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 ملخص الدراسة

 دافعية اإلنجاز الدراسي وقمق االختبارطبيعة مستوى ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة      
ولمتحقق من ذلك  المممكة العربية السعودية والعالقة بينيما لدى طالب المرحمة الجامعية في 

 )( ومقياس قمق االختبار 6993,الحامد ) حث بتطبيق مقياس دافعية اإلنجاز قام البا
 وقدطالب المرحمة الجامعية. طالبا من  643( عمى عينة مكونة من 6996,الطريرى 
 الدراسة إلى:ـ  توصمت

 اإلنجاز الدراسي , وقمق االختبار.وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيَا بين دافعية  -6
ن الطالب مرتفعي مستوى دافعية اإلنجاز الدراسي بي فيوجود فروق ذات داللة إحصائية  -6

, وذلك لصالح الطالب مرتفعي  الدراسي, والطالب منخفضي التحصيل التحصيل الدراسي
 راسي.التحصيل الد

, بين فرقة الدراسة  الدراسيمستوى دافعية اإلنجاز  فيوجود فروق ذات داللة إحصائية  -6
 المبتدئين.لمطالب المبتدئين , وفرقة الدراسة لمطالب المتقدمين , وذلك لصالح 

 , بين الطالب فياإلنجاز الدراسي مستوى دافعية  يوجد فروق ذات داللة إحصائية فيال -4
 التخصص األدبي. لعممي, والطالب فيالتخصص ا

وى قمق االختبار , بين الطالب مرتفعي مست  توجد فروق ذات داللة إحصائية فيال -3
 التحصيل الدراسي. التحصيل الدراسي , والطالب منخفضي

التخصص وى قمق االختبار, بين الطالب في مست  توجد فروق ذات داللة إحصائية فيال -3
 التخصص األبي. ب فيالعممي , والطال

مستوى قمق االختبار بين فرقة الدراسة لمطالب  ال توجد فروق دالة إحصائية في -7
 وفرقة الدراسة لمطالب المتقدمين.المبتدئين , 

وجوب توفير  باحث بعدد من التوصيات, تتمخص فيوفى ضوء ىذه النتائج أوصى ال     
الشروط والمناخات التعميمية الداعمة لحدوث التعمم الفعال , والعمل عمى تنمية قدرات الطالب 

لدييم إضافة  الدراسي زإمكاناتيم اإلبداعية , لينعكس ذلك إيجابيا عمى دافعية اإلنجا وتحفيز
, مع ضوابطيا العممية والتربويةإلى وجوب إعداد االختبارات التحصيمية وفقا لشروطيا و 

رشادىم لكل ما يتطمبو اإلنجاز  االىتمام بتطبيق العمل اإلرشادي اليادف لتوجيو الطالب وا 
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المتغيرات التعميمية عمومٌا , وقمق االختبارات التحصيمية عمى وجو الخصوص والتعامل مع 
تساعد عمى توضيح العوامل والمتغيرات  ة بإجراء المزيد من الدراسات التيكما أوصت الدراس

ار لدى الطالب في المجتمع تؤثر أو تتأثر بيا طبيعة اإلنجاز الدراسي وقمق االختب التي
, اتجاىات الطالب نحو الجامعة , التوافق  الدراسيومن أىم المتغيرات المناخ  السعودي

 والميول المينية لمطالب. كاديمياأل 
Abstract 

The achievement motivation, the test anxiety and other academic 

variables of the students in Saudi universities. 
  

This study aims to identify the nature of achievement motivation, the 

test anxiety and other academic variables (such as the studying 

acquisition, specializations and classes). The researcher applied the 

motivation measure of 345 students of the in Saudi universities. The study 

has reached the following findings: 

1- There is a statistical significance  with negative correlation relationship 

between the achievement motivation and the test anxiety. 

2-There is a statistical significance of the achievement motivation between 

the students with high degree of acquisition and the low degree 

acquisition students in favor of the high degree acquisition. 

3-There is a statistical significance of the achievement motivation between 

the students in the beginner classes and the advanced ones in favor of 

the beginners. 

4-There is no statistical significance  in the level of achievement motivation 

for the scientific or literary specializations of the student. 

5-There is no statistical significant of the test anxiety between the  high 

level acquisition students and low level ones. 

6-There is no statistical significant of the test anxiety between the beginner 

students and the advanced ones. 

According to the previous mentioned findings, the researcher gives a 

number of recommendations such as the following; It is very important to 

save the required educational climax, supporting the active learning 

process, improving the students' ability, encouraging them to achieve the 

required level of acquisition in a suitable educational environment. These 

will reflect positively upon their creative abilities, and the achievement 

motivation . The researcher also recommend for more studies in that field 

to identify the required factors and variables affects the achievement  

motivation and test anxiety, and their effects on the Saudi society. The 

most important factors are the studying climax, the students'   attitudes of 
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the university, the academic harmony and the students vocational 

attitudes. 

  مكدمـــــــــــــــــــــة :

نظام الدوافع اإلنسانية , فيو مكون  فيلميمة يمثل الدافع لإلنجاز أحد الجوانب ا     
من أىداف ,  هإدراك الفرد وتوجيو سموكو , وتحقيق ذاتو من خالل ما ينجز  ةفي عممي جوىري

وغيره ,  McClellandيالند موقد أشار العمماء والباحثون الميتمون بدافعية اإلنجاز مثل ماك
إلى أن الدافع لإلنجاز يتضمن أنواعٌا وأنماطٌا متباينة من السموك , حيث تعمل أو تؤثر دافعية 

نتاجو  فياإلنجاز   التيلمجاالت , واالنشطة مختمف ا فيتحديد مستوى أداء الفرد وا 
 فيولذلك فقد ظير مفيوم دافعية اإلنجاز كأحد المعالم المميزة لمدراسة والبحث  0يواجييا

ديناميات الشخصية والسموك , وذلك منذ ستينات القرن الماضي وحتى الحصر الحاضر , إذ 
سية وتربوية , والتعرف عمى سة عالقتو بمتغيرات اجتماعية ونفاتسع االىتمام بو ليشمل درا

 .ن في دافعية اإلنجاز بين األفرادتفسير التباي فيتسيم  التيالعوامل 
 المفاىيممن  –وخاصة لدى الطالب  -دافعية اإلنجاز  , ُتعتبرميمففي مجال التربية والتع     

 فييتم التركيز عمييا , حيث أظيرت كثيرٌا من الدراسات دور دافعية اإلنجاز  التيالرئيسية 
العممية التعميمية عمومٌا والعوامل والمتغيرات التي تتأثر بدافعية اإلنجاز أو تؤثر فييا , ومن 

 6933, حسين  6933ة بر , ج 6937المثال ال الحصر ) عارف ىذه الدراسات عمى سبيل 
, جديد 6999, عبابنو  6994, قطامي  6996, مومني  6990, الطواب  6939, حسن 
وعمى  0(  6063, الشيخ, 6064, نعيمة 6066, الشحات, 6060, السنباطي 6060

الرغم من أىمية البحث عن دافعية اإلنجاز في مجال التربية والتعميم , إال أن ىذه الدراسات 
أجريت في العالم العربي كانت تستيدف دراسة دافعية اإلنجاز بشكل عام وليس دافعية  التي

ص عمى دراسة العالقة بين دافعية اإلنجاز اإلنجاز الدراسي , كما أنيا ركزت بشكل خا
يفترض أن  إنجازيوومستوى التحصيل الدراسي انطالقا من كونو مجاال لإلنجاز أو كمقدمة 

تتأثر بمستوى الدافعية لإلنجاز , فتم إغفال أو تجاىل العوامل والمتغيرات التعميمية األخرى 
. فى مقدمتيا متغير قمق االختبار, و  الدراسيالتي تؤثر وترتبط بدرجة أو قيمة ىذا التحصيل 

يمكن بواسطتيا التعرف عمى ما تم  التيذلك ألن االختبارات التحصيمية من أكثر وأىم األدوات 
مختمف مراحل التعميم وخاصة الجامعي , كما أنيا قد  فيتحقيقو من أىداف تعميمية وتربوية 
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والنجاح , أو تكون من العوامل الدافعة في التعميم , فإما تكون من دافع التطمع إلى اإلنجاز 
 .من دافع تجنب الفشل

يمكن أن  التيوعميو فإن االختبارات التحصيمية بالنسبة لمطالب ىي من المواقف      
ون قدرات الطالب موضع ب , الذى يعرف بقمق االختبار , حيث تكتستدعي القمق لدى الطال

وكمما كان ىذا الشعور بقمق االختبار ضمن نطاق معين ومحدود فإنو يمثل دافعٌا  .تقييم
إيجابيا لدى الفرد نحو اإلنجاز الدراسي , لكن إذا زاد القمق عن حده الطبيعي فإنو يؤثر سمبٌا 

ب داخل موقف االختبار , مثل تشتيت االنتباه , وكف عمى قدرات الطالب , ومستوى الطال
وتبعٌا لذلك فإن قمق االختبار  0التحصيل أو عدم النجاح  فيالقدرة عمى األداء الجيد والفشل 

المرتبطة بشكل كبير بتحديد مستقبل الطالب الدراسي وأدواره االفتراضية ىو من أىم المتغيرات 
 .المجتمع فيالتي يقوم بيا 

عممية  فيسبق , ونتيجة ألىمية موضوع دافعية اإلنجاز الدراسي وتأثيره  امموانطالقا      
التحصيل من جية , والتأثير التفاعمي بين دافعية اإلنجاز الدراسي والتحصيل وقمق االختبار 

 جاز الدراسي وقمق االختباردافعية اإلن العالقة بين الدراسة الحالية تحاول الكشف عن طبيعة
 طالب المرحمة الجامعية.عينة من دى ل

 مصطلحات الدراسة :

 : Academic Achievement Motive دافعية اإلجناز الدراسي
والتحميل النفسي تعريف لدافع اإلنجاز بأنو : الحافز لمسعي  ورد في موسوعة عمم النفس     

إلى النجاح أو تحقيق نياية مرغوبة , أو الدافع لمتغمب عمى العوائق أو لالنتياء بسرعة من 
( , وتعتبر دافعية اإلنجاز الدراسي نوعٌا وشكاٌل 6993أداء األعمال عمى خير وجو )الحامد 

 والتيلتركيز فييا عمى الدافعية المرتبطة بالنشاط المدرسي , من أشكال دافعية اإلنجاز يكون ا
أداء  فيتثير وتوجو السموك نحو ىدف دراسي , والرغبة الممحة  التيتتضمن مجموعة القوى 

