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 استخدام استراتيجية التعريف باألهداف السلوكية أثر
والتدريب على كيفية وضع األسئلة في خفض قلق 

  االختبار لدى المتعلمين
       
  

  الدكتور فؤاد طه طالفحة     عبد الرحيم الزغولدالدكتور عما

  الدكتور شاكر عقله المحاميد

  كلية العلوم التربوية

   األدرن- جامعة مؤتة
 

  الملخص

 استخدام استراتيجية التعريـف باألهـداف       أثرفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن       هد
اشتملت . السلوكية والتدريب على وضع األسئلة في خفض قلق االختبار لدى المتعلمين          

طالباً وطالبـة يتوزعـون علـى        ) 91( ها  أفرادالدراسة على عينة دراسية بلغ عدد       
 جامعة مؤتة خالل الفصل  األول من العـام         شعبتين في مساق علم النفس التربوي في      

، حيث بعد التأكد من تكافؤ المجموعتين علـى اختبـار            )2007 / 2006( الدراسي  
القلق القبلي، اختيرت إحدى الشعبتين عشوائياً لتكون المجموعة التجريبية والتـي تـم             

هم علـى   تدريسها وحدة التعلم من خالل تعريفهم باألهداف السلوكية للوحدة، وتـدريب          
 المجموعـة الثانيـة المجموعـة       عـدتْ كيفية وضع األسئلة واإلجابة عنها، في حين        
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وقـد  . الضابطة والتي لم يتم تعريفها باألهداف السلوكية وتدريبها على وضع األسئلة          
، وبعـد  أسـبوعيا ساعات صـفية  ) 3(استمر تدريس الوحدة لمدة أربعة أسابيع بواقع       

 مجموعتي الدراسة قبيل االمتحان     أفرادلتعليمية تم تعريض    االنتهاء من تدريس المادة ا    
ت النتائج وجود فـروق دالـة   أظهر. التحصيلي بنصف ساعة إلى اختبار القلق البعدي   

 أفرادبين متوسط أداء المجموعة التجريبية و     ) α = 0.05(عند مستوى داللة     إحصائياً
لـى فعاليـة اسـتراتيجية      المجموعة الضابطة على اختبار القلق البعدي، مما يـشير إ         

التعريف باألهداف السلوكية والتدريب على وضع األسئلة في خفض مستوى القلق لدى       
  . االستراتيجية تبعاً لمتغير النوع االجتماعي لهذهأثرالمتعلمين، ولم يظهر 

  .وفي ضوء ذلك تم مناقشة النتائج وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها

  :ةالكلمات المفتاحي

  .جية التعريف باألهداف السلوكيةاستراتي •
 .التدريب على كيفية وضع األسئلة •
  .قلق االختبار •
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  : النظريامشكلة الدراسة وإطاره
 أدوات القياس شيوعاً واسـتخداماً فـي معظـم المؤسـسات       أكثرتعد االختبارات من    

ر األحكـام    إصـدا   ففي ضوء نتائجها الكمية يتم     ؛),P4111992Anstansi:(التعليمية  
 . التعليمية – القرارات حول مدى فعالية العملية التعلمية        على تحصيل المتعلمين واتخاذ   

وبالرغم من وجود أدوات قياس أخرى غير االختبـارات كالمالحظـات والعـروض             
محك للحكـم علـى      أنه   علىوالتقارير والواجبات، نجد أن االهتمام بنتائج االختبارات        

  من قبـل التربـويين والمعلمـين واألسـاتذة       اعتماداً كثراد يكون األ  أداء المتعلمين يك  
   . ) P40:Petress , 2006(الجامعيين 

ونظراً لهذا االهتمام الكبير بنتائج االختبارات واالعتماد عليها فـي اتخـاذ القـرارات            
حالة مـن التـوتر النفـسي        فإن   المتعلقة بتحصيل المتعلمين وتقييم أدائهم األكاديمي،     

بحيث تـزداد   " Test Anxiety" نفعالي تتولد لدى المتعلمين تعرف بقلق االختبار واال
حالـة   أنـه     ويعرف قلق االختبار علـى     .حدة مثل هذا التوتر باقتراب موعد االختبار      

تزان المتعلم النفسي وفي قدراتـه علـى مـذاكرة المـادة            ا انفعالية تؤثر في     –نفسية  
 وهي تترافق بأعراض نفسية وجسدية      ، وأثناء تقديمه  ها قبل االختبار  ئالدراسية واستدعا 

كالتوتر واالنفعال وعدم االستقرار وسرعة التنفس وزيادة دقات القلب وجفاف الحلـق            
وآالم البطن والغثيان وفقدان الشهية واألرق وبرودة األطراف والتبول وتوارد األفكار           

