العالقة بين نمط الشخصية وقلق االختبار
وأثرهما في التحصيل الدراسي لدى عينة
من طلبة جامعة إربد األهلية
نشأت محمود أبو حسونة
قسم علم النفس اإلرشادي والتربية الخاصة
جامعة إربد األهلية  -األردن
nabuhassouneh@yahoo.com

سمير فؤاد عيلبوني
قسم علم النفس اإلرشادي والتربية الخاصة
جامعة إربد األهلية  -األردن
sameerailabouni61@yahoo.com
Received: 9 Jun. 2014
Revised: 1 Nov. 2014, Accepted: 22 Nov. 2014
Published online: 1 Apr. 2015

International Journal of Research in Education and Psychology
ISSN 2210-1780

)Int. J. Res. Intel. Psy. 3, No. 1, (Apr. 2015

العالقة بين نمط الشخصية وقلق االختبار
وأثرهما في التحصيل الدراسي لدى عينة
من طلبة جامعة إربد األهلية
�سمري ف�ؤاد عيلبوين

ن�ش�أت حممود �أبو ح�سونة

(**)

(*)

ق�سم علم النف�س الإر�شادي والرتبية اخلا�صة
جامعة �إربد الأهلية  -الأردن

ق�سم علم النف�س الإر�شادي والرتبية اخلا�صة
جامعة �إربد الأهلية  -الأردن

امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستك�شاف العالقة بني منط ال�شخ�صية وقلق االختبار و�أثرهما يف التح�صيل الدرا�سي،
وكذلك درا�سة �أثر كل من املتغريات الآتية( :اجلن�س ،والكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي ،واملعدل الرتاكمي) يف
م�ستوى قلق االختبار ومنط ال�شخ�صية لدى طلبة جامعة �إربد الأهلية .وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()512
طالب ًا وطالبة من طلبة الكليات العلمية والأدبية .وا�ستخدم يف هذه الدرا�سة لقيا�س قلق االختبار مقيا�س
فرايدمان وبندا�س ( ،)Friedman & Bendas, 1997وقائمة �آيزنك لقيا�س منط ال�شخ�صية (E.P.I) (Eysenck
� .)personality Inventory,1974أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن منط ال�شخ�صية (انب�ساطي  -منفعل) كان
الأعلى بني الأمناط الأخرى لأفراد الدرا�سة ،وبن�سبة مئوية بلغت ( ،)%40.82يليه منط ال�شخ�صية (انطوائي
 منفعل) ،وبن�سبة مئوية بلغت (� ،)%35.35أما منط ال�شخ�صية (انب�ساطي  -متزن) فقد جاء يف املرتبةالثالثة ،وبن�سبة مئوية بلغت ( ،)%12.70ويف املرتبة الأخرية جاء منط ال�شخ�صية (انطوائي – متزن)
وبن�سبة مئوية ( .)%11.13كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن �أفراد عينة الدرا�سة ممن لديهم قلق متو�سط كانت هي
الأعلى وبن�سبة مئوية ( ،)%61.91يليه القلق املنخف�ض بن�سبة مئوية بلغت (� ،)%20.70أما القلق املرتفع فقد
بلغت ن�سبته املئوية ( .)%17.39و�أو�ضحت النتائج وجود عالقة ارتباطية �إيجابية دالة �إح�صائي ًا بني تقديرات
�أفراد العينة على منطي ال�شخ�صية (انب�ساطي منفعل ،وانطوائي منفعل) وم�ستويات قلق االختبار ،بينما مل
تكن هناك عالقة دالة بني تقديرات �أفراد العينة على منطي ال�شخ�صية (انب�ساطي متزن ،و�أنطوائي متزن)
وم�ستويات قلق االختبار .و�أ�شارت النتائج �إىل وجود قدرة تنب�ؤية لأثر �أمناط الطلبة ال�شخ�صية (انب�ساطي-
متزن ،وانطوائي  -متزن) يف حت�صيلهم الدرا�سي ،كما �أن هناك قدرة تنب�ؤية لأثر م�ستوى قلق االختبار (قلق
متو�سط) يف حت�صيلهم الدرا�سي وفق معدالتهم الرتاكمية .و�أخري ًا �أو�ضحت النتائج عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف م�ستوى قلق االختبار تعزى ملتغري (اجلن�س) ،بينما �أظهرت النتائج وجود فروق يف م�ستوى
قلق االختبار تعزى �إىل املتغريات الآتية( :الكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي ،واملعدل الرتاكمي) ،ول�صالح الكليات
العلمية ،وطلبة ال�سنة الأوىل ،واملعدل الرتاكمي (�أقل من  )68على التوايل.
الكلمات املفتاحية :منط ال�شخ�صية ،قلق االختبار ،التح�صيل الدرا�سي.
(*)�أ�ستاذ م�شارك  -كلية العلوم الرتبوية  -جامعة �إربد الأهلية.
(**)�أ�ستاذ م�ساعد  -كلية العلوم الرتبوية  -جامعة �إربد الأهلية.
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Abstract
This study aimed at exploring the relationship between personality type and test
anxiety and the effect of both on achievement as well as the study of each of the
following variables: (sex, college, study year, and accumulative average) on test
anxiety and personality type for Irbid National University students. The sample
included (512) male and female students selected from Humanities and Science
colleges. The study used (Friedman & Bendas, 1997) scale to measure test anxiety. As
for personality type (Eysenck Personality Inventory, 1974) (EPI) list was used. The
findings of the study indicated that the type of personality (extrovert – unstable) was
the highest among the other types with a percentage of (40,82%), followed by the type
of personality (introvert – unstable) (35,35%), Meanwhile, the type of Personality
(extrovert– stable) became third (12,70%). Finally the type of personality (introvert –
stable) came last (11.13%) .The findings of the study also indicated that the percentage
of the sample of the study who had a moderate anxiety was the highest (61,91%),
followed by low anxiety with a percentage of (20,70%), but the percentage of the
high anxiety was (17,39%). The findings showed a significant positive relationship
(0.05= α) between the type of personality (extrovert – unstable, introvert – unstable)
and the levels of test anxiety, while no significant relationship between the type of
personality (extrovert– stable, introvert – stable), and levels of test anxiety was found.
The findings also Pointed to the ability to foretell the effect of students personality
types (extrovert – stable, introvert – stable) on their achievement. There is also an
ability a foretell the effect of test anxiety (moderate anxiety) on students achievement.
Finally the findings of the study indicated that there were no significant differences of
the level of test anxiety due to sex, but significant differences between the level of the
test anxiety was due to: (college, year of the student, accumulative average) in favor
of (scientific colleges, first year students, accumulative average (less than 68) were
found respectively.
Keywords: Personality type, Test anxiety, Academic achievement
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مقدمة:
تعد اجلامعات من �أهم املقومات احل�ضارية،
نظر ًا للدور الذي توليه لتطور املجتمع وتقدمه؛
فهي القناة الرئي�سة لإنتاج الكوادر امل�ؤهلة علمي ًا
وعملي ًا لتحقيق االزدهار االقت�صادي والتطور
احل�ضاري والتكنولوجي .وت�ضم اجلامعات بني
جنباتها �شريحة من ال�شباب ،وهي من �أهم �شرائح
املجتمع ،وفئة عمرية متثل نهاية مرحلة املراهقة
التي تت�سم بتغريات �سريعة يف جوانب ال�شخ�صية،
والتي من املمكن �أن ت�سبب للطلبة ا�ضطرابات
�سلوكية �إن مل يتوافر لهم االهتمام الرتبوي الذي
يكفل حتقيق توافقهم النف�سي.
يحتل مفهوم ال�شخ�صية مكانة مهمة يف
الدرا�سات الرتبوية والنف�سية احلديثة ،وقد �أثار
الباحثون جد ًال وا�سع ًا حول مو�ضوع الأمناط
وال�سمات الأ�سا�سية التي تتكون منها ال�شخ�صية،
�إال �أن هناك اتفاق ًا بني معظمهم على �أن
بعد (االنب�ساط–االنطواء) (–Extraversion
 )introversionوبعد (االتزان–االنفعال) (– Stable
 )unstableهما من �أهم �أبعاد ال�شخ�صية ومكوناتها،
وغالب ًا ما ي�ستخدم هذان البعدان يف الدرا�سات
التي حتاول و�صف ال�شخ�صية الإن�سانية وحتليلها
(�أبو ح�سونة.)1988 ،
وي�شري كل من كالرك ووات�سون وماينيكا (Clark,
� )Watson & Mineka, 1994إىل �أن هذين البعدين
(االنب�ساط – االنطواء) و(االتزان – االنفعال)
http://journals.uob.edu.bh
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يتحددان �إىل درجة كبرية بالعوامل الوراثية،
وتبني �أنهما يرتبطان برتكيبات ف�سيولوجية� ،إال
�أن هناك من �أ�شار �إىل �أن ال�شخ�صية تتحدد
بالوراثة والبيئة من خالل التفاعل الوظيفي �أو
التنظيم الثابت والدائم لأربعة جماالت رئي�سة
تنتظم فيها تلك الأمناط ،وهي :املجال املعريف
( ،)Cognitive domainوي�شري �إىل الذكاء ،واملجال
النزوعي ( ،)conative domainوي�شري �إىل اخللق
والإرادة ،واملجال الوجداين (،)Affective domain
وي�شري �إىل االنفعاالت وامل�شاعر ،واملجال البدين
( ،)Physique domainوي�شري �إىل �شكل اجل�سم
واملرياث الع�صبي والغدي (.)Eysenck, 1990
وعلى الرغم من �أن �أيزنك ال ينكر �أهمية عوامل
�أخرى تتكون منها ال�شخ�صية �إىل جانب بعدي
(االنب�ساط – االنطواء) ،و(االتزان – االنفعال)،
�إال �أنه يعتقد ب�أن هذين البعدين ي�سهمان يف و�صف
ال�شخ�صية �إ�سهام ًا يفوق �إ�سهام �أية عوامل �أخرى،
وعليه ميكن حتديد �أبعاد ال�شخ�صية تبع ًا لنظرية
�أيزنك ببعدين �أ�سا�سني هما :بعد االنب�ساط مقابل
االنطواء ( ،)Extraversion vs. introversionوبعد
االتزان مقابل االنفعال (،)Stable vs. unstable
ويرى �أيزنك �أن لكل فرد مكان ًا على بعد (االنب�ساط
– االنطواء) ،وبعد (االتزان – االنفعال) ،و�أن كل
النقاط على هذين البعدين هي �أماكن حمتملة،
وميكن لأي فرد �إ�شغال �أي منها ،ويف معظم
احلاالت تتجمع غالبية الأفراد عند نقطة الو�سط
(.)Liebert & Spiegler, 1982

