعیة للتعلم والذي یمكن على أساسه التطرق والتعمق في دراسات 

بمتغیر آخر  )قلق االمتحان أو الدافعیة للتعلم (أحد المتغیرینأخرى سواء بربط 

أو بناء برنامج إنمائي، وقائي أو عالجي إلثارة الدافعیة للتعلم وخفض قلق 

 .االمتحان
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  :توصیات واقتراحات

 .محاولة تسلیط الضوء على الحاالت التي تعاني من قلق االمتحان واالهتمام بها -

 .أو األخصائي النفسيتفعیل دور المرشد  -

 .تخفیف الضغط عن التالمیذ سواء في البیت أو المدرسة -

 .مراعاة الظروف المادیة وٕامكانیات المدارس خالل المسار الدراسي للمتعلم -

توفیر عنایة نفسیة للتالمیذ المقبلین على االمتحان وذلك بوجود أخصائیین  -

 .نفسانیین ومرشدین في كل مؤسسة

 .في كل مدرسة باختالف المستویات وضع أكثر من أخصائي -

 .وضع لجان لمراقبة عمل المرشدین في المدارس -

دراسة مدى القدرة على تطبیق برامج إرشادیة لمساعدة التالمیذ على السیطرة على  -

 .حاالت قلق االمتحان

 .إرشاد التالمیذ وتوجیههم في كیفیة استغالل طاقاتهم في عملیة التحصیل الدراسي -

 .ذ أسالیب استثارة الدافعیة للتعلمتعلیم التالمی -

 .توعیة األساتذة بأهمیة استثمار الدافعیة للتعلم لدى التالمیذ -

إجراء بحوث ودراسات في البیئة الجزائریة بخصوص هذا الموضوع، وٕافادة  -

 .المنظومة التربویة من أجل النهوض بالتعلیم
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 :قائمة المراجع

 :ربیةالمراجع باللغة الع

  .القرآن الكریم

 .الموسوعات والمعاجم-1

 .، دار النشر بیروتالمنجد األبدي: )1996(مجوعة من األساتذة -

 .مالك دولتا، قاموس مصطلحات علم النفس -

 :الكتب-2

دار المعرفة  ،اإلسكندریة ،أسس علم النفس: )2005(أحمد محمد عبد الخالق -

 .الجامعیة

، إلسكندریةا، ه ونظریاته وتطبیقاتهالتعلم وأسس: )1999(إبراهیم وجیه محمود -

 .زرایطة، دار المعرفة الجامعیة

دار  ،اإلسكندریة ،أسس علم النفس: )2005(أحمد محمود عبد الخالق -

 .المعرفة الجامعیة

، الدافعیة واالنفعاالتترجمة أحمد عبد العزیز سالمة، : )1998(إدوارد موراي -

 .شروق للنشر والتوزیعدار ال، القاهرة

 .، دار سنا للنشر والتوزیعاإلنسان والقلق :)ت.د(ألزرقبوعلو ا -
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 القاهرة، مصر ،إدارة القلق :)ت.د(وبین داینیز، ترجمة بدار الفاروقتالیف ر  -

 .دار الفاروق للنشر والتوزیع

علم النفس التربوي وتطبیقاته في مجال : )2004(تیسیر مفلح كوافحة -

 .دار المسیرة عمان، ،4ط ، التربیة

 .دار المسیرة ، ، عمانالدافعیة النظریة والتطبیق: )2008(باريثائر أحمد غ -

الدافعیة النظریة (خصائص قلق االمتحان: )2008(ثائر أحمد غباري -

 .دار المسیرة للنشر والتوزیع ،1ط،األردن ، عمان،)والتطبیقیة

 ، ، القاهرةالصحة النفسیة والعالج النفسي: )1987(حامد زهران عبد السالم -

 .عالم الكتب

الدافعیة واستراتیجیات ما وراء المعرفة : )2007(حبیب تلورین، فرید بوقریرس -

 .، دار الغروب للنشر والتوزیع، وهرانفي وضعیة التعلم

، عمان، سیكولوجیة التعلم والتعلیم مبادئ ومفاهیم: )1998(حسین منسي -

 .دار الكندي للنشر والتوزیع

، عمان مبادئ ومفاهیم سیكولوجیة التعلم والتعلیم: )1999(حسین منسي -

 .دار الكندي للنشر والتوزیع،

مطابع اإلدارة ، ط، سوري ،اإلرشاد النفسي: )2002(ریاض نایل الهاشمي -

 .السیاسیة
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 .مركز اإلسكندریة اإلسكندریة،،الصحة النفسیة والتوافق: )2000(سهیر كامل -

