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 ملخص البحث:

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى الخصائص السيكومترية لمقياس سارسون لقمق 
ت عمى ىذا االمتحان لدى عينة من تالميذ ثانوية مقاطعة عشعاشة والية مستغانم حيث تم تعديال

وتم ذلك المقياس وتطبيقو عمى البيئة الجزائرية تشمل عينة من تالميذ ثانوية عشعاشة والية مستغانم، 
من خالل التحقق من صدقو باستخدام الصدق الظاىري، صدق االتساق الداخمي وصدق المقارنة 

عادة التطبيق. وقد أجريت الطرفية، وثباتو باستخدام طريقة التجزئة النصفية، طريقة ألفا لكرونباخ وا  
 .7102-7107خالل السنة الدراسية ( تمميذا وتمميذة 071ىذه الدراسة عمى عينة مكونة من )

فرضياتيا  تم إجراء مجموعة من التحميالت  ولإلجابة عمى تساؤالت الدراسة واختبار
 لتحميل البيانات واستخراج النتائج. spssاإلحصائية، باالعتماد عمى برنامج 

 خمصت الدراسة إلى نتائج مفادىا أن:    
يتوفر مقياس سارسون لقمق االمتحان عمى قدر مقبول من الصدق لدى عينة من تالميذ ثانوية  -

 مقاطعة عشعاشة والية مستغانم.
يتوفر مقياس سارسون لقمق االمتحان عمى قدر مقبول من الثبات لدى عينة من تالميذ ثانوية  -

 غانم.مقاطعة عشعاشة والية مست
 في درجة قمق االمتحان تعزى لمتغير الجنس. 1.10توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  -

 الكلمات المفتاحية: الصدق، الثبات، للك االمتحان.
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Résumé 

Cette étude a visé la reconnaissance des caracteristiques 

psychometriques tell que l’echel de sarson «  Angoisse d’examen » l’indique 

chez un échantillon des éleves du lycéé Achaacha – Mostaganem. 

     Les éléments ont étés modifie Afin qu’ils conviennent  avec 

L’environement de L’étude . Et via de cette étude on a vérifie la validité et la 

fiabilité de cet echel on itulisant la fragmantation partiale on sapuyant surle 

coefision. 

Cette methode a été Appmiqué sur un échantillage de 170 éleves du lycée 

Achaacha Mostaganem. 

A la fin de cette étude j’ai conclusi 

-Disponible pour une mesure de preoccupation examen sur de autant que 

accceptable de certitude sur échantillon de eleves du secondaire Achaacha 

etat de mostaganem. 

--Disponible pour une mesure de preoccupation examen sur de autant que 

accceptable de stabilité sur échantillon de eleves du secondaire Achaacha 

etat de mostaganem. 

Mots clés : validité, fiabilité, Angoisse d’examen. 
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 ممدمة:

النفسٌة ٌعد للك االمتحان من أهم المواضٌع التً نالت اهتمام الباحثٌن فً الدراسات والبحوث  

ٌعانً منها فئة من التالمٌذ وذلن خالل  التً ، حٌث ٌعتبر للك االمتحان حالة نفسٌةوالتربوٌة

غٌر طبٌعٌة والمتمثلة فً  افالملك الذي ٌعتري الطالب لد ٌأخذ أعراض ،مواجهتهم المتحان ما

عدم النوم وفمدان الشهٌة باإلضافة إلى عدم التركٌز وكثرة التفكٌر فً االمتحان وكل هذا لد 

 ٌؤثر على أداء التلمٌذ فً االمتحان.    

ومحاولة تسلٌط لذا ٌستوجب على جمٌع المعلمٌن واألساتذة أخذ هذا الموضوع بعٌن االعتبار 

تعانً من للك االمتحان ومراعاة ظروفهم خالل السنة الدراسٌة وذلن الضوء على الحاالت التً 

من خالل تشجٌع النشاطات الثمافٌة والرٌاضٌة باعتبارها فضاء ٌسعى إلى التخفٌف من حدة 

طرة على للك ٌلمساعدة التالمٌذ على السبرامج إرشادٌة التوتر والملك إضافة إلى ذلن تمدٌم 

 ع إلى مستمبلهم.وضمان نجاحهم والتطل االمتحان

ٌجب األخذ بعٌن االعتبار كل الظروف التً ٌعٌشها التلمٌذ بما فٌها للك االمتحان الذي  كما     

 .لد ٌعرلل على مستوى أداء التلمٌذ وتحصٌله الدراسً 

وهذا كان محل بحثً، الذي التصر على دراسة الخصائص السٌكومترٌة لممٌاس للك    

بإعتبار أن هذا الممٌاس  ذ الثانوٌة لمماطعة عشعاشة والٌة مستغانم،االمتحان لدى عٌنة من تالمٌ

من أكثر المماٌٌس استخداما فً الدراسات والبحوث التً تناولت موضوع للك االمتحان وعاللته 

ببعض المتغٌرات األخرى على غرار التحصٌل الدراسً، مع العلم أن هذا الممٌاس لد تم 

ا ٌستدعً التأكد من صالحٌته من حٌث خصائصه تصمٌمه فً بٌئة غٌر جزائرٌة مم

 السٌكومترٌة لإلطمئنان على نتائج الدراسات التً استخدمت هذا الممٌاس فً البٌئة المحلٌة. 

الخلفٌة النظرٌة لمشكلة  لتناولخمسة فصول، إذ خصص الفصل األول  ه الدراسةهذ تتضمن 

أهداف الدراسة وأهمٌتها والتطرق إلى مع ذكر الدراسة، بعرض االشكالٌة وصٌاغة فرضٌاتها 

ثم عرض مجموعة من الدراسات السابمة ذات الصلة  المفاهٌم اإلجرائٌة لمتغٌرات الدراسة،

الملك و للك االمتحان، أما الفصل الثانً تناول فٌه الطالب  بالبحث الحالً مع التعلٌك علٌها،

للك االمتحان ودور المرشد تجاه  أسباب للك االمتحان، نظرٌات تفسٌر للك االمتحان، أعراض

الطالب ذوي للك االمتحان المرتفع، وفً الفصل الثالث تناول فٌه تعرٌف الخصائص 
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وذكر  وطرق حسابهما السٌكومترٌة وذكر تصنٌفاتها وتطرق إلى أنواع الصدق وأنواع الثبات

 العاللة بٌنهما.

المنهج المستعمل والمتمثل فً إلى الدراسة األساسٌة، بعرض أما الفصل الرابع تم التطرق 

المنهج الوصفً التحلٌلً وتحدٌد عٌنة الدراسة، وكذا أدوات الدراسة المستعملة باإلضافة إلى 

 األسالٌب اإلحصائٌة المتبعة فً الدراسة.

أما الفصل الخامس ٌعتبر آخر فصل تضمنته دراستً ، تطرلت فٌه إلى عرض وتفسٌر ومنالشة 

 االلتراحات.بوضع خالصة للفصل مع بعض راستً نتائج الدراسة واختتمت د

 وفً األخٌر تم عرض مختلف المراجع والمالحك التً اعتمدت علٌها فً انجاز دراستً.
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 :أوال: خمفية الدراسة وأهميتها
 لية الدراسة:إشكا-1

أي وقت من التي تظير في المشاكل التي يواجييا التالميذ و يعتبر قمق االمتحان من إحدى 
طاء في وجو الفرد في إع اىو يعتبر عائقو وبالخصوص أثناء فترة االمتحانات،  ،أوقات العام الدراسي

حالة نفسية تعتري التالميذ فيو عبارة عن  ،يعيق مساره الدراسي ىذا ماو  ،األداء الراقي في االمتحان
 ،جسمية غير معتادة في المواقف التقويميةختبارات وتصاحبيا ردود فعل نفسية و أثناء أدائيم لالقبل و 

و أو الخوف من ردود فعل األسرة والخوف من نتيجة لتوقع الفشل في االمتحان أو سوء أداء في
لعائمتو و مؤسستو مما يؤدي إلى حدوث استجابات أن النجاح أمر ميم لمتمميذ و شك  اللكن و  ،الرسوب

مكانياتو المعرفيةلية ليا تأثير عمى نفسية الفرد و نفسية انفعا ولكن ما لمسناه في الدراسات التي  ،ا 
ولم يتم  تناولت قمق االمتحان أن األداة المستخدمة في عممية القياس لم يتم تكييفيا عمى البيئة الجزائرية

بإعادة حساب خصائصيا السيكومترية من صدق وثبات، وبالتالي فإن النتائج  التأكد من صالحيتيا 
التي خمصت إلييا ىذه الدراسات تفتقر إلى المصداقية لعدم صالحية األداة، وىذا ما دفعنا لدراسة ىذا 

 في البيئة المحمية  انالموضوع بيدف استقصاء الخصائص السيكومترية لمقياس سارسون لقمق االمتح
 ستخدام عدة طرق.ابمن خالل حساب صدقو وثباتو 

  :انطالقا مما سبق يمكننا طرح اإلشكالية التالية
ذات صدق و ثبات عاليين لدى عينة من تمتع  مقياس قمق االمتحان بخصائص سيكومترية يىل 

 لمقاطعة عشعاشة والية مستغانم.تالميذ الثانوية 
 : التالية فرعيةالسئمة األج ضمن ىذه اإلشكالية يندر و 
الصدق لدى عينة من تالميذ  قدر مقبول من  ىل يتوفر مقياس سارسون لقمق االمتحان عمى -

 الثانوية لوالية مستغانم؟
لمقاطعة تالميذ الثانوية  لدى عينة من ثباتال قدر مقبول من  ىل يتوفر مقياس قمق االمتحان عمى -

 .مستغانمعشعاشة والية 
لدى عينة من  0.05عند مستوى داللة  ىل توجد فروق دالة احصائيا في درجة قمق االمتحان -

 .تعزى لمتغير الجنس تغانمتالميذ الثانوية لمقاطعة عشعاشة والية مس

 :الدراسةفرضيات -2
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تالميذ الثانوية  الصدق لدى عينة من قدر مقبول من  عمىمقياس سارسون لقمق االمتحان  يتوفر -
 لمقاطعة عشعاشة والية مستغانم.

تالميذ الثانوية  لدى عينة من ثباتال قدر مقبول من  عمىقمق االمتحان ل سارسون  يتوفر مقياس -
 لمقاطعة عشعاشة والية مستغانم.

لدى عينة من تالميذ  0.05عند مستوى داللة  توجد فروق دالة إحصائيا في درجة قمق االمتحان -
 الثانوية لمقاطعة عشعاشة والية مستغانم تعزى لمتغير الجنس

 أهداف الدراسة: -3
 عينة  التحقق من صدق مقياس سارسون لقمق االمتحان باستخدام طريقة الصدق الظاىري لدى

 من تالميذ الثانوية لمقاطعة عشعاشة والية مستغانم
 الداخمي لدى عينة من  االتساقصدق مقياس سارسون لقمق االمتحان باستخدام طريقة  التحقق من

 تالميذ الثانوية لمقاطعة عشعاشة والية مستغانم.
  صدق مقياس سارسون لقمق االمتحان باستخدام طريقة الصدق التمييزي لدى عينة من من التحقق

 تالميذ الثانوية لمقاطعة عشعاشة والية مستغانم.
  من صدق مقياس سارسون لقمق االمتحان باستخدام طريقة الصدق المرتبط بمحك لدى التحقق

 عينة من تالميذ الثانوية لمقاطعة عشعاشة والية مستغانم.
 ثبات مقياس سارسون لقمق االمتحان باستخدام طريقة التجزئة النصفية لدى عينة من من  التحقق

 تالميذ الثانوية لمقاطعة عشعاشة والية مستغانم.
 ألفا لكرونباخ لدى عينة من ثبات مقياس سارسون لقمق االمتحان باستخدام طريقة من  التحقق

 تالميذ الثانوية لمقاطعة عشعمشة والية مسستغانم.
  تجريب المقياس من خالل الكشف عن الفروق في درجة قمق االمتحان بين الذكور واالناث 

  أهمية الدراسة: -4
  لممقاييس األجنبية قبل تطبيقيا في البيئة المحمية من الخصائص السيكومترية التأكد. 
 لالستفادة منو في المستقبل. بخصوص قمق االمتحان معرفة الواقع الدراسي لمتالميذ 
 .تقدم ىذه الدراسة أدوات قياس يمكن لمباحثين االستفادة منيا في بحوثيم ودراستيم المستقبمية 
  والباحثين إلى ضرورة وأىمية استقصاء الخصائص السيكومترية ألدوات توجيو أنظار الطمبة

 القياس المصممة في بيئات مختمفة عن بيئة البحث
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 حدود الدراسة ومحدادتها: -5
 البشرية:حدود ال - أ

بمغ ، حيث األدبي والعمميمن كال التخصصين عمى عينة من تالميذ الثانوية  تم تطبيق المقياس
 تمميذ 170لعينة الدراسة  تمميذة فكان العدد اإلجمالي 103وتمميذا  67عددىا 

 الحدود المكانية: - ب
 ثانوية اإلخوين بمقاسمي لمقاطعةو  ثانوية حمدي شريف عبد القادربكل من  ياستم تطبيق المق

 عشعاشة والية مستغانم.
 الحدود الزمنية: - ج

أفريل إلى  01من  2017/2018القيام بيذه الدراسة كان خالل الفصل الثالث من الموسم الدراسي 
 .2018ماي  07
 المفاهيم اإلجرائية لمتغيرات الدراسة: -6
 السيكومترية: ىي دالئل أو مؤشرات إحصائية عن مدى جودة المقياس وفقراتو.الخصائص   -

مقياس معين  اإلحصائية المستخرجة والمشتقة من إخضاع ( بأنيا المؤشرات2013ويعرفيا )الحمداني
جريبية واإلحصائية وفق واقع معين لمكشف عن نواحي القوة والضعف في لسمسمة من اإلجراءات الت

 كال من المقياس والواقع ىدف القياس.
 وتتمثل في:

 كل ما وضع لقياسو.ىو الصدق:   -1
(: ألنو بقدر اكتمال تفسير درجة االختبار لمسمة المعنية والثقة 1960) cronbachو يرى كرونباخ 

 في ىذا التفسير بقدر صدق االختبار وىو يربط بذلك بين الدرجة عمى االختبار وقدرتيا التفسيرية.
 الثبات: ىو أن يعطي االختبار نفس النتائج المتوصل إلييا.  -2

لمسمة التي ييدف لقياسيا أي استقرار درجات االختبار وعدم وىو " مدى قياس اختبار المقدار الحقيقي 
 (.131ص 2000تأثرىا بتغير الظروف الخارجية ") صالح الدين محمود، 

 بالخوف وعدم الراحة واالرتباك ونقص الثقة في النفس.القمق: ىو حالة نفسية تتسم   -
فترة االمتحانات خوفا من الفشل، يظير ىو حالة من التوتر التي تصيب الفرد أثناء قمق االمتحان:   -

 غالبا في االنجاز المنخفض.
    عرض الدراسات السابقة: -6
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الدراسات التي تحصل واطمع عمييا الطالب، والتي تناولت موضوع الخصائص السيكومترية من بين   
       ما يمي حسب تسمسميا الزمني.لمقياس سارسون لقمق االمتحان، نعرض 