)Int. J. Res. Edu. Psy. 3, No. 1 (Apr. 2015

و�أ�شار دوندار ويابي�سي وتوبكا
� )& Topca, 2008إىل �أن الأفراد الذين تت�سم
�شخ�صياتهم بالتوافق العام ،غالب ًا ما يكون م�ستوى
قلق االختبار لديهم منخف�ض ًا ،و�أيدهم يف ذلك
�سوانبريغ ومارتنز ()Swanberg & Martins, 2010
اللذان قاال� :إن �سمة الع�صبية ،و�سمة االنفعال،
كان لهما �أثر مبا�شر وغري مبا�شر يف قلق االختبار.
ور�أى كل من �شن وزهانغ ()Chen & Zhang, 2011
�أن منط ال�شخ�صية يعد متنبئ ًا قوي ًا مب�ستوى قلق
االختبار والتح�صيل الدرا�سي.
وقد �شهدت الأعوام الثالثون الأخرية ن�شاط ًا
ملحوظ ًا يف جمال قلق االختبار؛ لأنه ي�شكل عقبة
�أمام كثري من الطلبة يف املدار�س واجلامعات،
وينتج عنه اخلوف ،وال�ضيق ،والتوتر ،وال�ضغط
النف�سي ،وغريها العديد من �أعرا�ض اال�ضطرابات
النف�سية ( .)Rafiq, Ghazal & Farooqi, 2007فقد
�أ�شار كل من كا�سيدي وجون�سون (& Cassady
� )Johnson 2002إىل �أن قلق االختبار ُيحدث �أثر ًا
�سلبي ًا يف الأداء الأكادميي للطلبة .وذهب كوهني
(� )Cohen, 2004إىل �أبعد من ذلك �إذ ادعى �أن
قلق الأداء (وخا�صة قلق االختبار) قد ي�ؤثر ب�شكل
�سلبي يف الأفراد يف كل جمال من جماالت احلياة،
وخا�صة عندما يتوجب عليهم يف املراحل العمرية
املختلفة اخل�ضوع لتقييم قدراتهم و�إمكاناتهم
و�إجنازاتهم .و�أ�شار همربي (� )Hembree, 1998إىل
�أن قلق االختبار يرتبط ب�شكل �سلبي ب�أداء الطلبة،
لذلك نزع الطلبة ذوو القلق املرتفع للح�صول على
عالمات �أقل يف االختبار من الطلبة ذوي القلق
املتدين .ومت ت�أكيد هذه النتيجة بنتائج درا�سة
�إميان وفاروقي ( ،)Eman & Farooqi, 2005اللذين
�أو�ضحا �أن هناك عالقة �سالبة بني قلق االختبار
و�أداء الطلبة.
وهناك العديد من النظريات التي حاولت
تف�سري قلق االختبار ،فقد �أ�شار �أ�صحاب االجتاه
الإن�ساين �إىل �أن القلق ينتج عن �شيء خميف يهدد
مفهوم الذات ،ويعيق �إ�شباع احلاجات النف�سية
الأ�سا�سية للفرد مثل حاجته �إىل ال�شعور بالأمن
(Dundar, yapici
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واحلب والتقدير والإجناز (الداهري.)2005 ،
�أما االجتاه ال�سلوكي فقد �أ�شار �إىل �أن القلق �سلوك
متعلم من البيئة التي يعي�ش يف و�سطها الفرد حتت
�شروط التدعيم الإيجابي والتدعيم ال�سلبي ،ويكون
ذلك عن طريق التعلم اخلاطئ عن طريق الإ�شراط
الكال�سيكي (علي و�شربت.)2004 ،
ومن وجهة نظر معرفية ف�إن القلق يعد جمموعة
من اخلربات التي م َر بها الفرد ،والتي ت�شعره
بعجز ي�سبب اختالل توازنه ،مما يرتتب عليه
نق�ص يف تراكيبه املعرفية املمثلة للخربات التي
من �ش�أنها التقليل من هذا ال�شعور ،مما ي�شعره
ب�أنه دائم ًا يف حالة منائية ال ت�سمح له بتطوير �أبنية
مرتبطة باخلربات املهمة (عثمان .)2006 ،ولعل
النظرية الأكرث انت�شار ًا يف الوقت احلا�ضر هي
نظرية �سبايلبريغر وفاغ (Spielberger & Vagg,
 )1995التي عملت على الإفادة من �سائر النظريات
التي �سبقتها ،وميزت بني قلق احلالة وقلق ال�سمة،
فقلق االختبار يتعلق بقلق احلالة ،الذي ي�شري �إىل
القلق بو�صفه حالة انفعالية طارئة �أو م�ؤقتة لدى
الفرد تختلف من حيث ال�شدة ،وتتذبذب من وقت
لآخر تبع ًا للظروف التي ينظر �إليها الفرد على �أنها
مهددة له ،بغ�ض النظر عن اخلطر احلقيقي �أو
املو�ضوعي� ،أما قلق ال�سمة فخا�صية ثابتة ن�سبي ًا
لل�شخ�صية الب�شرية ،ولكن يتفاوت الأفراد يف
درجة امتالكهم لها ،مما يعك�س فروق ًا فردية عند
اال�ستجابة للمواقف ال�ضاغطة.
وهناك العديد من الدرا�سات التي تناولت عالقة
قلق االختبار بالتح�صيل الدرا�سي� ،إال �أن جمال
عالقة منط ال�شخ�صية بقلق االختبار و�أثرهما
يف التح�صيل الدرا�سي يعاين قلة يف الدرا�سات
التي تناولته ،ونظر ًا لندرة الدرا�سات ذات ال�صلة
املبا�شرة مبو�ضوع الدرا�سة ف�إن الباحثني يعتقدان
كاف لعر�ض الدرا�سات ذات ال�صلة
�أن هذا مربر ٍ
املبا�شرة �أو غري املبا�شرة مبو�ضوع الدرا�سة ،ومن
هذه الدرا�سات :درا�سة عثمان ( )2006التي
هدفت �إىل معرفة درجة القلق لدى طلبة جامعات
ال�ضفة الغربية يف فل�سطني وعالقتها ببع�ض
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املتغريات( :اجلن�س ،ومكان ال�سكن ،واجلامعة،
والتخ�ص�ص العلمي) .تكونت عينة الدرا�سة من
( )604من طالب وطالبات جامعات (اخلليل،
وبيت حلم ،وبريزيت)� ،أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن درجة قلق ال�سمة واحلالة بني طلبة اجلامعات
كانت متو�سطة ،وتبني وجود فروق تبع ًا للجن�س يف
القلق �سمة ول�صالح الذكور ،وكان هناك فروق
دالة تبع ًا ملكان ال�سكن (مدينة ،قرية ،خميم) يف
درجة القلق �سمة ل�صالح طلبة القرية ،يف حني
مل تك�شف النتائج عن وجود �أثر ملتغريي اجلامعة
�أو التخ�ص�ص العلمي يف م�ستوى قلق احلالة وقلق
ال�سمة.
و�أجرى جمممي ( )2006درا�سة هدفت
�إىل معرفة عالقة دافعية الإجناز الدرا�سي
وقلق االختبار ببع�ض املتغريات (التح�صيل،
والتخ�ص�ص ،والفرقة) .تكونت عينة الدرا�سة من
( )345طالب ًا من طلبة كلية املعلمني يف جازان
(ال�سعودية)� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود
عالقة �سالبة دالة �إح�صائي ًا بني دافعية الإجناز
وقلق االختبار ،ووجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
م�ستوى دافعية الإجناز الدرا�سي بني الطالب
مرتفعي ومنخف�ضي التح�صيل ل�صالح مرتفعي
التح�صيل ،و�أي�ض ًا وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
م�ستوى دافعية الإجناز بني فرقة الطالب املبتدئني
واملتقدمني ،ل�صالح الطالب املبتدئني ،و�أ�شارت
النتائج �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
كل من م�ستوى الإجناز بني طالب التخ�ص�ص
الأدبي والعلمي ،ويف م�ستوى قلق االختبار بني
طالب التخ�ص�ص العلمي والأدبي ،ويف م�ستوى قلق
االختبار بني فرقة الطالب املبتدئني واملتقدمني.
وهدفت درا�سة بركات (� )2007إىل تعرف
مدى ت�أثري ف�صائل الدم يف �سمات ال�شخ�صية.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )240طالب ًا وطالبة من
طلبة جامعة القد�س املفتوحة (منطقة طولكرم).
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
بني درجات الطلبة تبع ًا لف�صيلة الدم لديهم ,وذلك
يف اجتاه الطلبة من ذوي ف�صيلة دم ( )Bعلى �سمة
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االكتئاب النف�سي ،واالنطواء ،واالنفعال ،والت�شا�ؤم،
ويف اجتاه الطلبة من ذوي ف�صيلة دم ( )Aعلى �سمة
االنب�ساط والتفا�ؤل ،ويف اجتاه الطلبة من ذوي
ف�صيلة دم ( )A Bعلى �سمة االتزان ،بينما مل تظهر
النتائج وجود فروق ذات داللة بني درجات الطلبة
على �سمة قلق املوت تعزى لف�صيلة الدم.
و�أجرى دوندار و�آخرون ()Dundar, et.al., 2008
درا�سة هدفت �إىل معرفة م�ستوى قلق االختبار
لدى الذكور والإناث ،وعالقة م�ستوى القلق ببع�ض
خ�صائ�ص ال�شخ�صية .تكونت عينة الدرا�سة من
( )260طالب ًا وطالبة من طلبة اجلامعات يف
تركيا .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى قلق
االختبار لدى الإناث كان �أعلى منه لدى الذكور،
كما كان م�ستوى قلق االختبار منخف�ض ًا لدى
الطلبة الذين تت�سم �شخ�صياتهم بالتوافق العام،
والتوافق االجتماعي ،و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل
وجود عالقة �سالبة ذات داللة بني التوافق العام
لل�شخ�صية وم�ستوى قلق االختبار لدى الطلبة.
وحاول كل من �سوانبريغ ومارتن�سن (Swanberg
 )& Martinsen, 2010درا�سة العالقة بني منوذج
العوامل اخلم�سة لل�شخ�صية ومناهج التعلم
والتح�صيل الأكادميي .تكونت عينة الدرا�سة من
( )687طالب ًا وطالبة جامعية من طلبة الإدارة يف
مدينة فيالدلفيا �أكرب مدن والية بن�سلفانيا ،منهم
( )%56من الإناث ،و( )%44من الذكور ،وكان
متو�سط �أعمارهم (� )24.8سنة .بينت النتائج
�أن ال�ضمري احلي واالنفتاحية قد انخف�ضت عند
ا�ستخدام املنهج اال�سرتاتيجي والعميق على التوايل
بالن�سبة للتح�صيل ،كما �أظهرت النتائج �أن الع�صبية
كان لها �أثر مبا�شر وغري مبا�شر يف التح�صيل.
يف حني �أجرى �أكرم ونا�صر (Akram & Nasir,
 )2010درا�سة هدفت �إىل ا�ستك�شاف العالقة
بني قلق االختبار والتح�صيل الأكادميي لطلبة
الدرا�سات العليا .مت اختيار عينة مكونة من ()414
طالب ًا وطالبة من طلبة جامعة الهور يف الباك�ستان.
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة �سالبة
ذات داللة �إح�صائية بني م�ستوى قلق االختبار
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والتح�صيل الأكادميي للطلبة ،كما ا�ستنتجا �أن
قلق االختبار هو �أحد العوامل امل�س�ؤولة عن تدين
حت�صيل الطلبة� ،إال �أنه ميكن �إدارته من خالل
تدريب الطلبة على التعامل املنا�سب مع العوامل
التي ت�سبب قلق االختبار.
�أما املخاليف ( )2010فقد هدفت درا�سته
�إىل تعرف العالقة بني بع�ض �سمات ال�شخ�صية
(الت�آلف ،والثبات االنفعايل ،والدهاء ،واحلنكة)،
وفعالية الذات الأكادميية .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )110من طالب وطالبات جامعة �صنعاء.
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية
ذات داللة �إح�صائية بني فعالية الذات الأكادميية
وبع�ض �سمات ال�شخ�صية (احلنكة ،والدهاء)،
وعدم وجود فروق دالة �إح�صائية بني بع�ض �سمات
ال�شخ�صية (الت�آّلف ،والثبات االنفعايل) وفعالية
الذات الأكادميية.
وحاولت درا�سة رحمة ( )2011الك�شف عن
عالقة الذكاء ال�سائل والتح�صيل الدرا�سي ببع�ض
�أمناط ال�شخ�صية .تكونت عينة الدرا�سة من
( )498طالب ًا وطالبة من طلبة جامعة دم�شق ،ومن
تخ�ص�صات نظرية وتطبيقية .ك�شفت نتائج الدرا�سة
عن وجود عالقة �سالبة دالة �إح�صائي ًا بني الذكاء
ال�سائل والتح�صيل الدرا�سي وكل من الذهانية
والع�صابية للعينة الكلية وعينة الإناث ،كما �أ�شارت
النتائج �إىل وجود عالقة �سالبة دالة �إح�صائي ًا
بني الذكاء ال�سائل والتح�صيل الدرا�سي وكل من
الذهانية والع�صابية لدى التخ�ص�صات النظرية.
وهدفت درا�سة �صواحلة والعبو�شي ()2011
�إىل تعرف درجة بع�ض ال�سمات ال�شخ�صية
وعالقتها ببع�ض املتغريات .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )537طالب ًا وطالبة من طلبة الكليات العلمية
والأدبية يف جامعة عمان الأهلية� .أ�شارت النتائج
�إىل �أن م�ستوى ال�سمات ال�شخ�صية املقي�سة كانت
متو�سطة ،كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات عينة الدرا�سة
مل�ستوى ال�سمات ال�شخ�صية تعزى ملتغري عدد