   .)15ص 2004 ، العضايلة؛P292: Supon , 2004(السلبية 
لق االختبار يمثل أحد جوانب القلق العام يعكس حالة من حاالت القلق تـستثار بمواقـف                فق

ـ  – اً نفسي اًاالختبارات، وهو يمثل وضع     يعـاني منـه المتعلمـون خـالل فتـرة           اً انفعالي
هذا ويعاني جميـع  . االختبارات، ويتبدى في مظاهر الخوف من الفشل وعدم تحقيق النجاح        

 ومن مختلف القدرات العقلية في المستويات التعليميـة المختلفـة    المتعلمين من كال الجنسين   
؛ فهو ال يقتـصر علـى فئـة         P292: 2004 , (Supon(من قلق االختبار على حٍد سواء       

  . )  P92: 2001، McDonald(عمريه دون األخرى أو مستوى تعليمي معين دون غيره 
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النجاح والتفوق طالما أن مستواه ضمن  طبيعياً وضرورياً لتحقيق هذا ويعد قلق االختبار أمراً
ـ      نالحدود الطبيعية االعتيادية، حيث يتولد ع       مـن التحفـز     ة قلق االختبار لدى البعض حال

والدافعية التخاذ إجراءات مناسبة مثل االستعداد المناسب والتحضير الجيد لالختبار بهـدف            
 ،)P338: :P269; Kiselica et al., 19942005 ،Chapell & Blanding(تجنب الفـشل  

 يصبح عائقـاً يقـف فـي وجـه     ولكن عندما يتجاوز مستوى القلق الحد الطبيعي، عندها   
المتعلمين ويؤثر بشكل سلبي في أدائهم العقلي واألكاديمي، ويعمل كذلك علـى شـل              

رادتهم والتأثير في مستوى انتباههم وتركيزهم أثناء معالجة المعلومات، األمر الـذي            إ
ض المتعلمين إلى الهروب من الموقف أو الغياب عن االختبـار أو            يتولد عنه لجوء بع   

وسيلة للدفاع عن الـذات أمـام هـذا الخطـر           رع بالحجج الواهية كالمرض مثالً      التذ
)P335-342: :P298; Kiselica et al., 19942005 ،Obodo  & Egbochuku.(   

ر يؤثر سلباً في التحـصيل       تؤكد نتائج العديد من الدراسات أن قلق االختبا        ،ففي هذا الصدد  
ود عالقة سـلبية بـين قلـق االختبـار     ت النتائج وجأظهراألكاديمي لدى المتعلمين، حيث  

 :Robert & Susan, 2000:P250; Chipman ,Krantz & Silver, 1992 (والتحصيل الدراسي
P294          Clark, fox, & Schneider, 1998: P205; Hembree, 1988: P48; Broder& 

Musch, 1999: P108 ; Powers ,2001: P253; Abeola,1987: P24 (  ؛ فهو يؤدي إلـى
 تـأثيره   ر على االختبارات التحصيلية في المواقف المختلفة، وال يقتص        فرادانخفاض أداء األ  

السلبي في التحصيل فحسب، ال بل يمتد ليشمل جوانباً أخرى كالدافعية نحو اإلنجاز ومفهوم              
 ؛1998 ، آغـا  ؛1984 ، عبده ؛1988 ،شكري(لشخصية التكيفية األخرى    الذات واألنماط ا  

يتـسبب فـي    أنه كما). P818: 1981, Benjamin et al؛1988 ،؛ الطيب1982 ،محمود
   ).501ص:2003 ،الحويلة(الغضب والعجز والشك والتوتر 

ه هناك جملة من العوامل التي تقف وراء توليد قلق االختبار وتعمل على تفاقمه وتطور            
فالمتعلمون الذين لديهم استعداد نفسي للقلق العام هـم عرضـه لقلـق            . لدى المتعلمين 

 من غيرهم، كما أن األفكار الخاطئة التي يحملها المتعلمون عن ذواتهـم             أكثراالختبار  
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وقدراتهم وكذلك تصوراتهم الخاطئة عـن االختبـارات وعـدم االسـتعداد الكـافي              
 ا أن تزيد من قلق االختبـار لـديهم        لسابقة من شأنه  واالستذكار الجيد وخبرات الفشل ا    

  ).P85: 1984 , Bernard & Joyce؛1991 ،الشوبكي( 

ـ               ةومن األسباب األخرى التي تولد قلق االختبار لدى المتعلمـين الممارسـات الوالدي
وأساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة مثل استخدام العقاب والنقد والضغط الشديد علـى       