ت نحو : بعنوان مقياس االتجاىا(1978في السعودية ) ماهر الهواري ومحروس الشتاوي دراسة _ 1
العادات عرفة العالقة بين قمق االختبار و تيدف ىذه الدراسة إلى م، حيث االختبارات )قمق االمتحان(

قسم عمم  -امعة اإلمام دمحم سعود اإلسالميةأجريت عمى عينة من طالب ج ،االتجاىات الدراسيةو 
، استخدم المنيج تويات دراسية مختمفة، اختيرت بطريقة عشوائيةطالبا من مس 140بمغ عددىا  -النفس

ومقياس  ،نحو االختبارات من إعداد الباحث الوصفي التحميمي واعتمدت في ذلك مقياس االتجاه
 . عادل األشول وماىر اليواري العادات واالتجاىات الدراسية من إعداد 

وجود و  ؛وجود ارتباط سالب بين قمق االمتحان و التكيف الدراسي لدى الطالب الدراسة إلىفتوصمت 
خالفي  )ت واالتجاىات والتوافق الدراسي عالقة ارتباط سالبة غير دالة إحصائيا بين كل من العادا

 ( 2017-2016نورية 
ىدفت . "بالتحصيل الدراسيعالقة القمق " :بعنوان  ( 1980 ) في الكويت مرسي كمالدراسة _ 2

أجريت  حيث  ،بالتحصيل الدراسي اإلختباريةالقمق في المواقف التعرف عمى عالقة  الدراسة إلىىذه 
 إناث، 170ذكور و  200تمميذ منيم  370في الكويت، بمغت العينة الثانوية تالميذ عمى عينة من 

ل درجات التحصي واعتمدت عمى اإلختباريةفي المواقف  لمقمقyele) ) ييل مقياساستخدمت الدارسة 
في التحصيل الدراسي واستخدمت معامل  ،الدراسي في مادة المغة العربية، االنجميزية والرياضيات
، وتوصمت إلى وجود حميميالمنيج الوصفي الت االرتباط في المعالجة اإلحصائية، حيث اتبعت الدراسة

ود فروق دالة إحصائيا بين ـــتحصيل الدراسي، ووجعالقة بين القمق في المواقف االختبارية وال
ح منخفضي ــــــــواد الدراسية لصالــــــيل المـــــق، في تحصــــــمتوسطات درجات مرتفعي ومنخفضي القم

 (2016/2017خالفي نورية ) القمق.
األكاديمي نجاز تأثير قمق االختبار والذكاء واإل " تحت عنوان: 1980 ""سيشي وسود_ دراسة 3

ألربعة  البريطانية لمختمف المناهج المدرسية لدى طالبات المدرسة الثانوية في المممكة المتحدة
، واستخدام اختبار القابميات العقمية مق باستخدام مقياس لقمق االختبار، ثم قياس الق"مقررات دراسية

 العامة. 
االختبار وىي: "عال، متوسط،  وفق درجاتيم في قمقإلى ثالثة مستويات  الدراسة قسمت عينة

واشتممت كل حالة  ،"، منخفض، متوسط"عال :وثالثة مستويات لمذكاء ،منخفض " كمتغيرات مستقمة
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، وقد أشارت النتائج إلى وجود تأثير سمبي رئيسي طالبة في الصف التاسع 22الت عمى من ىذه الحا
، وأن المستوى األمثل إحصائية في المواضيعاء ذو داللة عمى اإلنجاز وظير تفاعل بين القمق والذك

 ( 2015) رحالي حمزة  ابميةمن القمق االختبار يسيل االنجاز في شتى مستويات الق
 (: Hunsley، 1985ىونسمي  ') دراسة  -4

واألداء األكاديمي، حيث تكونت عينة االمتحان  ىدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين قمق
في السنة الثالثة جامعي في مقياس القياس النفسي في جامعة ووترلو ( طالبا  62الدراسة من ) 

بأمريكا، و استخدم الباحث أداة لجمع البيانات وىي مقياس قمق االمتحان المعدل، مستخدما النسب 
وأظيرت النتائج أن الطمبة الذين لدييم قمق  المئوية، ومعامالت االرتباط الختبار صحة الفروض ،

 .(2014/2015دمحم ثابت ) امتحان مرتفع، كان أدائيم األكاديمي سيئا لمغاية في ىذا المقياس.
 (:Zais 1986دراسة زاس ) -5

 ىدفت ىذه الدراسة إلى البحث في العالقة بين الذكاء والتحصيل الدراسي، والتعرف عمى أثر كل من 
الضغوط النفسية وقمق االمتحان عمى العالقة بين الذكاء والتحصيل الدراسي، لدى عينة من طالب 

لقياس قمق االختبار ومن طالب وطالبة، واستخدم الباحث مقياس سارسون  400الجامعة بمغ حجميا 
دراسي، وأن حصائيا بين قمق االختبار والتحصيل الإأىم نتائج ىذه الدراسة أن ىناك ارتباط سالب ودال 

 2014) دمحم ثابت  ارتفاع مستوى قمق االختبار يؤدي إلى انخفاض مستوى التحصيل الدراسي
/2015). 
 (1989) آل يحيى _ دراسة6

 لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية بيدف بحث عالقة قمق االمتحان  قمق االمتحانقامت الباحثة بقياس 
درجة القمق زاد احتمال انخفاض درجة الطالب في وكانت النتائج كمما زادت ، بالتحصيل الدراسي

 (2017بن قناب فاطمة الزىراء  -االمتحان والعكس صحيح )بن قدا درة أمينة
 (:1997دراسة أبو مصطفى ) -7

الحكومية  أجريت ىذه الدراسة لمتعرف عمى عالقة قمق االمتحان بالتحصيل الدراسي لدى كمية التربية
( طالبة من طالبات الكمية، حيث استخدم الباحث مقياس 120عمى عينة تكونت من ) بمحافظات غزة 

واعتمد في قياس نتائج التحصيل عمى نتائج امتحان مساق مناىج البحث سبيمبرجر لقمق االمتحان، 
، وقد أظيرت النتائج عالقة موجبة ذات 19996/1997لنصف الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 

ية بين قمق االمتحان والتحصيل الدراسي في مساق مناىج البحث في التربية وعمم النفس داللة إحصائ



 مدخل إلى الدراسة                                                                    الفصل األول:                                             
 

9 
 

لدى طالبات السنة الرابعة في كمية التربية الحكومية بمحافظة غزة كما كشفت عمى فروق ذات داللة 
 (2015إحصائية بين طالبات كل من األقسام العممية واألدبية في قمق االمتحان ) رحالي حمزة 

 1998 ""الوحشيدراسة  _8
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أثر قمق االمتحان عمى التحصيل الدراسي لدى تالميذ الثانوية في 

لسبيمبرجر، واعتمد عمى درجة الطمبة في امتحان الشيادة مقياس قمق االمتحان  الباحث تخدماس ،اليمن
(، وقد بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين التالميذ ذوي  1989/1990الثانوية العامة لعام ) 

االمتحان قمق االمتحان المرتفع و التالميذ ذوي قمق االمتحان المنخفض لصالح التالميذ ذوي قمق 
 ( 2015) رحالي حمزة  متحان يؤدي إلى زيادة التحصيل الدراسيالمنخفض، أي أن قمق اال

قمق االمتحان وعالقته بالتكيف المدرسي لمطفل تحت عنوان "  2112دراسة سبع صورية _ 9
ىي عبارة عن مذكرة الماستر في عمم النفس التربوي تخصص الصحة النفسية في ، " المتمدرس

شكالية والتي تمحورت في معالجة اإل، 2012تمت مناقشتيا سنة  ،الوسط المدرسي بجامعة مستغانم
  ؟بالتكيف المدرسي لمطفل المتمدرسعالقة قمق االمتحان  العامة ما

  :الفرضية العامة :شكالية قامت الدارسة بوضع مجموعة من الفرضيات منياجابة عمى اإلولإل
  قمق االمتحان يؤثر سمبا عمى التكيف المدرسي لمطفل المتمدرس 

مجمي أحمد بمدية استعممت الدارسة منيج دراسىة الحالة لدراسة متمدرسي المدرسة االبتدائية ج
 .ربع حاالت من قسمي السنة الخامسةالعينة كانت عمى أو  ،جديوية غميزان

قمق االمتحان عمى نتائج التمميذ لتوضيح  تيدف الدراسة إلى توضيح األثر السمبي الذي يمعبو
از نتائج خمصت الدراسة إلى إبر و  ،ن عمى التكيف المدرسي لمتالميذاألثر الذي يسببو قمق االمتحا

مما يؤدي إلى األمراض لمحالة  ،قمة النظافةفييم عدم التنسيق في الممبس و  مااألدوات الفيزيولوجية ب
ىذا ما يجعل التالميذ يحبذون االبتعاد و  ،درجة خطورة المرضء القسم حسب ينعكس ذلك عمى زمالو 

نعكس العدوانية ليدي إلى سوء العالقة داخل القسم واالبتعاد عن اآلخرين و عن حاالت المرض ما يؤ 
 (.2012) سبع صورية  عمى التكيف المدرسي لمحاالت

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: -7
ىذه المجموعة من الدراسات في الكشف عن مستوى قمق االمتحان، لقد تنوعت األدوات المستخدمة في 

وتنوعت النتائج التي خمصت إلييا، وتباينت العينات التي طبقت عمييا الدراسات من حيث عددىا، 
 وجنسيا، وأماكن وجودىا، وفيما يمي يعرض الباحث ىذه االختالفات والتباينات.
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 من حيث األهداف: *  
المتحان ا يرافقلذي اإلى توضيح أثر القمق السمبي اختمفت أىداف الدراسات السابقة فمنيا من ىدفت 

عمى نتائج التمميذ، ومن بين ىذه الدراسات دراسة سبع صورية كما ىدفت دراسة الوحشي إلى معرفة 
قة عض الدراسات إلى معرفة العالىدفت بفي حين أثر قمق االمتحان عمى التحصيل الدراسي 

بين القمق و التحصيل الدراسي، ونذكر منيا: دراسة ماىر اليواري، ومحروس الشتاوي في االرتباطية 
 1989، ودراسة مرسي كمال ، ودراسة ال يحي 1978السعودية 

 البيئة:من حيث  * 
لقد أجريت الدراسات السابقة في بيئات مختمفة منيا من أجريت في مجتمعات غربية مثل دراسة 

(" في جامعة ووترلو 1985ونسمي )" في المممكة المتحدة البريطانية، ودراسة "ى1980وسود "سيشي 
"، وىناك من أجريت في مجتمعات عربية مثل دراسة "اليواري ومحروس 1986بأمريكا، ودراسة "زاس 

" 1998"الوحشي " في الكويت ودراسة 1980" في السعودية ، ودراسة "كمال مرسي 1978الشتاوي 
" بجامعة غزة 1997"أبو مصطفى " في الجزائر ودراسة 2012من ودراسة" سبع صورية في الي

 بفمسطين.
 من حيث العينة:* 

فقد اختار كل من )ماىر اعتمدت الدراسات السابقة عمى عينات مختمفة ومن شرائح عمرية مختمفة، 
( عينة 1997( و)أبومصطفى1989( و)زاس 1985( و)ىونسمي 1978اليواري ومحروس الشتاوي 

( 1980( ودراسة )سيشي وسود 1980الدراسة من طمبة الجامعة، كما نجد أن دراسة )مرسي كمال 
اإلعدادية، في  ( أجريت عمى تالميذ المرحمة1989قد أجريت عمى تالميذ الثانوية، ودراسة )آل يحي

 حين نجد أن دراسة سبع صورية قد أجريت عمى تالميذ االبتدائية.

 من الدراسات السابقة: طالبمدى استفادة ال-8
التعرف تحرير الجانب النظري ليذه الدراسة، وكذا  تم االستفادة من الدراسات السابقة وذلك من خالل

مما ساعد واإلطالع عمى مختمف أدوات القياس التي استخدمت في الكشف عمى قمق االمتحان 
االستفادة  اسب مع البيئة الجزائرية، كما تمليتن محل الدراسة  في تعديل بعض فقرات المقياس الطالب

ثم وضع شكالية الخاصة بالدراسة من نتائج الدراسات السابقة واالعتماد عمييا في التطرق إلى اإل
 .فرضيات البحث
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( تمميذ 170قواميا )أساسية عمى عينة  الطالبعتماد ااب تميزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة 
من طبق عمييم مقياس سارسون لقمق االمتحان،  حيثوتمميذة بثانوية مقاطعة عشعاشة والية مستغانم 

باستخدام أربع طرق  الطالب المدرسي، أين قامأجل التأكد من صالحيتو لإلستخدام مستقبال في الوسط 
في التأكد من صدق أداة الدراسة ) صدق المحكمين، صدق االتساق الداخمي، الصدق المرتبط بالمحك 
والصدق التمييزي ( وثالث طرق في حساب معامل الثبات ) التجزئة النصفية، معامل ألفا لكرونباخ 

 والتطبيق وا عادة التطبيق (.
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 تمييد: 

يصاحب فترة االمتحانات التحصيمية المدرسية بعض أعراض القمق وليس ذلك لدى الطالب 
نما لدى أسرىم أيضا وقمق االمتحان ىو حالة نفسية تتصف بالخوف والتوقع أي أنو حالة  ،فحسب، وا 

بتوتر وتحفز وحدة انفعال  صحوبةانفعالية تعتري الطالب قبل وأثناء فترة االمتحانات وتكون م
وانشغاالت عقمية سالبة تتداخل مع التركيز المطموب أثناء االمتحان مما يؤثر ذلك سمبا عمى الميام 
العقمية في موقف االمتحان ويعود سببيا إلى أن الطالب يدرك موقف التقييم )االمتحان( عمى أنو 

الطالب قبل وأثناء أدائيم االختبارات أو ىو عبارة عن حالة نفسية تعتري  موقف تيديد لمشخصية
وتصاحبيا ردود فعل نفسية وجسمية غير معتادة في المواقف التقويمية نتيجة لتوقع الفشل في 
أو االمتحان أو سوء األداء فيو، أو الخوف من الرسوب ومن ردود فعل األسرة أو لضعف الثقة بالنفس 

 .الرغبة في التفوق عمى اآلخرين 
قمق االمتحان، أنواع قمق االمتحان، أسباب قمق في ىذا الفصل إلى مفيوم القمق،  طرق وسنت  

 وأعراضو. االمتحان
 تعريف القلق: -1

وىذا راجع إلى اختالف تعددت واختمفت تعاريف القمق عند الباحثين وعمماء النفس  لقد
 التوجييات النظرية لدييم.