ال�ساعات الدرا�سية املعتمدة التي �أنهاها الطلبة
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على كل �سمة من ال�سمات ال�سبع وعلى املقيا�س
الكلي ،بينما كانت الفروق دالة �إح�صائي ًا على
بع�ض �سمات ال�شخ�صية تبع ًا ملتغريات( :اجلن�س،
ونوع الكلية ،واملعدل الرتاكمي للطالب).
وقام وات�سون ( )Watson, 2012بدرا�سة هدفت
�إىل التحقق من العالقة بني الرنج�سية و�سمات
ال�شخ�صية الكربى لالنب�ساط والتوافقية .ومت جتميع
البيانات طويلة املدى يف ثالثني �سنة من خالل طلبة
البكالوريو�س يف جل�سات التعليم العام ،والبالغ
عددهم ( )308من طالب وطالبات جامعة �إي�سترين
(� .)Easternأ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود
عالقة ذات داللة بني الرنج�سية و�سمات ال�شخ�صية.
و�أجرى حمياري و�آخرون (Hemyari,et. Al.,
 )2013درا�سة هدفت �إىل معرفة كيفية اختيار
الطلبة مقاعدهم يف غرفة ال�صف ح�سب �سماتهم
ال�شخ�صية ،و�أثر ذلك يف التح�صيل الدرا�سي.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )180طالب ًا وطالبة
من طلبة كلية الطب يف جامعة �شرياز ( )Shirazيف
�إيران ،ومت ت�صنيف مواقع جلو�س الطلبة ح�سب:
املنطقة التفاعلية ،والبعد عن ال�سبورة ،و�إمكانية
الو�صول �إىل املمرات بني �صفوف املقاعد� .أظهرت
النتائج وجود ارتباط دال �إح�صائي ًا بني منطقة
التفاعل وكل من املوافقة وال�ضمري احلي ،وكذلك
وجود ارتباط دال �إح�صائي ًا بني اجلن�س واملوافقة
واالنفتاح على اخلربات ،ووجود عالقة دالة
�إح�صائي ًا بني املوافقة وعالمات االختبار النهائي،
ووجود فرق دال �إح�صائي ًا يف االنفتاح واالنب�ساط
بني الطلبة ذوي العدد املرتفع من الغياب وزمالئهم
يف ال�صف ل�صالح الطلبة ذوي الغياب املرتفع.
وهكذا ميكن �أن ن�ستنتج من الدرا�سات ال�سابقة
ما ي�أتي� :أن معظم الدرا�سات ال�سابقة ركزت
على تعرف العالقة بني قلق االختبار والتح�صيل
الدرا�سي� ،أو دافعية الإجناز� ،أو بع�ض املتغريات،
وكان هناك حماوالت لتعرف العالقة بني منط
ال�شخ�صية وكل من الذكاء� ،أو التح�صيل� ،أو
فعالية الذات الأكادميية� ،أو ف�صائل الدم ،وحاولت
درا�سات قليلة بحث عالقة م�ستوى القلق ببع�ض
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خ�صائ�ص ال�شخ�صية ،وال يوجد �أي درا�سة (يف
حدود علم الباحثني) بحثت العالقة بني منط
ال�شخ�صية وقلق االختبار و�أثرهما يف التح�صيل.
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:
ي�شكل الطلبة �أحد املحاور الأ�سا�سية يف
اجلامعات ،ويعدون رافد ًا مهم ًا من روافد املجتمع،
ويواجهون الكثري من امل�شكالت ،ومن هذه
امل�شكالت قلق االختبار الذي ي�شكل عقبة �أمام كثري
منهم ،وينتج عنه اخلوف وال�ضيق والتوتر وال�ضغط
النف�سي وغريها العديد من اال�ضطرابات النف�سية،
التي قد تنعك�س �سلب ًا على �أدائهم يف املجاالت
الأكادميية والنف�سية واالجتماعية ،لذا ف�إن
الباحثني يتوقعان وجود م�شكالت متعددة تواجه
ه�ؤالء الطلبة ،لذلك ال بد من تعرفها وحتديدها؛
للعمل على تخطيط اخلدمات الإر�شادية املنا�سبة،
وتقدميها له�ؤالء الطلبة يف الوقت املنا�سب ،ويتم
ذلك من خالل تعرف العالقة بني منط ال�شخ�صية
وقلق االختبار و�أثرهما يف التح�صيل؛ لأن كال من
قلق االختبار ومنط ال�شخ�صية ميثالن عاملني
مهمني يف �صحة الفرد النف�سية� ،إذ �أن معرفة
الطالب واملر�شد النف�سي ت�أثري هذين العاملني
يزيد من فاعليتهما ،ومن قدرتهما يف الوقاية من
اال�ضطرابات النف�سية �أو ت�شخي�صها وعالجها.
هناك ندرة يف الدرا�سات العربية التي تناولت
العالقة بني منط ال�شخ�صية وقلق االختبار
و�أثرهما يف التح�صيل .وتتمثل م�شكلة الدرا�سة يف
معرفة العالقة بني منط ال�شخ�صية وقلق االختبار
وت�أثريهما يف التح�صيل الدرا�سي ،وذلك بالإجابة
عن الأ�سئلة الآتية:
 ما توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب �أمناطهمال�شخ�صية؟
 ما توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب م�ستوياتقلق االختبار لديهم؟
 هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائيةعند م�ستوى ( )0.05≤αبني تقديرات �أفراد
العينة على قائمة �أمناط ال�شخ�صية وم�ستويات
قلق االختبار؟
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 ما حجم �أثر تفاعل �أمناط ال�شخ�صية وم�ستوياتقلق االختبار يف م�ستوى التح�صيل الدرا�سي؟
 هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بنيتقديرات �أفراد العينة على مقيا�س قلق
االختبار تعزى �إىل املتغريات الدميوغرافية
(اجلن�س ،والكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي ،واملعدل
الرتاكمي)؟
�أهمية الدرا�سة:
تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من جانبني :الأول
نظري ،والثاين عملي تطبيقي ،فمن حيث الأهمية
النظرية ف�إن الدرا�سة يتوقع منها �أن:
 ت�ساهم يف الك�شف عن �أمناط ال�شخ�صية ال�سائدةلدى طلبة جامعة �إربد الأهلية.
 ت�ساهم يف الك�شف عن م�ستوى قلق االختبار لدىطلبة جامعة �إربد الأهلية.
 ت�ساهم يف معرفة العالقة بني منط ال�شخ�صيةوقلق االختبار و�أثرهما يف التح�صيل الدرا�سي
لدى طلبة جامعة �إربد الأهلية ،مما ي�ساعد
املر�شدين واملخت�صني النف�سيني على ت�شخي�ص
حاالت قلق االختبار لدى الطلبة ،و�أمناط
ال�شخ�صية ،وو�ضع الربامج الإر�شادية الأكرث
فاعلية واقرتاحها وبنائها.
�أما من حيث الأهمية العملية ف�إن هذه الدرا�سة:
 تلقي ال�ضوء على جانب مهم وهو منط ال�شخ�صيةللطلبة اجلامعيني ،وكيف ي�ؤثر هذا النمط يف
قلق االختبار والتح�صيل الدرا�سي ،وهو يعد
�أمر ًا مهم ًا يف فهم ديناميكية �أداء الطلبة عندما
يخ�ضعون �إىل التقييم فيما يخ�ص قدراتهم �أو
�إجنازاتهم �أو اهتماماتهم.
 ميكن اال�ستفادة من نتائجها يف تقدمي خدمات�إر�شادية وقائية ملجتمع طلبة اجلامعات،
تت�ضمن تعليم ا�سرتاتيجيات منا�سبة لكيفية
التعامل مع قلق االختبار.
 توفر �أداة تتمتع بدرجة مقبولة من ال�صدقوالثبات؛ لتطبيقها يف جمال قيا�س قلق
االختبار ،وال�ستخدامها يف درا�سات الحقة.
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حمددات الدرا�سة :تتحدد نتائج الدرا�سة
احلالية مبا ي�أتي:
 طبيعة الأدوات امل�ستخدمة (مقيا�سا منطال�شخ�صية وقلق االختبار) وما يتمتعان به من
خ�صائ�ص �سيكومرتية.
 العينة امل�ستخدمة حيث �أجريت هذه الدرا�سةعلى طلبة جامعة �إربد الأهلية يف الأردن،
لذا ف�إن نتائج هذه الدرا�سة �ستكون �صاحلة
للتعميم على جمتمعها الإح�صائي واملجتمعات
املماثلة له فقط.
 الفرتة الزمنية التي جمعت فيها البيانات من�أفراد عينة الدرا�سة (الف�صل ال�صيفي من
العام الدرا�سي .)2013-2012
 تنح�صر دالالت املفاهيم وامل�صطلحات الواردةيف الدرا�سة بالتعريفات الإجرائية واملفاهيمية
املحددة فيها.
التعريفات الإجرائية:
ال�شخ�صية :تتبنى الدرا�سة تعريف �أيزنك
لل�شخ�صية حيث يعرفها ب�أنها املجموع الكلي
لأمناط ال�سلوك الفعلية �أو الكامنة لدى الكائن،
ونظر ًا لأنها تتحدد بالوراثة والبيئة ف�إنها تنبعث
وتتطور من خالل التفاعل الوظيفي لبعدين و�أربعة
�أمناط رئي�سة (.)Eysenck, 1990
�أبعاد ال�شخ�صية:
بعد االنب�ساط – االنطواء :ميثل هذا البعد
مت�ص ًال ثنائي القطب يجمع بني االنب�ساط املرتفع
واالنطواء املتدين ( ،)Eysenck, 1990ويعرف �إجرائي ًا
بالدرجة التي ينالها الفرد على هذا البعد ،حيث
ترتاوح درجاته ما بني ( ،)24-1واملنطوي هو من
يح�صل على ( )12درجة فما دون على هذا البعد.
بعد االتزان – االنفعال :ميثل هذا البعد
مت�ص ًال ثنائي القطب يجمع بني االتزان املرتفع
كطرف واالنفعال املرتفع كطرف مقابل (Eysenck,
 ،)1990ويعرف �إجرائي ًا بالدرجة التي ينالها الفرد
على هذا البعد ،حيث ترتاوح درجاته ما بني (-1
 ،)24واملنفعل هو من يح�صل على ( )13درجة
ف�أكرث على هذا البعد.
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�أمناط ال�شخ�صية:
االنب�ساطي – املتزن� :شخ�ص اجتماعي
منطلق ومتجاوب ،ي�أخذ الأمور بب�ساطة ،حيوي ال
يقلق ،وقيادي ،)Eysenck, 1990( ،ويعرف �إجرائي ًا
ب�أنه من يح�صل على ( )13درجة ف�أكرث على بعد
(االنب�ساط – االنطواء) ،وعلى ( )12درجة فما
دون على بعد (االتزان – االنفعال).
االنب�ساطي – املنفعل� :شخ�ص متفاعل ن�شيط
ومندفع ،متقلب املزاج� ،سهل الإثارة ،عدواين ،غري
م�ستقر ،حمب للتغيري ( ،)Eysenck, 1990ويعرف
�إجرائي ًا ب�أنه من يح�صل على ( )13درجة ف�أكرث
على بعد (االنب�ساط – االنطواء) ،وعلى ()13
درجة ف�أكرث على بعد (االتزان – االنفعال).
االنطوائي– املتزن� :شخ�ص معتدل املزاج،
وديع م�سامل ،ي�ضبط نف�سه ،مت�أمل ،قلق و�سلبي
( ،)Eysenck, 1990ويعرف �إجرائي ًا ب�أنه من يح�صل
على ( )12درجة فما دون على بعد (االنب�ساط –
االنطواء) ،وعلى ( )12درجة فما دون على بعد
(االتزان – االنفعال).
االنطوائي– املنفعل� :شخ�ص جامد وقلق،
جاد ،مت�شائم غري اجتماعي� ،صامت ،متحفظ،
متقلب ( ،)Eysenck, 1990ويعرف �إجرائي ًا ب�أنه
من يح�صل على ( )12درجة فما دون على بعد
(االنب�ساط – االنطواء) ،وعلى ( )13درجة ف�أكرث
على بعد (االتزان – االنفعال).
قلق االختبار :ي�شري قلق االختبار �إىل حالة
نف�سية �أو ظاهرة انفعالية فردية مير بها الطالب يف
�أثناء االختبار ،تن�ش�أ من تخوفه من الف�شل �أو توقعه
احل�صول على نتيجة غري مر�ضية يف االختبار،
وت�ؤثر هذه احلالة النف�سية يف العمليات العقلية؛
كاالنتباه ،والتفكري ،والرتكيز ،والتذكر (الكحايل،
� ،)2012أما �إجرائي ًا فيعرف قلق االختبار
بالعالمة التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س
قلق االختبار لفرايدمان وبندا�س (& Friedman
 ،)Bendas, 1997والذي مت تعريبه وتعديله من قبل
الباحثني.
التح�صيل :يعرف ب�أنه مقدار املعرفة واملهارة
التي يح�صلها الطالب نتيجة التدريب واملرور
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بخربات �سابقة ،فهو يعرب عن مدى ا�ستيعاب
الطالب ما تعلمه من خربات يف مادة درا�سية
مقررة� ،أو عدة مواد درا�سية ،ويقا�س بالدرجة التي
يح�صل عليها الطالب يف االختبارات اجلامعية
(زيدان .)1998 ،ويعرف التح�صيل الدرا�سي
�إجرائي ًا ب�أنه :جمموع الدرجات التي يح�صل عليها
الطالب يف جميع املقررات التي يدر�سها ،والتي
تدخل يف تقرير معدله الرتاكمي للف�صل الدرا�سي
ال�صيفي للعام الدرا�سي (.)2013-2012
الطريقة والإجراءات:
جمتمع الدرا�سة :تكون جمتمع الدرا�سة من
جميع طلبة جامعة �إربد الأهلية امل�سجلني للف�صل

