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 ملخص البحث

 مشكمة البحث:

يعد القمؽ االمتحاني أحد المظاىر النفسية التي يعاني منيا طالب كميات التربية 
اء العممي ومخاطره، ومف خالؿ معايشة الرياضية الختالؼ طبيعة امتحاناتيـ التي تتميز باالد

الباحثيف لطبيعة الدروس العممية في كميات التربية الرياضية خالؿ السنوات االربع الماضية 
وجدنا اف المرحمة االولى ىي اصعب المراحؿ الدراسية عمى الطالب كوف قمؽ االمتحاف مف 

 في السنوات الدراسية.  الدروس العممية يكوف مرتفعًا ثـ يتراجع تدريجيًا كمما تقدـ

 (82، 8008)الجنابي،   

 

 اىداؼ البحث:

 التعرؼ عمى القمؽ االمتحاني )العممي( لدى طالب كميات التربية الرياضية المرحمة االولى. -2
التعػػرؼ عمػػى التحصػػيؿ االكػػاديمي )العممػػي( لػػدى طػػالب كميػػات التربيػػة الرياضػػية المرحمػػة  -8

 االولى.

تحاني )العممي( بالتحصيؿ االكاديمي العممي لدى طالب التعرؼ عمى عالقة القمؽ االم -3
 كميات التربية الرياضية المرحمة االولى.

 فرضية البحث:

ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بيف مستوى القمؽ االمتحاني العممي ومستوى التحصيؿ 
 االكاديمي العممي لطالب كميات التربية الرياضية المرحمة االولى.

 

 

 

 :منيج البحث
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 تـ استخداـ المنيج الوصفي بطريقة المسح لمالئمتة لطبيعة المشكمة.

 عينة البحث:

 %  مف مجتمع البحث.25.38طالبًا وطالبو ومثموا  78بمغت عينة البحث 

 أىـ االستنتاجات:

ارتفاع مسػتوى القمػؽ فػي ابعػاد االضػطرابات الفسػيولوجية والخػوؼ واالرتبػاؾ واالضػطرابات  -2
 العقمية.

 توى القمؽ في ابعاده الضغط النفسي واالضطرابات النفسيو.انخفاض مس -8

 أىـ التوصيات:

اجراء دراسة مقارنة في القمؽ االمتحاني بيف الطالب والطالبات في كميات التربية الرياضية  -2
 المرحمة االولى.

اجػػراء دراسػػات مشػػابية عمػػى جميػػع االلعػػاب الفرديػػة والفرقيػػة لمتعػػرؼ عمػػى عالقػػة القمػػؽ  -8
 بالتحصيؿ االكاديمي.االمتحاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research issue 
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Examination anxiety is one of the phenomena that students of 

college of elementary education,physical education department face 

because of the variety of their exams which contains physical 

performance and its risks. Through the researchers coexistence with 

the nature of the practical lessons of physical department for the last 

four years we found that the first year is the most difficult on the 

student because the examination anxiety is high,then it declines 

eventually as the students progress in the following years 

(Aljanabi,21,2008). 

 

Research aims 

1- To be familiar with examination anxiety(practical exams) for the first 

stage students of college of elementary education, physical 

education department, university of Mosul. 

2- To be familiar with the academic achievement (practical) for first 

stage students of college of elementary education, physical 

education department, university of Mosul. 

3- To be familiar with the relationship between examination anxiety 

(practical) and the academic achievment for first stage students of 

college of elementary education, physical education department, 

university of Mosul. 

 

Research assumption 

 There is no significant relationship between examination 

anxiety level and practical academic achievment level for first stage 

students of college of elementary education, physical education 

department, university of Mosul. 

 

Research programme 
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 The descriptive programme has been used in a surveying way 

because of its suitability for the nature of the problem. 

 

Research sample 

 The sample number is 26 students which represents 28,8% of 

the total number of students. 

 

Conclusions 

1-We found an increase in the level of anxiety in terms of physiological 

and mental disorder, fear and confusion. 

2-The level of anxiety decreased in terms of psychological pressure and 

psychological disorder. 

 

Recommendations  

1- Make a comparison study in examination anxiety for students of 

first stage students of college of elementary education, physical 

education department, university of Mosul. 