يكتسبو الفرد خالل المواقف التي يصادفيا، فيو و نوع من االنفعال المؤلم ى تعريف فرويد: 1-1
يختمف عن بقية االنفعاالت األخرى غير السارة كالشعور باإلحباط أو الغضب أو الغيرة، لما يسببو من 
تغيرات جسمية داخمية يحسبيا الفرد وأخرى خارجية تظير عمى مالمحو بوضوح. ) أديب الخالدي، 

2002 :116 ) 
عبارة عن حجم الزاوية في كل نوع من أنواع األمراض النفسية، ويعني  ىو(: 1979تعريف سوان )* 

حساسو بالسعادة والرضى ) رشاد  تنذيرا بالخطر الذي ييدد أمن الفرد وسالمتو النفسية وتقديره لذاتو وا 
 (. 37: ص  2001عبد العزيز موسى، 
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 قلق االمتحان:تعريف  -2
 وسوف نذكر البعض منيم، وىم كما يمي:وقد عرف قمق االمتحان من قبل الباحثين، 

وشعور مكدر بتيديد أو ىم مقيم،  غير سار بأنو انفعال ( "66-1992) يعرفو سبيلبرجر وآخرون 
وعدم الراحة أو االستقرار مع اإلحساس بالتوتر الشديد، وخوف دائم ال مبرر موضوعي لو ) كامل 

 (. 121: 2010الشربيني منصور، 
بالضيق والتوتر وخفقان القمب وكثرة التفكير بما قمق االمتحان ىو شعور التمميذ قبل وأثناء االمتحان 

 (2000يعيقو عن األداء الجيد )عبد هللا الطراولة، 
يعتبر قمق االمتحان من وجية نظر ) دمحم بيمول ( بأنو عدم ارتياح الطالب لمبيئة المحيطة بو وعدم 

 غالية الميدي القحطاني (. –البيت ) رقية دمحم البنا التوفيق بين المدرسة و 
وأضافت المرشدة األكاديمية األستاذة زينة عبد المنعم فقالت بأن قمق االمتحان ىو حالة نفسية انفعالية 
 -تؤثر عمى اتزان الطالب النفسي وقدرتو عمى استدعاء المادة الدراسية أثناء االمتحان ) رقية دمحم البنا

 الميدي القحطاني (.غالية 
 أنواع قلق االمتحان:-3
 قلق االمتحان الميسر: 3-1

قمق االمتحان المعتدل الطبيعي ذو أثر إيجابي يؤدي إلى مزيد من اإلنتاجية، والذي يعتبر قمق ىو 
دافعي يدفع التمميذ  لمدراسة واالستذكار والتحصيل المرتفع ويحفزه لالستعداد لالمتحان مع القدرة عمى 

 التحكم في االنفعاالت السمبية.
 قلق االمتحان المعسر: 3-2

قمق االمتحان المرتفع ذو األثر السمبي ويشكل عائقا أمام تحصيل التمميذ، حيث تتوتر األعصاب ىو 
ويزداد الخوف واالنزعاج والرىبة، كما أنو تستثير لدى الطالب استجابات غير مناسبة مما يعوق قدرتو 

واالستيعاب وتجعمو غير مستعد لالمتحان، وليذا يعتبر قمق االمتحان المعسر غير عمى التذكر والفيم 
 عادي يجب التخفيض من آثاره السمبية.

 ( 91ص 2000) دمحم حامد زىران،                            
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 أسباب قلق االمتحان: -4
 توضيحيا عمى الوجو التالي:ىناك عوامل عدة تسيم في حدوث الخوف والقمق من االمتحانات ويمكن 

وجود جوانب قمق أخرى لدى الفرد )سمة القمق( أي ارتفاع سمة القمق عند الطالب يزيد قمق  -
 االمتحان لدييا كموقف أكثر من غيرىا.

عدم استعداد الطالب أو التييؤ الكافي لالمتحان بعدم االستذكار الجيد، وبعدم التييؤ النفسي، وبعدم  -
 والبيئة المنزلية.تييئة الظروف 

التعمم االجتماعي من اآلخرين بمالحظة سموك الخوف من االمتحانات واالنشغال بيا حيث أن  -
الطالب قد يكتسب سموك قمق االمتحان، تقميدا ومحاكاة لنماذج من الطالب تعاني القمق وخاصة في 

 موقف  االمتحانات.
ان موقف صعب يتحدى إمكاناتو وقدراتو وأنو غير قمة الثقة بالنفس لدى الطالب والشعور بأن االمتح -

 قادر عمى مواجيتو.
األفكار الخاطئة التي يتبناىا الطالب عن موقف االمتحان بوصفو يمثل نياية الحياة أو المصير  -

 الحتمي لمفرد.
جراءاتيا ونظميا، وربطيا بأساليب تبعث عمى الرىبة والخوف لمطالب. -  طبيعة االمتحانات وا 
 واتجاىات األسرة تجاه موقف االمتحانات عمى أنيا موقف صعب.موقف  -

 ( 514ص  2008) الدكتور طو عبد العظيم حسين،                                       
 أعراض قلق االمتحان: -5
 سرعة التنفس. -
 تصيب بالعرق. -
 ارتعاش اليدين. -
 عدم التركيز. -
 برودة األطراف. -
 القمب.سرعة ضربات  -
 جفاف الحمق.  -
 ألم البطن. -
 كثرة التبول. -
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 الغثيان. -
 التوتر وتسمط األفكار الوسواسية قبل وأثناء االمتحان. -
 الشعور بالضيق النفسي الشديد قبل وأثناء أداء االمتحان. -
 فقدان الشيية والخوف. -
 العظيم حسين (.قبل وأثناء االمتحان ) طو عبد تسمط بعض األفكار الوسواسية  -
 نظريات تفسير قلق االمتحان: -6
 النظرية المعرفية: 6-1

 بعض النماذج التي تفسر ظاىرة قمق االمتحان وىي كالتالي: تتضمن
عمى األداء " ماندلر" و"سارسون" و"واين"عمى أنو يكون تأثير قمق االمتحان : يتفق نموذج التداخل -

ذلك بأن قمق االمتحان يحدث بتركيز التمميذ وتفكيره في فيحدث في موقف االمتحان نفسو، وفسروا 
النجاح والفشل مع قدرة التمميذ عمى استرجاع المعمومات المعرفية لو واستخداميا بصورة جيدة، 
والتالميذ ذوي القمق المرتفع ال يكرسون وقتا كافيا ألداء االمتحان بل لتقويم أنفسيم إذن القمق يشتت 

 ن.انتباىيم داخل االمتحا
التالميذ أصحاب القمق المرتفع لدييم قدرات نموذج قصور التعميم: يرى أصحاب ىذا النموذج أن  -

منخفض، أما التالميذ ن انجازىم في االمتحان وعادات دراسية غير مناسبة لذلك فإعقمية منخفضة، 
لمراتب األولى، ذوي القمق المنخفض فيم عمى العكس تماما، فقدراتيم العقمية مرتفعة مما نجدىم في ا

فمشكمة التمميذ ذوي قمق االمتحان المرتفع ترجع إلى عادات دراسية غير مناسبة باإلضافة إلى قدراتيم 
االمتحان، العقمية المنخفضة وبالتالي قصور في تعمم المواد الدراسية مما يؤدي إلى القمق في المواقف 

 اع المعمومات المعروفة لدييم.وبالتالي تشتت االنتباه، فيصبحون غير قادرين عمى استرج
نموذج تجييز المعمومات: حسب ىذا النموذج فإن التالميذ الذين يعانون من قمق االمتحان بدرجة  -

عالية ىم من لدييم مشكالت في تعمم المعمومات أو تنظيميا أو مراجعتيا قبل االمتحان، وىذا يعود 
في موقف االمتحان ذاتو، وبالتالي فإن المستوى  إلى اعتمادىم عمى الحفظ أو استدعاء ىذه المواد

 المنخفض لدييم يعود سببو غمى قصور في عممية تنظيم المعمومات.
حسب ىذه النظرية فإن طبيعة القمق ىي المسؤولة عن نقص األداء عند التالميذ القمقون في وضعية 

من عمميات معرفية مختمفة تقويم، وعميو فإن الصعوبات التي يواجييا الممتحنون في األداء تأتي 
 ( 23-22-212، ص 1989لسمبية ) ميا دمحم العجمي، كاالنتباه واألفكار ا
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 النظرية االنفعالية 6-2
إن قمق االمتحان ال يختمف عن األشكال األخرى لمقمق والفوبيا إال في موضوع الخوف وشدة النشاط  -

 شدة.العصبي، فقمق االمتحان يظير كرد فعل انفعالي أقل 
فرد فعل الجسم بالنسبة ليذه النظرية فإن سبب قمق االمتحان ىو نشاط كبير لمجياز العصبي  -

واألغراض المذكورة سابقا ىي نتائج الجياز العصبي المستقل، أي بمعنى آخر السموكات القمقة التي 
تفاع نشاط الجياز تعتبر نتيجة لمنشاط العصبي الودي أما اإلحساسات الذاتية لمقمق، فيي نابعة من ار 

العصبي المسؤولة عن قمق االمتحان من جية وعن نقص أداء التالميذ القمقون من جية أخرى 
 .(201، ص1989)دافيدوف، 

 النظرية العقالنية المعرفية:  6-3
معتقداتو الخاطئة والالعقالنية، وتحويل ىذه األفكار فنيات معرفية لمساعدة العميل لتصحيح وتستخدم 

والمعتقدات التي يصاحبيا خمل انفعالي وسموكي إلى معتقدات يصاحبيا ضبط انفعالي وسموكي، وقد 
نجد أن القمق ينشأ من خالل األفكار الخاطئة واإلدراك الخاطئ لدى العميل يقود إلى سموك خاطئ. 

ا يترتب عمى ذلك القمق وقد يفسر القمق عمى أنو رد فعل لعدم قدرة فوجود أفكار خاطئة لدى الفرد مم
الفرد عمى تحقيق أىدافو أو الشعور بخيبة األمل والفشل وكما يفسر عمى أنو أسموب لحياة الفرد الذي 

أو غير ممكنة التطبيق وال ترتبط بالواقع مما يؤدي إلى الفشل ومن اختار لنفسو أىدافا غير اجتماعية 
 ( 105: 1997القمق  ) الكعبي موزة عبيد، ثم إلى 
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 أدوات قياس قلق االمتحان: -7
يعرض الطالب فيما يمي  من خالل األدب النظري لموضوع الدراسة واالطالع عمى الدراسات السابقة 

 أىم المقاييس التي استخدمت في قياس قمق االمتحان :
الذي كان من إعداد الدكتور دمحم حامد زىران حيث و   مقياس دمحم حامد زىران لقلق االمتحان 7-1

 يتضمن ىذا المقياس خمسة أبعاد والتي تتمثل في:
 .26إلى  1البعد األول: رىبة االمتحان وبنوده من  -
 .45إلى  27البعد الثاني: ارتباك االمتحان وبنوده من  -
 .60إلى  46البعد الثالث: توتر أداء االمتحان وبنوده من  -
 .72إلى  61الرابع: انزعاج االمتحان وبنوده من  البعد -
 .86إلى  73البعد الخامس: نقص ميارات االمتحان وبنوده من  -
 .93إلى  87السادس: اضطراب أخذ االمتحان وبنوده من البعد  -
 يدف من المقياس:ال

حتى نستطيع ييدف ىذا المقياس إلى تحديد مشكالت االمتحان الذي يشكو منيا التالميذ أو تقمقيم، 
 أن نقدم ليم اإلرشاد المناسب.

 وصف المقياس: -
عبارة لكل عبارة ثالث اختيارات ) نادرا، أحيانا، غالبا (ن ولكل خيار درجة أو  93يتكون المقياس من 

 درجتان أو ثالثة درجات عمى التوالي.
 حامد زىران حيث يشتمل أختي التمميذة إليك مقياس قمق االمتحان لمدكتور دمحم –ميمة: أخي التمميذ التع

عبارة تتعمق بمشكالت وقمق االمتحان والمطموب قراءة كل عبارة بعناية، واالستجابة لتمك  93عمى 
 (x)العبارات بما يتناسب مع حالتك أنت شخصيا بصدق وصراحة وأمام كل عبارة ثالث اختيارات. 

 أمام الخانة األولى. (x)غالبا: مع ىذه العبارة ضع العالمة  -
 أمام الخانة الثانية. (x)أحيانا: مع ىذه العبارة ضع العالمة  -
 أمام الخانة القالقة. (x)نادرا: مع ىذه العبارة ضع العالمة  -

 * الرجاء االستجابة لكل العبارات.
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 * ليس ىناك استجابة صحيحة وأخرى خاطئة وال يوحد وقت محدد لالستجابة
 
من والذي كان  األداة المستخدمة في الدراسة الحالية ىوو لقلق االمتحان مقياس سارسون  7-2

 ( أبعاد ىي : 3إعداد الدكتور سارسون حيث يتضمن ىذا المقياس )
-22-21-20-18-17-15-14-12-10-7-4-2-1البعد المعرفي ويضم الفقرات التالية: -

23-25-28-29-30-31-32-33-36-38. 
 .27-24-11-3البعد السموكي ويضم الفقرات التالية: -
 .37-35-34-26-19-16-13-9-8-6-5البعد الجسمي ويضم الفقرات التالية:  -
 اليدف من ىذا المقياس:* 

ييدف ىذا المقياس إلى قياس مستوى قمق االمتحان لدى تالميذ الثانوية، والتعرف عمى ىذا المستوى 
تعرض عمييم بطريقة يتم من خالل مجموع درجة استجابة التالميذ المرتبطة ببعض المواقف التي 

 مكتوبة ) مثيرات .
 وصف المقياس:* 

فقرة لكل منيا  38قمق االمتحان لتالميذ الثانوية من مرحمة التعميم الثانوي، ويتكون من يقيس المقياس 
 أوافق بشدة. –أوافق  -ال أوافق -بدائل تقدير رباعي: ال أوافق بشدة 

 * مفتاح التصحيح:
 (.4-3-2-1المقياس عمى النحو اآلتي: )يعطى المبحوث درجات بحسب 

 التعميمة:
حساسك تجاه  أخي التمميذ/ أختي التمميذة، إليك مجموعة من العبارات التي تعبر عن مدى شعورك وا 

 االمتحان بشكل عام، وأمام كل عبارة أربعة اختيارات.
 ( في الخانة األولى.العالمة ) ضع ال أوافق بشدة، مع ىذه العبارة -1
 ( في الخانة الثانية.ضع العالمة )ال أوافق، مع ىذه العبارة   -2
 ( في الخانة الثالثة .وافق، مع ىذه العبارة ضع العالمة)أ -3
 ( في الخانة الرابعة.وافق بشدة، مع ىذه العبارة ضع العالمة )أ -4

 دور المرشد تجاه الطالب ذوي قلق االمتحان: -8
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مساعدة الطالب لمتغمب عمى قمق االمتحان باستخدام األساليب اإلرشادية المرشد في ويتحدد دور  
 اآلتية:

توجيو وتعويد الطالب إلى ترديد األدعية واألذكار المناسبة وتالوة القرآن الكريم وأداء الصالة في  -
 أوقاتيا.