 يد من أجل تحقيق النجاح الدراسي.العمل المدرسي بصورة جيدة والنزوع لبذل الج
بدافعية  المقصودىذه الدراسة , فإن  فيواعتمادٌا عمى المقياس الذى تم استخدامو      

الدراسة والتحصيل , والحرص عمى  فيالدراسة الحالية ىو : الرغبة  فياإلنجاز الدراسي 
وعميو فإن التعريف اإلجرائي  0المواقف التنافسية , والحرص عمى مواقف اإلنجاز الخارجية 
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عمييا الفرد عمى مقياس  يحصل التيلدافعية اإلنجاز الدراسي ىذا ىو : مجموع الدرجات 
 .(6993ىذه الدراسة )الحامد  فيدافعية اإلنجاز الدراسي المستخدم 
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 : Test Anxiety قلل االختبار
إن قمق االختبار نوع من أنواع القمق العام , حيث يتضمن مجموعة االستجابات وردود      

االنشغال أو الخوف من  والفعل الفسيولوجية واالنفعالية , والسموكية المتعمقة باالىتمام أ
 ,) الطريرى الحاليةالدراسة  فيالفشل في موقف االختبار , واعتمادٌا عمى المقياس المستخدم 

: البعد الفسيولوجي , واألفكار  ىي( فإن المقصود بقمق االختبار يتحدد بثالثة أبعاد  6996
أداء الفرد لالختبار , أما البعد الثالث فيو أىمية االختبار  فيواآلراء الطارئة والمتدخمة 

ار وبالتالي فإن التعريف اإلجرائي لقمق االختبار يشير إلى حالة قمق االختب .واستعداد الفرد لو
ىذه  فيمقياس قمق االختبار المستخدم  فييشعر بيا الطالب , كما تدل عمييا درجتو  التي

 .الدراسة
 :و أيميتًاأيداف الدراسة 

تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين دافعية اإلنجاز الدراسي وقمق االختبار ,      
دافعية اإلنجاز الدراسي وقمق االختبار بين مجموعات متباينة من  فيوكذا عن طبيعة الفروق 

الطالب في مستوى التحصيل الدراسي ) مرتفعي التحصيل ومنخفضي التحصيل ( والتخصص 
الدراسي ) عممي , أدبي ( والفرقة الدراسية )مبتدئين , متقدمين( , وذلك لدى عينة من طالب 

تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات المحمية  حيث .لسعوديةالمرحمة الجامعية بالمممكة العربية ا
في المجتمع السعودي وفي المرحمة  القميمة التي تناولت موضوع دافعية االنجاز الدراسي

توضح العالقة بين دافعية اإلنجاز الدراسي وقمق االختبار  التي,  الجامعية عمى وجو التحديد
تقديم معرفة إضافية أو فيم أكثر لطبيعة ىذه  في, لذا فإنو من المتوقع أن تساىم نتائجيا 
تفيد نتائج الدراسة  إذ ربما السعوي.المجتمع  فيالعالقة لدى طالب المرحمة الجامعية 

بشكل عام , والقائمين عمى اإلرشاد  التربويالقائمين عمى مؤسسات التعميم والميدان 
 فيوذلك بما تقدمو من نتائج قد تساعد بشكل خاص.  التربوياألكاديمي والقياس والتقويم 

معرفة طبيعة العالقة بين دافعية اإلنجاز الدراسي وقمق االختبار , والتأثيرات المتبادلة ليذين 
تزود قد , وبالتالي فإنيا المرحمة الجامعيةطالب  لدىالمتغيرين مع بعض المتغيرات األخرى 

األسرة بالبيانات التي تساعدىم في  المرشدين األكاديميين وأعضاء ىيئة التدريس وكذلك
 اإلنجاز الدراسي وقمق االختبار. التعامل مع دافعية
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 حدود الدراسة :

 فيتتحدد ىذه الدراسة بموضوعيا ومتغيراتيا ) دافعية اإلنجاز الدراسي وقمق االختبار      
العربية  المرحمة الجامعية في المممكةضوء بعض المتغيرات األكاديمية لدى عينة من طالب 

( ومقياس قمق  6993مقياس دافعية اإلنجاز الدراسي ) الحامد  باستخدام,  السعودية
طالبٌا  643تم تطبيقيا عمى عينة مكونة من  والتي(  6996االختبار الذي أعده ) الطريرى 

 – 6467, لمعام الدراسي  المرحمة الجامعية في المممكة العربية السعوديةطالب من 
 ىـ.6463

 الدراسات السابكة:

( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى العالقة بين أساليب التعمم 6060قامت جديد )
المعالجة العميقة( وقمق االمتحان, وتأثيرىما عمى درجات التحصيل  –)المعالجة السطحية 

لى الكشف عن الفروق بين الطالب المرتفعين والمنخفضين في قمق االمتحان, في  الدراسي, وا 
المعالجة العميقة(, ودرجات التحصيل الدراسي.  –أساليب التعمم )المعالجة السطحية  درجات

استخدمت الباحثة  ( طالبًا من طالب الصف الثاني الثانوي, 634تكونت عينة البحث من ) 
مقياس أساليب المذاكرة, الذي أعده الدكتور محمود عبد الحميم منسي, ومقياس قمق 

كتور محمود شعيب, بعد التحقق من صدقيما و ثباتيما. أظيرت االختبار, الذي أعده الد
النتائج وجود ارتباط سالب دال إحصائيًا, بين أسموب تعمم )المعالجة العميقة( وقمق االمتحان, 
وارتباط موجب دال إحصائيًا, بين أساليب تعمم )المعالجة العميقة والمعالجة السطحية( 

ىذا االرتباط بين أسموب تعمم )المعالجة السطحية( ودرجات التحصيل الدراسي, ولم يظير 
وقمق االمتحان, كما كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا, بين الطالب المرتفعين 
والمنخفضين في قمق االمتحان, في أسموب تعمم )المعالجة العميقة(, لصالح الطالب 

الطالب منخفضي قمق  منخفضي قمق االمتحان, وفي درجات التحصيل الدراسي, لصالح
 االمتحان أيضًا, ولم تظير فروق بينيم في أسموب تعمم )المعالجة السطحية(.  

( بدراسة ىدفت إلي التعرف 6060كما قام كال من السنباطي, و عمي, والعقباوي )
عمى طبيعة العالقة بين دافع اإلنجاز وقمق االختبار وعمى طبيعة العالقة بين دافع اإلنجاز 

النفس, ومعرفة مدى وجود فروق دالو إحصائيًا بين الذكور واإلناث في دافع اإلنجاز والثقة ب
( طالب وطالبة من 300وقمق االختبار والثقة بالنفس, واشتممت عمى عينة عشوائية من )
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مدارس الثانوية العامة, وتوصمت الدارسة إلي: عدم وجود عالقة ارتباطية بين الدافع لإلنجاز 
دى طالب المرحمة الثانوية العامة, عدم وجود عالقة ارتباطية بين الدافع وقمق االختبار ل

لإلنجاز والثقة بالنفس لدى طالب المرحمة الثانوية العامة, وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بين متوسطي درجات الذكور واإلناث من طالب المرحمة الثانوية العامة في الدافع لإلنجاز 

ق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور واإلناث من لصالح اإلناث, وجود فرو
 طالب المرحمة الثانوية في قمق االمتحان وفي الثقة بالنفس لصالح اإلناث.

( قام بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى واقع العوامل 6066في حين أن السبيعي )
التربوية المؤدية إلى ضعف مستوى اإلنجاز الدراسي لدى طالب الكميات اإلنسانية بجامعة 

%( من مجتمع 3( طالب يمثمون نسبة )700الممك سعود, وقد بمغ عدد أفراد عينة الدراسة )
. أن طالب الكميات اإلنسانية بجامعة الممك سعود 6راسة إلى الدراسة األصمي. وتوصمت الد

يواجيون عددا من العوامل التربوية المؤدية إلى ضعف مستوى إنجازىم الدراسي بدرجة 
. أن العوامل التربوية المرتبطة بالمقرر الدراسي من أبرز العوامل المؤدية إلى ضعف 6عالية. 

ات اإلنسانية بجامعة الممك سعود التي تواجييم مستوى اإلنجاز الدراسي لدى طالب الكمي
. أنو توجد فروق 6خالل مسيرتيم الدراسية يمييا كل من العوامل المرتبطة بالبيئة التعميمية. 

%( بين استجابات أفراد عينة الدراسة طالب 3ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
وامل التربوية المؤدية إلى ضعف مستوى الكميات اإلنسانية بجامعة الممك سعود في درجة الع

إنجازىم الدراسي بأبعادىا الخمسة تعزى إلى اختالف متغير الكمية, والمستوى الدراسي, ومكان 
%( بين أفراد عينة 3. أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )4اإلقامة. 

في درجة العوامل التربوية المؤدية إلى الدراسة طالب الكميات اإلنسانية بجامعة الممك سعود 
ضعف مستوى إنجازىم الدراسي بأبعادىا الخمسة تعزى إلى اختالف تعزى متغير المعدل 

 التراكمي, والحالة االجتماعية. 
لى الكشف عن فاعمية فقد قاما بدراسة ىدفت إ( 6066أما الشحات, والبالح )

قة بالنفس ودافعية اإلنجاز لدى طالب برنامج ارشادي لخفض قمق االختبار وأثره في الث
الجامعة. و أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدى 

( في الثقة بالنفس لصالح القياس البعدى )بعد تطبيق البرنامج(. كما 0.06عند مستوى )
والبعدى عند مستوى أظيرت النتائج وجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي 
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( في األداء عمى قائمة قمق االختبار لصالح القياس القبمي, مما يعني انخفاض قمق 0.06)
االختبار بعد تطبيق البرنامج, وتعزى ىذه النتيجة إلي فاعمية البرنامج اإلرشادي المستخدم 

 في الدراسة.
قسم ( التي ىدفت إلى التعرف عمى اتجاىات طمبة 6066وجاءت دراسة حسن)

اليندسة الكيروميكانيكية نحو تخصصيم الدراسية وعالقتيا بدافع اإلنجاز الدراسي والجنس 
( طالبًا وطالبة, اختيروا بالطريقة الطبقية 630والمرحمة وقد تكونت عينة الدراسة من )

العشوائية, تم التحقق من صدق األداتين عن طريق الصدق الظاىري بعرضو عمى الخبراء 
والثبات بطريقتي أعادة االختبار وألفا كرونباخ, واستخدم الباحث لتحميل نتائجو وصدق البناء 

عدد من الوسائل اإلحصائية منيا, االختبار التائي لعينتين مستقمتين, معامل ارتباط بيرسون, 
االختبار التائي لعينة واحدة, وقد بينت النتائج أن اتجاىات الطمبة نحو تخصصيم الدراسي 