2- To do similar studies on all the individual and team sports to know 

the relationship between examination anxiety and academic 

achievement. 
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 التعريؼ بالبحث -

 المقدمة البحث وأىميتو: 2-2

اف حجر الزاوية في كؿ االضطرابات النفسية ىي الضغوطات التي يقع االنساف تحت وطئتيا، فالتغيرات الطارئة 
عمى المنبيات تؤدي الى احداث توتر يصابحو نوع مف انواع الضيؽ والقمؽ وىذا يتعمؽ بقدرة الفرد عمى عبور تمؾ 

 يقة او باسموب ناتج عف خبره سابقة في الحياة والتي تتميز بالرضا واالرتياح او تحقيؽ الذات والتطمعات.االحداث بطر 

ويتحوؿ الى أحد المشكالت الصعبة التي يواجييا الطمبة خاصة في المواقؼ الدراسية ولو تأثير كبير عمى 
طالب التربية الرياضية خاصة فيو مف العوامؿ  مستوى تحصيميـ ومستقبميـ وتأثيره عمى الدروس العمميو والعممية لدى

 المعيقة لمتعمـ لبعض الطمبة وفي مختمؼ المستويات منذ أف وجدت االمتحانات.

اف كثير مف المدرسيف والمرشديف واولياء االمور تحدثو عف طالب درسوا جيدًا وجمسوا عمى مقعد االمتحاف كانوا 
افًا ضمف مقدرتيـ بصورة جيدة، اما ما يتعمؽ بالدروس العممية التي عاجزيف عف االجابة الصحيحة ولـ يحققوا اىد

تتطمب الحركة والركض وأداء بعض الميارات التي تبدأ بالميارات وتتدرج في بعض الحركات الى حركات صعبة لألداء 
 عند الطمبة .

سمبيًا عمى درجة التحصيؿ فالقمؽ الشديد يعوؽ الطالب عف االمتحانات ودرجة القمؽ يمكف اف تؤثر ايجابيًا او 
العممي ، وتتراواح درجة القمؽ االمتحاني عمى خط متصؿ يتدرج مف الخوؼ البسيط الى الرعب وتكوف ىذه االعراؼ 
انذار لميرب او الكفاح، وىناؾ مظاىر سموؾ ترتبط باالداء العممي تشير الى درجة القمؽ الرياضي منيا كثرة االخطاء 

 الفنية والقانونية.

اىمية ىذه الدراسة في التعرؼ عمى القمؽ االمتحاني لطالب التربية الرياضية وعالقتيا بنتائج التحصيؿ  وتبرز
االكاديمي العممي، ونحف نعمـ اف طبيعة امتحانات التربية الرياضية ذات طابع عممي مختمفة بنمطيا عف باقي الكميات 

شخيص ومعرفة مستوياتيا وعالقتيا باالداء العممي واقتراح لوجود الجانب المياري والبدني فييا لذا فيي تحتاج الى ت
 المعالجة ليا لتالفي تأثيراتيا السمبية او تخفيفيا اف وجدت.

 مشكمة البحث 2-8

يعد القمؽ االمتحاني أحد المظاىر النفسيو التي يعاني منيا طالب كميات واقساـ التربية الرياضية ألختالؼ طبيعة 
االداء العممي ومخاطره، ومف خالؿ معايشة الباحثيف لطبيعة الدورس العممية في قسـ التربية امتحاناتيـ التي تتميز ب

الرياضية خالؿ السنوات االربع الماضية وجدنا اف المرحمة االولى ىي اصعب المراحؿ الدراسية عمى طالب كوف قمؽ 
 في السنوات الدراسية. االمتحاف مف الدروس العممية يكوف مرتفعًا ثـ يتراجع تدريجيًا كمما تقدـ

 (82، 8008)الجنابي،     

2 

 أىداؼ البحث: 3-
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 .التعرؼ عمى القمؽ االمتحاني )العممي( لدى طالب كميات التربية الرياضة المرحمة االولى 
 .التعرؼ عمى التحصيؿ االكاديمي )العممي( لدى طالب كميات التربية الرياضة المرحمة االولى 

 المتحاني )العممي( بالتحصيؿ االكاديمي العممي لدى طالب كميات التربية الرياضية.التعرؼ عمى عالقة القمؽ ا 

 فرضية البحث: 2-4

  ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بيف المستوى القمؽ االمتحاني )العممي( ومستوى
التحصيؿ االكاديمي )العممي( لطالب/ قسـ التربية الرياضية المرحمة االولى/ كمية التربية 

 ساسية / لجامعة الموصؿ.اال
 مجاالت البحث 2-5

 المجاؿ البشري 2-5-2

شمؿ المجاؿ البشري عمى عينة مف طالب كمية التربية االساسية قسـ التربية الرياضية لجامعة الموصؿ لمعاـ 
 ـ.8020-8009الدراسي 

 المجاؿ الزماني 2-5-8

 .88/2/8022-22/2/8020الفترة مف 

 المجاؿ المكاني  2-5-3

 عب والصالة الرياضية وقاعات الدراسة في قسـ التربية الرياضية / كمية التربية االساسية بجامعة الموصؿ.المال

 المصطمحات الواردة في البحث:  2-6

 القمؽ 
ىو "حالة انفعاؿ غير سارة توصؼ بالخوؼ مف شر مرتقب اما اف يكوف موضوعيًا او أف يكوف عصابيًا داخمي 