ـ        األبناء وا   مـع قـدرات األبنـاء       برتفاع حجم التوقعات الوالدية، والتي قد ال تتناس
ـ          مـع اآلخـرين     ةوإمكانياتهم، إضافة إلى عوامل التعلم االجتماعي األخرى والنمذج

  .كمحاكاة الشخصيات القلقة في األسرة والمدرسة

إضافة لما سبق، تعمل عوامل أخرى على تفاقم قلق االختبار لـدى المتعلمـين مثـل                
منافسة الشديدة بين المتعلمين وتراكم المادة الدراسية وصعوباتها واإلفراط في التأكيد           ال

على نتائج االختبارات من قبل المعلمين في تقييم األداء األكاديمي للمتعلمين والتهديـد             
 ,Linn&Gronlund ,2000:P36-87; Suponباسـتخدام االختبـارات كعقـاب لهـم     

2004:P293; Hancock , 2001:P256 ; Stipek, 1998:P67) .(   

 األساليب شيوعاً في التقليل من قلق االختبار تلك اإلجراءات التي تـستند             أكثرن من   إ
إلى مبادئ االشراط الكالسيكي واإلجرائي ونموذج الـتعلم االجتمـاعي والنظريـات            

 حيث تعتمد التدريب على االسترخاء وإزالة فرط الحساسية التدريجي إضافة           ،المعرفية
 - والتي تقوم على أساس العالج العقالنـي         فرادإلى تغيير األفكار الالعقالنية لدى األ     

 وتشير نتائج الخبـرات اإلرشـادية       ،العاطفي من خالل برامج إرشادية نفسية تربوية      
العملية ونتائج البحوث التجريبية إلى إمكانية التخفيف من قلق االختبار لدى المتعلمـين         

باع بعض األسـاليب    ات ورفع مستوى التحصيل لديهم من خالل        وتعزيز ثقتهم بأنفسهم  
  . واالستراتيجيات التعليمية أو التدريبية
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  :أهداف الدراسة
 استخدام إستراتيجية اإلعـالم  باألهـداف        أثرتسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن       

ديداً السلوكية والتدريب على وضع األسئلة في خفض قلق االختبار لدى المتعلمين، وتح           
  :ستحاول الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليين

 قلق االختبار لدى المتعلمـين      أثر ذو داللة إحصائية في التقليل من        أثرهل هناك    -1
  يعزى إلى إستراتيجية إعالمهم باألهداف السلوكية وتدريبهم على وضع األسئلة؟

تغيـر النـوع    هذه اإلستراتيجية في خفض قلق االختبـار تبعـاً لم   أثرهل يتباين    -2
  االجتماعي؟

  :فرضيات الدراسة
 المجموعـة   أفـراد ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات             -1

 المجموعة الضابطة على قلق االختبار تعـزى        أفرادالتجريبية ومتوسط درجات    
  .إلى استراتيجية التعريف باألهداف التعليمية وتدريبهم على وضع األسئلة

لة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات        ال توجد فروق ذات دال     -2
اإلناث في المجموعة التجريبية على قلق االختبار تعزى إلى استراتيجية التعريف           

 .باألهداف التعليمية والتدريب على وضع األسئلة

  :أهمية الدراسة
ت  تعتمد إلى حد كبير على نتائج االختبارا       ةمن المعروف أن معظم المؤسسات التعليمي     

في تقييم أداء المتعلمين واتخاذ القرارات المتعلقـة بمـسائل النجـاح أو الرسـوب أو       
توزيعهم على التخصصات المختلفة، األمر الذي يؤدي إلى خوف المتعلمين ونفـورهم         
من مواقف االختبارات واللجوء إلى وسائل دفاعية غير تكيفيه مثل الغش أو التغيـب              
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تأجيل موعد االختبار، آو اإللحـاح       أجل   لحجج من عن االختبارات أو التذرع ببعض ا     
  .على اعتماد أساليب أخرى غير االختبارات في التقييم

وبما أن االختبارات تبقى أحد األساليب الرئيسية المعتمدة في التقييم والتي ال يمكن بأي          
شكل من األشكال االستغناء عنها، لذا ينبغي التأكيد علـى الهـدف التعليمـي لهـذه                 

بارات ومساعدة المتعلمين على التكيف معها، حيث تهيئة المتعلمين وتدريبهم على         االخت
من ثم  كيفية االستعداد لمثل هذه االختبارات قد يعمل على خفض القلق لديهم، ويمكنهم             