ت إيجابية, وأن مستوى الدافعية بشكل عام تعد إيجابية لدى أفراد عينة البحث, بشكل عام كان
ووجود عالقة قوية بين االتجاىات والدافع لدى عينة البحث سواء كانت لدى الذكور واإلناث 

 أو لطمبة المراحل األربعة.
( بدراسة ىدفت إلى الكشف عن العالقة 6064في حين قامت نعيمة, وبن زاىي )

ة بين كل من قمق االمتحان والدافعية لإلنجاز لدى عينة مـن تالميـذ مرحمة التعميم الممكن
الثانوي بمدينة ورقمة, كما ىدفت إلى تفحص الفروق الممكن قياميا بين كل من الذكور 
واالناث و التخصص العممي واألدبي وتمثل التساؤل الرئيسي في: ىل توجد عالقة بين قمق 

إلنجاز لدى التالميذ عينة الدراسة. وتمثمت عينة الدراسة األساسية في االمتحان والدافعية ل
تالميذ السنة الثالثة ثانوي ببعض ثانويات مدينة ورقمة وقـد تـم اختيارىـا بطريقـة عشوائية 

طالب وطالبة من السنة الثالثة ثانوي عموم وآداب وقد تم تطبيق  660عرضية, بمغ عددىا 
صدقيما وثباتيما يقيس األول منيما قمق االمتحان, وقد تم في بنائو  استبيانين بعد التأكد من

باالستبيان الـذي أعده "نبيل الزىار" لقياس نفس الغرض, حيث تم اقتباس بعض الفقرات منو 
وتعديل بعض الفقرات األخـرى, ويقـيس االسـتبيان الثاني الدافعية لإلنجاز وىو من تصميم 

النسخة  SPSSجة االحصائية باستخدام البرنامج االحصائي وبعد المعال 6976ىرمنز سنة 
توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: عدم وجود عالقة بين قمق االمتحان والدافعية  63
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لإلنجاز لدى التالميذ عينة الدراسة كما توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
 مستوى قمق االمتحان لدى التالميذ عينة الدراسة تبعا لمتغير كل من الجنس والتخصص. 

( بدراسة ىدفت إلى الكشف عن العالقة بين كل من قمق 6064بينما قام الغامدي)
ز الدراسي لدى عينة من الطالب مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي االختبار ودافعية اإلنجا

في المرحمة الثانوية بمكة المكرمة. واستخدم البحث المنيج الوصفي )االرتباطي والمقارن(, 
وجاءت . طالبًا من طالب المدارس الحكومية بمكة المكرمة 630وتكونت مجموعة البحث من 

ارتباطية ذات داللة إحصائية بين قمق االختبار وبين نتائج البحث مؤكدة عمي وجود عالقة 
 البحث.  عينةدافعية اإلنجاز الدراسي لدى 

( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى مؤشرات الصحة النفسية وعالقتيا 6063قام بكر)و 
بدافعية اإلنجاز لدى عينة من طمبة وطالبات جامعة الجوف. وجاءت نتائج الدراسة عمى 

ىناك عالقة ارتباطية دالة بين مؤشرات الصحة النفسية والدافعية لإلنجاز . 6النحو التالي: 
. الغالبية العظمى من أفراد العينة لدييم مستوى صحة 6لدى طمبة وطالبات جامعة الجوف. 

نفسية بدرجة مرتفعة وأظيرت النتائج وجود عدد قميل من أفراد العينة ممن لدييم مستوى 
قميل جدا لدييم مستوى صحة نفسية منخفض فمدييم  صحة نفسية بدرجة متوسطة وعدد

. ال توجد فروق ذات داللة 6مشكمة في التوافق النفسي واالجتماعي والتحصيل الدراسي. 
. ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين 4إحصائية بين الذكور واإلناث في الدافعية لإلنجاز. 

 الطمبة والطالبات في مؤشرات الصحة النفسية. 
( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى موضع الضبط وعالقتو 6063قامت سالم) كما

بدافعية اإلنجاز والتحصيل الدراسي لدى طالبات كمية التربية جامعة حائل بالمممكة العربية 
 697السعودية. واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. وتمثمت عينة الدراسة في 

نات جامعة حائل. وتكونت أدوات الدراسة من مقياس موضع طالبة من طالبات كمية التربية ب
خارجي(, مقياس دافعية اإلنجاز, درجات التحصيل الدراسي. وتناولت الدراسة -الضبط )داخمي

عدد من النقاط الرئيسية وىي, أواًل: دافعية اإلنجاز. ثانيًا: التحصيل الدراسي. ثالثًا: عالقة 
صيل الدراسي. واختتمت الدراسة باإلشارة إلى أبرز موضوع الضبط بدافعية اإلنجاز والتح

النتائج التي توصمت الييا ومنيا, وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيا بين موضع 
الضبط الداخمي ودافعية اإلنجاز ويرجع ذلك إلي األساس المنطقي الذي تقوم عميو عالقة 
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يرًا اساسيًا في دافعية اإلنجاز وأن موضع الضبط بدافع اإلنجاز بأن موضع الضبط يعتبر متغ
كمييما يشكل بعدًا دافعيًا, وكمييما يعتبر من السمات الشخصية التي تتطور مع العمر, وىذا 
يوضح أن موضع الضبط ىو العامل المحدد لقوة دافعية اإلنجاز أو ضعفيا. كما يوجد عالقة 

تحصيل الدراسي, وىذا يؤكد عمى ارتباطية طردية دالة إحصائيًا بين موضع الضبط الداخمي وال
أن متغير موضع الضبط يمعب دورًا اساسيًا في تحديد مستويات التحصيل الدراسي لدي 

 الطالب عامة والجامعيين خاصة. 
( قام بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى طبيعة العالقة بين 6063في حين أن الضريبي)

دافعية االنجاز وكل من قمق االختبار والتحصيل الدراسي, وأثرىا عمى التربية األخالقية لدى 
طمبة الصفوف )السادس, السابع, الثامن( في مدارس التعميم األساسي بمحافظة البيضاء. 

–أدوات إلجراء ىذه الدراسة )مقياس دافعية اإلنجاز لألطفال والراشدين  وقد طبق الباحث عدة
( طالبا 690عالمات الطالب كمقياس لمتحصيل( عمى عينة بمغت ) -مقياس قمق االمتحان

محافظة البيضاء بالجميورية اليمنية. إضافة  -وطالبة ممن يدرسون بمدارس مديرية رداع
سات لمتعرف عمى اثر دافعية اإلنجاز عمى التربية عمى مقابمة عينة من المدرسين والمدر 

األخالقية لمطمبة. وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: أظيرت الدراسة وجود عالقة ارتباط 
موجبة بين التحصيل الدراسي ودافعية االنجاز لدى أفراد عينة البحث, كما أظيرت وجود 

دافعيتيم, وال يمكن عزو ذلك إلى أي  اختالف في مستوى تحصيل الطمبة باختالف مستوى
من قمق االختبار أو المستوى الصفي أو التفاعل بينيما, في حين تبين عدم وجود اختالف 
لدى الطمية في مستوى دافعيتيم لإلنجاز وفقا الختالف مستوياتيم الصفية, بينما كشفت 

مستوياتيم الصفية  الدراسة عن وجود اختالف لدى الطمبة في قمق االختبار وفقا الختالف
ولصالح الصف السادس األساسي, كما أشارت الدراسة إلى أن الطمبة الذين يمتمكون دافعية 

 انجاز مرتفعة معظميم يتسم بتربية أخالقية عالية. 
( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى وجود عالقة بين كل 6063كما قام جابر, وعمي)

مرونة اإليجابية والتحصيل األكاديمي, وذلك عمى من المرونة اإليجابية وقمق االختبار, وال
( طالبًا من المسجمين بقسم التربية الخاصة مسار إعاقة عقمية, تتراوح 34عينة قواميا )

سنة, وقد تم استخدام مقياس المرونة اإليجابية لمشباب  67 -60أعمارىم الزمنية ما بين 
بار لسارسون, وقد أظيرت نتائج (, ومقياس قمق االخت6060الجامعي إعداد محمد عثمان )
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الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة بين المرونة اإليجابية وقمق واالختبار, كما بينت النتائج 
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين المرونة اإليجابية والتحصيل األكاديمي, وكذلك 

ابية وقمق االختبار والتحصيل أظيرت النتائج عدم وجود فروق في كل من المرونة اإليج
األكاديمي ترجع إلى المستويات الدراسية بالجامعة. وأنو يمكن التنبؤ بدرجة التحصيل 

 األكاديمي وقمق االختبار لمطالب عن طريق درجاتو عمى مقياس المرونة اإليجابية.
 مهًج الدراسة :

 , االرتباطيالمنيج الوصفي )  انطالقٌا من أىداف الدراسة ومتغيراتيا , فإنو تم استخدام     
( والذى يتيح جمع البيانات ودراستيا وتحميميا ومن ثم وصف متغيرات الدراسة المقارن

والعالقات القائمة بينيا , وتفسير ىذه العالقات انطالقٌا من خصائص مجتمع وعينة الدراسة , 
 0والظروف التي تتفاعل فييا تمك المتغيرات 

 عيهة الدراسة : 
 ( يوضح توزيع أفراد انعيىة وفماٌ نمتغيرات انذراسة1)جذول 

 انمجموع انىسبة انتكرارات انمجموعات متغيرات انذراسة

 345 %28,96 103 مرتفعي انتحصيم انتحصيم انذراسي

مىخفضي 

 انتحصيم

242 40,14% 

انمستوى 

 انذراسي

 345 %60 204 مبتذئيه

 %40 139 متمذميه

انتخصص 

 انذراسي

 345 %53,33 194 عهمي

 

, حيث جامعياطالبٌا  630بمغت  أدوات الدراسة عمى عينة عشوائية قام الباحث بتطبيق      
تم سحب عينة الطالب من مختمف التخصصات والفرق الدراسية والذين تم حساب معدالت 

الالزمة تحصيميم الدراسي , وبعد استبعاد االستمارات التي لم تستكمل اإلجابات والمعمومات 
 66سنة حيث أكبر عمر ىو  60.3طالبٌا متوسط أعمارىم  643بمغ العدد النيائي لمعينة 
نة النيائية حسب ( توزع العي6ويوضح الجدول أعاله رقم ) .سنة 63سنة وأصغر عمر ىو 

 متغيرات الدراسة.
 أدوات الدراسة :