 (209، 2970صمو حيث تكوف اسبابو ال شعورية مكبوتو". )راجح، المصدر والفرد ال يعرؼ ا

 القمؽ االمتحاني 
ىو متغير مف المتغيرات التي تؤثر في تحصيؿ الطالب وفي سموكيـ الدراسي بصفو عامو. )اليواري والشناوي، 

2987 ،240) 

 

 

 

 التعريؼ االجرائي لمقمؽ االمتحاني 
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يقاس بيا الشعور الداخمي الذي يشعر بو الطالب اتجاه موقؼ  ىو مدى شدة القمؽ المقاسة بالدرجات والتي
 االمتحاف )العممي( وفؽ مقياس قمؽ االمتحاف في ىذه الدراسة.

 (83، 8008)الجنابي،      

  التحصيؿ 
 (8، 8003ىو"مقدار المعرفة والميارة التي حصؿ عمييا الفرد نتيجة التدريب".)النعيمي،

 اديميالتعريؼ االجرائي لمتحصيؿ االك 
ىو " محصمة ما يتعممو الطالب بعد مرور فترة زمنية مف التدريب ويمكف قياسة بالدرجة التي حصؿ عمييا 
الطالب في اختبار تحصيمي )عممي( وذلؾ لمعرفة مدى نجاح االستراتيجية المخطط ليا والمنفذة مف قبؿ المدرس 

 (84، 8008درجات". )الجنابي،  لتحقيؽ االىداؼ التربوية ممثمو بمقدار المعرفة المترجمة الى

 الدراسات النظرية -8

 مفيـو القمؽ وتعريفاتو 8-2

يعد القمؽ مف الموضوعات الميمة في عمـ النفس  بفروعو المختمفة وقد احتؿ مكانًا بارزًا في التراث االنسػاني 
وقمػؽ المنافسػػة  ومػف صػور ىػذا االىتمػاـ فػي ضػػوء عمػـو وتخصصػات عديػدة منيػا الطػػب النفسػي والطػب النفسجسػمي

(، وكانػػت لجيػػود فرويػػد المتميػػزة دور كبيػػر فػػي ىػػذا المجػػاؿ واسػػماه 288، 2988الرياضػػية . )عبػػد الخػػالؽ وحػػافظ، 
(، 362، 2974عصاب القمؽ ووصؼ خصائصػة المرضػية الناشػئة مػف بعػض المخػاوؼ او وخػز الضػمير . )دسػوقي، 

نذار او اشارة لتعبئة كؿ القوى لمفػرد النفسػية والجسػمية لمحاولػة وقد اشار العديد مف الباحثيف الى اف القمؽ يد بمثابة ا
 الدفاع عف الذات والحفاظ عمييا.

ويرى سكينر اف القمؽ سموؾ مػتعمـ تبعػًا لقػوانيف الػتعمـ االساسػية مثػؿ االشػتراط البسػيط او الػتعمـ بالمالحظػة. 
ة ضػرورية لمحيػاة تػدفع االنسػاف الػى النشػاط (، الشعور بالقمؽ يعبر عػف حاجػة انسػاني74، 2987)اليواري والشناوي 

والسػػموؾ التفػػاعمي وامتصػػاص بعػػض طاقتػػو، ويمكػػف النظػػر الػػى اف االعػػراض المصػػاحبة لمقمػػؽ عمػػى انيػػا انػػذار بػػالقمؽ 
 تيدؼ الى تييئة كؿ الموارد الجسمية اما لمكفاح او اليرب.

 -ومما تقدـ نفيـ اف القمؽ ورد بتعريفات عديده منيا :

لغويًا بأنو )االنزعاج، يقاؿ: بات قمقًا و اقمقو غيره، واقمؽ الشيء في مكانو: اي ال يستقر في مقر  يعرؼ القمؽ
 واحد(. )شبكة الحصف لمعمـو النفسية(
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وعرؼ القمؽ " حالة مف التوتر الشامؿ الذي ينشػأ خػالؿ صػراعات الػدوافع ومحػاوالت الفػرد التكيػؼ". )فيمػي ، 
2976 ،802) 

انفعػػػاؿ غيػػػر سػػػار يوصػػػؼ بػػػالخوؼ مػػػف شػػػر مرتقػػػب والتػػػي تعانيػػػو فػػػي كػػػؿ االوقػػػات".  ويعػػػرؼ بأنػػػو "حالػػػة
(Bascwritz , 1985, 36) 

كما عرؼ بأنو " الخبرة الشػعورية التػي يمكػف لمفػرد اف يصػفيا والتػي تشػمؿ عمػى الفػزع الشػديد المنػذر بالشػر 
 والمدركة كحافز داخمي وغير مرتب بتيديد خارجي".