 ،1ط، علم النفس التربوي التعلم والتعلیم: )1994(سید محمود الطوالب -

 .كلیة التربیةاإلسكندریة، 

 علم النفس التطویري الطفولة والمراهقة: )2004(صالح محمد علي أبو جادو -

 .دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن،  1ط ،

 مصر، ،1، طالعلوم السلوكیة الخبرة: )2001(عباس الشورجي وعفاف دانیال -

 .مكتبة النهضة المصریة

 ،1ط ،اس والتجربة في علم النفسالقی: )1274(عبد الرحمان العیساوي -

 .دار النهضة العربیة ، بیروت

، بیروت، دار النهضة 1ط ،معالم علم النفس: )2004(عبد الرحمان العیساوي -

 .العربیة

الخوف، القلق، (اإلضطربات النفسیة: )2009(عبد اللطیف حسین فرج -

لنشر ، دار حامد ل  1ط، ،عمان)الفصام، االنفصام، األمراض النفسیة للطفل

 .والتوزیع

 ،القاهرة ،2ط ،  مبادئ التوجیه واإلرشاد النفسي: )2007(عبد اهللا الطراولة -

 .عالم الكتب
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عدنان یوسف العتوم، شفیق فالح عالویة، عبد الناصر ذیاب جراح، معاویة  -

دار المسیرة للنشر  عمان،،علم النفس التربوي: )2005(محمود بوغزال

 .والتوزیع

دار  مصر ،1ط ، القلق وٕادارة الضغوط النفسیة: )2001(فاروق السید عثمان -

 .الفكر العربي

مكتبة  ، القاهرة ،القدرات العقلیة: )1983(فؤاد أبو حطب، السید محمد عثمان -

 .األنجلو

، مصطلحات في المناهج وطرق التدریس: )2010(محمد السید على الكبان -

 .مؤسسة حواس الدولیة للنشر، اإلسكندریة ،1ط

الشروق للنشر ، ، غزةمبادئ علم النفس النمو: )2004(سمحمد بن یون -

 .والتوزیع

اإلرشاد النفسي المصغر للتعامل مع المشكالت : )200(محمد حامد زهران -

 .عالم الكتب ،، القاهرة1، طالمدرسیة

، 1، طسیكولوجیة الدافعیة واالنفعاالت: )2007(محمد محمود بن یونس -

 دار المسیرةعمان، 

 ،2، طسیكولوجیة الدافعیة واالنفعاالت: )2009(سمحمد محمود بن یون -

 .دار المسیرة عمان، 
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 .، الجزائرنظریات التعلم وتطبیقاتها التربویة: )1983(محمد مصطفى زیدان -

االضطرابات : )2007(مصطفى نوري القمش، خلیل عبد الرحمان المعاطیة -

 .الجامع الحسیني للنشرعمان، ، 1، طالسلوكیة واالنفعالیة

، التعلم والتعلیم الصحي: )1999(مي الزیود وذیاب الهندي صالحنادر فه -

 .دار الفكر للنشر والتوزیععمان، ، 4ط

 .، غزة، فلسطینالدافعیة نحو التعلمنسرین عدنان، عثمان،  -

المطبعة  مصر،  ،تقویم القیاس النفسي في التربیة: )1982(نعیم الرفاعي -

 .مسالتعاونیة بدمشق، سوریا، الناشر جامعة عین ش

بطء التعلم : )2000(نیل عبد الهادي، وعمر نصر اهللا وسمیر شقیر -

 .دار وائل األردن، ،1، طوصعوباته

االختبارات النفسیة : )1962(واین رسیتون، ترجمة عطیة محمود -

 .مكتبة النهضة المصریةالقاهرة، ، 2،طوداللتها

 :المجالت-3

، ، الكویتدراسات مسحیة للدافعیة لدى طالب الجامعة:)1987(بدر عمر -

 .4مجلة العلوم االجتماعیة، العدد 
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قلق االختبار وبعض العوامل المساهمة لظهوره لدى : )2012(سلیمة سایحي -

، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة محمد خضر بسكرة، التالمیذ

 .، جانفي7العدد 

تأثیر التفاعل بین : )1995(كامل مصطفى محمد الصافي، عبد اهللا بن طه -

، مجلة جامعة سلوب التعلم والتفكیر وحالة القلق في التحصیل الدراسيأ

 .7المجلد  السعودیة، الملك سعود،

الممارسات السلوكیة الشائعة للمدرس في إدارة : )1992(محمود عطا محمود -

، المجلة المتخصصة الفشل وقلق االمتحان وعالقتها ببعض المتغیرات

 .32، العدد 6التربویة، المجلد

مقیاس االتجاهات نحو : )1987(اري ماهر الشتاوى، محمد محروسالهو  -

السعودیة، ، رسالة الخلیج العربي، معاییر ودراسات إرتباطیة، االختبارات

 .6، السنة 22العدد

 :الرسائل واألبحاث العلمیة-4

العالقة بین إستراتیجیات التعلم والدافعیة للتعلم : ) 2008(أمال بن یوسف -

الدراسي، دراسة میدانیة على تالمیذ الثانویات لوالیة  وأثرهما على التحصیل

 .البلیدةجامعة في علوم التربیة،  غیر منشورة الماجستیررسالة ة، البلید
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المناخ النفسي االجتماعي وعالقته بالدافعیة للتعلم : )2016(حوریة سلیماني  -

غیر  ، رسالة الماستردراسة میدانیة لتالمیذ الرابعة متوسط لوالیة مستغانم

 .مستغانمجامعة في علم النفس تخصص تعلیمیة العلوم ،  منشورة 

التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالدافعیة للتعلم : )2013(خلیفة صایم -

، في تعلیمیة العلوم غیر منشورة ، رسالة الماسترلدى تالمیذ الثالثة ثانوي

 .مستغانمجامعة 

أداء المعلمة وعالقتها  جودة: )2010(سوزان بنت أحمد سلمان التمیمي -

بالدافعیة للتعلم من وجهة نظر الطالبات لدى عینة من طالبات الصف 

 .محافظة الطائف الثانوي،

قلق االمتحان وعالقته بالتكیف المدرسي لدى الطفل : )2010(صوریة سبع -

سنة، مدرسة  11 - 9المتمدرس ، دراسة عیادیة ل أربع حاالت من فئة 

الصحة العقلیة في في  غیر منشورة غیلیزان، الماستر ،جلجلي أحمد االبتدائیة

 .مستغانمجامعة الوسط المدرسي، 

أثر تطبیق تقنیة االسترخاء السیرولوجي في :)2010(فاطمة الزهراء سیسبان -

،  خفض قلق االمتحان لدى التالمیذ المقبلین على اجتیاز امتحان البكالوریا

 .مستغانمجامعة ، المدرسي غیر منشورة في علم النفس  رسالة الماجستیر
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التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالدافعیة للتعلم : )2011(فروجة بلحاج -

لدى المراهقین المتمدرسین في التعلیم الثانوي دراسة میدانیة بوالیة تیزي 

غیر منشورة في علم النفس، جامعة تیزي  ، رسالة الماجستیروزو وبومرداس

 .وزو

غیاب المتكرر للمتعلم وتأثیره على الدافعیة للتعلم ال: )2015(محجوبة لكحل -

رسالة لدى تالمیذ السنة أولى متوسط ببلدیة سیدي لخضر مستغانم، 

 مستغانمجامعة ، في تعلیمیة العلوم غیر منشورة  الماستر

الخجل وأثره على الدافعیة للتعلم لدى تالمیذ السنة : )2016(مصطفى بامو -

، رسالة الماستر ج إرشادي للتخفیف من الخجلمع اقتراح برنام: أولى ثانوي

 .وهرانجامعة في اإلرشاد والتوجیه، غیر منشورة أكادیمي 

أثر تطبیق برنامج إرشادي جماعي في خفض قلق :)2010(نعیمة صالح -

االمتحان، وتغییر عادات المذاكرة والمراجعة لدى الطلبة المقبلین على 

في اإلرشاد والتوجیه،  منشورة  غیر ، رسالة الماجستیرامتحان البكالوریا

 .وهرانجامعة 

 :بحوث ومقاالت-5

ورقة بحثیة حول رفع مستوى الدافعیة للطلبة حول : )2013(موسى المطارنة -

 .الدراسة، أدوات وأسالیب، الكلیة العلمیة، عمان
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 :المراجع باللغة األجنبیة -6

- Norbert sillang( 1996): Dictionair de psychologie:Larousse et 

S.C.P.BORDEAUX. France. 

- Alain et Fabien:(1997). LA.Motivation a lecole(edution dunad)paris. 

- Grond larousse: (1990). dictionnaire enyclo pedipue de 

psycholgie.fronce. 