 ن القوة لدييم.تدعيم ثقة الطالب بأنفسيم والجوانب اإليجابية التي يتميزون بيا والتي تشكل مواط -
رشاد الطالب إلى تنظيم الوقت وطرق االستذكار الجيد منذ بداية العام الدراسي. -  توجيو وا 
 تدريب تركيز الطالب عمى تركيز انتباىيم عمى موقف االمتحان. -
 تدريب جميع الطالب عمى كيفية أداء االمتحانات . -
المحظات األخيرة قبيل دخول قاعة توجيو الطالب إلى عدم مراجعة كل شيء من المادة في  -

 االمتحان.
 توجيو الطالب إلى تبديد القمق قبيل أي امتحان بمحاولة عدم التفكير فيو أو الحديث عنو. -
توجيو وتعويد الطالب عمى مواجية االمتحانات بثقة تامة واعتبار فترة االمتحانات فرصة لعرض ما  -

 ا بثقة.بذاكرتيم من معمومات بل واالستمتاع بعرضي
دارة الوقت في امتحان كل مادة بدقة عند خوض التجربة. -  توجيو الطالب إلى استثمار وا 
ويقوم المرشد بتوجيو الطالب جميعا ) في الوقت المناسب ( إلى ضرورة الجموس بشكل مريح،  -

)الدكتور طو عبد والتنفس بعمق، ثم قراءة األسئمة والتعميمات بدقة ثم التفكير قبل البدء في اإلجابة 
 ( 520: 2008العظيم حسين، 

 
 

 خالصة الفصل:       
من خالل ما ورد في ىذا الفصل يتبين لنا أن قمق االمتحان يعتبر ظاىرة مميزة من القمق ألنو 

فيو يعتبر مشكمة بحيث يصبح التمميذ عرضة لحاالت الخوف يحدد مصير التمميذ في حياتو الدراسية 
والعصبية والقمق. وتختمف شدة القمق من تمميذ آلخر باختالف األساليب التي تساىم في رفع درجة 
القمق كرد فعل األسرة والخوف من الرسوب. وعميو يجب التخفيف من حدة القمق بإتباع وسائل الوقاية 

 متحان.من الشعور بالقمق أثناء اال
 



اإلمتحان قلق                                                                                         الثاني الفصل  
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 تمهيد:

النفسي  مؤشرات التأكد من صالحية أدوات القياستعتبر الخصائص السيكومترية من أىم 
، ولذلك يعتبر الصدق والثبات من الخصائص السيكومترية اوثباتي اوالتربوي وذلك بحساب صدقي

 الواجب توفرىا في االختبارات والمقاييس النفسية.
 :(psychomeric)معنى مصطمح سيكومتري  -1

 يتكون مصطمح سيكومتري من مقطعين ىما:
وتعني نفسي، وىي كممة تأخذ إحدى  (psychic)ىي صفة مأخوذة من الكممة  :sychopسيكو * 

 االستعماالت اآلتية:
 كل ما يتعمق بالظواىر النفسية. -
اسم عام لكل الظواىر التي يتكون منيا موضوع أو مادة عمم النفس، المتصل بالعقل أو الشخص،  -

 أو الذات.
 أو ىو وضيفي المنشأ.مرادف مبيم لما ىو نفسي المنشأ  -

وىي الحقة تتصل بالقياس عموما وأكثر تخصيصا، القياس المعتمد  :Metric متري أو قياسي:* 
 (.1900عمى وحدات المتر والغرام.)الدسوقي، 

 :psycho- Metric Chararacters تعريف الخصائص السيكومترية -2
( بأنيا المؤشرات اإلحصائية المستخرجة والمشتقة من إخضاع مقياس معين 2013)الحمداني، عرفيا 

، لمكشف عن نواحي القوة والضعف في وفق واقع معين واإلحصائية لسمسة من اإلجراءات التجريبية
  .كال من المقياس والواقع ىدف القياس

 تصنيفات الخصائص السيكومترية:- 3
( "أنو يمكن تصنيف الخصائص السيكومترية لالختبار إلى ثالثة 73ه: 1429/1430يرى )زكري، 

 أقسام رئيسية ىي:
يمكن التعرف عميو بشكل  خالل الدرجة الكمية لالختبار: الخصائص السيكومترية التي تقدر من -أ

رئيسي من خالل درجات الطالب الكمية عن االختبار.ومن ىذه الخصائص: مقاييس النزعة المركزية، 
 ، ومقاييس التماثل واالعتدالية.ومقاييس التشتت
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يمكن التعرف عمييا من من خالل درجة الفقرة االختبارية:  الخصائص السيكومترية التي تقدر -ب
ت الطالب عن فقرة محددة من فقرات االختبار، ومن ىذه الخصائص: صعوبة خالل تحميل درجا

 الفقرة، وتمييزىا، وتباينيا، وفعالية المشتتات لكل فقرة.
يقصد بيا الخصائص التي يتم تقديرىا من خالل درجة كل  الخصائص السيكوكترية المشتركة: -ت

من خالليما معا، ومن ىذه الخصائص الصدق ختبارية، أو من خالل الدرجة الكمية لالختبار، أو فقرة إ
 والثبات لالختبار وىما من أىم الخصائص السيكومترية التي يجب التركيز عمييا.

 ن الواجب توفرىما في أداة القياسونظرا ألىمية صفتي الصدق والثبات باعتبارىما الشرطان األساسيا
 سوف نتطرق إلى تعريفيما بقدر من التفصيل.

 الصدق: 4-
يعتبر الصدق من أىم الشروط الواجب توفرىا في أي اختبار، وأبسط معنى لصدق االختبار ىو أن 

 يقيس االختبار ما وضع لقياسو.
يشير مفيوم الصدق إلى مدى صالحية االختبار وصحتو في القياس، وكيف ينجح في قياسو ؟ لذلك 

ل اختبار صادق ىو ثابت عالقة بمضمون ىذا االختبار، ومفيوم الصدق أشمل من الثبات، فك
" معايير القياس التربوي والسيكولوجي " الصادرة  1985بالضرورة والعكس غير صحيح وقد حدد عام 
(، ثالث طرق أساسية لحساب صدق 28، ص2007عن " الرابطة األمريكية لعمم النفس " )أحمد، 

 وىي: االختبار
 دق المرتبط بالمحتوى:الص 4-1

بو تمثيل المقياس لنواحي الجانب المقاس، أي أنو يجب أن يكون المقياس مكونا من عينة " يقصد 
عشوائية من البنود ممثمة لمنطاق الذي نريد قياسو، وليذا فإننا نقوم بتحميل مواد المقياس وبنوده لتحديد 

أن يكون فيو ونسبة كل منيا إلى المقياس ككل، حيث يجب الوظائف والجوانب المختمفة الممثمة 
المقياس ممثال لجميع مكونات المحتوى تمثيال جيدا، ثم نقوم بمسح المجال السموكي المطموب قياسو 

الوظيفة لدى األفراد ونطابق بين المقياس والوظيفة التي يقيسيا وذلك لمتعرف عمى مدى تمثيمو 
 (. 134: 1999المطموبة وعوامميا ومكوناتيا ونسبيا " ) الظاىر، 
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 الصدق المرتبط بالمحك: 4-2
أيضا بالصدق التجريبي أو اإلحصائي أو المعياري، " ويشير ىذا النوع من الصدق إلى مدى ويسمى 

كفاءة االختبار في التنبؤ بأداء الفرد في أنشطة محددة، من خالل حساب معامل االرتباط بين درجات 
 يقيسو االختبار اآلخر بالمحك  االختبار ومحك خارجي مستقل، ىو السموك أو النشاط نفسو الذي

 ( 371) أحمد سميمان عودة: ص 
 الصدق التنبؤي: 4-3

الصدق التنبؤي إلى مدى الدقة التي يمكن من خالليا تقديم تخمينات أو توقعات لمقدار وجود يشير 
سمة معينة لدى الفرد تحدث في وقت آخر، من خالل مقياس يفترض أنو يقيس ىذه الخاصية، " فيو 

إليو مؤشر عمى مدى صالحية المقياس الجديد في اإلشارة إلى مستوى االنجاز الذي يفترض أن يصل 
التخاذ قرارات مستقبمية )مروان مماثل أو قريب، مما يساعد في التحقق من قدرتو الفرد في موضوع 
 (28: ص 1999عبد المجيد إبراىيم 

 الصدق التالزمي: 4-4
 أن ىذا الصدق ال يختمف كثيرا عن الصدق التنبؤي إال في  "(43:  1998يرى )شحاتة، 

كوننا نقارن درجات األفراد عمى المقياس بدرجاتيم عمى مقياس آخر )محك( معترف بو يقيس 
نفس السمة ويطبق في الوقت نفسو تقريبا وىذا يوفر كثيرا من الجيد والوقت وىو ما يميز عن الصدق 

بيرسون التنبؤي الذي ييتم بالتنبؤ أما الصدق التالزمي فيو ييتم بالوصف، ثم نحسب معامل االرتباط 
 بين الدرجتين عمى كال المقياسين والقيمة الناتجة ىي ما تسمى بمعامل الصدق التالزمي".

فقيم معامالت الصدق التالزمي المرتبطة بالمحك تتأثر بعدد من العوامل التي يجب أن 
 نأخذىا بعين االعتبار عند تفسير الدرجات مثل:

 * تجانس العينة:
( " أن تجانس التباين يؤدي زيادتو إلى انخفاض 1989سمارة يشير في ىذا الصدد )عزيز، 

 معامل الصدق وكمما كانت غير متجانسة كمما زاد التباين وبالتالي زاد معامل الصدق.
 * درجة ثبات المحك وأيضا ثبات المقياس:

الصدق  ال يمكن أن تتجاوز  لمعامل قيقية عاليا ألن القيمة الح المعامليجب أن يكون ىذا 
 ر الثبات.مؤش
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 * ذاتية واطالع المقيمين:
 ب:  فراد وبالتالي يتأثر معامل الصدقإن درجات المقياس قد تؤثر في تقديراتيم لأل

 * طول االختبار:
( أن طول االختبار لو دور كبير في زيادة معامل الصدق 22: 1989أشار )عزيز، سمارة، 
الثبات، فإن ىذه القيمة تزداد  معامل مؤشر تعتمد عمىالمرتبط بالمحك فنظرا لمقيمة القوى لمصدق 

 بزيادة قيمة معامل الثبات، وزيادة معامل الثبات إذا طبق االختبار عمى مجموعة األفراد نفسيا.
 * المدة الزمنية الفاصمة بين تطبيق المقياس التنبؤي ومقياس المحك:

المدة الزمنية الفاصمة إن المدة الزمنية ليا تأثير نظرا ألن معامل الصدق ينخفض بازدياد 
 (.23: 1989وذلك لتأثير األخطاء العشوائية في درجات كل من المقياسين )عزيز، سمارة، 

 صدق البناء: 4-5
( ىذا الصدق يسمى أحيانا بصدق التكوين  100: 1997 وآخرون  يذكر ) ابوحطب،

الفرضي، وذلك العتماده عمى التحقق التجريبي من مدى تطابق درجات المقياس مع المفاىيم أو 
التي يعتمد عمييا الباحث في بناء المقياس حيث يتطمب صدق البناء وضع بعض االفتراضات 

المراد قياسيا، ومن ثم التحقق من تمك االفتراضات  االفتراضات من المفاىيم النظرية الخاصة بالسمة
تجريبيا، إذا تطابقا النتائج التجريبية واالفتراضات النظرية يتوافر الصدق البنائي، أما إذا لم تتطابق 

 فيذا يعني أن المقياس غير صادق وأن االفتراضات النظرية غير دقيقة.
 الثبات:-5

الميمة لممقاييس النفسية عمى الرغم من أن الصدق يعتبر الثبات من الخصائص السيكومترية 
أىم منو ألن المقياس الصادق يعتبر ثابتا في حين المقياس الثابت اليكون صادقا، إال أنو يجب التأكد 
من ثبات المقياس بالرغم من مؤشر تصدقو ألنو ال يوجد مقياس يتسم بالصدق التام، إضافة إلى ذلك 

الثبات من درجات قبل أن يقيس ما يجب قياسو، يحسب الثبات  أن المقياس يجب أن يقيس شيئا
نما عامل ثبات المقياس يختمف من موقف إلى  المقياس التي تتأثر بالموقف الذي يطبق فيو المقياس وا 

 (.62: 1993آخر)عودة، 
ويشير ثبات المقياس إلى دقة واتساق درجاتو في قياس ما يجب قياسو وا عطاء نتائج مماثمة أو 

 ربة لو كررت عممية القياس عمى األفراد نفسيم، وباختالف العوامل والظروف الخارجية.متقا
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والثبات بيذا المعنى يعد مؤشرا عمى درجة التجانس في نتائج المقياس، والذي يمكن أن يكون 
عمى نوعين ىما: التجانس الداخمي والتجانس الخارجي، حيث يشير التجانس الداخمي إلى أن فقرات 

س جميعيا تقيس المفيوم نفسو، أما التجانس الخارجي فيشير إلى استمرارية المقياس بإعطاء المقيا
 .(114: 2000نتائج ثابتة يتكرر تطبيقو عبر مدة زمنية ) األنصاري، 

 أنواع الثبات:-6
 ثبات االختبار: 6-1

مكان  152: 1993يرى ) مقدم،  استخراج ( " أن ثبات االختبار يشير إلى االتساق والدقة وا 
 نفس النتائج بعد إجراء التطبيق ألكثر من مرة ".

(، أن ثبات االختبار ىو مدى اتساق الدرجات عند تكرار التجربة،  2012ويرى ) معمرية، 
مرتبطة بو، فإن الثبات يخبرنا " خارجية  " بينما الصدق يخبرنا عن العالقة بين نتائج االختبار وجوانب

إذ يبين إلى أي مدى تتحرر الدرجات  تتحرر الدرجات من تأثير  عن عالقات " داخل االختبار"
الصدفة، ومن ثم يجيب عن السؤال: إلى أي مدى يمكن أن تكون الدرجة المستخرجة محل ثقة؟ وتبعا 
لنظرية االختبارات، فإن الدرجة الواحدة عمى االختبار تعد الدرجة الحقيقية لمفرد مضاف إلييا نوع من 

 الخطأ.
 القائم بالتطبيق:ثبات  6-2

إلى مدى استقرار النتائج رغم اختالف القائمين بالتطبيق، ألن خصائص القائم  ويشير
بالتطبيق وطريقتو  في إلقاء التعميمات، وقدرتو عمى ضبط موقف االختبار وغير ذلك من المتغيرات قد 

مال أو الرغبة في أن تنبو لدى المفحوصين دوافع شتى كالتعاون الصادق أو دوافع التزييف، أو اإلى
 يسبب السرور لممجرب أو إحباطو ، كل ذلك بتأثير من شخصية المجرب وسموكو إبان موقف القياس.