 (287، 2999ديف ، )عبد الحميد ومحي ال  

اما التعريؼ االجرائي لمقمؽ " الدرجة التي يقاس بيا الشعور الداخمي الذي يشعر بو الفرد تجاه موقؼ يصاحبو 
 في حياتو".

 مفيـو القمؽ االمتحاني وتعريفاتو 8-8

الناتج  لـ يقتصر جيد الباحثيف في القمؽ سمة لوصفو شمة وحالة بؿ تطرقوا الى انواع متعددة مف قمؽ الحالة
(. 80، 2989عف ضغوط نفسيو حادة تزوؿ بزواؿ الموقؼ فكاف القمؽ وقمؽ االمتحاف وقمؽ الفشؿ وغيرىا )آؿ يحيػى، 

قد تصور كؿ )ليبرت و موريس( مف خالؿ اوؿ محاولة عممية ليما اف قمؽ االختبار يتكوف مف عامميف ىما االضطرابيو 
 واالنفعالية .

قمػػؽ االختبػػار يعػػد شػػكاًلكا مػػف اشػػكاؿ سػػمات الشخصػػية واف االنفعاليػػة ىػػي ويػػرى )سػػارايوف وسػػبايبيرجر( اف 
(. وعرؼ قمؽ االمتحاف بأنو )القمؽ الذي ينجـ عف مجموعػة مػف أكثػر الضػغوط Sarason, 1973, 165المسؤلة عنو )

 (89، 2982تحديدًا والذي يثار في ضروؼ عودة وىي مواقؼ التقويـ(. )تركي ، 

 تقسيمات القمؽ  8-3

 .د فرويد اف ىناؾ ثالثة انواع مف القمؽ ىي: )الموضوعي، العصابي، الخمقي(يعتق - أ

 واتفؽ عدد مف العمماء والباحثيف عمى تقسيـ اخر لمقمؽ يحدد بنوعيف ىما: )قمؽ الحالة وقمؽ السمة(. - ب

بعػاد وىػي: امػا مػارتينز وأخػروف فحػدد فػي مجػاؿ عمػـ الػنفس الرياضػي ثالثػة ابعػاد لمقمػؽ وأسػماه القمػؽ متعػدد اال -جػ
 )القمؽ الجسمي، القمؽ المعرفي، الثقة بالنفس(.

 مستويات القمؽ  8-4

 -المستوى الواطئ: -اوالً 

يعمؿ عمؿ الدافع او الحافز او العنصر المنشط لمفرد سيدفعو لمتمريف اسػتعدادًا لمميمػة ويسػمى احيانػًا بػالقمؽ 
 الميسر".
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 -المستوى المتوسط: -ثانياً 

د مستوى القمؽ الى حد يؤثر سمبًا عمى االداء يصبح الفرد فيػو اقػؿ سػيطرة عمػى نفسػو. في بعض االحياف يزدا
 (28، 8004)مصطفى، 

 -المستوى العالي: -ثالثاً 

عندما يصؿ القمؽ الى المستوى العػالي تبػدأ االثػار السػمبية عمػى سػموؾ وأداء الفػرد فيفقػد قدرتػو عمػى التركيػز 
 (30، 2980تركي ،وتكثر اخطائو ويتصؼ سموكو بالعصبية.)

 مصادر القمؽ 8-5

 -مف المصادر الرئيسية لمقمؽ مايأتي:

 (Tony, 1995, 107الخوؼ مف الفشؿ. ) - أ
 الخوؼ مف عدـ الكفاية . - ب

 فقداف السيطرة. -ج

 االعراض الجسمية الفسيولوجية. -د

 (56-46، 8003الشعور بالذنب. )عثماف ،  -ىػ

 مظاىر القمؽ )أعراضو( 8-6

 -السموكية التي تظير أثناء االداء الرياضي تشير لدرجة القمؽ لدى الرياضي منيا: ىناؾ بعض المظاىر

 كثرة االخطاء في مواقؼ المنافسة الرياضية سواء فنية او قانونية. -2
 ضعؼ االداء الرياضي في المواقؼ الحاسمة في المنافسة الرياضية. -8

 عدـ التزاـ الرياضي بالواجبات الخططية. -3
 نفعالية وسرعة تغيرىا.عدـ ثبات الحالة اال  -4

 التوتر والعصبية وعدـ االستقرار وزيادة االرتباؾ الحركي. -5

 توجو الرياضي نحو ادعاء االصابة. -6

 شدة االصابة والتييج وعدـ القدرة عمى اتخاذ القرار. -7

 زيادة نشاط الموجبة المخية. -8

 الخوؼ مف المنافس وضعؼ الثقة بالنفس. -9

 اقؼ الحرجة.زيادة االخطاء وىبوط االداء في المو  -20

 (897، 8002)راتب، 
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 أساليب قياس االمتحاف 8-7

 -باالمكاف مالحظة ظاىرة قمؽ االمتحاف عمى الطمبة وبالتالي قياسيا باساليب عديدة منيا.:

 أواًل: اسموب قياس االستجابات الفسيولوجية.