ال�صيفي من العام الدرا�سي (،)2013–2012
والبالغ عددهم ( )1730طالب ًا وطالبة ،ح�سب
�إح�صائيات دائرة القبول والت�سجيل (جامعة �إربد
الأهلية.)2013 ،
عينة الدرا�سة :تكونت عينة الدرا�سة من ()512
طالب ًا وطالبة ،مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية
طبقية من طلبة الكليات العلمية والأدبية ،ومن
امل�ستويات الدرا�سية الأربعة (من ال�سنة الأوىل
�إىل الرابعة) ،وميثلون ما ن�سبته ( )%29.60من
جمتمع الدرا�سة ،منهم ( )361طالب ًا وطالبة
من الكليات الأدبية ،و( )151طالب ًا وطالبة من
الكليات العلمية ،ويو�ضح اجلدول ( )1توزيع �أفراد
عينة الدرا�سة ح�سب املتغريات الدميوغرافية.

اجلدول رقم ( :)1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة
ح�سب املتغريات الدميوغرايف
املتغري
اجلن�س
امل�ستوى الدرا�سي

املعدل الرتاكمي
الكلية

امل�ستوى

العدد

الن�سبة املئوية

ذكر
�أنثى
�سنة �أوىل
�سنة ثانية
�سنة ثالثة
�سنة رابعة
�أقل من 68
من � -68أقل من 76
من � -76أقل من 84
من  84ف�أكرث
علمية
�أدبية

233
279
143
111
145
113
49
173
201
89
361
151
512

%45.51
%54.49
%27.93
%21.68
%28.32
%22.07
%9.57
%33.79
%39.26
%17.38
%70.51
%29.49
100%

املجموع

�أدوات الدرا�سة:

�أو ًال :قائمة منط ال�شخ�صية

ا�ستخدمت لأغرا�ض هذه الدرا�سة قائمة �أيزنك
( )Eysenckاملعدلة لل�شخ�صية (Eysenck & Eysenck,
،)1974التي قام (بركات )1986 ،بتعريبها وتكييفها
على البيئة الأردنية ،وتعد قائمة منط ال�شخ�صية
قائمة تقدير ذاتي مكونة من ( )57فقرة يجاب
http://journals.uob.edu.bh

عنها بنعم �أوال ،منها ( )24فقرة لقيا�س بعد
االنب�ساط – االنطواء ،حيث ت�شري الدرجة املرتفعة
على هذا البعد �إىل ميل الفرد نحو منط االنب�ساط،
بينما ت�شري الدرجة املنخف�ضة عليه �إىل ميل الفرد
نحو منط االنطواء ،كما حتتوي القائمة على ()24
فقرة �أخرى لقيا�س بعد االتزان – االنفعال ،وت�شري
الدرجة املرتفعة على هذا البعد �إىل ميل الفرد نحو
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منط االنفعال ،بينما ت�شري الدرجة املنخف�ضة
عليه �إىل ميل الفرد نحو منط االتزان ،وتت�ضمن
القائمة �أي�ض ًا ( )9فقرات و�ضعت كمقيا�س للكذب،
وت�شري الدرجة املرتفعة عليه �إىل رغبة املفحو�ص
يف اختيار الإجابات املرغوبة واملقبولة اجتماعي ًا،
وقد حدد �أيزنك ( )5( )Eysenckدرجات
على مقيا�س الكذب كحد �أعلى لقبول الإجابة
( ،)Eysenck & Eysenck, 1974وتتمتع القائمة
ب�صورتها الأ�صلية مبعامالت �صدق مرتفعة حيث
قام �أيزنك ( )Eysenckبا�ستخدام �صدق االختبار
بطريقتني هما� :صدق البناء ،وال�صدق التالزمي،
وعالوة على ذلك فقد ا�ستخرجت معامالت ثبات
للمقايي�س الثالثة بعد تعديلها للبيئة الأردنية
من قبل (بركات ،)1986 ،وبلغ معامل ثبات بعد
االنب�ساط – االنطواء ( ،)0.87ومعامل ثبات بعد
االتزان –االنفعال ( ،)0.87ومعامل ثبات مقيا�س
الكذب (.)0.78

�صدق قائمة منط ال�شخ�صية:

للتحقق من �صدق حمتوى قائمة منط ال�شخ�صية
مت عر�ضها على ع�شرة ( )10حمكمني متخ�ص�صني
يف الإر�شاد النف�سي ،وعلم النف�س ،والقيا�س
والتقومي ،من جامعات� :إربد الأهلية ،والريموك،
وجدارا ،لتحديد مدى �صالحية الفقرات لكل
جمال ،ومدى متثيل كل فقرة للمجال الذي تقع فيه،
ويف �ضوء �آراء املحكمني فقد مت تعديل �صياغة بع�ض
فقرات اال�ستبانة التي مل حت�صل على ن�سبة موافقة
( )%80ف�أكرث من �آراء املحكمني.