( , وذلك من 6993مقياس دافعية اإلنجاز الدراسي : وىو من إعداد وبناء الحامد ) -6
البيئة  فيىدف فييا إلى تقنين مقياس لدافعية اإلنجاز الدراسي  التيخالل دراستو 
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عبارة , احتوت كل منيا عمى اختيار إيجابي وآخر  63السعودية , ويتكون المقياس من 
ويمكن  .ارٌا لقياس دافعية اإلنجاز الدراسيياخت 36و مجموع فيسمبي , فيما يشكل 
درجات كحد أعمى ودرجة واحدة كحد أدنى لكل عبارة ,  3 سابتصحيح المقياس باحت

بحيث يحصل  3إلى  4كل عبارة من  فيوىذا يعنى أن تتراوح درجات االختبار اإليجابي 
حالة كون  فيدرجات  3درجات إذا أفاد أن العبارة تنطبق عميو قمياٌل , و 4عمى  الطالب

أما إذا اختار  .درجات إذا انطبقت عميو تماماُ  3العبارة تنطبق عميو بصورة معتدلة , و
, بحيث يحصل  6إلى  6االختبار اآلخر وىو السمبي , فإن درجتو ستتراوح من  الطالب
ارة تنطبق عميو قمياُل , ودرجتان إذا انطبقت عميو بصورة درجات إذا كانت العب 6عمى 

معتدلة , ودرجة واحدة إذا انطبقت عميو تمامُا , وبناء عميو فإن مجموع درجات المقياس 
 درجة. 633درجة إلى  63تتراوح من  يمكن أن

( الذى ىدف من خاللو إلى 6996مقياس قمق االختبار : وىو من إعداد الطريري ) -6
تقنيين أداة لقياس االختبار لدى طالب الجامعة الذكور في المممكة العربية تصميم و 

السعودية ويتضمن قمق االختبار في ىذا المقياس ثالثة أبعاد ىي : البعد الفسيولوجي 
عبارة  66وبعد األفكار واآلراء الطارئة وبعد أىمية االختبار , حيث يتكون المقياس من 

 وذلك كالتالي : موزعة عمى األبعاد الثالثة ,
 9دد العبارات المكونة لو وعبالمظاىر الفسيولوجية عن القمق, " البعد األول : المتعمق 

 عبارات.
وعدد تداخمة في أداء الفرد لالختبار. "البعد الثاني : والذى يتناول األفكار واآلراء الطارئة والم

 عبارة. 66ونة لن العبارات المك
 66دد العبارات المكونة لو وعية االختبار واستعداد الفرد لو, أىمالبعد الثالث : والذي يعني ب

 عبارة.
, حيث يختار 3إلي  6يعتمد المقياس عمى نظام ليكرت لإلجابة بين البدائل المتدرجة من      

المفحوص البديل الذى يراه مناسبا لو )أبدًا , نادرًا , أحيانًا , غالبًا , دائما( من عبارة إلى 
 أما أعمى درجة خامدرجة,  66 ىيأخرى وبذلك فإن أدنى درجة من الممكن الحصول عمييا 

مع األخذ في االعتبار أن متوسط الدرجات الخام ىو درجة,  630مكن الحصول عمييا فيي م
فإن الدرجة التي تعمو المتوسط بانحرافين معياريين  66,97واالنحراف المعياري ىو  96,39
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يمكن اعتبارىا درجة مرتفعة وتشير إلى مستوى القمق المرتفع , أما الدرجة التي تقل عن 
فضة وتدل عمى انخفاض مستوى معياريين يمكن اعتبارىا درجة منخ ينبانحرافالمتوسط 

 القمق.
 نتائج الدراسة:

الفرض األول : ال توجد عالقة بين دافعية اإلنجاز الدراسي وقمق االختبار لدى عينة من  •
 المرحمة الجامعية في المممكة العربية السعودية.طالب 

مل ارتباط بيرسون , والنتائج الخاصة بذلك ولمتحقق من ىذا الفرض تم استخدام معا     
 ( 6موجودة في جدول )

 ( انعاللة بيه دافعية اإلوجاز انذراسي ولهك االختبار نذى عيىة انذراسة2جذول )

 دافعية اإلوجاز انذراسي أبعاد لهك االختبار

 مستوى انذالنة معامم االرتباط انفسيونوجي

 ,05 ,122- األفكار انطارئة

 ,01 ,320- انفرداستعذاد 

 ,01 ,201- انذرجة انكهية نمهك االختبار

-244, 01, 

( نتائج معامالت ارتباط بيرسون بين دافعية اإلنجاز الدراسي 6يوضح الجدول رقم )      
 –الدرجة الكمية(  –استعداد الفرد  –األفكار الطارئة  –وأبعاد قمق االختبار )الفسيولوجي 

 , عمى التوالي.647- , ,606-, , 660-, , 666
وىذه النتائج تشير إلى وجود عالقة ارتباط سالبة بين دافعية اإلنجاز الدراسي وقمق      

وىذا يعني أن الزيادة في أحد المتغيرين يرتبط بالنقص في  0االختبار لدى عينة الدراسة 
وى دافعية المتغير اآلخر والعكس أيضًا صحيح , أي كمما زاد مستوى قمق االختبار قل مست

وال  0اإلنجاز الدراسي , وكمما زاد مستوى دافعية اإلنجاز الدراسي أقل مستوى قمق االختبار 
يوجد في الدراسات السابقة التي تم عرضيا في الدراسة ما يؤيد ىذه النتيجة أو يتعارض 

  .معيا
( أن 6996ة في الطواب مع ما ذكره ساراسون ومندلر )مذكور  وتأتي ىذه النتيجة متسقة     

الفرد في مواقف االختبار إما أن يثار لديو دافع اإلنجاز نحو العمل , أو يثأر لديو دوافع إثارة 
حيث يزيد النوع األول من الدوافع من مستوى األداء , أما النوع الثاني فإنو يعوق  0القمق 
 اإلحساسوبفالطالب ذوي القمق المرتفع يشعرون بالتيديد في مواقف التقويم , .األداء 

بدورىا تثير استجابات داخمية وخارجية فينشغمون  التيإثارة القمق  عبالفشل فيظيرون دواف
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بيا أكثر من انشغاليم باالختبار مما يضعف من مستوى األداء لدييم , أما الطالب ذوي 
, ويركزون  أو المعتدل فإنيم يظيرون في مواقف االختبار دوافع إنجاز العمل العاديالقمق 
ومن ىنا يمكن القول أن قمق االختبار بدرجة معينة أي بمعنى  األداء بشكل أفضل. عمى

طبيعية أو متوسطة ىو باعث عمى اإلنجاز الدراسي وقد تكون ىذه الدرجة ضرورية لحفز 
الطالب وحثيم عمى التركيز وتكريس جيودىم الدراسية , غير أن تجاوز ىذه الدرجة قد يؤدي 

فإن نتيجة الدراسة الحالية تدعم وجود ىذه العالقة العكسية بين قمق ولذا  .إلى نتائج عكسية
 ختبار ودافعية اإلنجاز األكاديمي.اال
الفرض الثاني )أ( : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز الدراسي لدى  •

, باختالف مستوى  المرحمة الجامعية في المممكة العربية السعوديةعينة من طالب 
 .التحصيل الدراسي

ولمعرفة الفروق في دافعية اإلنجاز الدراسي لدى عينة الدراسة باختالف مستوى      
 (.6بيانات تحميمو في الجدول رقم )التحصيل الدراسي تم استخدام اختبار )ت( والممخصة 

مستوى انتحصيم  ضوء فيدافعية اإلوجاز انذراسي نذى عيىة انذراسة  في( انفروق 3جذول )

 انذراسي.

مىخفض انتحصيم 

 242ن=

درجة  103مرتفع انتحصيم ن=

 انحرية

مستوى  ليمة )ت(

 انذالنة

  ع و ع و

343 

 

 

3,85 

دانة عىذ 

0,01 
100,13 18,94 108,11 14,84 

دافعية اإلنجاز الدراسي بين الطالب  في( نتائج تحميل )ت( لمفروق 6يوضح الجدول )     
وىي قيمة دالة  6993مرتفعي التحصيل والطالب منخفضي التحصيل , حيث بمغت قيمة "ت" 

 0 0906إحصائيا عند مستوى 
وىذه النتيجة تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى دافعية اإلنجاز      
 اسي لصالح الطالب مرتفعي التحصيل.الدر 
والباحث يرى أن ىذه الفروق تعود إلى كون دافعية اإلنجاز عمومًا ودافعية اإلنجاز      

الدراسي عمى وجو التحديد تعمل عمى إكساب الطالب خصائص وسمات سموكية تساعد عمى 
فالطالب مرتفعي التحصيل الدراسي لدييم  0أداء األعمال ومواجية المشكالت بطريقة مثالية 

تتطمب مواجية , كما أن  التيمل بفاعمية من المشكالت والمواقف قدرة أكبر عمى التعا
مقدرتيم عمى اإلنجاز تجعميم أكثر قدرة عمى تنظيم أوقاتيم وتكوين عادات استنكار مناسبة 
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وسعييم نحو  بإيجابية تنعكس في ارتفاع الطموح لدييم الكميةويتجيون نحو الدراسة في 
 التفوق وتحقيق الذات.