 ثانيًا: اسموب التقرير الذاتي.

 (84، 2997ـ، ثالثًا: اسموب المالحظة المباشرة. )عبد الكري

 منيج البحث واجراءتو الميدانية -3

 منيج البحث 3-2

لكؿ منيج وظيفة وخصائص معينو يستخدميا الباحث بما يتالئـ مع أىداؼ بحثػو والمػنيج أيػًا كػاف نوعػو، لػذا 
قػػرر اسػػتخدـ البػػاحثيف المػػنيج الوصػػفي بطريقػػة المسػػح لمالئمتػػة طبيعػػة المشػػكمة، اذ أف "الدراسػػة الوصػػفية تحػػدد او ت

 (85، 2993الشيء كما ىو عممية اي تصؼ ما ىو كائف او ما ىو حدث". )قندرلجي، 

 مجتمع البحث وعينتو 3-8

لغرض تحقيؽ أىداؼ اي بحث يتوجب التعرؼ عمى المجتمع االصػمي بخصائصػو ألف اسػتخداـ أي وسػيمة يعػد 
بحػث عمػى طػالب المرحمػة االولػى فػي حالة غير كاممة مالـ يػتـ وصػؼ مجتمػع الدراسػة بشػكؿ دقيػؽ، واشػتمؿ مجتمػع ال

 ( طالبًا.448ـ، والبالغ عددىـ ) 8020-8009بعض كميات التربية الرياضية لمموسـ الدراسي 

اما عينة البحث فقد اختيرت بالطريقة العمدية والتي اعني )اف يختار الباحث افراد العينة حسب ما يراه مناسػبًا 
 لتحقيؽ مراد البحث(. لتحقيؽ ىدؼ معيف، لذلؾ تـ اختيار الطمبة

 (37، 8002)طشطوش،    

لذا اشتممت عينة البحث عمى شعبة واحدة مف المرحمة األولى مف كميات التربيػة الرياضػية فػي جامعػات ديػالى 
%( مػف مجتمػع البحػث كمػا فػي 25.38( طالب يمثمػوف نسػبة )78وتكريت والموصؿ، وبذلؾ بمغ مجموع عينة البحث )

 الجدوؿ التالي:

 النسبة المئوية عينة البحث مجتمع البحث الكمية/ الجامعةاسـ  ت

 %24.38 86 282 كمية التربية الرياضية/ جامعة ديالى 2
 %84.48 82 86 كمية التربية الرياضية/ جامعة تكريت 8
 %24.88 85 275 كمية التربية الرياضية/ جامعة الموصؿ 3

 %25.38 78 448 المجموع
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 أدوات البحث 3-3

ادوات البحث التي يستخدميا الباحث عنصػرًا اساسػيًا بػو كػؿ مشػكمة بحثػو وىػي الوسػيمة او الطريقػة التػي  تعد
 -(. لذا اعتمد الباحثيف عمى االدوات االتية:853، 2985يستطيع بيا الباحث حؿ مشكمة ما. )جالؿ، 

 المصادر والمراجع العربية واالجنبية. -
 استمارة االستبياف. -

 عمومات.استمارة تفريغ الم -

 مقياس القمؽ االمتحاني العممي لطالب التربية الرياضية. -

 سجؿ الدرجات )التحصيؿ االكاديمي( ليعنو البحث. -

 االنترنيت. -

 (.SPSSالحاسب االسي وفؽ نظاـ ) -

 مقياس القمؽ االمتحاني العممي 3-4

( 8008بػاس الجنػابي )تحقيقًا ألىداؼ البحث اعتمد الباحثيف مقياس القمػؽ االمتحػاني المعػد مػف قبػؿ سػعد ع
والمعد لطالب وطالبات كميات وأقسػاـ التربيػة الرياضػية فػي الجامعػات العراقيػة، ونظػرًا لكػوف المقيػاس معػد ومطبػؽ عػاـ 

عمى نفس مجتمع البحث لذا لـ يقـو الباحثيف بعمميات الصدؽ والثبات والموضوعية، وانما تـ االكتفاء بالتجربة  8008
 االستطالعية.