ومن هنا تكمن أهمية الدراسة الحالية في    . من األداء بشكل أفضل على هذه االختبارات      
ستخدام إستراتيجية تدريس تقوم علـى تعريـف المتعلمـين          إلقاء الضوء على فعالية ا    

باألهداف السلوكية للمادة الدراسية وعلى كيفية وضع األسئلة حولها واإلجابة عنهـا،            
ن تنمية مثل هذه المهارات لدى المتعلمين من شأنه أن يوجه جهـودهم أثنـاء               إحيث  

لة تتناسب مع طبيعـة  التحضير لمواقف االختبار واستحضار إستراتيجيات استذكار فعا     
  .األهداف ونوعية األسئلة التي يضعونها

  :مصطلحات الدراسة
هو مجموعة من االستجابات الفسيولوجية والسلوكية والمعرفيـة التـي           :قلق االختبار 

  إجرائيـاً  .ترافق شعور المفحوص بتوقع نتائج سلبية أو فشل في األداء على االختبار           
  .مفحوص على االختبار المستخدم في هذه الدراسةيحدد بالدرجة التي يحصل عليها ال

مجموعـة   :استراتيجية التعريف باألهداف السلوكية والتدريب على وضع األسـئلة        
إجراءات يقوم بها المدرس وتتمثل في عرض أهداف الدرس على المتعلمين في بداية              

صـيغة   إلى   ة ومن ثم تحويل هذه األهداف من صيغة العبارة الهدفي         ،الحصة الدراسية 
  .سؤال
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           :الدراسات السابقة
 الوثيـق بالمـستوى التحـصيلي       الرتباطه موضوع قلق االختبار وذلك      ألهميةنظراً  

 الباحثين، وتم تناوله في العديد من الدراسات التي تباينـت           باهتمامللمتعلمين فقد حظي    
قـد   االختبـار،   مجال التقليل من قلق   ففي.  وعيناتها ومتغيراتها  وإجراءاتها أهدافهافي  

راحاتها النظرية، فهناك دراسات    تتعددت الدراسات في هذا الشأن وتباينت من حيث اق        
 الحموري بها قام   دراسة ، ففي  دور العالج بالقراءة في التخفيف من قلق االختبار        أكدت

 القراءة في خفض قلق   استراتيجية باستخدام العالج   أثرن   الكشف ع  إلىهدفت  ) 1995(
 وطالبة توزعـوا    اًطالب) 55( عينة من طلبة جامعة اليرموك بلغ عددها          لدى االختبار

 وطالبة تم تدريبهم باستخدام كتيـب يـشتمل علـى           اًطالب) 28( مجموعة تجريبية    إلى
 وطالبة لم يتلقوا أي     اًطالب) 27(معلومات للتخفيف من قلق االختبار ومجموعة ضابطة        

 المجموعـة   أفـراد ختبـار لـدى      انخفاض مستوى قلق اال     نتائجها تأظهروتدريب،  
ومثل هذه النتـائج    .  المجموعة الضابطة  أفرادالتجريبية على االختبار البعدي مقارنة ب     

 على عينـة  أجريت والتي Farah & Hammouri, 1997) ,( ظهرت كذلك في دراسة
 العـالج  إجـراءات  برنامج يتـضمن  أثر للكشف عن األردنمن الطلبة الجامعيين في  

 أفـراد  أظهرحيث ) self – help bibliotherapy (لتقليل من قلق االختباربالقراءة في ا
 نتـائج   أثـر  اختبار القلق البعدي، ويالحظ      على أقل   المجموعة التجريبية مستوى قلق   

 العالج من خالل إلى أيضاًخلصت ) Culforth, 1980(و)  Smith, 1992( دراسات 
وتظهـر  .  من قلق االختبار   فراداأل في تحصين    ات فعالة إجراء تكون   أن يمكن   القراءة

 برامج اإلرشاد المعرفي في خفض مستوى قلق االختبـار          فعالية أخرىنتائج دراسات   
 أثـر دراسة كان الهدف منها الكشف عن ) 1991( الشوبكي   أجرىفقد  لدى المتعلمين،   
 حول قلق   الالعقالنية األفكار المعرفي في معالجة     اإلرشاد إجراءات إلىبرنامج يستند   

 هاأفراداالختبار وذلك على عينة من طالبات المرحلة الثانوية في مدينة عمان بلغ عدد              
طالبـة طبـق    ) 30( تجريبية   :مجموعات ثالثة   إلى طالبة تم توزيعهن عشوائياً   ) 90(
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 وضـابطة   ؛ عليهن برنامج زائف    طبق طالبة) 30( وزائفة   ؛اإلرشاديعليهن البرنامج   
 النتائج فعاليـة مثـل هـذا        تأظهرون التدريب،    نوع م  أليطالبة لم يتعرضن    ) 30(