,  6994, قطامي 6990نتيجة الدراسة الحالية تتفق مع العديد من الدراسات مثل )الطواب  
والتي أشارت   (6063, الشيخ 6066, غنيمات و عميمات 6993,, الحامد  6993الحامد 

ي تعزى إلى مستوى دافعية إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التحصيل الدراس
ين لدييم مستوى مرتفع من دافعية اإلنجاز غالبًا ما يظيرون أو يحرزون , فاألفراد الذاإلنجاز

أن ىذه النتائج تدعم القول بأن الدافع لإلنجاز يعتبر مصدرًا إلحداث  .مرتفعاً  تحصياًل دراسياً 
 .تغير ممحوظ في تحصيل المتعمم , وأنو محل أو مصدر لتباين أداء المتعممين

اإلنجاز الدراسي لدى  دافعيةروق ذات داللة إحصائية في الفرض الثاني )ب( : ال توجد ف •
, باختالف نوع التخصص المرحمة الجامعية في المممكة العربية السعوديةعينة من طالب 

 الدراسي.
ولمعرفة الفروق في دافعية اإلنجاز الدراسي لدى عينة الدراسة باختالف نوع التخصص      

 ( 4الدراسي تم استخدام اختبار )ت( والممخصة بيانات تحميمو في الجدول )
 ( انفروق في دافعية اإلوجاز نذى عيىة انذراسة في ضوء ووع انتخصص انذراسي 4جذول )

ة درج 194عهمي ن =  161أدبي ن =

 انحرية

مستوى  ليمة )ت(

 ع و ع و انذراسة

 غير دانة 0,14 343 0,14 102,62 18,45 102,84

( نتائج اختبار "ت" لمفروق فى دافعية اإلنجاز الدراسي بين طالب 4يوضح الجدول )     
وىي قيمة غير دالة  0,67األقسام العممية وطالب األقسام األدبية , حيث بمغت قيمة "ت" 

 إحصائيًا.
وبالتالي فإن ىذه النتيجة تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى      

 .دافعية اإلنجاز الدراسي بين طالب التخصصات العممية وطالب التخصصات األدبية
إلى عوامل تتمثل في ربما ويرى الباحث إن عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائية يعود      

ب التنشئة االجتماعية والسياق النفسي االجتماعي الذي ينمو فيو الطالب , تقارب أسالي
. إضافة ربما إلى والتشابو في تقدير مستوى صعوبة المادة الدراسية والميمات المتعمقة بيا

, وذلك بسبب عوامل تتعمق بمسألة الدراسيباالنتماء إلي التخصص الطالب عدم شعور 
 ن عدميا.التخصص وفقًا لرغبة الطالب م والدخول في الجامعةالقبول في 
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الفرض الثاني )ج( : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز الدراسي لدى • 
 المرحمة الجامعية في المممكة العربية السعودية, باختالف الفرقة الدراسية.عينة من طالب 

ولمعرفة الفروق في دافعية اإلنجاز الدراسي لدى عينة الدراسة باختالف الفرقة الدراسية تم 
 (.3ول )دفي الج تحميميةاستخدام اختبار )ت( والممخصة بيانات 

 ( انفروق في دافعية اإلوجاز انذراسي نذى عيىة انذراسة في ضوء انفرلة انذراسية 5جذول )

درجة     139متمذمون  ن=  204مبتذئون ن= 

 انحرية

ليمة 

 )ت(

 مستوى انذالنة 

 ع و ع و

 0,01دانة عىذ  4,5 343 18,60 84,11 19,83 106,61

( نتائج اختبار "ت" لمفروق في دافعية اإلنجاز الدراسي بين الطالب 3يوضح الجدول )    
وىي قيمة دالة إحصائيًا عند  4,3المبتدئين والطالب المتقدمين , حيث بمغت قيمة "ت" 

 .  0906مستوى 
وتشير ىذه النتيجة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى دافعية اإلنجاز      
 .راسي لصالح الالب المبتدئينالد

 –ويرى الباحث أن ارتفاع مستوى دافعية اإلنجاز الدراسي عند طالب فرقة المبتدئين      
يمتحقون قد يعود إلى أن طالب السنة الدراسية األولى  –مقارنة مع طالب فرقة المتقدمين 

دفع الطالب إلى تصبح ميزة ت, وىذه الرغبة في التفوق التفوقبالجامعة وىم يسعون إلى 
والسعي إلى تحقيق أداء دراسي بشكل أفضل مما  –أو الشعور بو  –اكتساب دافعية لإلنجاز 

 الب في الفرقة الدراسية المتقدمة.ىو عند الط
تستثار فييم الدافعية  جامعةفالطالب في الفرقة الدراسية المستجدة أو حديثة االلتحاق بال     

, حيث توقعات األىل أو األسرة , وتنافس األصدقاء إضافة رلإلنجاز الدراسي من عدة مصاد
إلى ما يتوقعونو عن اإلنجاز الدراسي المرتفع من تحقيق الذات أو المساعدة في إشباع بعض 
احتياجاتيم النمائية في ىذه المرحمة حيث الشعور بالحاجة إلى المزيد من الثقة بالذات 

الشعور باالندماج أو االنتماء وتعزيز ما يتولد والشعور بكيان حقيقي لمشخصية والرغبة في 
لدييم من شعور بالحرية واالستقاللية وبالتالي تحمل المسؤولية وقدرتيم عمى التوافق النفسي 

 ة كمرحمة جديدة ميمة بالنسبة ليم.واألكاديمي مع مرحمة الجامع
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تبار لدى عينة الفرض الثالث )أ( : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قمق االخ     
, باختالف مستوى التحصيل المرحمة الجامعية في المممكة العربية السعوديةمن طالب 
 الدراسي.

تم ولمعرفة الفروق في قمق االختبار لدى عينة الدراسة في ضوء مستوى التحصيل الدراسي 
 (.3استخدام اختبار ) ت ( و الممخصة بيانات تحميمو في الجدول )

 في لهك االختبار نذى عيىة انذراسة في ضوء مستوى انتحصيم انذراسي.( انفروق 6جذول) 

مىخفضي انتحصيم  أبعاد انمهك

 242ن= 

مرتفعي انتحصيم 

 103ن= 

ليمة   درجة انحرية

 )ت(

مستوى    

 انذالنة

 ع و ع و

  5,09 19,95 5,44 18,05 انفسيونوجي

343 

 غير دانة 0,30

 غير دانة 1,13 6,80 33,11 4,60 34,08 األفكار انطارئة

 غير دانة 1,04 6,15 36,45 4,11 35,81 استعذاد انفرد

 غير دانة  0,04 16,15 99,41 19,00 99,48 انذرجة انكهية 

لمفروق في أبعاد قمق االختبار )الفسيولوجي ,  ( نتائج اختبار )ت( 3يوضح الجدول )    
األفكار الطارئة , استعداد الفرد , الدرجة الكمية( بين الطالب مرتفعي التحصيل والطالب 

الي , وىي عمى التو  0904؛  6904؛  6966؛  0960منخفضي التحصيل , حيث بمغت "ت" 
 قيم غير دالة إحصائيًا.

ق ذات داللة إحصائية في أبعاد قمق االختبار بين ويرى الباحث أن عدم ظيور فرو     
يعود إلى أن الطالب  ربما عينتي الطالب مرتفعي التحصيل والطالب منخفضي التحصيل ,

مرتفعي التحصيل الدراسي لدييم قدرة تنظيمية عمى مواجية المواقف وحل المشكالت وتنظيم 
رسون عادات االستذكار المناسبة األعمال المطموبة ذات العالقة بالتحصيل الدراسي , فيما

والفعالة وينجزون متطمبات التفوق الدراسي بشكل منظم أواًل بأول , وكل ىذه الممارسات التي 
ليم التحصيل الدراسي باعتباره مجااًل لتأكيد الذات  يمثمويقومون بيا تأتي متسقة مع ما 

لمفيوم التحصيل  استدماجيم متغيرًا غير متصل بالذات , وعميو فإن عدم  0والثقة بالنفس 
كقيمة معبرة عن الذات يجعميم ال يقارنون نتائجيم التحصيمية باألخرين أو حتى بمستوى 
القدرات الحقيقة لدييم , فيم ال ينظرون بأىمية إلى مستوى التحصيل الدراسي كمحك أو قيمة 

مقررات الدراسية فقط , لممقارنة أو التمايز , فالغاية التحصيمية دراسيًا لدييم ىي اجتياز ال
دون االىتمام بالدرجة المتحصمة في االختبارات أو االىتمام بالنجاح وقيمتو , وبالتالي فيم ال 
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مي يتسق وىذا المستوى يبذلون من الجيد إال بما يحقق ليم ذلك وعميو فإن سموكيم التحصي
 من اإلنجاز.

 6933ئج بعض الدراسات )الكحيمي إن ىذه النتيجة التي تم التوصل إلييا تتفق مع نتا     
( كما أنيا تتعارض مع عدة دراسات )أبو زينة , 6993, عمى  6937, اليواري , والشناوى 

,  6996, عبادة  6996, الطريرى  6990, العجمي  6933, أبو زيتون  6934والزغل 
,   6006الصافي  6996, عبادة  6990, العجمي  6006, الصافي  6996الطواب 

Holahan & Culler,1980, Sewitch,          1984,Hunslcy, 1985, 
Janice, 1996 6060, السنباطي,وعمي,والعقباوي 6060, جديد ,Dawood,Al 

Ghadeer, Mitsu, Almutary,& Alenezi, 2016) 
التحصيل أظيرت نتائجيا وجود فروق في قمق االختبار بين الطالب مرتفعي  والتي      

 التحصيل.والطالب منخفضي 
الفرض الثالث )ب( : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قمق االختبار لدى عينة  •

 , باختالف نوع التخصص الدراسي.المرحمة الجامعية في المممكة العربية السعوديةمن طالب 
ولمعرفة الفروق في خمق االختبار لدى عينة الدراسة باختالف نوع التخصص الدراسي تم 

 (.7في الجدول ) تحميميةاستخدام اختبار )ت( والممخصة بيانات 
 ( الفروق في قمق االختبار لدى عينة الدراسة في ضوء نوع التخصص الدراسي 7جدول )
 أدبي أبعاد القمق

 636ن= 
 عممي
 634ن= 

درجة 
 الحرية

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

 ع م ع م
  3979 69930 3969 63943 الفسيولوجي

646 
 غير دالة 6990

 غير دالة 0973 3966 64966 3936 66936 األفكار الطارئة
 غير دالة 0973 3996 63943 3973 63990 استعداد الفرد
 غير دالة 0997 63933 39973 63966 37993 الدرجة الكمية

لمفروق في أبعاد قمق االختبار ) الفسيولوجي ,  ( نتائج اختبار )ت(7يوضح الجدول )  
األفكار , الطارئة , استعداد الفرد , الدرجة الكمية ( بين طالب التخصص العممي , وطالب 

 بي , دالتخصص األ



 .فعية اإلنجاز الدراسي وقلق االختبار  لدى عينة من طالب المرحلة الجامعية عالقة دا

- 6633 - 

) إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد قمق االختبار أشارت  ىذه النتيجة
, خصص العمميالفسيولوجي , األفكار الطارئة , استعداد الفرد , الدرجة الكمية ( بين طالب الت

 بي.دوطالب التخصص األ
تعود إلى أن جميع طالب التخصصات  من الممكن أنياويرى الباحث أن ىذه النتيجة      

ية تحت مسمى الدراسية العممية واألدبية يشتركون في دراسة العديد من المقررات الدراس
الدراسية ذات , وذلك مقابل قمة في المقررات  التربويمقررات اإلعداد العام ومقررات اإلعداد 

إضافة إلى ذلك فإن طريقة االختبارات وطبيعة األسئمة تركز عمى حفظ الطبيعة التخصصية. 
تتطمب االعتماد عمى قدرة التذكر واستظيار ما تم حفظة , وذلك في  والتيالمادة الدراسية 

 مطالب أو طبيعة المادة الدراسية.جميع المقررات دون النظر إلى التخصص الدراسي ل
( , ومن جية أخرى تتعارض ىذه 6996وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الطريرى )     

, 6990, أحالم  6996, جانيس  6933ون النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة )أبو زيت
( والتي كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في قمق االختبار بين 6993الزراد 

و تختمف ىذه النتيجة مع ما توصمت إلية  أدبي(. ,ى إلى فرع التخصص )عممي الطالب تعز 
 دراسة بن زاىي

إحصائية في مستوى قمق  ( التي توصمت إلى عدم وجود فروق ذات داللة6064)و نعيمة 
 االختيار تبعا لمتغير التخصص و الجنس.