ثبات قائمة منط ال�شخ�صية:

للتحقق من ثبات القائمة قام الباحثان بح�ساب
معامالت الثبات لها بطريقتني :الأوىل :طريقة
التطبيق و�إعادة التطبيق ،حيث قاما بتطبيقها
مرتني على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()31
طالب ًا وطالبة من خارج عينة الدرا�سة ،وبفا�صل
زمني بني التطبيق الأول والتطبيق الثاين مدته
�أ�سبوعان ،ومت ح�ساب معامالت ارتباط بري�سون
بني نتائج التطبيقني ،وقد تراوحت معامالت
الثبات للمجاالت بني ( ،)0.91-0.84وبلغت قيمة
http://journals.uob.edu.bh
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معامل االرتباط لال�ستبانة الكلية (� .)0.88أما
الطريقة الثانية ،فا�ستخدم فيها طريقة كرونباخ
�ألفا لتعرف ات�ساق الفقرات ،وقد تراوحت قيم
معامالت الثبات للمجاالت بني (،)0.90-0.83
و( )0.91للقائمة الكلية ،وهي قيم مقبولة لإجراء
مثل هذه الدرا�سة.

ثانياً :قائمة قلق االختبار:

وهي قائمة مكونة من ( )23ثالث وع�شرين
فقرة �أعدها فرايدمان وبندا�س (& Friedman
 ،)Bendas, 1997لقيا�س قلق االختبار ،يجاب عنها
من خالل مت�صل من خم�س درجات هي (دائم ًا،
غالب ًا� ،أحيان ًا ،نادر ًا� ،أبد ًا) ،ومت اتباع اخلطوات
الآتية لتعريب القائمة من قبل الباحثني:

�أو ًال :تعريب القائمة وتعديلها:

 ترجمة القائمة من اللغة الإجنليزية �إىل اللغةالعربية مع مراعاة الدقة يف عملية الرتجمة
و�سالمة اللغة ،وذلك باال�ستعانة ب�أع�ضاء
الهيئة التدري�سية يف ق�سم اللغة الإجنليزية يف
جامعة �إربد الأهلية.
 �إعادة ترجمة القائمة من اللغة العربية �إىلالإجنليزية ( )Back – translationللت�أكد من
مدى التطابق بني القائمة املعربة والقائمة
ب�صورتها الأ�صلية من قبل جمموعة من �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية يف ق�سم اللغة الإجنليزية
يف جامعة �إربد الأهلية ،ثم عر�ضت القائمة
ب�صورتها املرتجمة على جمموعة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س املتخ�ص�صني يف اللغة العربية
للت�أكد من �سالمة اللغة.
 �أخذت التعديالت باحل�سبان انتظار ًا لنتائجالتجريب الأوىل للأداة مبا يتنا�سب مع البيئة
الأردنية ،مع احلفاظ على امل�ضمون والهدف
من الفقرات املعدلة.

ثانياً� :صدق القائمة:

�أ) ال�صدق الظاهري للقائمة :مت التحقق من
ال�صدق الظاهري للقائمة عن طريق عر�ضها
يف �صورتها الأولية على ع�شرة حمكمني
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متخ�ص�صني يف الإر�شاد النف�سي ،وعلم النف�س،
والقيا�س والتقومي ،من جامعات� :إربد الأهلية،
والريموك ،وجدارا ،وطلب �إليهم �إبداء الر�أي
يف مدى �صالحية ومواءمة كل فقرة من فقرات
القائمة ،واقرتاح �أية تعديالت يرونها منا�سبة،
وقد �أدى هذا الإجراء �إىل حذف ( )3ثالث
فقرات .وبلغت ن�سبة االتفاق بني املحكمني على
فقرات القائمة حوايل ( ،)%80واعتمد اتفاق
ثمانية حمكمني �أو �أكرث معيار ًا لقبول الفقرة.
ب) م�ؤ�شرات �صدق البناء :بهدف التحقق من
م�ؤ�شرات �صدق البناء للقائمة ،طبقت على
عينة ا�ستطالعية بلغ عددها ( )31طالب ًا
وطالبة من خارج عينة الدرا�سة ،ومت ح�ساب
معامالت االرتباط بني الدرجة على الفقرة
والدرجة على البعد الذي تنتمي له .كانت
جميع االرتباطات ذات داللة �إح�صائية ،حيث
تراوحت ما بني ( ،)0.88-0.49ومت اعتماد
قيمة معامل االرتباط �أكرب من ( )0.30ليدل
على ثبات الفقرة.

ثبات قائمة قلق االختبار:

� .1إعادة التطبيق:

قدر ثبات القائمة با�ستخدام طريقة �إعادة
االختبار ،حيث طبقت القائمة على عينة
ا�ستطالعية (من خارج عينة الدرا�سة) تكونت
من ( )31طالب ًا وطالبة ،وبعد م�ضي �أ�سبوعني مت
�إعادة تطبيقها على العينة اال�ستطالعية ذاتها،
وح�سبت معامالت ارتباط بري�سون بني التطبيق
و�إعادة التطبيق حيث بلغت ( ،)0.90وهي قيمة
مقبولة لإجراء مثل هذه الدرا�سة.

 .2ت�صحيح قائمة قلق االختبار:

�صححت قائمة قلق االختبار وفق ًا لتدريج ليكرت
اخلما�سي والذي يرتاوح بني ( ،)1-5وذلك ب�إعطاء
قيمة رقمية لكل بديل من البدائل كالآتي :دائم ًا:
( ،)5غالب ًا� ،)4( :أحيان ًا ،)3( :نادر ًا� ،)2( :أبد ًا:
( .)1ولبيان م�ستوى درجة القلق لدى املفحو�صني
اعتمدت درجة القلق التي اعتمدتها (الر�شيدي،
 )2010كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)2

اجلدول رقم ( :)2م�ستويات ت�صنيف القلق ح�سب
املتو�سط احل�سابي
املتو�سط احل�سابي
2.49 - 1
3.49 - 2.50
5 - 3.50

�إجراءات الدرا�سة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،قام الباحثان
بالإجراءات الآتية:
 حتديد جمتمع الدرا�سة ،و�أفراد العينة. تعريب قائمة قلق االختبار ،وا�ستخدام قائمة�أيزنك لل�شخ�صية املعربة ،بعد التحقق من
�صدقهما وثباتهما.
 ح�صل الباحثان على املوافقات الر�سمية لتطبيققائمتي الدرا�سة على طلبة اجلامعة.
http://journals.uob.edu.bh

امل�ستوى
م�ستوى قلق منخف�ض
م�ستوى قلق متو�سط
م�ستوى قلق مرتفع

 مت توزيع قائمتي الدرا�سة على �أفراد العينة،حيث القى الباحثان تعاون ًا من الطلبة ومدر�سي
امل�ساقات التي مت اختيارها.
 وزعت كل من قائمة �أيزنك ()Eysenckلل�شخ�صية ،وقائمة قلق االختبار لفرايدمان
وبندا�س ( )Friedman & Bendas, 1997على
�أفراد عينة الدرا�سة يف قاعات املحا�ضرات،
و�ضمن حما�ضراتهم العادية؛ �إذ طلب منهم
الإجابة عن قائمتي الدرا�سة يف �ضوء التعليمات
اخلا�صة لكل منهما ،وذلك حتت �إ�شراف
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الباحثني ،ومب�ساعدة مدر�سي امل�ساقات ،كما
مت احل�صول على معدل الطالب الرتاكمي،
واجلن�س ،والكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي ،من
خالل دائرة القبول والت�سجيل يف اجلامعة.
 وزعت ( )520ا�ستبانة ،ومت ا�سرتداد ()515منها ،وعند اطالع الباحثني عليها الحظا �أن
هناك ( )3ا�ستبانات غري مكتملة الإجابة
عنها ،فتم �إ�سقاطها ،وخ�ضعت ( )512ا�ستبانة
للتحليالت الإح�صائية.
 �صححت ا�ستجابات الطلبة بناء على مفاتيحالإجابة.
 فرغت ا�ستجابات �أفراد العينة على اال�ستبانةيف ذاكرة احلا�سوب ،ومت �إجراء التحليالت
الإح�صائية با�ستخدام الربنامج الإح�صائي
(.)SPSS
املعاجلات الإح�صائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدمت
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التحليالت الإح�صائية الآتية:
 التكرارات والن�سب املئوية للإجابة عن ال�س�ؤالني:الأول ،والثاين.
 معامل ارتباط فاي للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث. معامل ارتباط بري�سون ،ومعامل االنحدار املتعددللإجابة عن ال�س�ؤال الرابع.
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،وحتليل التباين الرباعي ،واختبار �شافيه
للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س.
نتائج الدرا�سة:
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول" :ما توزيع �أفراد
عينة الدرا�سة ح�سب �أمناطهم ال�شخ�صية؟ للإجابة
عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحثان با�ستخراج التكرارات
والن�سب املئوية لأمناط ال�شخ�صية لدى �أفراد عينة
الدرا�سة ،وكما هي مبينة يف اجلدول (:)3

اجلدول رقم ( :)3التكرارات والن�سب املئوية لأمناط
ال�شخ�صية لدى �أفراد عينة الدرا�سة
منط ال�شخ�صية
انب�ساطي متزن
انب�ساطي منفعل
انطوائي متزن
انطوائي منفعل
املجموع