 :المراجع من االنترنت -7

، )2009(:عمر اسماعیل وعلي مصطفى السبناطي وأحالم عبد السمیع العقباوي -

 . یاس قلق االمتحانمق

   16:35على الساعة  01/2017/ 03: سحب بتاریخ

Htt://:kenenaonline. Com/ustst/432853 
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  .استمارة قلق االمتحان قبل التحكیم: 01الملحق رقم 

  تحكیم استمارة

  :تعلیمة

في إطار إعداد بحث لنیل شهادة الماستر تخصص علم النفس اإلرشاد ة التوجیه تحت 

، یشرفنا أن )قلق االمتحان وعالقته بالدافعیة للتعلم لدى تالمیذ الرابعة متوسط(نوان ع

نقدم إلیكم هذه االستمارة لتحكیمها، وتتضمن هذه األخیرة مجموعة من العبارات 

  :موزعة على أربعة أبعاد هي) قلیلة، متوسطة، كبیرة، كبیرة جدا(بإجابات من متعدد 

الخوف من االختبار، القلق واالرتباك، الغضب : فعاليالنفسي واالن :البعد األول

  .قفرة 12والعدوانیة، وعدد فقراته 

الشعور بالعزلة واالنطواء، فتور العالقات االجتماعیة، وعدد : االجتماعي :البعد الثاني

  .فقرة 12فقراته

م، فقدان الشهیة للطعام، ارتباك المعدة، التعبد العم في الجس: الجسمي :البعد الثالث

  .فقرة 12وعدد فقراته 

الشعور بالنسیان، تشتت االنتباه، صعوبة التفكیر، وعدد : العقلي المعرفي :البعد الرابع

  فقرة 11فقراته

  هل هناك عالقة بین قلق االمتحان والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ الرابعة متوسط؟ :اإلشكالیة
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تحان والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ توجد عالقة ارتباطیه إیجابیة بین قلق االم -:لفرضیاتا

  .الرابعة متوسط

 .یوجد فروق بین التالمیذ في قلق االمتحان تعزى إلى الجنس وٕاعادة السنة -

 ناالمتحانیوجد فروق بین التالمیذ في الدافعیة للتعلم تعزى إلى قلق  -

  كبیرة جدا  كبیرة  متوسطة  قلیلة  العبارات  البعد

ي
عال

نف
ال
 ا
ي
س
نف
ال

  

          االنزعاج الشدید أثناء االمتحاناشعر بالملل و 

          اشعر باالرتباك عندما یقترب موعد االختبار

          افقد السیطرة في التحكم بإنفعالتي وقت االختبارات

          أثور ألتفه األسباب وقت االختبارات

          أفضل عدم ممارسة بعض األنشطة االعتیادیة وقت االختبارات

          شدید أثناء فترة االختباراتأعاني من التوتر ال

          اشعر أن أدائي سوف یكون سیئا في االختبارات

          خوفي من الرسوب یعیق أدائي في االختبار

          أفكر في النتائج المترتبة على الرسوب في االختبارات

          اشعر بالغضب الشدید أثناء أدائي لالختبار

          دراستي الجیدة لهاشعر بسوء أدائي لالختبار رغم 

          ینتابني الشك في قدرتي على اإلجابة عن بعض أسئلة االختبار
ي
ع
ما
جت

ال
ا

  
أجد صعوبة في التوفیق بین متطلبات األهل وتحقیق رغباتي في 

  الدراسة

        

          اشعر بالضیق والعجز عند محاولتي تنفیذ ما یریده األهل مني

          اآلخرین وقت االختباراتاشعر بعدم الرغبة في التحدث مع 

          ارفض مقابلة الزائرین أثناء فترة االمتحان

          أحب الجلوس بمفردي أثناء فترة االمتحان 

اشعر بفتور في عالقتي الشخصیة مع الزمالء أثناء فترة 

  االختبارات

        

          أفضل عدم المشاركة في المناسبات االجتماعیة أثناء االختبارات

          تقد للجو األسري المناسب والمشجع على الدراسة والمذاكرةاف

          اشعر بالضیق الشدید إللحاح المستمر من الوالدین على المذاكرة 
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اشعر بالضیق الشدید نتیجة االهتمام الزائد بي من الوالدین أثناء 

  فترة االختبارات

        

          اتأثور على أصدقائي ألتفه األسباب مع قرب االختبار 

          اقطع عالقتي بزمالئي أثناء االختبارات

ي
سم

ج
ال

  