 ة االستطالعية التجرب 3-5

( طػالب مػف كػؿ كميػة 5( طالػب وبمعػدؿ )25تـ اجراء التجربػة االسػتطالعية عبػر مقيػاس عمػى عينػو قواميػا )
 استبعدوا مف عينة البحث الرئيسية وكاف الغرض مف التجربة االستطالعية:

 التأكد مف مدى وضوح تعمميات القياس. -
 مدى وضوح الفقرات لمطمبة ودرجة استجابتيـ ليا. -

 نب الفقرات الغير واضحة وتبديميا بفقرات مالئمة.تج -

 تشخيص المعوقات والسمبيات التي قد تحصؿ او تصاحب الباحثيف. -

 االجابة عف التسؤالت واالستفسارات. -

 ( دقيقة.25معرفة معدؿ ومف االجابة الذيف بمغ ) -

 نتائج الدروس العممية  3-6

وؿ والمػواد الدراسػية العمميػة المشػتركة فػي الكميػات الثالثػة تـ اعتماد نتائج امتحانات نياية الفصؿ الدراسي اال 
 8020-8009لممرحمة االولى لكمية التربية الرياضية وىي مواد )المياقة البدنية، كرة السمة، الجمناستؾ( لمعاـ الدراسي 

 %(.30ـ واحتسبت النتائج مف )
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 الوسائؿ االحصائية  3-7

 -التية:استخدـ الباحث الوسائؿ االحصائية ا

 النسبة المئوية . -2
 الوسط الحسابي. -8

 االنحراؼ المعياري. -3

 (408، 2999معامؿ االرتباط )بيرسوف(. )التكريتي،  -4

 عرض وتحميؿ ومناقشة النتائج  -4

 سيتـ عرض وتحميؿ ومناقشة النتائج في ضوء أىداؼ البحث.

 عرض وتحميؿ نتائج القمؽ االمتحاني العممي  4-2

 ( 2جدوؿ )

الحسابية واالنحراؼ المعياري والمتوسط الفرضي وداللة الفرؽ لعينة البحث في القمؽ االمتحاني  يبيف االوساط
 العممي

 ع± س ابعاد القمؽ االمتحاني ت
المتوسط 
 الغرضي

قيمة )ت( 
 الداللة المحسوبة

 8.63 29.95 االضطرابات الفسيولوجية 2

28 

 عاؿ 3.22

 عاؿ 8.95 3.29 28.83 الخوؼ واالرباؾ 8

 واطئ 2.63 8.45 26.54 الضغط النفسي 3

 واطئ 0.97 8.83 27.07 االضطرابات النفسية 4

 عاؿ 3.86 3.48 80.42 االضطرابات العقمية 5

 عاؿ 8.78 8.92 28.56 المعدؿ العاـ لمقمؽ

رتباؾ ( يظير لنا اف قيـ )ت( المحسوبة في أبعاد االضطرابات الفسيولوجية والخوؼ واال 2مف خالؿ الجدوؿ )
( وىي 8.00( وىو أكبر مف قيمة )ت( المحسوبة )3.86( و)8.95( و)3.22واالضطرابات العقمية كانت عمى التوالي )

( 2.63ذات داللة معنوية في حيف كانت قيمة )ت( المحسوبة في بعدي الضغط النفسي واالضطرابات النفسية )
 ير معنوية.( وىي ادنى مف قيمة )ت( الجدولية وىي ذات داللة غ0.97و)

( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية 8.78اما معدؿ القمؽ االمتحاني العاـ نجد اف قيمة )ت( المحسوبة كانت )
 ( وبذلؾ يكوف القمؽ العممي بشكؿ عاـ مرتفع وذو داللة معنوية.8.00)
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 عرض وتحميؿ نتائج االمتحانات العممية 4-8

 ( 8جدوؿ )

 ت المعيارية والمتوسط الفرضي وداللة لعينة البحث في الدروس العمميةيبيف االوساط الحسابية واالنحرافا

 ع± س المواد الدراسية ت
المتوسط 
 الغرضي

قيمة )ت( 
 الداللة المحسوبة

 8.85 80.22 المياقة البدنية 2

25 

 عاؿ 8.77

 عاؿ 8.54 8.07 28.46 كرة السمة 8

 عاؿ 8.88 8.38 26.09 الجمناستؾ )االجيزة( 3

 عاؿ 8.49 8.82 28.88 ؿ العاـالمعد

 

( يظير لنا اف قيمة )ت( المحسوبة في المواد الدراسية )المياقة البدنية، السمة، جمناستؾ 8مف خالؿ الجدوؿ )
( وىي ذات دالالت 8.00( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية )8.88، 8.54، 8.77االجيزة( كانت عمى التوالي )
( 8.00( وىي اكبر مف قيمة )ت( الجدولية )8.49راسية فظيرت قيمة )ت( المحسوبة )معنوية، اما معدؿ المواد الد

 وىي ذات داللة معنوية.