يظهر اجلدول (� )3أن منط ال�شخ�صية
(انب�ساطي-منفعل) كان الأعلى بني الأمناط
الأخرى ،وبن�سبة مئوية بلغت ( ،)%40.82يليه
منط ال�شخ�صية (انطوائي-منفعل) ،وبن�سبة
مئوية بلغت (� ،)%35.35أما منط ال�شخ�صية
(انب�ساطي-متزن) فقد جاء يف املرتبة الثالثة،
وبن�سبة مئوية بلغت ( ،)%12.70وجاء يف املرتبة
الأخرية منط ال�شخ�صية (انطوائي-متزن)،
وبن�سبة مئوية بلغت (.)%11.13

http://journals.uob.edu.bh

العدد
65
212
57
181
512

الن�سبة املئوية
%12.70
%40.82
%11.13
%35.35
100%

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين" :ما توزيع
�أفراد عينة الدرا�سة ح�سب م�ستويات قلق االختبار
لديهم؟" للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحثان
بح�ساب التكرارات والن�سب املئوية مل�ستويات القلق
وفق ًا للت�صنيف الذي مت اعتماده ،وكما هو مبني يف
اجلدول (:)4
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اجلدول رقم ( :)4التكرارات والن�سب املئوية مل�ستويات
القلق لدى �أفراد عينة الدرا�سة
م�ستوى القلق
قلق منخف�ض
قلق متو�سط
قلق مرتفع
املجموع

العدد
106
317
89
512

يظهر اجلدول (� )4أن �أفراد عينة الدرا�سة
ممن لديهم قلق متو�سط كانت هي الأعلى بن�سبة
مئوية بلغت ( ،)61.91%يليه القلق املنخف�ض
بن�سبة مئوية (� ،)20.70%أما القلق املرتفع فقد
بلغت ن�سبته املئوية ( .)17.39%وهذا ي�شري �إىل �أن
م�ستوى القلق ال�سائد بني طلبة اجلامعة هو القلق
املتو�سط (املعتدل).

الن�سبة املئوية
%20.70
%61.91
%17.39
100%

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث" :هل هناك
عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05≤αبني تقديرات �أفراد العينة على قائمة
�أمناط ال�شخ�صية وم�ستويات قلق االختبار؟"
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحثان با�ستخراج
معامالت ارتباط فاي ،بني تقديرات �أفراد العينة
على قائمة �أمناط ال�شخ�صية وم�ستويات قلق
االختبار ،كما هو مبني يف اجلدول (.)5

اجلدول رقم ( :)5معامل ارتباط فاي بني تقديرات �أفراد العينة على
قائمة �أمناط ال�شخ�صية وم�ستويات قلق االختبار
منط ال�شخ�صية
انب�ساطي متزن
انب�ساطي منفعل
انطوائي متزن
انطوائي منفعل

الإح�صائي
قيمة معامل ارتباط فاي
م�ستوى الداللة الإح�صائية
قيمة معامل ارتباط فاي
م�ستوى الداللة الإح�صائية
قيمة معامل ارتباط فاي
م�ستوى الداللة الإح�صائية
قيمة معامل ارتباط فاي
م�ستوى الداللة الإح�صائية

قلق االختبار
0.920
0.421
0.398
*0.007
0.116
0.215
0.227
*0.034

* ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ()0.05≤α

يتبني من اجلدول ( )5وجود عالقة ارتباطية
�إيجابية دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )0.05≤αبني تقديرات �أفراد العينة على منطي
ال�شخ�صية (انب�ساطي منفعل ،انطوائي منفعل)
وم�ستويات قلق االختبار ،حيث بلغت قيم معامالت
االرتباط ( )0.398-0.227على التوايل ،بينما
مل تكن هناك عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة ( )0.05≤αبني تقديرات �أفراد
العينة على منطي ال�شخ�صية (انب�ساطي متزن،
انطوائي متزن) وم�ستويات قلق االختبار.
http://journals.uob.edu.bh

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع" :ما حجم
�أثر تفاعل �أمناط ال�شخ�صية وم�ستويات قلق
االختبار يف م�ستوى التح�صيل الدرا�سي؟"
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب معامالت
ارتباط بري�سون بني حت�صيل الطلبة الدرا�سي
وفق معدالتهم الرتاكمية ،و�أمناطهم ال�شخ�صية،
وم�ستويات قلق االختبار لديهم ،حيث كانت كما
هي مو�ضحة يف اجلدول (.)6
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جدول رقم ( :)6معامالت ارتباط بري�سون بني حت�صيل الطلبة الدرا�سي وفق معدالتهم
الرتاكمية ،و�أمناطهم ال�شخ�صية وم�ستويات قلق االختبار لديهم
حت�صيل الطلبة الدرا�سي وفق معدالتهم الرتاكمية

املتغريات

�أمناط ال�شخ�صية

م�ستويات قلق االختبار

انب�ساطي متزن
انب�ساطي منفعل
انطوائي متزن
انطوائي منفعل
قلق منخف�ض
قلق متو�سط
قلق مرتفع

قيمة معامل االرتباط

الداللة الإح�صائية

0.446
0.102
0.208
-0.127
0.119
0.399
-0.097

*0.000

0.145

*0.036

0.094
0.112
*0.000
0.163

* ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05≤α

يبني اجلدول (� )6أن هناك عالقة ارتباطية
�إيجابية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05≤αبني حت�صيل الطلبة الدرا�سي وفق
معدلهم الرتاكمي ،والأمناط ال�شخ�صية (انب�ساطي
متزن ،وانطوائي -متزن) ،كما كانت هناكعالقة ارتباطية �إيجابية ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )0.05≤αبني حت�صيل الطلبة

الدرا�سي وفق معدالتهم الرتاكمية ،وم�ستوى قلق
االختبار (قلق متو�سط).
وملعرفة حجم ت�أثري �أمناط الطلبة ال�شخ�صية
وم�ستويات قلق االختبار لديهم يف حت�صيلهم
الدرا�سي وفق معدالتهم الرتاكمية ،مت �إجراء
حتليل االنحدار اخلطي ،حيث كانت النتائج كما
هي مو�ضحة يف اجلدول (.)7

اجلدول رقم ( :)7نتائج حتليل االنحدار للقدرة التنب�ؤية حلجم ت�أثري �أمناط الطلبة ال�شخ�صية
وم�ستويات قلق االختبار لديهم يف حت�صيلهم الدرا�سي وفق معدالتهم الرتاكمية
املتغريات امل�ستقلة
احلد الثابت
انب�ساطي متزن
انب�ساطي منفعل
انطوائي متزن
انطوائي منفعل
قلق منخف�ض
قلق متو�سط
قلق مرتفع

 βقيمة بيتا
0.904
0.323
0.0480.153
0.0920.1690.204
0.131

اخلط�أ املعياري
0.290
0.087
0.082
0.071
0.114
0.177
0.084
0.078

قيمة ت
3.117
3.720
0.5852.157
0.3190.4282.427
1.689

م�ستوى الداللة
0.002
*0.000
0.559
*0.032
0.667
0.613
*0.016
0.092

* ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05≤α

يبني اجلدول ( )7وجود قدرة تنب�ؤية لأثر �أمناط
الطلبة ال�شخ�صية (انب�ساطي-متزن ،وانطوائي-
متزن) ،يف حت�صيلهم الدرا�سي وفق معدالتهم
الرتاكمية ،كما �أن هناك قدرة تنب�ؤية لأثر م�ستوى قلق
http://journals.uob.edu.bh

االختبار (قلق متو�سط) يف حت�صيلهم الدرا�سي وفق
معدالتهم الرتاكمية .ومن خالل اجلدول ( )7ف�إن
معادلة االنحدار املتعدد هي Y’= 0.90 + 0.323X1 +
 0.153X2 + 0.204X3حيث �إن:
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 :Xمنط انب�ساطي متزن
 :Xمنط انطوائي متزن.
 :X3م�ستوى قلق متو�سط.
حيث مت �إدخال املتغريات امل�ستقلة بطريقة
حتليل االنحدار املتعدد يف خطوات �أو على مراحل
(.)Step wise regression analysis
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س" :هل
هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات

�أفراد العينة على مقيا�س قلق االختبار تعزى
�إىل املتغريات الدميوغرافية (اجلن�س ،والكلية،
وامل�ستوى الدرا�سي ،واملعدل الرتاكمي)؟"
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد
العينة على مقيا�س قلق االختبار ،تبع ًا الختالف
املتغريات الآتية( :اجلن�س ،والكلية ،وامل�ستوى
الدرا�سي ،واملعدل الرتاكمي) ،حيث كانت كما هي
مو�ضحة يف اجلدول (.)8

1
2

اجلدول رقم ( :)8املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد العينة
على مقيا�س قلق االختبار تبعاً الختالف متغريات الدرا�سة
املتغريات
اجلن�س
الكلية

امل�ستوى الدرا�سي

املعدل الرتاكمي

امل�ستويات

العدد

ذكر

233

2.95

�أنثى

279

2.99

0.76

علمية

361

2.61

0.80

�إن�سانية

151

3.27

0.74

�سنة �أوىل

143

3.33

0.73

�سنة ثانية

111

2.88

0.74

�سنة ثالثة

145

2.81

0.73

�سنة رابعة

113

2.80

0.87

�أقل من 68

49

3.10

0.69

من � -68أقل من 76

173

3.06

0.75

من � -76أقل من 84

201

2.89

0.77

من  84ف�أكرث

89

2.71

0.91

يبني اجلدول (� )8أن هناك فروق ًا ظاهرية
بني متو�سطات تقديرات �أفراد العينة على مقيا�س
قلق االختبار ،تبع ًا الختالف متغريات (اجلن�س،
والكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي ،واملعدل الرتاكمي).
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م�ستويات قلق االختبار
املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري
0.78

ولتحديد م�ستويات الداللة الإح�صائية لتلك
الفروق ،مت ا�ستخدام اختبار حتليل التباين
الرباعي ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)9
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اجلدول رقم ( :)9نتائج اختبار حتليل التباين الرباعي للفروق بني تقديرات �أفراد العينة
على مقيا�س قلق االختبار تبعاً الختالف متغريات الدرا�سة
املتغريات
اجلن�س
الكلية
امل�ستوى الدرا�سي
املعدل الرتاكمي
اخلط�أ
الكلي

جمموع املربعات
1.411
3.549
8.992
8.314
284.135
306.130

درجة احلرية
1
1
3
3
503
511

متو�سط املربعات
1.411
3.549
2.997
2.771
0.579

قيمة ف
2.018
6.283
5.306
4.906

الداللة الإح�صائية
0.161
*0.001
*0.001
*. 0.003

* ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ()0.05≤α

يبني اجلدول ( )9ما يلي:
 ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللةالإح�صائية ( )0.05≤αبني متو�سطات
تقديرات �أفراد العينة على مقيا�س قلق
االختبار تعزى ملتغري اجلن�س.
 توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللةالإح�صائية ( )0.05≤αبني متو�سطات
تقديرات �أفراد العينة على مقيا�س قلق