          اشعر بعدم الراحة في النوم مع اقتراب االختبارات

          اشعر بالصداع الشدید عند اقتراب االختبارات

          أجد صعوبة في تناول الطعام والبلع صباح یوم االختبار

          تزداد سرعة ضربات قلبي عند االختبارات

          اشعر بحالة تعرق شدیدة أثناء االختبارات

          اشعر ببرودة شدیدة في جسمي أثناء االختبارات

          اشعر برغبة في التقي أثناء أداء لالختبار

          اشعر بالرعشة والرجفة في بدني خالل أداء لالختبار

          اشعر بتقلص للعضالت إثناء أداء لالختبار

          مختلف مناطق  جسمي في فترة االختبارات اشعر باأللم في

          اشعر بجفاف شدید في الحلق أثناء االختبارات

          اشعر بعدة القدرة على التركیز وقت االختبار

ي
رف
مع

 ال
ي
عقل

ال
  

          تقلقني حالة النسیان التي تبدو واضحة علي  وقت االختبار

          فترة االختباراتأجد صعوبة في اتخاذ القرارات السلیمة أثناء 

          أجد صعوبة في استیعاب دروسي وقت االختبارات

          أجد صعوبة في القدرة على التفكیر السلیم وقت االختبار

          اشعر بعدم القدرة على تذكر بعض المعلومات وقت االختبار

          اشعر بالضیق لتداخل بعض المعلومات لدي في وقت االختبارات

          ة في انتظام تفكیري أثناء أداء لالختباراتأجد صعوب

          اشعر وكأنني أنسى كل ما ذاكرته أثناء االختبارات

          تفكیري یكون مشوش أثناء االختبارات

          أفكر في أشیاء خارج االختبار

          أفكر في نتائج فشلي أثناء االختبار
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  .التحكیماستمارة الدافعیة للتعلم قبل : 02الملحق رقم

  تحكیم استمارة

  :تعلیمة

في إطار إعداد بحث لنیل شهادة الماستر تخصص علم النفس اإلرشاد ة التوجیه  

، )قلق االمتحان وعالقته بالدافعیة للتعلم لدى تالمیذ الرابعة متوسط(تحت عنوان 

یشرفنا أن نقدم إلیكم هذه االستمارة لتحكیمها، وتتضمن هذه األخیرة مجموعة من 

) أوافق بشدة، أوافق، متردد، ال أوافق، ال أوافق، بشدة(ارات بإجابات من متعدد العب

  :موزعة على أربعة أبعاد هي

الشعور بالسعادة داخل المدرسة، االهتمام بالمواضیع :الرضا عن الذات:البعد األول -

 .فقرات 08الدراسیة وعدد فقراته

ضجر من المواد، الالمباالة بالواجبات ال:اهتمام المتعلم بالمواضیع الدراسیة:البعد الثاني -

 .فقرات 10المطلوبة، عدم االنتباه للمعلم وعدد فقراته 

إتباع األوامر، االلتزام بالقوانین، المشاركة في الجمعیات :التخطیط والعمل:البعد الثالث -

 .فقرات 09وعدد فقراته 

المواضیع الدراسیة التعاون مع الزمالء، االستفسار على :الطموح والتفوق:البعد الرابع -

  .فقرات 08وعدد فقراته 
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هل هناك عالقة بین قلق االمتحان والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ الرابعة  :اإلشكالیة

  متوسط؟

توجد عالقة ارتباطیه إیجابیة بین قلق االمتحان والدافعیة للتعلم لدى  -:لفرضیاتا

  .تالمیذ الرابعة متوسط

 .متحان تعزى إلى الجنس وٕاعادة السنةیوجد فروق بین التالمیذ في قلق اال -

 یوجد فروق بین التالمیذ في الدافعیة للتعلم تعزى إلى قلق االمتحان -

 البعد الفقرات مناسبة غ مناسبة التعدیل

 اشعر بالسعادة عندما أكون موجودا في المدرسة   

ت
ن الذا

ع
ضا 

الر
  

 نادرا ما  یهتم والدي بعالماتي المدرسیة   

یام بالعمل الدراسي ضمن الزمالء على أن أفضل الق   

 أقوم به منفردا

اهتمامي ببعض المواضیع الدراسیة یؤدي إلى إهمال    

 كل ما یدور حولي

 أستمتع باألفكار الجدیدة أتعلمها في المدرسة   

 لدي النزعة إلى ترك المدرسة بسبب قوانینها الصارمة   

رسة بغض النظر عن أحب القیام بمسؤولیاتي في المد   

 النتائج

 أواجه المواقف الدراسیة بمسؤولیة تامة   

یصغي إلي والدي عندما أتحدث عن مشكالتي    

 المدرسیة

ضیع 
اهتمام المتعلم بالموا

سیة
الدرا

 

 یصعب علي االنتباه لشرح المدرس ومتابعته   

اشعر بأن غالبیة الدروس التي تقدمها المدرسة غیر    

 مفیدة

 أحب أن یرضى علي جمیع زمالئي في المدرسة   
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 أتجنب المواقف المدرسیة التي تتطلب تحمل المسؤولیة   

