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قلق االختبار وعالقته باألداء األكادیمي وبعض المتغیرات الدیموجرافیة لدى 
  )سلطنة عمان(طالب كلیة التربیة بنزوى

  
مصطفى حفیضه سلیمان. د  محمد عبد الوهاب حمزة طارق. د  

أستاذ علم النفس المساعد بكلیة 
  اآلداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي

 - المدرس بقسم علم النفس التربوي
جامعة الفیوم -كلیة التربیة  

  
) ٧٥العدد (بمجلة علم النفس الصادرة عن الهیئة العامة للكتاب –بحث منشور 

  )السنة العشرون( ٢٠٠٧بر سبتم –أغسطس  -یولیو
  :ملخص البحث باللغة العربیة

  
شـــكل العالقـــة بـــین قلـــق االختبـــار والمعـــدل هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تحدیـــد     

التراكمــي كمؤشــر لــألداء األكــادیمي لــدى طــالب كلیــة التربیــة بنــزوى، وتحدیــد مــا إذا 
، والتخصـص الدراسـیة لسـنةكانت هناك فروق دالـة فـي قلـق االختبـار یمكـن عزوهـا ل
حاولت الدراسـة تحدیـد كما . الدراسي، والمستوى االجتماعي االقتصادي ألفراد العینة

مـــا إذاكانـــت العالقـــة بـــین الســـنة الدراســـیة، وقلـــق االختبـــار یمكـــن أن تتوقـــف علــــى 
طالبا مـن طـالب كلیـة " ١٩٤"تكونت عینة الدراسة من  . التخصص الدراسي أم ال 

علمیـــة واألدبیـــة مـــن الفـــرق الدراســـیة الثانیـــة، والثالثـــة، التربیـــة بنـــزوى مـــن األقســـام ال
صــمم الباحثــان مقیاســا لقلــق االختبــار یتكــون فــي صــورته ولجمــع البیانــات . والرابعـة 

مفـردة ، كمـا طبقـت اسـتمارة المسـتوى االجتمـاعي االقتصـادي مـن " ٤٠"النهائیة من 
خـــالل تطبیـــق وقـــد جمعـــت البیانـــات مـــن ). ١٩٨٧(محمـــود الســـید أبـــو النیـــلإعـــداد 

وقــــد . المقیــــاس واســــتمارة المســــتوى االقتصــــادي االجتمــــاعي فــــي جلســــات جماعیــــة 
: اســتخدم الباحثــان عــدة أســالیب إحصــائیة للتحقــق مــن مــدى صــحة فــروض الدراســة
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للعینـــات المســـتقلة، تحلیـــل التبـــاین فـــي اتجـــاه واحـــد، تحلیـــل التبـــاین فـــي " ت"اختبـــار
 . رسوناتجاهین، ومعامل االرتباط المستقیم لبی

وجــود عالقــات ارتبــاط ســالبة دالــة عنــد مســتوى  :وقــد توصــلت الدراســة للنتــائج التالیــة
كمـا وجـدت فـروق دالـة . بین المعدل التراكمي، وقلق االختبار بأبعـاده األربعـة 0.01

ة الثانیــة والرابعــة فــي قلــق االختبــار فــي اتجــاه الفرقــة الثانیــة وذلــك بــین طــالب الفرقــ
الختبــــار، كمــــا كانــــت الفــــروق بــــین التخصصــــات العلمیــــة علــــى جمیــــع أبعــــاد قلــــق ا

وذلــك علــى جمیــع  واألدبیــة فــي قلــق االختبــار دالــة فــي اتجــاه التخصصــات العلمیــة 
كمــا لــم توجــد فــروق فــي قلــق االختبــار یمكــن عزوهــا الخــتالف . أبعــاد قلــق االختبــار

عـل بـین وأخیـرا لـم یوجـد تـأثیر دال للتفا. مجموعات المستوى االقتصادي االجتماعي
الســنة الدراســیة والتخصــص فــي تحدیــد الفــروق بــین المجموعــات فــي قلــق االختبــار 

بتوصــیات ت المضــامین التربویــة لهــذه النتــائج فــي الجــزء المتعلــق شــوقــد نوق.وأبعــاده
   .الدراسة