 عرض وتحميؿ درجة االرتباط بيف القمؽ االمتحاني العممي والدروس العممية  4-3

 ( 3جدوؿ )

لة الفوارؽ بيف القمؽ االمتحاني يبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ر( المحتسبة والجدولية ودال 
 والدروس العممية.

 

 داللة الفروؽ قيمة )ر( الجدولية قيمة )ر( المحتسبة ع± س المعاليـ

 8,92 28,56 القمؽ االمتحاني
 معنوية 0.83 0,67

 8,82 28,88 الدروس العممية 

( 8,92( بانحراؼ معياري )28,56( ظير لنا بأف الوسط الحسابي لمقمؽ االمتحاني )3مف خالؿ الجدوؿ )
( وعند حساب معامؿ االرتباط بيف 8,82( بانحراؼ معياري )28,88والوسط الحسابي لدرجات )نتائج( الدروس العممية )
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( وبيذه النتيجة تكوف داللة 0.83(  وىي أكبر مف قيمة )ر( الجدولية )0,67المتغيريف تبيف أف قيمة )ر( المحتسبة )
 لعالقة ايجابي.الفرؽ معنوية واتجاه ا

 مناقشة النتائج  4-4

( نجد أف معدؿ القمؽ في الدروس العممية لطالب المرحمة 3( )8( )2مف خالؿ النتائج التي أظير الجدوؿ )
االولى في كميات التربية الرياضية كاف معنويًا رغـ أف ىذه المعنوية قد اشرت تفاوت واضح بيف أبعاد القمؽ المختمفة 

نت االضطرابات الفسيولوجية والخوؼ واالرتباؾ واالضطرابات العقمية قد أشار ارتفاع واضح فييا نجد ففي الوقت الذي كا
أف الضغط النفسي واالضطرابات النفسية قد انخفض عف بقية االبعاد بعد اف ظيرت عشوائية الفروؽ فييا وبصورة 

 عامة القمؽ كاف مرتفعًا.

تحاني ونتائج االمتحانات العممية كانت معنوية ويعزو الباحثيف بسبب وأظيرت قيـ )ر( اف العالقة بيف القمؽ االم
كوف االضطرابات الفسيولوجية والعقمية والخوؼ واالرتباؾ الذي ادى الى ارتفاع القمؽ انطوت عمى جانب ايجابي عند 

بيمبرجر، سبنس، وتايمور، الطمبة، وتبيف انو قمؽ ميسر تؤيده نظرية القمؽ الدافع التي اكدىا كؿ مف )تشايمد، ماندلر، س
الجنابي( اذ افترضوا اف الطالب عندما يؤدي عماًل ما يشعر بالقمؽ الذي يحفزه عمى انجاز ىذا العمؿ حتى يخفؼ ىذا 

 (23، 2988الشعور. )أغا، 

ويرى بعض الباحثيف اف بعض الحاالت يكوف فييا القمؽ مفيدًا لمطالب خاصة حينما "يتييأ لالمتحاف بشكؿ جيد 
 (82، 2997تنفذ كؿ طاقتو لتأديتو". )الصباغ، ويس

وقمؽ الطالب في ىذه الحالة سببو الرغبو في تجنب الفشؿ "الذي يؤدي الى شعور سمبي مؤقت تجاه الذات وأف 
 الرغبة في تجنب الفشؿ المصاحبة لمقمؽ تعني تحقيؽ النجاح". 

       (Blankstein, 1990, 440) 

رؾ الطمبة اف مصيرىـ في ىذا االمتحاف مما يعني أثبات الوجود وتحقيؽ الذات او اف حدة القمؽ تزداد اذا ما اد
عدـ تحقيؽ الذات وضياع الجيد وقد اتفؽ معظـ عمماء النفس عمى اف درجة مف القمؽ تدفع الطالب نحو أداء أفضؿ 

ب الى تحسيف االنجاز". )الجنابي، "أما اذا زاد معدؿ القمؽ عف تمؾ الدرجة أصبح عائقًا لألداء فالقمؽ المعتدؿ يدفع الطال
8008 ،92) 
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 االستنتاجات والتوصيات  -5

 االستنتاجات 5-2

ارتفاع مستوى القمؽ في ابعاد االضطرابات الفسيولوجية والخوؼ واالرتباؾ واالضطرابات   -2
 العقمية.

 انخفاض مستوى القمؽ في ابعاده الضغط النفسي واالضطرابات النفسية. -8

 ؿ القمؽ االمتحاني العممي في ابعاده الخمسة لطالب كميات التربية الرياضية المرحمة االولى.ارتفاع مستوى معد -3

 ارتفاع مستوى التحصيؿ االكاديمي العممي لطالب كميات التربية الرياضية/ المرحمة االولى. -4

ات التربية وجود عالقة معنوية موجبة بيف مستوى القمؽ االمتحاني العممي والتحصيؿ االكاديمي لطالب كمي -5
 الرياضية/ المرحمة االولى.