الفرض الثالث )ج( : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قمق االختبار لدى عينة من  •
 باختالف الفرقة الدراسية. المرحمة الجامعية في المممكة العربية السعوديةطالب 

ولمعرفة الفروق في قمق االختبار لدى عينة الدراسة باختالف الفرقة الدراسية تم      
 (.3في الجدول ) وصة بيانات تحميمياستخدام اختبار )ت( والممخ

 ( الفروق في قمق االختبار لدى عينة الدراسة في ضوء الفرقة الدراسية :3جدول )
 مبتدئون أبعاد القمق

 607ن = 
 متقدمون
 663ن = 

مستوى  قيمة )ت( درجة الحرية
 الداللة

 ع م ع م
  3946 63936 3936 69963 الفسيولوجي

646 
 غير دالة  6903

 غير دالة 6906 7969 64960 7943 66943 األفكار الطارئة
 غير دالة 0939 7963 63933 3936 63967 استعداد الفرد
 دالة غير 0966 67933 33943 67969 39903 الدرجة الكمية
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لمفروق في أبعاد قمق االختبار )الفسيولوجي , األفكار  ) ت (( نتائج اختبار 3يوضح الجدول )  
الطارئة , استعداد الفرد , الدرجة الكمية( بين فرقة الطالب المبتدئين وفرقة الطالب المتقدمين ,   

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد قمق االختبار )الفسيولوجي ,  أشارتوىذه النتيجة 
 مبتدئين وفرقة الطالب المتقدمين.األفكار الطارئة , استعداد الفرد , الدرجة الكمية( بين فرقة الطالب ال

ث تزيد إن قمق االختبار يميل إلى االنخفاض كمما زادت سنوات الدراسة لمطالب في الكمية , حي     
جراءاتيا وما تتطمبوخبرتيم بطبيعة  من جيد وعادات استنكار , وىذه األلفة باالختبارات  االختبارات وا 

تجعل الفرد قادرًا عمى التوافق معيا , وقد يبدو ىذا افتراضًا منطقيًا أكثر عند الحديث عن فرقة الطالب 
ئين , ذلك أن عينة الطالب المبتدالمتقدمين , أيضا يمكن اعتباره منطقيًا عند الحيث عن فرقة 

طالب السنة الثانية الذين أمضوا في  0ئين تشمل إضافة إلى طالب السنة األولى الطالب المبتد
الكمية أربعة فصول دراسية , وعميو فإن ىناك خبرة باالختبارات وألفة بيا , ونظرا لطبيعة عينة 

موعتين في قمق ة ظيور فروق بين المجالمبتدئين فإن الباحث يرى أنيا ربما قممت من احتمالي
 االختبار وأبعاده.

, الطريرى  6990, أحالم  6996وتتعارض ىذه النتيجة مع ما توصمت إلية دراسة )الطواب      
في إحصائية في قمق االختبار بين الطالب والتي كشفت عن وجود فروق ذات داللة ( 6996

 المستويات الدراسية المختمفة.
 هتائج الدراسة :عامة لمهاقشة 

أشارت نتائج الفرض األول إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية سالبة بين دافعية اإلنجاز  
وىذا يعني أن الزيادة في أحد المتغيرين يرتبط بالنقص  0الدراسي وقمق االختبار لدى عينة الدراسة 

ار قل مستوى دافعية كمما زاد مستوى قمق االختب أيفي المتغير اآلخر والعكس أيضًا صحيح , 
 0اإلنجاز الدراسي والعكس أيضًا فكمما زاد مستوى دافعية اإلنجاز الدراسي قل مستوى قمق االختبار 

, حيث يعتبر القمق  السيئفالدرجة المنخفضة والدرجة المرتفعة في قمق االختبار ترتبط باألداء 
داء واإلنجاز , فالقمق حتى حد معين المتوسط ىذا ىو الدرجة المثالية التي تؤدي إلى رفع مستوى األ

يمكن أن يعد دافعًا لألداء الجيد , وبعد ىذا الشعور بالقمق ىو المحرك أو المثير نحو مواجية 
المواقف بأداء جيد وبالتالي فيو دافع نحو تقميل الشعور بالقمق أو التخمص منو والعودة إلى الحالة 

 0الطبيعية 
إن لخبرات الفرد في النجاح أو الفشل دور بارز في جعل بعض األفراد أكثر تعرضا لقمق      

االختبار , فغالبا ما يكون الطالب ذوي قمق االختبار العادي ىم من األفراد الذين مرورا بمواقف نجاح 
ى يولد لدييم ىو مطموب منيم في المحيط األكاديمي , األمر الذ متعددة ولدييم قدرة عمى إنجاز ما
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فقمق االختبار المعتدل يساعد عمى التحكم  0دافعية لإلنجاز وتحقيق النجاح وليس تجنب الفشل 
ويؤدي إلى تحسن وارتفاع في مستوى اإلنجاز , فيو ذو أثر إيجابي مساعد يدفع الطالب إلى تكوين 

الطالب مرتفعي الدافعية فغالبًا ما يكون لدى  0مجموعة من الممارسات السموكية المرتبطة باإلنجاز 
لإلنجاز الدراسي والمعتدلين في الشعور بقمق االختبار دافعية لمدراسة واالستنكار والتحصيل المرتفع 

إلى أن ولقد توصمت العديد من الدراسات . والقدرة عمى االستعداد بشكل جيد لالختبارات التحصيمية 
مكانية  ن ميارات أو عادت االستذكاروكل م ىناك عالقة بين طبيعة أو مستوى قمق االختبار , وا 

, وتقدير الذات , المعالجة لممعمومات , واالتجاه نحو المدرسة , والرضا األكاديمي , واحترام الذات 
وبصورة تبادلية , فإن ىذه السموكيات أو الخصائص تجعل من ىؤالء الطالب قادرين وتوكيد الذات. 

 ي.از الدراسـبمثابة أحد مكونات دافعية اإلنجعمى الحفاظ عمى مستوى من القمق ليكون 
إن الطالب مرتفعي الدافعية لإلنجاز أكثر مياًل وحرصًا لموصول إلى حمول لممواقف التي تتطمب 
حل المشكمة , واالستمرار في العمل واالجتياد فيو حتى في حالة عدم وجود ضغوط أو مراقبة خارجية 

والقدرة عمى بذل الجيد يجعل من ىؤالء الطالب أكثر تنظيمًا وأفضل , فشعورىم بالقدرة عمى اإلنجاز 
معرفة وممارسة لعادات االستنكار المناسبة والفعالة , إضافة إلى تكونينيم التجاىات إيجابية نحو 
الدراسة والشعور بالمسؤولية والمثابرة والسعي نحو التفوق لتحقيق مستوى طموح مرتفع , كذلك 

وقت أو الزمن والقدرة عمى التخطيط وتقدير دوره فى إشباع الرغبة في تحقيق استشعار ألىمية ال
وكل ىذا يجعل من دافعية اإلنجاز المرتفعة محركًا لألفراد عمى زيادة معارفيم ومياراتيم حتى  .الذات

يصبحون متقنين ألعماليم , فيتعممون بطريقة أسرع ويؤدون أعماليم في الوقت المحدد وبالجيد 
وليس  –إذ غالبا ما تعمل الدافعية المرتفعة لإلنجاز عمى زيادة مستوى اإلنتاج وألداء  .المناسب

حيث تكون لدى الفرد القدرة عمى تركيز االنتباه ومضاعفة الجيد في األوقات  –مجرد اإلنتاج فقط 
خير ظيور والميمات التي تتطمب ذلك , وبالتالي قدرتيم عمى التحكم والسيطرة الداخمية الذاتية في تأ

 .التعب أو الشعور بو , مما يؤدى بدوره إلى ارتفاع أفضل في نتيجة أداء الميمات ومستوى اإلنجاز
وعمى العكس من ذلك فإن األفراد أصحاب الدافعية المنخفضة لإلنجاز غالبًا ما يضعون     

ىذه المستويات  أماميم )يحددون ألنفسيم( أىدافًا منخفضة جدًا يسعون إلى تحقيقيا , فتعامميم مع
فيم يتسمون بارتفاع حاجتيم  0المتدنية ومن ثم إنجازىا يخمق لدييم شعورًا ايجابيا بتجنب الفشل 

إلى تجنب الفشل وذلك بالمقارنة مع حاجتيم لإلنجاز المرتفع , وبالتالي فإن تحقيق تجنب الفشل عند 
لفشل عند ىؤالء الطالب ىو اإلنجاز ىؤالء الطالب ىو اإلنجاز المرتفع , وبالتالي فإن تحقيق نجنب ا

المرتفع , وبالتالي فإن تحقيق نجنب الفشل عند الشعور وليس بقيمة وتقدير األداء التحصيمي , 
األمر الذى ال يتيح معو أن يرتفع مستوى الدافعية لإلنجاز لدييم , ومن ىذا جاء ارتباط أداء 

 .لمنخفضة أيضاالتحصيل الدراسي المنخفض لدييم مع مستوى الدافعية ا
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فالطالب المتفوق أكاديميا غالبًا ما يشعر بالثقة في قدرتو ويتوقع النجاح ويزداد شعوره بقيمة  
اليدف الذى يسعى إليو , ولديو قدرة أكبر عمى استدعاء الجوانب المعرفية والوجدانية المرتبطة بيا , 

( وعميو يمكن القول بإمكانية أو 6990وىذا بدوره يزيد من مستوى الدافعية لإلنجاز لديو )الزراد 
 .منطقية افتراض التأثير التبادلي بين الدافعية لإلنجاز ومستوى التحصيل الدراسي والعالقة بينيما

 ثانيا : التوصيــــات :

 انطالقًا من النتائج الحالية التي توصل إلييا الباحث فإنو يوصى بما يمي:     
وتحفيز إمكاناتيم اإلبداعية واالبتكارية مما يساعدىم عمى البحث تشجيع وتنمية قدرات الطالب  -6

 واالستقصاء واالكتشاف في الجوانب العممية واألدبية عمى حد سواء األمر الذي ينعكس إيجابياً 
 عمى دافعيتيم لإلنجاز الدراسي.