  ثبات المصحح: 6-3
ويسمى الثبات بين المصححين ويشير إلى أي مدى تتغير النتائج في الدقة والثقة، إذا ما تغير 

الثبات مشكمة في االختبارات التي تترك جانبا من تقدير القائم بالتقدير والتصحيح، ويعد ىذا النوع من 
لممقدر أو المصحح، فيخشى عندئذ أن يصبح ذاتيا، مثل الطرق االسقاطية وبعض اختبارات القدرات 

 اإلبداعية.
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 ثبات نظام التصحيح: 6-4
يبين إلى أي مدى تتغير نتيجة فرد أو مجموعة من األفراد طبق عمييم االختبار مرة حيث 

اض ثبات واحدة وصححت االستجابات بأكثر من طريقة أو نظام التصحيح واحد أىم أسباب انخف
 جوانب النقص فييا.الطرق االسقاطية ومن أبرز 

 طرق حساب معامل الثبات: -7
ىناك أكثر من طريقة لحساب معامل الثبات وجميعيا تعتمد عمى الدرجات المالحظة بسبب 

وتختمف كل طريقة عن األخرى باختالف مصدر األخطاء  ومة،كون الدرجات الحقيقية غير معم
العشوائية التي تعتمد عمى طبيعة االختبار وأغراض استخدام نتائجو، ويمكن تمخيص ىذه الطرق فيما 

 يمي:
                   

 معامل الثبات

 
 معامل االستقرار

تطبيق مقياس واحد 
مرتين بفاصل زمني 

 نمعي

 

 معامل التكافؤ
تطبيق صيغتين 

متكافئتين 
 لممقياس

 

معامل االتساق 
 الداخمي

تجزئة المقياس إلى 
 صيغتين متكافئتين

 
معامل التكافؤ 

 واالستقرار
تطبيق صيغتين 

متكافئتين 
لممقياس بمدة 

 زمنية فاصمة

 
معامل كيودر 

ريتشاردسون 
 21و20

 ألفا لكرونباخ معادلة 

 المختمفةالثبات  يمثل معامالت (1) الشكل رقم
أن ىذا األسموب يستخدم عندما تكون السمة  " (، 166: 1998يذكر) سعد،  معامل االستقرار: 7/1

مستقرة نسبي أو عند بناء خطط مستقبمية قائمة عمى التنبؤ، ويتم حسابو عن طريق إعادة تطبيق 
لبيرسون بين رتباط المقياس عمى أفراد العينة نفسيا بعد مرور فترة زمنية معينة، ثم حساب معامل اال

 درجات التطبيقين والتي تعبر عن قيمة معامل الثبات ".
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إعادة تطبيق  مرور مدة تطبيق المقياس
 المقياس

معامل  إيجاد قيمة 
 ارتباط بيرسون 

 
  زمنية معينة

 يوضح خطوات معامل االستقرار (2) الشكل رقم
 االستقرار ومنيا:ىناك عدد من العوامل التي تؤثر عمى قيمة معامل 

 * مدى استقرار السمة.
 * عامل التذكر عندما تكون الفترة الزمنية قصيرة بين التطبيقين.

 * النسيان والتعمم تكون الفترة الزمنية الفاصمة طويمة.
 * اختالف الظروف البيئية المحيطة بالعينة في التطبيقين.

يستخدم عندما يكون اليدف من المقياس االستقرار أو االستنتاج وفي حاالت " معامل التكافؤ: 7/2
العالج النفسي والتقويم، ويعتمد ىذا المعامل عمى بناء صورتين من المقياس تكون متكافئتين تماما من 
حيث تشابو المحتوى وقدرتيا عمى قياس السمة نفسيا وليما الخواص اإلحصائية نفسيا من حيث 

عمى أفراد العينة ييزية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وغيرىا، حيث يتم تطبيقيما القدرة التم
 .( 122معامل االرتباط بيرسون بين درجات األفراد" ) أبو حطب، بفاصل زمني قصير، ثم يحسب 

 

 تطبيق المقياس
تطبيق صيغة أخرى  مرور مدة

 من المقياس
معامل  إيجاد قيمة 

  ارتباط بيرسون 
  زمنية معينة

 التكافؤ يوضح خطوات معامل (3) الشكل رقم
يتميز ىذا األسموب بأنو يعد أدق الطرق في تقدير ثبات درجات االختبارات والمقاييس التربوية 
والنفسية، كما أن مصادر الخطأ الناتجة عن الزمن والتذكر والتعب والتعمم والنسيان أقل من الطريقة 

 كما ىي عميو في معامل االستقرار. السابقة وال تؤثر فيو
يستخدم ىذا المعامل عندما يراد قياس مفاىيم ذات نطاق أو محتوى معامل االستقرار والتكافؤ:  7/3

واسع مثل الذكاء والميول واالتجاىات بمفردات مختمفة وشاممة لممحتوى المراد قياسو، وتتشابو طريقة 
يجاد معامل التكافؤ غير أن المدة الزمنية الفاصمة بين إيجاد ىذا المعامل مع تمك المستخدمة عند إ

 (. 123التطبيقين تكون أطول ) أبو حطب، 
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( أن معامل االتساق الداخمي يعبر عن قيمة  126يرى ) األنصاري، :معامل االتساق الداخمي:  7/4
نصفين متكافئين االتساق الداخمي لمفردات أداة القياس، ويعتمد عمى تطبيق المقياس ثم تجزئتو إلى 
 )الدرجات الزوجية والفردية( حيث يعامل النصف الواحد كما لو كان مقياسا قائما بذاتو.

 :وتتم خطوات تقدير معامل االتساق الداخمي كما ىو موضح بالشكل التالي
 

تطبيق 
 المقياس

 

تجزئة 
مفردات 

المقياس إلى 
نصفن 

 متشابهين

 

الحصول عمى 
درجات األفراد 
في كل من 

 النصفين

 
إيجاد قيمة 
معامل ارتباط 

 بيرسون 
 

تطبيق صيغة 
سبيرمان براون 
لتقدير ثبات 

 المقياس ككل

 يوضح خطوات معامل االتساق الداخمي. (4) الشكل رقم

يتأثر معامل االتساق الداخمي بكيفية تجزئة المقياس حيث يوجد عدة طرق مختمفة تؤدي كل منيا  -
ف ويمكن التغمب عمييا من خالل التحقق من تساوي المتوسط واالنحراف إلى معامل ارتباط مختم

المعياري لدرجات كل من النصفين، ولكن المشكمة تكمن في أن ىذا المعامل ناتج عن استخدام نصف 
مفردات االختبار وليذا سوف يكون أقل مما لو استخدمت كل مفردات المقياس في حسابو.)سعد، 

1998 :169.) 
( أن ىناك عدة معادالت تستخدم لتصحيح معامل ثبات نصفي 2006)السيد أبو ىاشم،ويشير 

 االختبار منيا:
وتعتمد ىذه المعادلة عمى إمكانية التنبؤ بقيمة معامل الثبات، إذا عمم  معادلة سبيرمان براون: -أ

ا يؤثر عمى معامل ثبات نصف فقرات المقياس، حيث أن تباين نصفي المقياس قد ال يتساويان وىذا م
 قيمة الثبات الكمي.

تعتمد ىذه المعادلة عمى حساب درجات االختبار ككل، ثم حساب تباين الفروق  معادلة رولون: -ب
بين درجات األفراد في النصف األول، ودرجاتيم في النصف الثاني ثم تطبيق المعادلة والتي من 

 خالليا نحصل عمى معامل ثبات االختبار ككل.
ألول، وتباين درجات في ىذه المعادلة يتم حساب تباين درجات النصف ا مان:معادلة جوت -ج

 النصف الثاني، وتباين درجات االختبار ككل.
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تعتمد ىذه المعادلة عمى توفر بيانات عن تباين كل مفردة من  (:20)معادلة كيودر وريتشاردسون  -د
( بنفس  21استخدام الصيغة رقم ) مفردات االختبار، وفي حالة عدم توفر ىذه البيانات يمكن 

المعادلة وىي تتميز بالسيولة والسرعة في حسابيا حيث أنيا ال تحتاج إلى معرفة تباين البنود كما أنيا 
 أقل دقة من الصيغ السابقة.

يشترط الستخداميا باإلضافة إلى الشروط السابقة في (: 21معادلة كيودروريتشاردسون ) -ه
أو أن يكون متوسط درجات الصعوبة مفردات المقياس في درجة الصعوبة  ( تساوي جميع20الصيغة )

( ونظرا لصعوبة ىذا الشرط  qو  p) أي أن يكون ىناك تقارب في قيم  0.50لجميع المفردات = 
( أكثر انتشارا حيث يتطمب استخداميا إيجاد المتوسط واالنحراف المعياري 20كان استخدام الصيغة )
ما جعميا أكثر مالئمة لمقياس التربوي واختبارات التحصيل الدراسي من قبل لمدرجات الكمية وىو 

 المعممين.
يعتبر معامل ألفا لكرونباخ حالة خاصة من معادلة كيودر  (:معامل ألفا لكرونباخ ) -و

فإنو وريتشاردسون حيث يمثل متوسط المعامالت الناتجة عن تجزئة االختبار بطرق مختمفة، وبذلك 
االرتباط بين أي جزئين من أجزاء االختبار، ويتم حساب تباين كل بند االختبار ثم مجموع  يمثل معامل

التباينات، وكذلك تباين الدرجة الكمية لالختبار، وتستخدم ىذه المعادلة في المقاييس واالختبارات 
 المتعددة االختيارات.

 العوامل المؤثرة عمى الثبات: -8
يوجد الكثير من العوامل التي تؤثر عمى ثبات االختبار من أىميا ما ( أنو  1999يشير) أبو جاللة، 

 يمي:
عدد األسئمة ) طول االختبار (: وجد أن القيمة العددية لمعامل الثبات تزداد تبعا لزيادة عدد  -

األسئمة، حيث أن زيادة عدد األسئمة تزيد من احتمال تمثيل العينة السموكية باالختبار، وبالتالي يزداد 
 باتو وقد يكون من الطبيعي زيادة عدد أسئمة االختبار إذا أردنا زيادة معامل الثبات إلى قيمة معينة.ث
إلجراء يتأثر معامل الثبات بتوحيد التعميمات، وتييئة ظروف مشابية " ظروف إجراء االختبار: -

ويعتبر من  االختبار عمى التوالي، وأي تغيير في ىذه الظروف من تطبيق آلخر يؤثر في نتائجو
 (. 1995عوامل الخطأ التي تقمل من معامل ثبات االختبار" ) الكناني وآخرون، 

صعوبة أسئمة االختبار وغموض تعميماتو قد تجعل بعض األفراد وخاصة ضعيف االستعداد الذي 
 (. 1994عمى التخمين، وىذا يقمل من معامل ثبات االختبار، )شحاتة يعتمد في حل األسئمة 
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( " إذا كان األفراد الذين يطبق  1995رجات االختبار: حيث يرى ) الكناني وآخرون ، تباين د -
وتباينات درجاتيم عمى االختبار فإن ذلك يزيد من عمييم االختبار أقل تجانسا ومن مستويات مختمفة 

 معامل الثبات.
وعية من موضوعية التصحيح: ترفع موضوعية االختبار من معامل ثباتو، ولكي تتحقق الموض -

 الضروري التحقق من ثبات المختبرين وثبات المصححين، وثبات التعميمات ووضوحيا.
 العالقة بين الصدق والثبات:-9 

م الثبات ارتباطا وثيق، فكالىما وجيان لشيء واحد ىو مدى " يرتبط مفيوم الصدق بمفيو 
صالحية ذلك االختبار في أن يقيس ما وضع لقياسو وفي إعطائو نتائج متماثمة، حيث أن الثبات 
يبحث في مدى اتساق مفردات االختبار، بينما الصدق يتعمق بالغرض الذي بني من أجمو ىذا 

كون صادقا وثابتا في آن واحد، فالعالقة بينيما يفترض أن تكون االختبار، لذا ينبغي في االختبار أن ي
 .(167: 2000رتباطية عالية " )عالم ا

 خالصة الفصل:
إن دقة نتائج االختبارات والمقاييس مرىونة بتوفر حد مقبول من الخصائص السيكومترية ومن 

صائص السيكومترية عموما بينيا الصدق والثبات وقد اختمف العمماء في ضبط مفاىيم موحدة ليذه الخ
فقد ضبط مفيوم الصدق بأنو مدى صالحية االختبار وصحتو في قياس ما يقيسو فيدلنا صدق 

 .وكيف ينجح في قياسو ،االختبار عمى أمرين أساسيين ىما: ما الذي يقيسو االختبار
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 تمهيد:
 تطرق في ىذه الدراسة حيث  الطالبيتناول ىذا الفصل الخطوات اإلجرائية التي اعتمدىا 

وفيما يخص إجراءات اإلجابة  ،ممنيج المستعمل، ثم قدم وصفا كميا لمجتمع الدراسة وعينة البحث ل
وثباتيا وفي  الدراسةأداة المتبعة لمتأكد من صدق الخطوات  الطالبعن تساؤالت الدراسة، عرض 

 .المعالجات اإلحصائية التي أجريت األخير تم عرض مختمف
 الدراسة االستطالعية:أوال: 
 أهداف الدراسة االستطالعية  -1

تيدف الدراسة االستطالعية إلى التعرف عمى مختمف اإلجراءات اإلدارية التي يجب العمل 
شكالت والغموض الذي يعتري أدوات القياس، بيا إلجراء البحث الميداني، وتفادي الوقوع في الم

 واالضطراب 

 عينة الدراسة اإلستطالعية:
تمميذ وتمميذة من الجنسين، يدرسون  52الدراسة االستطالعية من  عينة تكونت

بثانوية دمحم شريف عشعاشة، فيم بذلك يمثمون عينة الدراسة األساسية التي بدورىا تمثل 
 مجتمع البحث في ىذه الدراسة، 

 المجال المكاني والزماني لمدراسة االستطالعية
ماؤس  40إلى غاية  5402مارس  40أجريت الدراسة االستطالعية من يوم 

حمدي شريف عشعاشة والية مستغانم إذ توجو الطالب  بثانويةمن نفس السنة  5402
 وبحكم عالقتو مع مدير ىذه الثانوية لتطبيق أداة الدراسة االستطالعية عمى عينة من

 تالميذ ىذه الثانوية.
 ثانيا : الدراسة األساسية:

 * منهج الدراسة:0
باعتباره أحد أساليب البحث التحميمي في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي  الطالباعتمد         

ر مالئمة ألىداف الدراسة الحالية، في العموم النفسية والتربوية، كما يعد أكثالمستخدمة بشكل واسع 
 عشعاشة والية مستغانم .إذ تم توزيع أداة الدراسة عمى عينة من تالميذ الثانوية بمقاطعة 



 اإلجراءات المنهجية لمدراسة الميدانية                                                             الرابع الفصل
                                              

 

54 
 

 * مجتمع الدراسة:2
يتكون مجتمع الدراسة من تالميذ الثانوية لمقاطعة عشعاشة والية مستغانم والبالغ عددىم 

( تمميذ وعدد 100حيث بمغ عدد الذكور ) 5402-5400( تمميذ وتمميذة من السنة الدراسية 055)
وذلك من خالل التنسيق مع مستشارة التوجيو والناظر لمحصول عمى اإلحصائيات ( 120اإلناث )

توى ة وتوزيعيم وفق متغيري الجنس وشعبة الدراسة والمسد التالميذ المسجمين في الثانويالمتعمقة بعد
 الدراسي.

 سب متغير الجنس.ح( يبين توزيع أفراد المجتمع 5الجدول رقم )
 (: توزيع أفراد المجتمع حسب متغير الجنس5جدول رقم )                   

 المتغيرات عدد األفراد %النسبة المئوية
 ذكور 100 00.51

 الجنس
 إناث 120 25.00

 المجموع 055 100
          

 
 زيع أفراد المجتمع حسب متغير الجنس.ت: يوضح 6الشكل رقم                       

 عينة الدراسة:  3*
( تمميذ وتمميذة، من ثانوية مقاطعة عشعاشة والية مستغانم والتي 004تكونت عينة الدراسة من )

( 46( أقسام والمستوى الثاني تكون من )40( قسما فالمستوى األولى تكون من )02عدد أقساميا )
( أقسام كميا كانت من التخصص العممي والذي يتمثل في 42أقسام والمستوى الثالث تكون من )

47% 

53% 

 ذكور 

 إناث
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ىندسة كيربائية العموم التجريبية والرياضيات والتقني رياضي وىندسة طرائق وىندسة ميكانيكية و 
 وتسيير واقتصاد، والتخصص األدبي والذي يتمثل في اآلداب والفمسفة و المغات األجنبية.

 يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس( 1الجدول رقم )             
 لنسبة المئويةا التكرارات المتغير
 14.00 60 الذكور
 64.24 041 االناث

 044 004 المجموع
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس7الشكل رقم )                             

تمميذا وىو  60أن عينة الدراسة شممت  (0) والشكل رقم( 1) ل رقمنالحظ من خالل الجدو        
اإلناث تفوق نسبة  نسبةوعميو نالحظ أن  %64.24تمميذة ما يعادل  041% و14.00يعادل ما 

 .مثمما ىو عميو في مجتمع الدراسة ر الذكو 
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 * أدوات الدراسة:4
 ألجل اإلجابة عن تساؤالتو: الطالب استخدم

كان من إعداد الدكتور سارسون حيث يتضمن ىذا  الذيمقياس سارسون لقمق االمتحان: و 
 .فقرة 51 البعد المعرفي ويضم* ( أبعاد ىي: 1المقياس )

 فقرات. 0* البعد السموكي ويضم 
 .فقرة 00* البعد الجسمي ويضم 

 اليدف من المقياس: -
تم من ي والذي مستواىمتالميذ والتعرف عمى القياس قمق االمتحان لدى  ىوىذا المقياس  اليدف من

خالل مجموع درجات استجابة التالميذ المرتبطة ببعض المواقف التي تعرض عمييم بطريقة مكتوبة 
 )مثيرات(.

 وصف المقياس: -
فقرة لكل منيا بدائل تقدير رباعي  12، ويتكون من لدى التالميذيقيس ىذا المقياس قمق االمتحان 

 أوافق بشدة.  -أوافق -ال أوافق -ال أوافق بشدة 
 مفتاح التصحيح:  -

 (، حيث:0-1-5-0يعطى المبحوث درجات بحسب المقياس عمى النحو اآلتي: )
 تمثل ال أوافق بشدة. 0
 تمثل ال أوافق. 5
 تمثل أوافق. 1
 تمثل أوافق بشدة  -0

 :األساليب اإلحصائية المستعممة 60
بعد تطبيق المقياس عمى أفراد عينة الدراسة قام الباحث بتفريغ البيانات المتحصل عمييا        

، أين تم ترميز استجابات 00النسخة  spssباستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
األفراد حسب مستويات األداء المطروحة في المقياس، ومن أجل التحميل اإلحصائي لمبيانات تم 

 استعمال األساليب اإلحصائية التالية:
 التكرارات والنسب المئوية. -
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 الوسط الحسابي، المنوال من أجل وصف عينة الدراسة. -
 االنحراف المعياري، التباين. -
 معامل االلتواء والتفمطح لمكشف عن اعتدالية توزيع درجات األفراد. -
 معامل االرتباط "بيرسون". -

 ي ألفا لكرونباخ لحساب معامل الثبات.معامل االتساق الداخم
 النصفية. التجزئة طريق عن الثبات معامل قيمة لتصحيح براون  سبيرمان معادلة -
 اختبار " ت " لداللة الفروق بين المتوسطات. -

 الخالصة:
قام الباحث في ىذا الفصل بعرض كافة اإلجراءات المنيجية إلنجاز ىذه الدراسة من خالل        

م ، ثأداة الدراسة  تعريف التطرق لممنيج المستخدم، مجتمع الدراسة وخصائصو، عينة الدراسة ، 
السيكومترية لألداة باستعمال عدة طرق في حساب الصدق  التطرق لخطوات استقصاء الخصائص

 وفي األخير عرض الباحث مختمف األساليب اإلحصائية المستعممة.والثبات، 
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 تمهيد:
في ىذا الفصل النتائج المتعمقة باإلجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار  الطالب يعرض  

 ،الخصائص السيكومترية لمقياس سارسون لقمق االمتحان التعرف عمىفرضياتيا، والتي ىدفت إلى 
ىذه  . ثم مناقشة وتفسير(spss)حيث طبقت أساليب تحميل البيانات، باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  النتائج، وفي األخير تقديم بعض االقتراحات والتوصيات.
 عرض نتائج الدراسة:: أوال

 عرض النتائج المتعمقة بالفرضية األولى:-1
 قدر مقبول من  قمق االمتحان عمىسارسون ل يتوفر مقياستنص الفرضية األولى عمى أنو:         

 عشعاشة والية مستغانم.لمقاطعة تالميذ الثانوية  الصدق لدى عينة من
تم حساب معامالت الصدق من خالل طريقة االتساق الداخمي، ختبار صحة ىذه الفرضية ال       

 الصدق التمييزي والصدق المرتبط بمحك.
 :االتساق الداخمينتائج  1-1

 نتائج معامل االرتباط بيرسون بين الفقرة والدرجة الكمية.( يبين 5جدول رقم )          

 االرتباط معامل الفقرات
 الداللة

 الداللة االرتباط معامل الفقرات اإلحصائية
 اإلحصائية

1 **4.004 4.444 04 **4.000 4.444 
0 **4.000 4.444 01 **4.005 4.444 
3 **4.3.1 4.444 00 **4.0.3 4.444 
0 **4.043 4.444 03 **4.541 4.444 
5 **4.043 4.444 00 **4.0.4 4.444 
4 **4.005 4.444 05 **4.540 4.444 
. **4.014 4.444 04 **4.51. 4.444 
. **4.305 4.444 0. **4.540 4.444 
0 **4.510 4.444 0. **4.0.5 4.444 
14 **4.005 4.444 00 **4.553 4.444 
11 **4.000 4.444 34 **4.544 4.444 
10 **4.015 4.444 31 **4.530 4.444 
13 **4.050 4.444 30 **4.04. 4.444 
10 **4.000 4.444 33 **4.040 4.444 
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15 **4.05. 4.444 30 **4.0.4 4.444 
14 **4.004 4.444 35 **4.540 4.444 
1. **4.0.. 4.444 34 **4.505 4.444 
1. **4.343 4.444 3. **4.040 4.444 
10 **4.003 4.444 3. **4.304 4.444 

 4.41عند **دال 
 التعميق:

خالل الجدول أن جميع معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية دالة إحصائيا عند يتضح من 
 ويحقق ىذا تمتع الفقرات بدرجة مرتفعة من صدق االتساق الداخمي. ،(4.41مستوى )
 ين ذلكيب( 4رقم )البعد المنتمية إليو والجدول و نتائج معامل االرتباط بين الفقرات  عرض
 ط الفقرة مع البعد المنتمية إليو.(: معامل ارتبا4جدول رقم )             

 البعد الجسمي البعد السموكي البعد المعرفي

 الفقرات

معامل 
 االرتباط
الفقرة 
والبعد 

المنتمية 
 إليه

 الداللة
 اإلحصائية

 الفقرات

 معامل
 االرتباط
بين  
الفقرة 
والبعد 

المنتمية 
 إليه

 الداللة
 الفقرات اإلحصائية

 معامل
بين  االرتباط

الفقرة والبعد 
المنتمية 

 إليه

 الداللة
 اإلحصائية

1 
**

4.0.1 4.444 3 
**

4.5.0 4.444 5 **4.54. 4.444 

0 
**

4.041 
4.444 11 

**
4.544 

4.444 4 **4.0.5 4.444 

0 
**

4.300 4.444 00 
**

4.443 4.444 . **4.030 4.444 

. 
**

4.044 
4.444 0. 

**
4.500 

4.444 0 **4.444 4.444 

14 **
4.03. 4.444 

 

13 **4.501 4.444 

10 
**

4.030 
4.444 14 **4.0.4 4.444 

10 **4.444 10 **4.54. 4.444 
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4.031 

15 
**

4.050 4.444 04 **4.05. 4.444 

1. 
**

4.504 4.444 30 **4.0.4 4.444 

1. 
**

4.041 
4.444 

 

35 **4.410 4.444 

04 
**

4.0.4 4.444 3. **4.505 4.444 

01 **
4.004 

4.444 

00 
**

4.501 4.444 

03 
**

4.00. 
4.444 

05 
**

4.00. 4.444 

0. 
**

4.00. 
4.444 

00 
**

4.543 4.444 

34 
**

4.531 
4.444 

31 
**

4.550 4.444 

30 
**

4.030 
4.444 

33 
**

4.004 4.444 

34 
**

4.505 4.444 

3. 
**

4.00. 4.444 
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يتضح أن جميع معامالت ارتباط الفمرات مع البعد المنتمية إليه  (6رلم ) خالل الجدول السابكمن 

( ويحمك هذا تمتع الفمرات بدرجة مرتفعة من صدق االتساق 0.0.دالة إحصائيا عند مستوى )

 الداخلي

 .ئج معامل االرتباط بين البعد والدرجة الكلية، والجدول التالي يبين ذلن عرض نتا

 معامل االرتباط بين البعد و الدرجة الكلية.(: نتائج 7الجدول رلم )

 البعد
معامل االرتباط 
بين البعد والدرجة 

 الكلية
 الداللة اإلحصائية

 ...0. 0970.** البعد المعرفي

 ...0. 0700.** البعد السلوكي

 ...0. 09.8.** البعد الجسمي

 التعليق:

أن جميع معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية دالة  (7رلم ) من خالل الجدوليتضح 

( ويحمك هذا تمتع األبعاد بدرجة مرتفعة من صدق االتساق الداخلي في 0.0.إحصائيا عند مستوى )

 لياس للك االمتحان.

 نتائج الصدق التمييزي: 1-2
بحساب اختبار"ت" لمعينتين المستقمتين والمتساويتين لمكشف عن داللة الفروق بين  الطالبقام 

 04المجموعة ذات الدرجات العميا والمجموعة ذات الدرجات الدنيا، حيث بمغ تعداد كل مجموعة 
 حدة وعمى درجة المقياس ككل. عمىمن عينة الدراسة حيث جرى اختبار "ت" عمى كل فقرة تمميذا 

 ا يمي الصدق التمييزي الختبار "ت" نستعرض فيم
 يبين الصدق التمييزي لكل فقرة عمى حدة( .)جدول رقم 

 
الداللة 

 حصائيةاإل
 معامل التمييز

 قيمة )ت(
 الفقرةرقم 

0.000 -5.69 41 
0.000 -5.69 40 
0.000 -4.99 43 
0.000 -6.22 40 
0.000 -5.08 45 
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0.000 -5.32 44 
0.000 -4.62 4. 
0.000 -3.95 4. 

0.000 -8.66 40 

0.000 -6.19 14 
0.000 -5.28 11 
0.000 -4.67 10 
0.000 -5.98 13 
0.000 -5.13 10 
0.000 -4.89 15 
0.000 -6.03 14 
0.000 -5.60 1. 
0.000 -4.08 1. 
0.000 -5.17 10 
0.000 -6.36 04 
0.000 -4.98 01 
0.000 -5.92 00 
0.000 -5.22 03 
0.000 -4.98 00 
0.000 -5.61 05 
0.000 -5.92 04 
0.000 -5.64 0. 
0.000 -5.94 0. 
0.000 -6.68 00 
0.000 -6.78 34 
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0.000 -7.92 31 
0.000 -5.40 30 
0.000 -6.04 33 
0.000 -6.15 30 
0.000 -8.20 35 
0.000 -7.35 34 
0.000 -5.89 3. 
0.000 -5.38 3. 

 4.41**دال عند         
 التعميق:

( -44..يتضح أن قيم اختبار )ت( لمعينتين المستقمتين تتراوح ما بين ) (.) من خالل الجدول رقم
في كل فقرات  (4.444(، أما قيم الداللة اإلحصائية فيي تساوي )04( عند درجة حرية )-3.05و)

( وعميو يوجد فروق دالة إحصائيا بين الفقرات التي 4.45المقياس وىي أصغر من مستوى الداللة )
 تميز بين القمق المرتفع والقمق المنخفض.

 يبين الصدق التمييزي لممقياس ككل (0) جدول رقم
 

مستوى 
 الداللة

القيمة 
 االحتمالية

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
الفروق 
بين 

 المتوسطين

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 المجموعات العدد

دال عند 
مستوى 
4.41 

4.444 04 15.44- 3..0.- 
 ج دنيام 04 .4... 10.11

 مج عميا 04 115.05 40..

 4.41دال عند   **
 التعميق:

( مع انحراف معياري .4...)يتضح أن ىناك متوسط حسابي قدره  (0) خالل الجدول رقم من  
( بالنسبة لقيم المجموعة الطرفية ذات القيم الدنيا، أما بالنسبة لممجموعة الطرفية ذات 10.11بقيمة )
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(، بينما 40..( مع انحراف معياري بقيمة )115.05القيم العميا فيناك متوسط حسابي قدره )
( وداللة إحصائية بقيمة 04درجة حرية )( عند -15.44)اختبار)ت( لمعينتين المستقمتين فيناك قيمة 

بين درجات  ( وعميو يوجد فروق دالة إحصائيا4.45( وىي أصغر من مستوى الداللة )4.444)
 .المجموعتين الطرفيتين

 نتائج الصدق المرتبط بمحك: 1-3
ـ ، حيث تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين نتائج مقياس سارسون و مقياس زىران لقمق االمتحان

وىو  صدق ،الألجل استخدامو كمحك لمتأكد من  مقياس يقيس نفس السمةباالعتماد عمى الباحث  قام
 .عبارة  03مقياس قمق االمتحان لمدكتور دمحم حامد زىران والذي يشتمل عمى 

 نعرض فيما يمي وصف مقياس المحك:
شتمل ىذا المقياس عمى مقياس قمق االمتحان والذي كان من إعداد الدكتور دمحم حامد زىران، حيث ي

خيارات )نادرا، أحيانا، غالبا،( ولكل خيار  3عبارة تتعمق بمشكالت وقمق االمتحان ولكل عبارة  03
درجة أو درجتان أو ثالثة درجات عمى التوالي، ورتبت البنود بحيث تكون الدرجات تصاعدية لكل 

 العبارات.
بعد توتر أداء  –بعد ارتباك االمتحان  -متحانويتكون ىذا المقياس من ستة أبعاد ىي: بعد رىبة اال

بعد اضطراب أخذ االمتحان،   –بعد نقص ميارات االمتحان  –بعد انزعاج االمتحان   –االمتحان 
 يبين توزيع البنود عمى أبعاد مقياس قمق االمتحان لدمحم حامد زىران. (14رقم ) والجدول

 البنود البعد

 04إلى  1من  رهبة االمتحان
 05إلى  .0من  ارتباك االمتحان

 44إلى  04من  توتر أداء االمتحان
 0.إلى  41من  انزعاج االمتحان

 4.إلى  3.من  نقص مهارات االمتحان
 03إلى  ..من  اضطراب أخذ االمتحان

 (126، ص 2222) دمحم حامد زهران، 
 .التاليجدول الفي  نتائج الصدق المرتبط بمحك وقد تم تمخيص 
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(: نتائج معامل االرتباط بيرسون بين نتائج المقياس الذي أعده سارسون والمقياس الذي 11رقم )جدول 
 أعده دمحم حامد زىران

 المتوسط عدد الفقرات عددأفراد العينة األداة
االنحراف 
 المعياري 

معامل 
االرتباط 
 )بيرسون(

 سارسون 
51 

38 99.32 17.21 
**2.56 

 19.16 184.93 93 زهران
متوسط ( وىو 4.54لمقياس سارسون ودمحم حامد زىران قيمة معامل االرتباط بيرسون تقدر ب )بالنسبة 

بين مقياس  متوسطة رتباطية طرديةا(، ومنو توجد عالقة 4.41ودال إحصائيا عند مستوى داللة )
 سارسون ومقياس دمحم حامد زىران الخاص بالمقياس المحك. 