االختبار تعزى ملتغري الكلية ،وذلك ل�صالح
تقديرات الكليات العلمية.
 توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللةالإح�صائية ( )0.05≤αبني متو�سطات
تقديرات �أفراد العينة على مقيا�س قلق
االختبار تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
ولتحديد م�صادر تلك الفروق مت ا�ستخدام
اختبار �شافيه ( )Scheffeكما هو مو�ضع يف
جدول (.)10

اجلدول رقم ( :)10نتائج اختبار �شافيه ( )Scheffeللفروق بني متو�سطات تقديرات
�أفراد العينة على مقيا�س قلق االختبار ح�سب متغري امل�ستوى الدرا�سي
امل�ستوى الدرا�سي
�سنة �أوىل
�سنة ثانية
�سنة ثالثة

املتو�سط احل�سابي
3.33
2.88
2.81

�سنة �أوىل

�سنة ثانية

�سنة ثالثة

�سنة رابعة

3.33

2.88
0.45

2.81
*0.52
0.07

2.80
*0.53
0.08
0.01

* ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05≤α

يبني اجلدول (� )10أن هناك فروق ًا ذات
داللة �إح�صائية بني املتو�سط احل�سابي على
مقيا�س قلق االختبار لذوي امل�ستوى الدرا�سي يف
ال�سنة (الأوىل) من جهة ،واملتو�سطات احل�سابية
لذوي امل�ستويات الدرا�سية يف ال�سنوات( :الثانية،
والثالثة ،والرابعة) من جهة ثانية ،تعزى مل�ستوى
قلق االختبار ،وذلك ل�صالح تقديرات ذوي امل�ستوى
الدرا�سي يف ال�سنة (الأوىل).
http://journals.uob.edu.bh

توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )0.05≤αبني متو�سطات تقديرات
�أفراد العينة على مقيا�س قلق االختبار ،تعزى ملتغري
املعدل الرتاكمي .ولتحديد م�صادر تلك الفروق مت
ا�ستخدام اختبار �شافيه ( )Scheffeكما هو مو�ضح
يف جدول (.)11
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اجلدول رقم ( :)11نتائج اختبار �شافيه ( )Scheffeللفروق بني متو�سطات تقديرات
�أفراد العينة على مقيا�س قلق االختبار ح�سب متغري املعدل الرتاكمي
املعدل الرتاكمي
املتو�سط احل�سابي
3.10
�أقل من 68
3.06
من � -68أقل من 76
2.89
من � -76أقل من 84

�أقل من  68من � -68أقل من 76
3.06
3.10
0.04

من � -76أقل من 84
2.89
0.21
0.17

من  84ف�أكرث
2.71
*0.39
*0.35
0.18

* ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()50.0≤α

يبني اجلدول (� )11أن هناك فروق ًا ذات داللة
�إح�صائية بني املتو�سط احل�سابي على مقيا�س قلق
االختبار لذوي املعدل الرتاكمي (�أقل من )68
من جهة ،واملتو�سطات احل�سابية لذوي املعدالت
الرتاكمية (من � - 68أقل من  ،76من � - 76أقل
من  )84من جهة ثانية ،تعزى مل�ستوى قلق االختبار،
وذلك ل�صالح تقديرات ذوي املعدل الرتاكمي (�أقل
من .)68
مناق�شة النتائج:
مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:
"ما توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب �أمناطهم
ال�شخ�صية؟" �أظهر اجلدول (� )3أن منط
ال�شخ�صية (انب�ساطي  -منفعل) كان الأعلى بني
الأمناط الأخرى ،وبن�سبة مئوية بلغت (،)%40.82
يليه منط ال�شخ�صية (انطوائي  -منفعل) ،وبن�سبة
مئوية بلغت (� ،)%35.35أما منط ال�شخ�صية
(انب�ساطي  -متزن) فقد جاء يف املرتبة الثالثة،
وبن�سبة مئوية بلغت ( ،)%12.70وجاء يف املرتبة
الأخرية منط ال�شخ�صية (انطوائي  -متزن)،
وبن�سبة مئوية بلغت ( .)%11.13ويالحظ �أن
ما يزيد ن�سبته على ( )%76من الطلبة تنزع
�شخ�صياتهم نحو االنفعال ،ومبا �أن جمموعة
ال�صفات التي متيز الأفراد االنفعاليني عن الأفراد
املتزنني هي �صفات تعمل على �سهولة ا�ستثارتهم،
وتقلب مزاجهم ،و�سرعة غ�ضبهم ،وارتفاع
م�ستوى قلقهم ( ،)Eysenck, 1990وا�ستناد ًا �إىل
ما �أ�شار �إليه ( )Chen & Zhang, 2011من �أن منط
ال�شخ�صية يعد متنبئ ًا قوي ًا مب�ستوى قلق االختبار
والتح�صيل الدرا�سي ،يتوقع الباحثان �أن الطلبة
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االنفعاليني رمبا يظهرون م�ستوى قلق اختبار �أعلى،
وم�ستوى حت�صيل �أقل من الطلبة املتزنني ،وخا�صة
يف حاالت تعر�ضهم للف�شل وخيبة الأمل والإحباط.
ومل تتفق �أو تختلف هذه النتيجة مع نتائج �أي من
الدرا�سات ال�سابقة كونها مل تبحث هذا املتغري.
مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين" :ما
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب م�ستويات قلق
االختبار لديهم؟ بني اجلدول (� )4أن �أفراد عينة
الدرا�سة ممن لديهم قلق متو�سط كانت هي الأعلى
بن�سبة مئوية بلغت ( ،)%61.91يليه القلق املنخف�ض
بن�سبة مئوية (� ،)%20.70أما القلق املرتفع فقد
بلغت ن�سبته املئوية ( .)%17.39وهذا ي�شري �إىل �أن
م�ستوى القلق ال�سائد بني طلبة اجلامعة هو القلق
املتو�سط (املعتدل) .ورمبا ميكن عزو هذه النتيجة
�إىل �أن �إدارة اجلامعة قد هي�أت �إىل حد ما البيئة
اجلامعية الآمنة واملنا�سبة ،والتي �ساعدت الطلبة
على التوافق والت�أقلم والإملام ب�أ�ساليب التكيف
من خالل رعاية منوهم وتطورهم ،وحتقيق قدر
منا�سب من اال�ستقاللية ،وتوفري اخلربات التي
ت�ساعدهم على النمو ،وتطوير �أ�ساليب تكيف
جديدة ،وتقدمي الدعم االنفعايل واالجتماعي لهم،
وم�ساعدتهم على التخل�ص من امل�شاعر ال�سلبية؛
كاخلوف ،والقلق ،وم�ساعدتهم على حل امل�شكالت
الأكادميية (العوي�ضة .)2005 ،ورمبا �أي�ض ًا ميكن
عزو هذه النتيجة �إىل اقتناع الطلبة �إىل حد ما
ب�أن التغريات والظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ،وتناق�ص فر�ص العمل ،وال�صعوبات
والتعقيدات املادية التي يتعر�ضون لها ت�شكل حتدي ًا
لهم ،وهي حلظية ،وال بد من التكيف معها والعمل
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اجلاد على جتاوزها .واتفقت هذه النتيجة مع
نتيجة درا�سة (عثمان.)2006 ،
مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث:
"هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )0.05≤αبني تقديرات �أفراد
العينة على قائمة �أمناط ال�شخ�صية وم�ستويات
قلق االختبار؟ و�ضح اجلدول ( )5وجود عالقة
ارتباطية �إيجابية دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( )0.05≤αبني تقديرات �أفراد العينة
على منطي ال�شخ�صية (انب�ساطي منفعل،
وانطوائي منفعل) وم�ستويات قلق االختبار ،بينما
مل تكن هناك عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا
بني تقديرات �أفراد العينة على منطي ال�شخ�صية
(انب�ساطي متزن ،وانطوائي متزن) وم�ستويات
قلق االختبار .وهذا ي�ؤيد ما ذهب �إليه (& Chen
 )Zhang, 2011من �أن منط ال�شخ�صية يعد متنبئ ًا
قوي ًا مب�ستوى قلق االختبار والتح�صيل .ورمبا ميكن
تف�سري هذه النتيجة تبع ًا للإطار النظري الذي
و�ضعه �أيزنك ( )Eysenck, 1990خل�صائ�ص كل
من منطي االتزان واالنفعال اللذين ميثالن بعد ًا
�أ�سا�سي ًا يف نظريته يف جمال ال�شخ�صية� ،إذ يالحظ
�أن جمموعة ال�صفات التي متيز الأفراد االنفعاليني
عن الأفراد املتزنني هي �صفات تعمل على �سهولة
ا�ستثارتهم ،وزيادة قلقهم ،و�سرعة غ�ضبهم ،حيث
وجد �أن القلق يرتبط بالع�صابية (االنفعالية)
ارتباط ًا مرتفع ًا ،بالإ�ضافة �إىل اختالل االتزان
الوجداين ،والتهيج ،واال�ستثارة ال�سريعة ،واخلجل،
وعدم الثقة بالنف�س ،و�سوء تقدير الذات ،وكل ذلك
يعمل على زيادة تهيئتهم لقلق االختبار� ،أما الأفراد
املتزنون فيتميزون بالثبات االنفعايل ،وح�سن
تقديرهم لذواتهم ،مما يجعلهم �أكرث قدرة على
�ضبط �أنف�سهم والتحكم يف �سلوكهم ،وانخفا�ض
القلق لديهم .واتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج
درا�سة دوندار و�آخرين (،)Dundar, et. al., 2008
ومل تختلف مع نتائج �أي من الدرا�سات ال�سابقة.
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مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع" :ما
حجم �أثر تفاعل �أمناط ال�شخ�صية وم�ستويات
قلق االختبار يف م�ستوى التح�صيل الدرا�سي؟"
�أ�شارت نتائج الدرا�سة من خالل اجلدول (� )7إىل
وجود قدرة تنب�ؤية لأثر �أمناط الطلبة ال�شخ�صية
(انب�ساطي–متزن ،وانطوائي–متزن) يف
حت�صيلهم الدرا�سي وفق معدالتهم الرتاكمية،
ورمبا ميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء �أن
جمموعة ال�صفات التي متيز الأفراد املتزنني عن
الأفراد االنفعاليني هي �صفات تعمل على�( :سهولة
�ضبط النف�س ،واعتدال املزاج ،والتجاوب و�أخذ
الأمور بب�ساطة ،واحليوية والن�شاط� ،إ�ضافة �إىل �أن
�شخ�صياتهم تت�سم بالتوافق العام) ،وهذه ال�صفات
رمبا تعمل على �أن يكون م�ستوى قلق االختبار لديهم
معتد ًال ،و�إذا ما علمنا �أن قلق االختبار يحدث �أثر ًا
�سلبي ًا يف الأداء الأكادميي للطلبة (،)Cohen, 2004
ف�إن النتيجة تبدو منطقية لأن مييل الأفراد الذين
تنزع �شخ�صياتهم نحو االتزان لتحقيق حت�صيل
�أف�ضل من الأفراد الذين تنزع �شخ�صياتهم نحو
االنفعال .وتتفق النتيجة الأوىل مع نتائج درا�سات
كل من� :سوانبريغ ومارتن�سن (& Swanberg
 ،)Martens, 2010و(املخاليف ،)2010 ،و(رحمة،
 ،)2011و(�صواحلة والعبو�شي )2011 ،التي
�أ�شارت �إىل وجود عالقة بني التح�صيل ومنط
ال�شخ�صية ،ومل تختلف نتائج هذه الدرا�سة مع
نتائج �أي من الدرا�سات ال�سابقة.
كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة من خالل اجلدول
(� )7إىل وجود قدرة تنب�ؤية لأثر م�ستوى قلق
االختبار (قلق متو�سط) يف حت�صيل الطلبة
الدرا�سي وفق معدالتهم الرتاكمية ،ورمبا ميكن
تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء نظرية الإثارة التي
�أ�شار لها كون ( ،)Coon, 2001والتي �أو�ضحت
�أن الطلبة ي�صبحون قليلي الراحة عندما يكون
م�ستوى الإثارة لديهم منخف�ض ًا جد ًا� ،أو مرتفع ًا
جد ًا ،ويكون الأداء التح�صيلي عادة يف �أح�سن
�أحواله عندما يكون م�ستوى الإثارة معتد ًال .لذلك
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�أظهر الطلبة ذوو م�ستوى القلق املتو�سط حت�صي ًال
�أكادميي ًا �أف�ضل من زمالئهم ذوي م�ستوى القلق
املرتفع واملنخف�ض ،وذلك لأنهم ميتلكون م�ستوى
من الإثارة معتد ًال ،ومهارات درا�سية �أكرث فاعلية،
ويواجهون م�ستوى �أقل من العوامل التي تعيق الأداء
الأكادميي ( .)Eman & Faroqi, 2005وقد اتفقت
هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (جمممي،)2006 ،
ودرا�سة �أكرم ونا�صر (،)Akram & Nasir, 2010
واللتني �أ�شارتا �إىل القدرة التنب�ؤية لأثر م�ستوى قلق
االختبار يف التح�صيل.
مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س:
"هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني
تقديرات �أفراد العينة على مقيا�س قلق
االختبار تعزى �إىل املتغريات الدميوغرافية
(اجلن�س ،والكلية ،وامل�ستوى الدرا�سي ،واملعدل
الرتاكمي)؟" �أ�شارت نتائج الدرا�سة من خالل
اجلدول (� )9إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )0.05≤αبني
متو�سطات تقديرات �أفراد العينة على مقيا�س
قلق االختبار تعزى ملتغري اجلن�س .ورمبا ميكن
عزو هذه النتيجة �إىل �أن الت�صورات االجتماعية،
واملعتقدات االجتماعية حول �أدوار النوع االجتماعي
(اجلن�س) بد�أت تتغري ،ومع هذا التغري ف�إن الإناث
بد�أن ي�أخذن الفر�ص املنا�سبة ،ويقمن بت�أدية �أدوار
اجتماعية م�شابهة لأدوار الذكور� ،إ�ضافة �إىل �أن
�أفراد عينة الدرا�سة (طلبة اجلامعة) ،و�إن اختلف
جن�سهم ،ف�إنهم يتميزون بكثري من اخل�صائ�ص
الإيجابية امل�شرتكة مثل( :م�ستوى الذكاء ،والوعي
الفكري ،واالهتمام باالختبارات) جتعلهم يتعاملون
مع االختبارات ب�شكل مت�شابه تقريب ًا (& Ceci
 .)Williams, 2010ومل تتفق هذه النتيجة مع نتائج
�أي من الدرا�سات ال�سابقة ،واختلفت مع نتيجة
درا�سة (عثمان ،)2006 ،ودرا�سة دوندار و�آخرين
(.)Dundar, et. al, 2008