ال أستحسن إنزال العقوبات على الطلبة في المدرسة    

 بغض النظر عن األسباب

 یهتم والدي بمعرفة حقیقة اتجاه المدرسة   

اشعر بأن بعض الزمالء في المدرسة هم سبب    

 المشاكل التي أتعرض لها

اشعر بالضیق أثناء أداء الواجبات المدرسیة التي    

 تتطلب العمل مع الزمالء في المدرسة

اشعر بالالمباالة أحیانا فیما یتصل بأداء الواجبات    

 المدرسیة

اشعر بالرضي عندما أقوم بتطویر معلوماتي ومهاراتي    

 المدرسیة

ل
ط و العم

طی
خ
الت

 

ل أن یعطینا المعلم أسئلة صعبة تحتاج إلى أفض   

 تفكیر

 أفضل أن اهتم بالمواضیع المدرسیة على شيء آخر    

 أحرص على أن أتقید بالسلوك الذي یطلب مني   

یسعدني أن تعطى المكافآت للطلبة بقدر الجهد    

 المبذول

أحرص على تنفیذ ما بطلبه مني المعلمون والوالدین    

 واجبات المدرسیةبخصوص ال

كثیرا ما اشعر بأن مساهمتي في عمل أشیاء جدیدة    

 في المدرسة تحتل إلى الهبوط

اشعر بان االلتزام بقوانین المدرسیة یخلق جوا دراسیا    

 مریحا

أقوم بالكثیر من النشاطات المدرسة والجمعیات    

 الطالبیة

ماتي ال یأبه والدي عندما أتحدث إلیهما عن عال   

 المدرسیة

طموح 
ال

ق
والتفو

 

یصعب علي تكوین صداقة بسرعة مع الزمالء في    
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 المدرسة

 لدي رغبة قویة لالستفسار عن المواضیع في المدرسة   

 یحرص والدي على قیامي بأدائي واجبات المدرسة   

سرعان ما اشعر بالملل عندما أقوم بالواجبات    

 المدرسیة

الء في المدرسة یمكنني من الحصول العمل مع الزم   

 على عالمات أعلى

أقوم بالكثیر من النشاطات المدرسة والجمعیات    

 الطالبیة

 أقوم بكل ما یطلب مني في نطاق المدرسة   

یبین توزیع قبول أو رفض المحكمین الستمارة قلق ): 03(الملحق رقم

  .االمتحان بالنسبة لكل فقرة من الفقرات

  تعدیل  غیر مناسبة  مناسبة   

  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  الرقم 

1  4  80 0  0  1  20  

2  5  100  0  0  0  0  

3  3  60  0  0  2  40  

4  2  40  3  60  0  0  

5  3  60  0  0  2  40  

6  4  80  0  0  1  20  

7  3  60  2  40  0  0  

8  4  80  1  20  0  0  

9  3  60  1  20  1  20  

10  2  40  3  60  0  0  

11  2  40  3  60  0  0  

12  5  100  0  0  0  0  

13  4  80  1  20  0  0  

14  4  80  1  20  0  0  

15  3  60  0  0  2  40  

16  3  60  0  0  2  40  
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17  3  60  0  0  2  40  

18  2  40  0  0  3  60  

19  2  40  0  0  3  60  

20  4  80  1  20  0  0  

21  4  80  1  20  0  0  

22  3  60  0  0  2  40  

23  3  60  1  20  1  20  

24  3  60  0  0  2  40  

25  3  60  2  40  0  0  

26  4  80  1  20  0  0  

27  4  80  1  20  0  0  

28  4  80  0  0  1  20  

29  4  80  0  0  1  20  

30  3  60  0  0  2  40  

31  5  100  0  0  0  0  

32  5  100  0  0  0  0  

33  4  80  0  0  1  20  

34  5  100  0  0  0  0  

35  4  80  1  20  0  0  

36  4  80  0  0  1  20  

37  3  60  2  40  0  0  

38  5  100  0  0  0  0  

39  4  80  1  20  0  0  

40  5  100  0  0  0  0  

یبین توزیع قبول أو رفض المحكمین الستمارة الدافعیة للتعلم ): 04(الملحق رقم

  .بالنسبة لكل فقرة من الفقرات

  تعدیل  غیر مناسبة  مناسبة   

  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  الرقم 

1  4  80 0  0  1  20  

2  4  80  1  20  0  0  

3  0  0  0  0  5  100  

4  2  40  0  0  3  60  



 