 :الثانيةبالفرضية  النتائج المتعمقةعرض  -2
الثبات لدى  قدر مقبول من  عمى أنو يتوفر مقياس سارسون لقمق االمتحان عمى الثانيةتنص الفرضية 
  لمقاطعة عشعاشة لوالية مستغانم.تالميذ الثانوية 

وطريقة لحساب معامالت ثبات المقياس استخدم الطالب طريقة التجزئة النصفية ، طريقة ألفا لكرونباخ 
 التطبيق.إعادة 

 :: نتائج التجزئة النصفية2-1
بتقسيم الدرجات إلى نصفين، النصف األول يمثل الفقرات ذات األرقام الفردية، والنصف  الطالبقام 

الثاني يمثل الفقرات ذات األرقام الزوجية، وتم بعد ذلك استخراج معامالت االرتباط البسيط )بيرسون( 
 براون( مثمما ىو موضح في الجدول رقم -لة )سبيرمان بين درجات النصفين، ثم تصحيحيا بمعاد

(10) 
 : نتائج معامل الثبات باستخدام التجزئة النصفية10جدول رقم                 

 معامل الثبات بيرسون بين نصفي االختبار
 

معامل الثبات بعد التصحيح باستخدام معادلة 
 سبيرمان براون 

2.54 2.72 
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باستخدام طريقة التجزئة النصفية تم تسجيل معامل االرتباط بين نصفي و  10من خالل الجدول رقم    
وىذا ما يدل عمى  (4..4( وبعد تصحيحو بمعادلة سبيرمان براون ارتفع إلى )4.50المقياس بقيمة )

 وجود معامل ثبات مرتفع.
 :نتائج طريقة ألفا لكرونباخ 2-2

 أللفا كرونباخ لمقياس سارسون لقمق االمتحان، والجدول التالي يوضح ذلك:تم حساب معامل الثبات 
 (: نتائج معامل الثبات أللفاكرونباخ13جدول رقم )        

 معامل الثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات
38 2.92 

وجود ( وىذا ما يدل عمى 4.04خالل الجدول نالحظ أن قيمة معامل الثبات أللفا كرونباخ كانت )من 
 معامل الثبات مرتفع.

 نتائج طريقة إعادة التطبيق: 2-3
تائج المقياس في بيرسون بين نتائج المقياس في التطبيق األول ونحساب معامل االرتباط قام الطالب ب 

 .( يبين ذلك 10)  تمميذا والجدول رقم 04عمى عينة قدرىا  التطبيق الثاني
 ( يبين نتائج معامل االرتباط بين التطبيق وا عادة التطبيق10جدول رقم )       

 
 عدد أفراد العينة

 بين التطبيق  معامل االرتباط
عادة التطبيق  وا 

 الداللة اإلحصائية

 2.21دال عند  2.61** 42

     
 :الثالثةبالفرضية  المتعمقةعرض النتائج  -3

لمعينتين المستقمتين لمكشف عن الفروق في درجة قمق االمتحان حسب جراء اختبار )ت( إب قام الطالب
 يبين نتائج االختبار ( 15) متغير الجنس، الجدول رقم

 العدد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة )ت( درجة الحرية المعياري 

مستوى 
 الداللة

 00..1 .05.1 .4 ذكور
14. 0.5.4- 4.411 

 .15.5 .141.0 143 إناث
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 ( مع انحراف معياري بقيمة .05.1أن ىناك متوسط حسابي قدره )يتبين يتضح من خالل الجدول 
( مع انحراف .141.0(بالنسبة لمذكور، أما بالنسبة لإلناث فيناك متوسط حسابي قدره ) 00..1)

( عند درجة -0.5.4، بينما االختبار )ت( لمعينتين المستقمتين فيناك قيمة ).15.5معياري بقيمة 
(، وعميو توجد 4.45( وىي أصغر من مستوى الداللة )4.411( وداللة إحصائية بقيمة ).14حرية )

 .فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث 

 مناقشة نتائج الدراسة: :ثانيا
 مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى: 2-1     

ومن من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجات أفراد  الطالبئج التي توصل إلييا من خالل النتا
عينة البحث المتمثمة في تالميذ الثانوية لمقاطعة عشعاشة والية مستغانم عمى مقياس قمق االمتحان 

، ىذا ما يؤكد أن مقياس قمق االمتحان لدى 4.41والدرجة الكمية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
أن قيم معامالت االرتباط بين البعد ق اتساق داخمي مقبول، كما تؤكد النتائج التالميذ يتمتع فقراتو بصد

والتي تعتبر مؤشرا  4.41والدرجة الكمية لمقياس قمق االمتحان دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
وجود عالقة ارتباطية  نؤكد عمى لصدق المقياس في قياسو لظاىرة موضوع البحث، وىذا ما يجعمنا 

 .درجة الكمية لمقياس قمق االمتحانائيا بين كل بعد والدالة إحص
"ت" المحسوبة لمفروق بين متوسطات درجات ة أن قيم النتائج الموضحة في الجدول أيضا أكدت

(، دالة إحصائيا عند -15.44=) تالمجموعة العميا ودرجات المجموعة الدنيا في قمق االمتحان 
وىي أقل من  4.444تساوي ، ألن القيمة االحتمالية المرتبطة بقيمة " ت " 4.45مستوى الداللة 
، والتي تسمح بقبول فرض البحث القائم عمى وجود فروق جوىرية بين أفراد 4.45مستوى الداللة 

عاشة والية مستغانم، أي توجد فروق عينتي المجموعتين الدنيا والعميا لتالميذ الثانوية بمقاطعة عش
جوىرية بين درجات المجموعتين الطرفيتين، وعميو فإن مقياس قمق االمتحان يتمتع بدرجة مقبولة من 

 صدق المقارنة الطرفية، 
بالنسبة لمصدق المرتبط بالمحك ومن خالل نتائج معامل االرتباط بين عبارات المقياس لمدكتور 

بالمقياس الذي وضعو دمحم حامد زىران والذي اختاره الباحث كمحك، ومنو سارسون والعبارات الخاصة 
(، وىو دال إحصائيا عند 4.54يتحقق الصدق المرتبط بالمحك بحكم قيمة معامل االرتباط متوسط )

 .وعميو يتحقق الصدق المرتبط بالمحك 4.41مستوى الداللة 
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قمق االمتحان لدى عينة من تالميذ  التي تنص عمى أن مقياس األولىإذن تتحقق فرضية البحث  
 .يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق  الثانوية لمقاطعة عشعاشة والية مستغانم

 :الثانيةمناقشة الفرضية  2-2
 .الثبات  قدر مقبول من عمى أنو يتوفر مقياس سارسون لقمق االمتحان عمى الثانيةالفرضية تنص 

أن قيمة معامل الثبات لمقياس قمق االمتحان المعتمد في البحث تبين النتائج المدونة في الجدول 
( وبعد تصحيحو عن طريق معادلة 4.50الحالي والمقدرة بطريقة التجزئة النصفية حيث بمغت قيمتو )

وجود معامل ثبات مقبول وىذا ما يؤكد أن مقياس ( وىذا ما يدل عمى 4..4سبيرمان براون بمغت )
لثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية لدى تالميذ الثانوية لمقاطعة قمق االمتحان يتوفر عمى ا

 عشعاشة والية مستغانم.
لنتائج المدونة في الجدول رقم أن قيمة معامل الثبات لمقياس قمق االمتحان لدى التالميذ المعتمد تبين ا

وىي قيمة مقبولة  ،(4.04)في البحث الحالي والمقدرة بطريقة معادلة ألفا لكرونباخ حيث بمغت قيمتو 
ات ومؤشر يدل عمى ثبات المقياس وىذا ما يؤكد عمى أن مقياس قمق االمتحان يتوفر عمى الثب

 باستخدام طريقة ألفا لكرونباخ.
تم تسجيل بعد عرض النتائج المتعمقة بحساب معامل الثبات باستخدام طريقة التطبيق وا عادة التطبيق 

وىو مقبول ودال إحصائيا عند  (4.41)ألول والتطبيق الثاني بقيمة معامل االرتباط بين التطبيق ا
يتحقق الثبات باستخدام طريقة ( ومنو توجد عالقة ارتباطية طردية قوية وعميو 4.41مستوى الداللة )

 التطبيق وا عادة التطبيق
مقياس قمق  أن  عمى ينص يتحقق فرض البحث الذي من خالل حساب الثبات بثالث طرق مختمفة و 

لدى عينة من تالميذ ثانوية مقاطعة عشعاشة والية  قدر مقبول من الثبات االمتحان يتوفر عمى
 مستغانم
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 الثالثة:مناقشة الفرضية  2-3
من قيمة  أكبروضحة في الجدول التالي أن قيمة المتوسط الحسابي لإلناث كانت أكدت النتائج الم

المتوسط الحسابي لمذكور وقيمة االنحراف المعياري لمذكور كانت أكبر من قيمة االنحراف المعياري 
لإلناث، وعميو نجد أن اإلناث قمقا لالمتحان من الذكور ويرجع السبب إلى أن اإلناث أكثر تطمعا 

 .واىتماما من الذكور
دالة إحصائيا في درجة قمق االمتحان لدى إذن تتحقق الفرضية التي تنص عمى أنو توجد فروق    

 عينة من تالميذ الثانوية لمقاطعة عشعاشة والية مستغانم.

 خاتمة:
حاول الطالب في ىذه الدراسة التعرف عمى الخصائص السيكومترية لمقياس قمق االمتحان الذي       

من صالحية األداة  أعده سارسون من خالل حساب معامل الصدق والثبات بطرق مختمفة وبعد التأكد
 تم الكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث في قمق االمتحان.

تمميذ وتمميذة ، كما استخدم  1.4ولمتحقق من فرضيات الدراسة تم تطبيق المقياس عمى عينة قواميا   
 الطالب طريقة إعادة التطبيق.

االمتحان تعزى لمتغير وفي األخير توصل الطالب إلى وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى قمق 
 الجنس.

  
 :االقتراحات

إجراء دراسات مماثمة عمى عينات أكبر تشمل تالميذ من مختمف الوطن ليصبح مقياس سارسون  -1
 صالحا عمى البيئة الجزائرية ككل.

 إجراء دراسات مماثمة عمى مستويات دراسية أخرى مثل: ابتدائي، متوسط وجامعي. -0
 سارسون مع مقاييس أخرى تقيس قمق االمتحان. مقارنة نتائج المقياس -3
تصميم برامج إرشادية في ضوء النتائج المتحصل عمييا لتطبيق مقياس قمق االمتحان لمتخفيف  -0

 من حدة قمق االمتحان.
 محاولة بناء مقياس لقمق االمتحان خاص بالبيئة الجزائرية. -5
 



ةمتخا  

 

56 
 

 خاتمة:
حاول الطالب في هذه الدراسة التعرف عمى الخصائص السيكومترية لمقياس قمق االمتحان الذي       

أعده سارسون من خالل حساب معامل الصدق والثبات بطرق مختمفة وبعد التأكد من صالحية األداة 
 تم الكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث في قمق االمتحان.

، كما استخدم تمميذ وتمميذة  071ولمتحقق من فرضيات الدراسة تم تطبيق المقياس عمى عينة قوامها   
 الطالب طريقة إعادة التطبيق.

وفي األخير توصل الطالب إلى وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى قمق االمتحان تعزى لمتغير 
 الجنس.
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(، اتجاهات معاصرة في التقويم التربوي وبناء 1999أبو جاللة، صبحي حمدان ) -1

 االختبارات وبنود األسئمة. الكويت. مكتبة الفالح.

 (، عمم النفس التربوي، القاهرة، مكتبة األنجمو المصرية.1984أبو حطب، أمال صدق ) -2

"التقويم الّنفسي" المكتبة اإلنجمو  (1997أبو حطب، فؤاد وعثمان، سيد أحمد وصادق ) -3

 المصرية، الطبعة الرابعة، القاهرة.

 (، القياس والتقويم في العممية التدريسية: األردن: دار األمل.1993أحمد، عودة ) -4

أديب الخالدي: المرجع في الصحة الّنفسية، نظرة جديدة جامعة المنتصرية العراق، دار  -5

 .2009وائل لمنشر، عمان األردن، 

 (، قياس الشخصية، الكويت، دار الكتاب الحديث.2000ألنصاري، دمحم )ا -6

دافيدوف، ترجمة السيد طواب ونجيب حزامر، مدخل إلى عمم الّنفس، الّدار الدولية  -7

 .1988لمنشر والتوزيع، 

الدكتور طه عبد العظيم حسين، االرشاد النفسي لألطفال العاديين وذوي االحتياجات  -8

 الجديدة، مصر د ط.الخاصة، دار الجامعة 

رشاد عبد العزيز موسى، أساسيات الصحة النفسية والصالح النفسي، مؤسسة المختار  -9

 .2001، سنة 1لمنشر والتوزيع، القاهرة مصر، ط 

 (، القياس النفسي. الكويت. مكتبة الفالح.1998سعد عبد الرحمان ) -10
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ة، بدون طبعة، ( "قياس الشخصية" دار المعرفة الجامعي1994شحاتة، دمحم ربيع )  -11

 االسكندرية.

 (: مبادئ القياس والتقويم في التربية، عمان، دار الثقافة.1999الظاهر زكريا دمحم ) -12

، 2عبد هللا الطراولة، مبادئ التوجيه واإلرشاد الّنفسي، عالم الكتب، القاهرة، ط  -13

2007. 

رة، دار (، القياس والتقويم التربوي والنفسي، القاه2000عالم صالح الدين محمود ) -14

 الفكر العربي.

(، القياس والتقويم التربوي والنفسي، القاهرة: دار 2000عالم، صالح الّدين محمود ) -15

 الفكر العربي.

( الصحة النفسية لمعاديين وذوي االحتياجات 2010كامل الشريني منصور، ) -16

 .1الخاصة، دار العمم واإليمان لمنشر والتوزيع، دسوق، ط 

(، القياس والتقويم النفسي والتربوي، الكويت: 1995بر )الكناني ممدوح وعيسى جا -17

 مكتبة الفالح.