 

 التوصيات  5-8

 اجراء دراسة مقارنة في القمؽ االمتحاني بيف طالب وطالبات كميات التربية الرياضية. -2
اجراء دراسات مشابية عمى جميع االلعاب الفردية والفرقية لمتعرؼ عمى عالقة القمؽ االمتحاني بالتحصيؿ  -8

 االكاديمي.

ة أليجاد العالقة بيف القمؽ االمتحاني وبعض المتغيرات االخرى لمستوى الطموح والذكاء اجراء دراسات مشابي -3
 ومفيـو الذات والدافعية واالنجاز الرياضي وبعض المتغيرات الفسمجية.

العمؿ عؿ انشاء مركز الوحدة النفسية في كميات وأقساـ التربية الرياضية ليسيـ فيو اخصائيوف عمـ النفس  -4
 النفسي لمساعدة طالب الكمية عمى حؿ معضالتيـ النفسية ومنيا الضغوط النفسية لالمتحانات. الرياضي والطب
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 المصادر

 المصادر العربية 

( القمؽ االمتحاني، دراسة تجريبيػة مقارنػة لحالػة القمػؽ بالتحصػيؿ 2988أغا، كاظـ ولي ) -2
ربيػة، مجمػة جامعػة الدراسي لدى الذكور واالناث مف طالب االعدادية في دولة االمػارات الع

 دمشؽ في عمـو االنسانية، سوريا.
 (، القياس النفسي، دار الفكر العربي القاىرة، مصر.2985جالؿ، سعد ) -8

( القمؽ االمتحاني وعالقة بالتحصيؿ االكاديمي لطمبة كميات التربية الرياضية، رسالة 8008الجنابي، سعد عباس ) -3
 لى، العراؽ.ماجستير، كمية التربية الرياضية، جامعة ديا
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 (2ممحؽ )
 مقياس القمؽ االمتحاني )العممي( لطالب وطالبات التربية الرياضية

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة ت
      االمتحاف العممي مع الزمالء متعة حقيقية. 2
      قبؿ أف اشترؾ في االمتحاف العممي أكوف عصبيًا. 8
      ترتعش أطرافي قبؿ أدائي لالمتحاف. 3
      أشعُر بأنني مييأ ذىنيًا ألي حركة تدربت عمييا سابقًا. 4
      أكوف متوترًا عند انتظار بدء االمتحاف. 5
      أخاؼ مف عدـ رضا مدرس المادة  عف أدائي. 6
      ليس مف الميـ أف يكوف ىدؼ أثناء االمتحاف العممي. 7
      متحاف.امتمؾ القدرة عمى تنظيـ الجيد خالؿ أدائي لال 8
      تفكيري في مستقبمي الميني يشجعني عمى بذؿ أقصى جيد. 9
      أخشى سوء األداء نتيجة الضغط العصبي قبؿ االمتحاف. 20
      تراودني فكرة عدـ االشتراؾ في االختبار العممي. 22
28 .       ينخفض أدائي عندما ينظر الزمالء إليَّ
      أفضؿ ما عندي. أبكي فرحًا عندما أؤدي 23
      جموسي عمى مقعد االنتظار طوياًل يؤثر عمى تركيزي في األداء. 24
      لديَّ الثقة بأني سأتغمب عمى ضغوط األداء. 25
      تزداد حماستي كمما كاف خصمي ضعيفًا. 26
      أشعُر بأنني في أفضؿ حاالتي البدنية. 27
      دائي االمتحاف.أحُس بالحاجة لمنـو أثناء أ 28
      انفعاؿ مدرس المادة عمى أحد الزمالء يربؾ تفكيري. 29
      روحي المعنوية منخفضة.  80
      اشتراكي ضد خصـ قوي يسبب لي المزيد مف الخوؼ واالرتباؾ.  82
      خشيتي مف اإلصابة تجعمني ال أبذؿ قصارى جيدي.  88
      االمتحاف.أتردد كثيرًا إلى المرافؽ الصحية وقت   83
      تيريج الزمالء يفقدني التصور الذىني لمحركة قبؿ األداء.  84
      القمؽ الذي أشعُر بو يساعدني عمى األداء الجيد.  85
      أفضؿ الحركات التي ال تتطمب القفز في اليواء.  86
      تزداد ثقتي بنفسي كمما أجاد زمالئي في االمتحاف.  87
      ة( في أثناء االمتحاف.أشعُر بالدوار )الدوخ  88
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 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة ت
      نادرًا ما يشرد ذىني عندما يبدأ االمتحاف العممي.  89
      يثيرني الزمالء بسرعة وألتفو األسباب.  30

 