بينما �أ�شارت النتائج من خالل اجلدول ()9
�إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )0.05≤αبني متو�سطات تقديرات
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�أفراد العينة على مقيا�س قلق االختبار تعزى ملتغري
الكلية ،وذلك ل�صالح تقديرات الكليات العلمية.
ورمبا ميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء �أن طلبة
الكليات العلمية يعانون �صعوبات مثل( :كثافة
املنهاج واملقررات ،و�ساعات الدرا�سة الطويلة،
وقلة �أوقات الفراغ والن�شاطات اال�ستجمامية،
وم�ستوى مناف�سة �أكرب ،وارتفاع م�ستوى توقعات
الأهل) ،وملواجهة هذه ال�صعوبات يبذل الطلبة
جهود ًا كبرية لكي يح�صلوا على معدالت توازي
توقعات الأهل ،وتر�ضي طموحاتهم ،وي�سعون
لتحقيق معدالت ت�ؤهلهم ملتابعة درا�ساتهم العليا،
مما رفع من م�ستوى قلق االختبار لديهم (Cohen,
 .)2004وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�صلت �إليه
درا�سة (�صواحلة والعبو�شي ،)2011 ،التي �أ�شارت
�إىل وجود فروق يف م�ستوى قلق االختبار ل�صالح
طلبة الكليات العلمية ،واختلفت مع نتائج درا�سة
(عثمان ،)2006 ،ودرا�سة (جمممي.)2006 ،
كما �أ�شارت النتائج من خالل اجلدول ()10
�إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سط
احل�سابي على مقيا�س قلق االختبار لذوي امل�ستوى
الدرا�سي يف ال�سنة (الأوىل) من جهة ،واملتو�سطات
احل�سابية لذوي امل�ستويات الدرا�سية يف ال�سنوات:
(الثانية ،والثالثة ،والرابعة) من جهة ثانية ،تعزى
مل�ستوى قلق االختبار ،وذلك ل�صالح تقديرات ذوي
امل�ستوى الدرا�سي يف ال�سنة (الأوىل) .ورمبا ميكن
تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء �أن احلياة اجلامعية
متثل منعطف ًا حاد ًا يف حياة الطلبة ،فهي تختلف
ب�شكل كبري عن حياتهم يف املدر�سة الثانوية،
ومتثل اجلامعة خربة غنية متلي على الطلبة منط ًا
خمتلف ًا يف احلياة ،ال بد من تطوير �أ�ساليب تكيفية
جديدة معه� ،إذ يعي�ش الطلبة مرحلة تت�سم ببلورة
االجتاهات والقيم واملبادئ املختلفة ،يتزامن معها
ظهور كثري من امل�شاعر ال�سلبية؛ كال�صراعات،
والإحباطات ،واخلوف ،والقلق ،وهي مرتبطة
بتحقيق حاجاتهم النف�سية واالنفعالية ،ورمبا
يتزامن مع هذا الو�ضع �صعوبات تكيف وتوافق
متعددة خا�صة يف بداية التحاق الطلبة باجلامعة
مثل( :فقدان الدعم االنفعايل واالجتماعي الذي
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كان متوفر ًا يف املدر�سة ،وامل�شكالت الأكادميية،
وخطر الت�سرب من اجلامعة ،...مما قد ي�ؤثر
�سلب ًا يف توافقهم النف�سي واالجتماعي ،ويزيد من
ح�سونة وعيلبوين،
م�ستوى قلق االختبار لديهم (�أبو َ
 .)2011وتبدو هذه النتيجة مت�سقة مع نتيجة
درا�سة دوندار و�آخرين ()Dundar, et. al, 2008
التي �أ�شارت �إىل ارتفاع م�ستوى القلق لدى الطلبة
املبتدئني ،واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
(جمممي )2006 ،التي �أ�شارت �إىل عدم وجود
فروق يف م�ستوى قلق االختبار بني الطلبة املبتدئني
واملتقدمني.
و�أخري ًا �أو�ضحت النتائج امل�شار �إليها يف
اجلدول (� )11أن هناك فروق ًا ذات داللة
�إح�صائية بني املتو�سط احل�سابي على مقيا�س قلق
االختبار لذوي املعدل الرتاكمي (�أقل من )68
من جهة ،واملتو�سطات احل�سابية لذوي املعدالت
الرتاكمية (من � -68أقل من  ،76من � -76أقل من
 )84من جهة ثانية ،تعزى مل�ستوى قلق االختبار،
وذلك ل�صالح تقديرات ذوي املعدل الرتاكمي (�أقل
من  .)68ورمبا ميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن
الطلبة ذوي املعدالت املتدنية (�أقل من  ،)68ت�شكل
االختبارات عامل تهديد لهم عادة ،وهم يخافون
على م�ستقبلهم ،ويحاولون بذل املزيد من اجلهد
�إما لإثبات وجودهم كعنا�صر كف�ؤة� ،أو للحفاظ
على بقائهم يف اجلامعة� ،أو للح�صول على تقدير
جيد من (� -68أقل من  ،)76ميكنهم من متابعة
درا�ساتهم العليا م�ستقب ًال ،وحتقيق رغبات الأهل
وتوقعاتهم ،ورمبا ت�ؤدي هذه العوامل جمتمعة
�إىل �أن ي�صبح لالختبارات �أهمية بالغة بالن�سبة
لهم ،مما قد ي�ؤدي �إىل زيادة التوتر ،والت�أثري
يف العمليات العقلية واحلد من عملها بن�شاط،
وال�شعور بعدم القدرة على تنظيم الأفكار ،وبالتايل
ارتفاع م�ستوى القلق لديهم (Akram & Nasir,
 .)2010وتبدو هذه النتيجة مت�سقة مع ما وجدته
درا�سة (جمممي ،)2006 ،ودرا�سة �أكرم ونا�صر
( )Akram & Naser, 2010اللتني �أ�شارتا �إىل وجود
عالقة �سالبة بني قلق االختبار والتح�صيل.
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اال�ستنتاجات والتو�صيات:
 االهتمام مبو�ضوع قلق االختبار من قبلاملر�شدين واملر�شدات يف اجلامعات ،وتو�ضيح
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الدرا�سي على عينات وفئات عمرية م�شابهة
وخمتلفة.
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