(: ضغوط مهنة التدريس مقارنة بضغوط 1998عبد العزيز الشافعي )دمحم  الدسوقي  -18

المهن األخرى وفي عالقتها بالمعتقدات التربوية لممعممين، المجمة التربوية تصدر عن 

 .201 -187، ص (48)، 12مجمس النشر العممي. جامعة الكويت: المجمد:

لمشكالت الّدراسية، مكتبة دمحم حامد الزهران، اإلرشاد النفسي المصغر لمتعامل مع ا -19

 ، القاهرة.1عالم الكتب، ط
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(، أساسيات القياس النفسي وتصميم أدواته. الجزائر: دار 2012معمرية، بشير ) -20

 الخمدونية.

العالقة بين قمق االمتحان والتحصيل الّدراسي، دار الفكر ، 1989مها دمحم العجمي، -21

 .لمطباعة والنشر، القاهرة،

 :مذكرات

دة، القياس والتقويم في العممية التدريسية، األردن: دار األمل لمنشر أحمد سميمان عو  -1

 (.1998والتوزيع )

(، قمق االمتحان وعالقته بالفشل 2017بن قناب فاطمة الزهرة ) -بن قدادرة أمينة -2

 -10الّدراسي عند التالميذ المصابين بمرض الّربو. دراسة عيادية ألربع حاالت من فئة 

 .نمسنة، جامعة مستغا 11

رحال حمزة: األفكار الالعقالنية وعالقتها بقمق االمتحان والدافعية لإلنجاز لدى طمبة  -3

 دراسة ميدانية والية المسيمة. -السنة الثالثة ثانوي 

دمحم ثابت: أثر تفاعل كل من الّطموح األكاديمي وقمق االمتحان عمى التحصيل  -4

دراسة ميدانية عمى تالميذ السنة الثالثة ثانوي الشهيد جميمي السعدي،  -الّدراسي

مذكرة مكممة لنيل شهادة الماستر في عموم التربية تخصص عمم  -ببوشقرون والية بسكرة

 .2015 -2014النفس المدرسي 

مروان عبد المجيد ابراهيم: األسس العممية والطرق االحصائية لالختبارات والقياس في  -5

 التربية الرياضية، عمان، دار الفكر لمطباعة والنشر.
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(، قمق االمتحان وعالقته بالدافعية لمتعمم لدى تالميذ الرابعة 2017نورية خالفي ) -6

 .-مستغانم -دراسة ميدانية بأربع متوسطات ببمدية سيدي لخضر -متوسط



 قائمة المالحق

 

 ك
 

 قائمة المالحق:

 رقم الملحق عنوان الملحق رقم الصفحة

 1 طلب تسهيل مهمة 44

44 
الصورة األولى لمقياس سارسون لقلق االمتحان قبل 

 التعديل
2 

46 
الصورة الثانية لمقياس سارسون لقلق االمتحان بعد 

 التعديل
3 

 4 طلب تحكيم استمارة 46
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 ( فمرة لبل تعدٌل الفمرات.38(: الصورة األولى للممٌاس ب)1) ملحك رلمال

 العبارة م
أوافك 
 بشدة

 أوافك
ال 

 أوافك

ال 
أوافك 
 بشدة

1 
أشعر بالضٌك عند كل سؤال ٌطرحه المعلم علً 

 لٌتأكد من استفادتً وتعلمً للدرس.
    

2 
أشعر بالملك حول ما إذا كنت سأرفع من صفً 

 الصف الذي ٌلٌه فً نهاٌة العام. الحالً إلى
    

3 
أشعر بالتوتر إذا ما طلب منً المعلم الولوف 

 والمراءة بصوت مرتفع.
    

4 
عندما ٌطلب منً المعلم حل بعض المسائل على 
اللوح فأنً أتمنى بٌنً وبٌن نفسً أن ٌطلب ذلن 

 من غٌري ولٌس منً.
    

     أثناء نومً أحلم كثٌرا باالمتحانات. 5

6 
تزداد دلات للبً عندما ٌمترب موعد 

 االمتحانات.
    

7 
أشعر بالملك الشدٌد عند استعدادي للنوم نتٌجة 
 تفكٌري بما سٌكون علٌه أدائً فً االمتحان غدا.

    

8 
ترتجف ٌدي التً أكتب بها عندما ٌطلب منً 
 المعلم الكتابة على اللوح أمام طالب صفً.

    

9 
التراب موعد االمتحان بدرجة أشعر بالتوتر عند 

 أكثر من زمالئً.
    

11 
عندما أكون فً البٌت وأفكر فً دروس الغد 
أشعربالخوف من أننً سوف أعطً إجابات 

 خاطئة
    

11 
إذا تغٌبت عن المدرسة نتٌجة مرض أشعر بأن 
أدائً للواجبات المدرسٌة سوف ٌكون ألل درجة 

 من الطالب اآلخرٌن.
    

12 
أفكر بدروس الٌوم التالً أشعر بالملك بأن عندما 

 أدائً فً بعض الدروس سوف ال ٌكون ممبوال.
    

13 
أشعر بالغثٌان واالرتجاف أو الدوار عندما ٌسأل 
المعلم سؤاال بهدف تحدٌد مدى ما تعلمت من 

 الدرس.
    

14 
أشعر باالرتبان والتوتر إذا وجه المعلم إلً 

 خاطئة.سؤاال وأجبت علٌه إجابة 
    

     أشعر بخوف من كل مولف فٌه امتحان. 15

     أشعر بضٌك شدٌد لبل دخولً االمتحان. 16

17 
بعد االنتهاء من االمتحان أشعر بالتوتر حول 

 أدائً فً هذا االمتحان.
    

    أشعر أحٌانا أن أدائً فً االمتحان الذي لدمته  18
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 كان سٌئا مهما كنت لد درست وتحضرت له.

19 
أشعر أن ٌدي التً أكتب بها أثناء االمتحان 

 .ترتجف بعض الشًء
    

21 
أخاف من الفشل فً أدائً إذا ما علمت أن المعلم 

 سٌعطٌنا امتحانا.
    

21 
أشعر أننً أنسى فً االمتحان كثٌرا من 
 المعلومات التً كنت أتذكرها لبل بدئه.

    

22 
االمتحان بهذه أتمنى لو أننً ال أشعر بضٌك من 

 الدرجة.
    

23 
أشعر بالملك إذا أخبرنً المعلم أنه ٌرٌد أن 

 ٌعطٌنا امتحانا.
    

24 
أشعر بأن أدائً سوف ٌكون سٌئا أثاء اإلجابة 

 على االمتحان.
    

25 
أخاف أحٌانا عندما أكون فً طرٌمً إلى 
 المدرسة أن ٌعطٌنا المعلم امتحانا فجائٌا.

    

     شدٌد لبل وأثناء االمتحان.أشعر بصداع  26

27 
خوفً من الرسوب ٌعٌك أدائً وتمدمً فً 

 االمتحان.
    

28 
أشعر بالملك أثناء إعالن المعلم كم تبمى من 

 الولت النتهاء االمتحان.
    

29 
أشعر بالخوف أثناء انتظار توزٌع أوراق أسئلة 

 االمتحان.
    

31 
ٌكفً الولت  أشعر بالملك أثناء االمتحان بأن ال

 لإلجابة.
    

31 
أشعر بالملك أثناء االنتظار بدخول لاعة 

 االمتحان.
    

32 
أشعر بالخوف من المدرسة ألنها تذكرنً 

 باالمتحانات.
    

33 
أشعر بعدم االرتٌاح أثناء تحدث الطالب فً 

 الساحة عن امتحان لادم.
    

34 
ٌزداد إفراز العرق فً ٌدي أو وجهً أثناء 

 االمتحان.
    

35 
أشعر بالتوتر واالرتبان أثناء استعدادي المتحان 

 ٌومً.
    

36 
غالبا ما أشعر بالملك أثناء استعدادي لالمتحان 

 لبل موعده بٌوم.
    

37 
أشعر دائما بالتوتر واالرتبان عند استعدادي 

 لالمتحان النهائً.
    

38 
عن أشعر بالملك عند استمتاعً للمعلم وهو ٌعلن 

 مواعٌد االمتحانات المادمة.
    

 (: الصورة الثانٌة للممٌاس  بعد التعدٌل .2) ملحك رلمال        
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 العبارة م
أوافك 
 بشدة

 أوافك
ال 

 أوافك

ال 
أوافك 
 بشدة

1 
أشعر بالضٌك عند كل سؤال ٌطرحه األستاذ 

 علً لٌتأكد من استفادتً وتعلمً للدرس.
    

2 
إذا كنت سأنتمل إلى أشعر بالملك حول ما 

 الدراسة الموالٌة الحالً فً نهاٌة العام.
    

3 
أشعر بالتوتر إذا ما طلب منً األستاذ الولوف 

 والمراءة بصوت مرتفع.
    

4 
عندما ٌطلب منً األستاذ حل بعض المسائل 
على السبورة فأنً أتمنى بٌنً وبٌن نفسً أن 

 ٌطلب ذلن من غٌري ولٌس منً.
    

     نومً أحلم كثٌرا باالمتحانات.أثناء  5

6 
تزداد دلات للبً عندما ٌمترب موعد 

 االمتحانات.
    

7 
أشعر بالملك الشدٌد عند استعدادي للنوم نتٌجة 
 تفكٌري بما سٌكون علٌه أدائً فً االمتحان غدا.

    

8 
ترتجف ٌدي التً أكتب بها عندما ٌطلب منً 

زمالئً فً األستاذ الكتابة على السبورة أمام 
 المسم.

    

9 
أشعر بالتوتر عند التراب موعد االمتحان بدرجة 

 أكثر من زمالئً التالمٌذ.
    

11 
عندما أكون فً البٌت وأفكر فً دروس الغد 
أشعربالخوف من أننً سوف أعطً إجابات 

 خاطئة
    

11 
إذا تغٌبت عن الثانوٌة نتٌجة مرض أشعر بأن 

سوف ٌكون ألل درجة أدائً للواجبات المدرسٌة 
 من التالمٌذ اآلخرٌن.

    

12 
عندما أفكر بدروس الٌوم التالً أشعر بالملك بأن 
 أدائً فً بعض الدروس سوف ال ٌكون ممبوال.

    

13 
أشعر بالغثٌان واالرتجاف أو الدوار عندما ٌسأل 

سؤاال بهدف تحدٌد مدى ما تعلمت من  األستاذ
 الدرس.

    

14 
إلً األستاذ أشعر باالرتبان والتوتر إذا وجه 

 سؤاال وأجبت علٌه إجابة خاطئة.
    

     أشعر بخوف من كل مولف فٌه امتحان. 15

     أشعر بضٌك شدٌد لبل دخولً االمتحان. 16

17 
بعد االنتهاء من االمتحان أشعر بالتوتر حول 

 أدائً فً هذا االمتحان.
    

    أدائً فً االمتحان الذي لدمته أشعر أحٌانا أن  18
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 كان سٌئا مهما كنت لد درست وتحضرت له.

19 
أشعر أن ٌدي التً أكتب بها أثناء االمتحان 

 .ترتجف بعض الشًء
    

21 
أخاف من الفشل فً أدائً إذا ما علمت أن 

 سٌعطٌنا امتحانا.األستاذ 
    

21 
أشعر أننً أنسى فً االمتحان كثٌرا من 

 التً كنت أتذكرها لبل بدئه. المعلومات
    

22 
أتمنى لو أننً ال أشعر بضٌك من االمتحان بهذه 

 الدرجة.
    

23 
أنه ٌرٌد أن األستاذ أشعر بالملك إذا أخبرنً 

 ٌعطٌنا امتحانا.
    

24 
أشعر بأن أدائً سوف ٌكون سٌئا أثاء اإلجابة 

 على االمتحان.
    

25 
 الثانوٌةأخاف أحٌانا عندما أكون فً طرٌمً إلى 

 فجائٌا. األستاذ فرضا أن ٌعطٌنا
    

     أشعر بصداع شدٌد لبل وأثناء االمتحان. 26

27 
خوفً من الرسوب ٌعٌك أدائً وتمدمً فً 

 االمتحان.
    

28 
كم تبمى من األستاذ أشعر بالملك أثناء إعالن 

 الولت النتهاء االمتحان.
    

29 
أشعر بالخوف أثناء انتظار توزٌع أوراق أسئلة 

 االمتحان.
    

31 
أشعر بالملك أثناء االمتحان بأن ال ٌكفً الولت 

 لإلجابة.
    

31 
أشعر بالملك أثناء االنتظار بدخول لاعة 

 االمتحان.
    

32 
ألنها تذكرنً  الدراسةأشعر بالخوف من 

 باالمتحانات.
    

33 
فً  التالمٌذ أشعر بعدم االرتٌاح أثناء تحدث 

 الساحة عن امتحان لادم.
    

34 
ٌزداد إفراز العرق فً ٌدي أو وجهً أثناء 

 االمتحان.
    

35 
لٌوم أشعر بالتوتر واالرتبان أثناء استعدادي 

 االمتحان.
    

36 
غالبا ما أشعر بالملك أثناء استعدادي لالمتحان 

 لبل موعده بٌوم.
    

37 
أشعر دائما بالتوتر واالرتبان عند استعدادي 

 المتحان نهاٌة السنة.
    

38 
وهو ٌعلن  لألستاذأشعر بالملك عند استمتاعً 

 مواعٌد االمتحانات المادمة. عن
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 : طلب تحكٌم استمارة3الملحك رلم 

الكمٌة والكٌفٌة فً إطار التحضٌر لنٌل شهادة الماستر فً  علم النفس تخصص تحلٌل المعطٌات 

ٌسرنً سادة األساتذة أن أضع بٌن أٌدٌكم هذه اإلستمارة للتحكٌم، وذلن بإبداء آرائكم حول الصٌاغة 

اللغوٌة للعبارات التً تتضمنها، وكذا مدى مالئمتها مع البٌئة الجزائرٌة والمحاور التً تنتمً إلٌها، 

 إضافة إلى مدى مالئمة محتوى التعلٌمة.

 ........     الرتبة............   التخصص..........اسم ولمب المحكم

 الكلٌة ( -اسم وعنوان مؤسسة العمل ) الجامعة

         

 مع تمبل منً فائك الشكر والتمدٌر على تعاونكم الصادق.                                 
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طلب تسهٌل مهمة: 5ملحك رلم   

النفس، نتمدم إلى سٌادتكم المحترمة بهذا الطلب المتمثل فً تسهٌل مهمة نحن رئٌس شعبة علم نحن 

طلبة السنة الثانٌة ماستر تخصص علم النفس تحلٌل المعطٌات الكمٌة اآلتٌة أسمائهم، للمٌام بالبحث 

المٌدانً المرتبط بمذكرة التخرج  المعنونة ب الخصائص السٌكومترٌة لممٌاس سارسون لملك 

مٌذ الثانوٌة بمماطعة عشعاشة والٌة مستغانم ب ) المكان ( عشعاشة من االمتحان لدى تال

18/13/2118إلى  18/12/2118  

 

 

 

دمحم زٌانً                                       األستاذ المؤطر: بلكرد دمحملطالب ا  

                                                          

 

رئٌس شعبة علم النفس                                               :لمؤسسة المستمبلةا  

 ثانوٌة حمدي شرٌف عبد المادر                                   عمار المٌلود

  

 

 

 

 

 

 