الكتشاف تطبيق بعض المقاييس المقننة عمي البيئة السعودية من قبل المرشدين األكاديميين  -6
 ت مبكر.حاالت قمق االختبار ومن ثم تركيز اإلرشاد عمييم منذ وق

معرفة المعمم بالكيفية التي يدير بيا البيئة الصفية بطريقة تعزز الدافعية الذاتية لدى الطالب ,  -6
دارة الصف تمعب دورًا ميمًا  فاألساليب الصفية المختمفة التي يستخدميا المعمم في التعميم وا 

 عمى دافعية التحصيل لدى الطالب. أثيرىا الواضحوليا ت

 ثالجا : الدراسات املكرتحة :

 الميول المينية والتخصص الدراسي.ضوء  فيدراسة عن دافعية اإلنجاز الدراسي  -6
 امعي لدى طالب المرحمة الجامعية.اإلنجاز الدراسي بالمناخ الدراسي الج دافعيةعالقة  -6
 ماعي لدى طالب المرحمة الجامعية.واالجت النفسيوء التوافق دراسة قمق االختبار في ض -6
لدى  ودافعية اإلنجاز الدراسي وقمق االختبار قمق المستقبلالعالقة بين كل من إجراء دراسة عن  -4

 .طالب المرحمة الجامعية
 ختبار ودافعية اإلنجاز الدراسي.دراسة الفروق بين الجنسين في قمق اال -3
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 العربية :أوال : املراجع 

 (. عمم نفس النمو. القاىرة, مكتبة األنجمو المصرية.6939األشول, عادل عز الدين )
(. دراسات في تنمية دافعية اإلنجاز. مركز البحوث التربوية , 6936األعسر, صفاء, وآخرون )

 جامعة قطر.
 ( عمم النفس التربوي. القاىرة , مكتبة األنجمو المصرية.6990أبو حطب , فؤاد )

(. العالقة بين قمق االمتحان والتحصيل الدراسي العام لدى طمبة 6933أبو زيتون , موسى سميمان )
 الثانوية العامة بعمان, رسالة ماجستير, جامعة اليرموك , األردن.

(. أثر قمق االختبار وترتيب فقراتو حسب درجة 6934أبو زينة , فريد والزغل , إيمان حسين )
ة الصف التاسع في مبحث الرياضيات. مجمة دراسات العموم صعوبتيا عمى تحصيل طمب

 (.3االجتماعية والتربوية , الجامعة األردنية,)
 (. عمم النفس التربوي. الكويت, دار القمم.6933أبو عالم , رجاء محمود )

(. دراسة العالقة بين قمق االختبار والتحصيل الدراسي. رسالة 6933أبو مرق , جمال زكي عبداهلل )
 اجستير, كمية التربية , جامعة أم القرى.م

(. قمق الشباب.  دراسة عبر حضارية في المجتمعين المصري والسعودي. 6996أحمد, سيير كامل )
 مجمة دراسات نفسية, رابطة األخصائيين النفسيين المصرية.

في الثقة  (. فاعمية برنامج ارشادي لخفض قمق االختبار وأثره6066الشحات, مجدي , البالح, خالد)
(, 94)64بالنفس ودافعية اإلنجاز لدى طالب الجامعة. مجمة كمية التربية جامعة بنيا,

603-634. 
(. أثر كل من الشعور باالغتراب والقمق والتفاعل بينيما عمى الدافع 6990البنا, إسعاد عبدالعظيم )

 (.66لإلنجاز لدى طالب المرحمة الثانوية. مجمة كمية التربية بالمنصورة,) 
(: دافع اإلنجاز وعالقتو بمستوى قمق 6060السنباطي, السيد ,عمي, عمر العقباوي, أحالم  )

االختبار ومستوى الثقة بالنفس لدى طالب المرحمة الثانوية. مجمة كمية التربية 
 .639-667( ,33بالزقازيق,)

دة القياس و (. نمذجة العالقة بين تحصيل ما6063الشيخ, فضل المولى, و عبدالعزيز, أيمن )
التقويم التربوي و التحصيل الدراسي و دافعية اإلنجاز و قمق اإلختبار و اإلتجاىات النفسية 
لدى طمبة كمية التربية بجامعة الخرطوم. مجمة جامعة البطانة لمعموم اإلنسانية واالجتماعية, 

 . 647-666(, 4) 6السودان, 
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الدافعية نظريات وتطبيقات. القاىرة ,مركز  (.6999باىي, مصطفى حسين وشمبي, أمينو إبراىيم )
 الكتاب لمنشر. 

(. مؤشرات الصحة النفسية وعالقتيا بدافعية اإلنجاز لدى عينة من 6063بكر, محمد السيد حسين )
طمبة وطالبات جامعة الجوف : بحث مدعوم من قبل جامعة الجوف. مجمة اإلرشاد النفسي 

 . 43 -6(, 46جامعة عين شمس, ) –
 (. مدخل إلى عمم النفس. عمان, دار الفكر العربي.6934محي الدين, عدس, عبدالرحمن )توق, 

(. المرونة اإليجابية وعالقتيا بقمق االختبار والتحصيل 6063جابر, شريف ؛ عمي, سيد إبراىيم )
األكاديمي لدى عينة من طالب قسم التربية الخاصة بجامعة الممك فيصل. دراسات عربية 

 . 464 -406(, 39السعودية, ) –عمم النفس في التربية و 
(. العالقة بين عوامل القدرة عمى التفكير االبتكاري وبعض جوانب الدافعية. 6933جبره, إبراىيم جيد )

 رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة الزقازيق.
ماط معالجة المعمومات (. العالقة بين أساليب التعمم كنمط من أن6060جديد, لبنى , منصور, عمي)

وقمق االمتحان وأثرىما عمى التحصيل الدراسي : دراسة ميدانية لدى عينة من طمبة الصف 
الثاني الثانوي في مدارس محافظة دمشق الرسمية. مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية 

 .666-96(, 63والنفسية, )
نجاز الدراسي. مجمة جامعة اإلمام (. العوامل المؤثرة في دافعية اإل 6993الحامد, محمد معجب )

 .463-673( : 64محمد بن سعود اإلسالمية, ) 
(. قياس دافعية اإلنجاز في البيئة السعودية. مجمة كمية التربية, 6993الحامد, محمد معجب )

 . 33-66(:  63جامعة الممك سعود, ) 
ة لدافعية اإلنجاز وبعض (. المرأة ودافعية اإلنجاز : دراسة نفسية مقارن6939حسن, حسن عمى )

الخصائص المعرفية والمزاجية المتعمقة بيا لدى الذكور واإلناث في المجتمع المصري. مجمة 
 (.6)670العموم االجتماعية ,

 (. سيكولوجية اإلنجاز. القاىرة, مكتبة النيضة المصرية.6993حسن, حسن عمى )
وعالقتيا بدافع االنجاز الدراسي (. االتجاىات نحو التخصص الدراسي 6066حسن, حيدر شمسي )

لدى قسم اليندسة الكيروميكانيكية في الجامعة التكنولوجية. مجمة العموم التربوية 
 . 493 -460(, 99العراق, ) -والنفسية

(. استخدام معممة المرحمة االبتدائية التأسيسية لبعض األساليب 6000حسن, محمد محمود الشيخ )
لدى التالميذ. كمية العموم االجتماعية واإلنسانية, جامعة  المشجعة عمى دافعية التحصيل

 اإلمارات العربية المتحدة.



 .فعية اإلنجاز الدراسي وقلق االختبار  لدى عينة من طالب المرحلة الجامعية عالقة دا

- 6696 - 

 (. دراسات في الدافعية والدوافع. دار المعارف, القاىرة.6933حسين, محي الدين أحمد )
(. موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي. الجزء األول, بغداد, دار مأمون 6973الحفني, عبدالمنعم )
 لمطباعة.

(. دافعية اإلنجاز الدراسي وعالقتيا بتقدير الذات لدى طالبات 6993الحميضان, نوال عبدالرحمن )
الصف الثاني الثانوي بمدينة اليفوف.  رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة 

 الممك فيصل.
 ب لمنشر والتوزيع.(. الدافعية لإلنجاز. القاىرة, دار غري6000خميفة, عبدالمطيف محمد )

 (. سيكولوجية التعمم بين النظرية والتطبيق. القاىرة, دار النيضة العربية.6936خير اهلل, سيد )
(. عمم النفس التربوي: أصولو وتطبيقاتو. جامعة الرياض, 6973خيرى, السيد محمد, وآخرون )

 الرياض.
اب وآخرون. القاىرة, دار (. المدخل إلى عمم النفس. ترجمة سيد الطو 6930دافيدوف, لندا)

 ماجروىيل.
(. أثر المعرفة السابقة بطبيعة أسئمة االختبار عمى قمق االختيار 6993دوكم, أنيسة عبده )

 والتحصيل. رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية جامعة صنعاء.
 (. أصول عمم النفس. اإلسكندرية, المكتب المصري الحديث.6990راجح, أحمد عزت )

 (. الصحة النفسية. جامعة دمشق, دمشق.6937فاعي, نعيم )الر 
(. دراسة تشخيصية لبعض حاالت قمق االمتحان. مجمة الثقافة النفسية 6993الزراد, فيصل محمد )

 .73 -37(, 63المتخصصة, )
 (. الصحة النفسية والعالج النفسي. القاىرة, عالم الكتب. 6937زىران, حامد عبدالسالم )

 (. الصحة عمم نفس النمو. القاىرة. عالم الكتب.6937عبدالسالم )زىران, حامد 
(. دراسة مقارنة لكل من دافعية اإلنجاز ومفيوم الذات لدى الطالب 6997الزىراني, زايد بن ىندي )

المكفوفين في معاىد النور الثانوية وأقرانيم من المبصرين في مدينة مكة المكرمة. رسالة 
 ة التربية, جامعة أم القرى.ماجستير غير منشورة, كمي

(. العالقة بين البيئة المدرسية وقمق االختبار والتحصيل الدراسي 6000الزىراني, عمى بن عبدالقادر )
لدى عينة من طالب الصف الثالث الثانوي بمدينة مكة المكرمة. رسالة ماجستير غير 

 منشورة, كمية التربية, جامعة أم القرى.
(. سيكولوجية التعمم بين المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي. 6993الزيات, فتحي مصطفى )