136 
 

5  3  60  0  0  2  40  

6  2  40  0  0  3  60  

7  4  80  0  0  1  20  

8  4  80  0  0  1  20  

9  4  80  0  0  1  20  

10  4  80  0  0  1  20  

11  5  100  0  0  0  0  

12  2  40  3  60  0  0  

13  3  60  2  40  0  0  

14  0  0  0  0  5  100  

15  1  20  4  80  0  0  

16  2  40  3  60  0  0  

17  1  20  0  0  4  80  

18  3  60  0  0  2  40  

19  3  60  2  40  0  0  

20  0  0  3  60  2  40  

21  3  60  2  40  0  0  

22  5  100  0  0  0  0  

23  5  100  0  0  0  0  

24  0  0  3  60  2  40  

25  3  60  0  0  2  40  

26  3  60  0  0  2  40  

27  3  60  0  0  2  40  

28  2  40  3  60  0  0  

29  2  40  4  80  0  0  

30  1  20  4  80  0  0  

31  2  40  3  60  0  0  

32  2  40  0  0  3  60  

33  0  0  3  60  2  40  

34  5  100  0  0  0  0  

35  5  100  0  0  0  0  
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  استمارة قلق االمتحان في الدراسة األساسیة: ) 05(الملحق رقم

  استمارة

  :التعلیمة

نضع بین أیدیك مجموعة من الفقرات التي تصادفك في حیاتك الدراسیة ) ة(عزیزي التلمیذ

  .اسبة بكل صدق وموضوعیةأمام العبارة المن) x(أو الیومیة،  لذا الرجاء وضع عالمة

  ذكر                             أنثى : الجنس

  نعم                  ال     :      تكرار السنة 

              

  كبیرة جدا  كبیرة  متوسطة  قلیلة  الفقرة  الرقم

          اشعر بالملل واالنزعاج الشدید أثناء االمتحان  01

          ب موعد االختباراشعر باالرتباك عندما یقتر   02

          افقد السیطرة في التحكم بإنفعالتي وقت االختبارات  03

أفضل عدم ممارسة بعض األنشطة االعتیادیة وقت   04

  االختبارات

        

          أعاني من التوتر الشدید أثناء فترة االختبارات  05

          اشعر أن أدائي سوف یكون سیئا في االختبارات  06

          سوب یعیق أدائي في االختبارخوفي من الر   07

          أفكر في النتائج المترتبة على الرسوب في االختبارات  08

ینتابني الشك في قدرتي على اإلجابة عن بعض أسئلة   09

  االختبار

        

أجد صعوبة في التوفیق بین متطلبات األهل وتحقیق   10

  رغباتي في الدراسة

        

مع اآلخرین وقت اشعر بعدم الرغبة في التحدث   11

  االختبارات
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          أرفض مقابلة الزائرین أثناء فترة االختبار  12

          أحب الجلوس بمفردي أثناء فترة االختبار  13

          ال أقیم عالقات شخصیة  14

          ال أشارك في المناسبات  15

          افتقد للجو األسري المناسب والمشجع على الدراسة والمذاكرة  16

بالضیق الشدید إللحاح المستمر من الوالدین على  اشعر  17

  المذاكرة 
        

اشعر بالضیق نتیجة االهتمام الزائد بي من الوالدین أثناء   18

  فترة االختبارات

        

          أثور على أصدقائي ألتفه األسباب مع قرب االختبارات  19

          اقطع عالقتي بزمالئي أثناء االختبارات  20

          لراحة في النوم مع اقتراب االختباراتاشعر بعدم ا  21

          اشعر بالصداع الشدید عند اقتراب االختبارات  22

          أجد صعوبة في تناول الطعام والبلع یوم االختبار  23

          تزداد سرعة ضربات قلبي عند االختبارات  24

          اشعر بحالة تعرق شدیدة أثناء االختبارات  25

          ة في جسمي أثناء االختباراتاشعر ببرودة شدید  26

          اشعر برغبة في التقي أثناء أداء لالختبار  27

          اشعر بالرعشة والرجفة في بدني خالل أداء لالختبار  28

          اشعر بتقلص للعضالت إثناء أداء لالختبار  29

اشعر باأللم في مختلف مناطق  جسمي في فترة   30

  االختبارات

        

          شدید في الحلق أثناء االختبارات اشعر بجفاف  31

          اشعر بعدم القدرة على التركیز وقت االختبار  32

تقلقني حالة النسیان التي تبدو واضحة علي  وقت   33

  االختبار

        

أجد صعوبة في اتخاذ القرارات السلیمة أثناء فترة   34

  االختبارات
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          راتأجد صعوبة في استیعاب دروسي وقت االختبا  35

          أجد صعوبة في القدرة على التفكیر السلیم وقت االختبار  36

اشعر بعدم القدرة على تذكر بعض المعلومات وقت   37

  االختبار

        

          أجد صعوبة في انتظام تفكیري أثناء أداء لالختبارات  38

          أشعر وكأني أنسى كل ما ذاكرته أثناء االمتحان  39

          وش أثناء االختباراتتفكیري یكون مش  40

  