 سمسمة عمم النفس المعرفي, القاىرة , دار النشر لمجامعات.
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(. العوامل التربوية المؤدية إلى ضعف مستوى اإلنجاز الدراسي 6066السبيعي, خالد بن صالح )
مب عمييا من وجية نظرىم. لدى طالب الكميات اإلنسانية بجامعة الممك سعود وسبل التغ

 . 663 -36(, 663)66مكتب التربية العربي لدول الخميج, 
(. المؤشرات الفسيولوجية لممستويات المختمفة من القمق كسمة . 6936السمادوني, السيد إبراىيم )

 رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية جامعة طنطا.
 مدخل إلى عمم النفس. القاىرة, مكتبة غريب.(. ال6933السيد, عبدالحميم محمود وآخرون )

 (. عمم النفس العام. القاىرة, دار غريب لمنشر والتوزيع.6990السيد, عبدالحميم محمود , وآخرون )
(. موضع الضبط وعالقتو بدافعية اإلنجاز والتحصيل الدراسي لدى 6063سالم, ىبة اهلل محمد )

جامعة  –العربية السعودية. مجمة العموم التربوية طالبات كمية التربية جامعة حائل بالمممكة 
 .430 -469(, 4) 64القاىرة, 

(. قائمة قمق االختبار لدى طالب وطالبات المرحمة بعد الثانوية بالمممكة 6933شعيب, عمى محمود )
(, 63العربية السعودية. مجمة رسالة الخميج العربي , مكتب التربية العربي لدول الخميل ,)

666- 647. 
(. المناخ الدراسي وعالقتو بدافعية اإلنجاز ومستوى الطموح لدى عينة 6006الصافي, عبداهلل طو )

 .90-36(, 79من طالب وطالبات المرحمة الثانوية بمدينة أبيا. مجمة رسالة الخميج , )
موح (. الفروق في القابمية لمتعمم الذاتي وقمق االختبارات ومستوى الط6006الصافي, عبداهلل طو )

بين الطالب مرتفعي التحصيل الدراسي ومنخفضيو بالصف األول الثانوي. مجمة العموم 
 .93-39( 6)60االجتماعية , جامعة الكويت , 

(. دافعية اإلنجاز وعالقتيا بقمق االختبار والتحصيل الدراسي, وأثرىا 6063الضريبي, عبداهلل محمد )
ساسية في محافظة البيضاء. مجمة كمية دار عمى التربية األخالقية لدى طمبة المرحمة األ

 . 334 -369(, 96جامعة القاىرة, ) –العموم 
(. قمق االختبار لدى طالبات الجامعة وعالقتو ببعض المتغيرات 6996الطريري, عبدالرحمن سميمان )

 .444-466(, 69الدراسية. مجمة كمية اآلداب, جامعة اإلسكندرية , )
أثر تفاعل مستوى دافعية اإلنجاز والذكاء والجنس عمى التحصيل (. 6990الطواب, سيد محمد )

الدراسي لدى طالب وطالبات جامعة اإلمارات العربية المتحدة , مجمة كمية التربية, جامعة 
 .39-33(, 3اإلمارات العربية المتحدة , )

بالتحصيل (. قمق االمتحان والذكاء والمستوى الدراسي وعالقتيا 6996الطواب, سيد محمد )
(, 60األكاديمي لطالب الجامعة من الجنسين. مجمة العموم االجتماعية, جامعة الكويت, )

649-636. 
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(. دوافع اإلنجاز ودوافع االنتماء وعالقتيا بالتفوق في التحصيل 6937عارف, زبيدة أسامة )
تربية, الدراسي لدى طالبات الثانوية العامة بجدة. رسالة ماجستير غير منشورة, كمية ال

 جامعة أم القرى.
 (. معجم عمم النفس. بيروت, دار القمم.6933عاقل, فاخر )

(. مستوى دافعية اإلنجاز لدى طمبة جامعة اليرموك وعالقتيا 6999عبابنة, محمد فالع يوسف )
 ببعض سمات الشخصية. رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة اليرموك.

ختبار في موقف اختباري ضاغط وعالقتو بعادات (. قمق اال6996عبادة, أحمد عبدالمطيف )
االستذكار والرضا عن الدراسة والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالب جامعة البحرين. 

 .666-96(, 3مجمة كمية التربية, جامعة اإلمارات,)
(. مقياس قمق االمتحان : كراسة التعميمات. القاىرة, مكتبة 6934عبدالحافظ, ليمى عبدالحميد )

 نيضة العربية. ال
(. قمق الموت. المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب الكويت, 6937عبدالخالق, أحمد محمد )

 الكويت.
(. حالة القمق وسمة القمق لدى عينات من 6933عبدالخالق, أحمد محمد وحافظ, أحمد خيري )

 .649 -663(, 6طالب المممكة, مجمة العموم االجتماعية, جامعة الكويت, )
(. العالقة بين قمق االختبار والتحصيل الدراسي لدى طالبات كمية 6999العجمي, ميا محمود )

التربية لمبنات بين قمق االختبار والتحصيل الدراسي لدى طالبات كمية التربية لمبنات 
باألحساء )األقسام األدبية(. مجمة رسالة الخميج العربي, مكتب التربية العربي لدول الخميج, 

(76) ,63-36. 
(. دراسة لبعض المتغيرات النفسية لدى مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي 6993عمي, طارق )

لطالب كمية التربية بجامعة قناة السويس. رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة قناة 
 السويس.
 (. الطب النفسي المعاصر. القاىرة , مكتبة األنجمو المصرية.6939عكاشة, أحمد )

 (. اليوية والقمق واإلبداع. القاىرة, دار القاىرة.6006مد ابراىيم )عيد, مح
(. دراسة مقارنة بين أطفال المدارس االبتدائية ذات المدرسات وأطفال 6933عيسى, محمد رفقي )

المدارس االبتدائية ذات المدرسين من حيث خصائص أدوار الذكورة واألنوثة. حولية كمية 
 التربية , جامعة اإلمارات.

 (. القمق وأمراض الجسم. دمشق.6974غالي, محمد أحمد, أبو عالم, رجاء محمود )
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(. فاعمية العالج العقالني االنفعالي في خفض القمق, رسالة 6999الغامدي, عزة بنت عمر عبداهلل )
 غير منشورة, قسم عمم النفس, جامعة الممك سعود.

بار و دافعية اإلنجاز الدراسي لدى عينة من (. قمق االخت6064الغامدي, غرم اهلل بن عبدالرزاق )
الطالب مرتفعي و منخفضي التحصيل الدراسي في المرحمة الثانوية بمكة المكرمة. دراسات 

 (. 47)6السعودية,  -عربية في التربية وعمم النفس 
( : االتجاىات الحديثة في بحوث مشكالت تقويم التحصيل الدراسي , موقع 6006غنيم , محمد )
 ل الخميج ذوي االحتياجات الخاصة . أطفا

(. الكف والعرض والقمق. ترجمة محمد عثمان نجاتي. القاىرة, دار 6936فرويد, سيجموند )
 الشروق.

(. دافعية اإلنجاز وقياسيا. القاىرة, مكتبة األنجمو 6979قشقوش, ابراىيم , منصور, طمعت )
 المصرية.
الضبط والمستوى األكاديمي عمى دافع اإلنجاز  (. أثر عامل الجنس وموقع6994قطامي, نايفة )

 لدى طمبة الصف العاشر في منطقة عمان.
(. دراسة لمعالقة بين مستوى القمق ومستوى التحصيل الدراسي 6933الكحيمي, وجدان عبدالعزيز )

لدى طالبات المرحمة الثانوية. رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية جامعة الممك 
 ض.سعود, الريا

(. بناء مقياس لمقمق الرياضي. حولية كمية التربية, جامعة 6990الكفافي, عالء الدين ن وآخرون )
 .363-373(, 7قطر, )

(. قمق االمتحانات في عالقتو باإلنجاز العقمي 6993المبارك, عواطف بنت عبداهلل مبارك )
جستير غير منشورة, واألكاديمي لدى طالبت كمية التربية في جامعة الممك فيصل. رسالة ما

 كمية التربية, جامعة الممك فيصل, األحساء.
(. الدافع لإلنجاز الدراسي والدافع لالبتكار لدى تمميذات المرحمة 6993المجماج, منى سعود )

االبتدائية بمدينة الرياض. رسالة ماجستير غير منشورة, كمية الدراسات العميا, جامعة 
 الخميج العربي.
(. دراستان في دوافع اإلنجاز وسيكولوجية التحديث لمشباب 6977لقادر )محمد, محمود عبدا

 الجامعي. القاىرة, مكتبة األنجمو المصرية.
(. قمق االمتحان وعالقتو ببعض المتغيرات المرتبطة بموقف االمتحان. 6990محمود, أحالم حسن)

 .636-646(, 63) 3مجمة دراسات تربوية, رابطة التربية الحديثة , 
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(. القمق وعالقتو بالشخصية في مرحمة المراىقة. القاىرة, دار النيضة 6937مرسي, كمال ابراىيم )
 العربية.

(. عالقة الدافع لإلنجاز بالجنس والمستوى الدراسي لطالب 6937موسى, فاروق عبدالفتاح )
 .76-33(, 66) 6الجامعة في المممكة العربية السعودية. المجمة التربوية, 

(. أثر دافعية التحصيل والجنس والفرع األكاديمي عمى 6996عبدالمطيف عبد الكريم محمد )مومني, 
التحصيل لدى طمبة المرحمة الثانوية. رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة 

 اليرموك.
دار (. الدراسات النفسية والنفسانية عند العمماء المسممين. القاىرة, 6934نجاتي, محمد عثمان )

 الشروق.
 (. عمم النفس التربوي. بيروت, مؤسسة الرسالة.6937النشواتي, عبدالمجيد )

(.عالقتو قمق االختبار بالدافعية لإلنجاز دراسة ميدانية لدى 6064نعيمة, غزال, بن زاىي, منصور)
تالميذ المرحمة البكالوريا من التعميم الثانوي بمدينة ورقمة. مجمة العموم اإلنسانية 

 .407-699(, 63جتماعية جامعة قاصدي مرباح, )واال
(. مقياس االتجاه نحو االختبارات )قمق 6937اليواري, ماىر محمد , الشناوي, محمد محروس )

-676(, 66االختبارات( مجمة رسالة الخميج العربي, مكتب التربية العربي لدول الخميج, )
693. 

 مكتبة النيضة. (. القمق. بغداد,6933الييتي, مصطفى عبدالسالم )
(. التنبؤ بقمق الرياضات لدى األطفال من متغيرات نفسية أخرى. مجمة 6993يعقوب, ابراىيم محمد )

 . 6633-6646(,3) 66دراسات, سمسمة العموم اإلنسانية, الجامعة األردنية 
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