  .استمارة الدافعیة للتعلم في الدراسة األساسیة: ) 06(الملحق رقم

  استمارة

  :التعلیمة

نضع بین أیدیك مجموعة من الفقرات التي تصادفك في حیاتك الدراسیة ) ة(عزیزي التلمیذ

  .وعیةأمام العبارة المناسبة بكل صدق وموض) x(أو الیومیة،  لذا الرجاء وضع عالمة

  ذكر                             أنثى : الجنس

  نعم                                       :      تكرار السنة 

أوافق   الفقرة  الرقم

  بشدة

ال   متردد  أوافق

  أوافق

ال أوافق 

  بشدة

            نادرا ما  یهتم والدي بعالماتي المدرسیة  01

            اهتم بالمواضیع الدراسیة  02

            یزعجني القانون الداخلي المدرسي  03

            أواجه المواقف الدراسیة بمسؤولیة تامة  04

            یصغي إلي والدي عندما أتحدث عن مشكالتي المدرسیة  05

            ال أحبذ معاقبة التالمیذ في المدرسة  06

            أتضایق أثناء العمل الجماعي مع زمالئي في المدرسة  07
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            المباالة أحیانا فیما یتصل بأداء الواجبات المدرسیةاشعر بال  08

اشعر بالرضي عندما أقوم بتطویر معلوماتي ومهاراتي   09

  المدرسیة

          

            أفضل أن اهتم بالمواضیع المدرسیة على شيء آخر  10

            أحرص على أن أتقید بالسلوك الذي یطلب مني  11

            ة بقدر الجهد المبذولیسعدني أن تعطى المكافآت للطلب  12

            اشعر بان االلتزام بقوانین المدرسیة یخلق جوا دراسیا مریحا  13

           أقوم بالكثیر من النشاطات المدرسة والجمعیات الطالبیة  14

            ال أحب القیام بالواجبات المدرسیة  15

تعاوني مع الزمالء في حل واجباتي المدرسیة یعود علي   16

 ةبالمنفع

          

           أقوم بكل ما یطلب مني في نطاق المدرسة  17

 

  .وثبات األداتینلتقدیر  spssمخرجات یمثل : )07(الملحق رقم

 .قلق االمتحان - أ

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 55 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 55 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 

 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,921 42 
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 .الدافعیة للتعلم -  ب
Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 55 100,0 

Exclusa 0 ,0 

Total 55 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,722 29 

  

بعد تفریغ استمارات البحث حسب  SPSSمخرجات :)08(الملحق رقم

  .الفرضیات

  .باط بین قلق االمتحان والدافعیة للتعلممعامل االرت: الفرضیة األولى

 

Corrélations 

 k د 

 د

Corrélation de Pearson 1 ,050 

Sig. (bilatérale)  ,541 

N 150 150 

k 

Corrélation de Pearson ,050 1 

Sig. (bilatérale) ,541  

N 150 150 
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للتعلم تعزى إلى توجد فروق بین التالمیذ في الدافعیة : الفرضیة الثانیة

  .قلق االمتحان

  متوسطات درجات أفراد العینة األساسیة في الدافعیة للتعلم حسب مستوى القلق - أ

 

Tableau de bord 

 د

 Moyenne N Ecart-type مستوىقلق

 5,57545 90 38,3556 منخفض

 5,09426 55 38,2182 متوسط

 7,69415 5 39,2000 مرتفع

Total 38,3333 150 5,43993 

  

  

 

 .نتائج  اختبار تحلیل التباین األحادي - ب

 

ANOVA à 1 facteur 

 د

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 4,529 2 2,265 ,076 ,927 

Intra-groupes 4404,804 147 29,965   

Total 4409,333 149    
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التالمیذ في قلق االمتحان تعزى  توجد فروق بین: الفرضیة الثالثة

  .إلى الجنس وتكرار السنة

  .نتائج اختبار تحلیل التباین الثنائي

  

 

Tests des effets inter-sujets 

Variable dépendante: k 

Source Somme des 

carrés de type III 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

Modèle corrigé 1300,347a 3 433,449 1,070 ,364 

Ordonnée à l'origine 1159779,055 1 1159779,055 2862,978 ,000 

 547, 365, 147,876 1 147,876 الجنس

 252, 1,321 535,031 1 535,031 التكرار

 314, 1,022 413,922 1 413,922 التكرار * الجنس

Erreur 59143,927 146 405,095   

Total 1349067,000 150    

Total corrigé 60444,273 149    

a. R deux = ,022 (R deux ajusté = ,001) 
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