وتظهر كذلك نتـائج    .  المجموعة التجريبية  أفرادالبرنامج في خفض قلق االختبار لدى       
 المعرفـي   تعديل الـسلوك إستراتجيتي فعالية التي اختبرت  )  Day, 1994( دراسة 

) 31 (هـا أفرادوالعالج متعدد النموذج في تخفيض قلق االختبار لدى عينة بلغ عـدد             
طالباً وطالبـة باسـتخدام برنـامج     ) 16( المجموعتين   إحدى،  أمريكاطالباً وطالبة في    

 مباسـتخدا طالباً وطالبـة درسـوا      ) 15 (واألخرىتعديل السلوك لمدة ست ساعات،      
 خفض مثل هذه البرامج فعالة في       أن ، ودلت النتائج على   برنامج العالج متعدد النموذج   

  .قلق االختبار

على عينة من طالبات الدراسة االبتدائية      ) 2002( قامت بها العطية     أخرىوفي دراسة   
، وكان  )20(وضابطة  ) 20( مجموعة تجريبية    إلىطالبة قسمت   ) 40(في قطر بلغ عددها     

 معرفي سلوكي في خفض قلق االختبـار،        إرشادي منها الكشف عن فاعلية برنامج       الهدف
 نتائج  وأفضتكما  . ي التعامل مع قلق االختبار     مثل هذه البرامج ف    فعاليةودلت نتائجها على    

) Brokovee & Mathews, 1987(و) Akinboye,1992( و )1988الـشريف،   (دراسات
 التحصين  إجراءات تعتمد   فعالية برامج تعديل السلوك التي    وفيما يتعلق ب  .  نفسها عن النتائج 
اء العضلي فـي  والتدريب على االسترخ " Desensitization"  Systematic جالتدريجي

، التقليل من قلق االختبار لدى المتعلمين ومساعدتهم على التكيف مع مواقف االختبـار            
، ففي دراسة قام بها     اإلجراءات مثل هذه    فعالية نتائج العديد من الدراسات      تأظهرفقد  

 الكشف عن فعالية برامج االسترخاء العضلي في الحـد          إلىوهدفت  ) 2003،  ةالحويل(
) 80(ار لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية في الكويت بلغ عـددها             من قلق االختب  

طالبـة لكـل    ) 40( بواقـع     مجموعتين تجريبية وضابطة   إلىطالبة توزعن عشوائياً    
مجموعة، حيث دربت الطالبات في المجموعة التجريبية على االسـترخاء العـضلي،            

رنـة بالطالبـات فـي      ودلت النتائج على انخفاض مستوى قلق االختبـار لـديهن مقا          
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) Kiselica et al, 1994( ه ئكما وتدل نتائج دراسة كزليكا وزمال. المجموعة الضابطة
 األمريكيةطالباً وطالبة في الواليات المتحدة      ) 48 (هاأفراد على عينة عدد     أجريتالتي  

 هـؤالء   نأ التحصين التدريجي ضد القلق والضغط النفسي علـى          إجراءاتباستخدام  
 انخفـض مـستوى قلـق       إذ تحسناً ملحوظاً في التعامل مع االختبـارات         دوأب فراداأل

  .االختبار لديهم

 االسـترخاء   أثردراسة كان الهدف منها الكشف عن       ) 1981( كذلك الريحاني    وأجرى
) 92( بلغ عددها    األردنيةالعضلي في خفض قلق االختبار لدى عينة من طلبة الجامعة           

فـردا لكـل    ) 46( وضـابطة بواقـع      تين تجريبية  مجموع إلىطالباً وطالبة ينقسمون    
 االسـترخاء   إجـراءات  المجموعة التجريبيـة علـى       أفرادمجموعة، حيث تم تدريب     

وفي .  النتائج عن جدوى مثل هذا البرنامج في معالجة قلق االختبار          وأسفرتالعضلي،  
 التحصين إجراءاتطبق فيها  ( Egbochuku & Obodo, 2005) قام بها أخرىدراسة 

 الطلبـة   نأ نتائجهـا    برازأ الثانوية، وكان من     تدريجي على عينة من طلبة المدارس     ال
 الطلبة فـي    بأقرانهممقارنة   أقل   وا قلق اختبار  أظهرالذين تعرضوا لمثل هذا البرنامج      

 هذه النتائج ظهـرت     ذين لم يتعرضوا لمثل هذا البرنامج، ومثل      الضابطة ال المجموعة  
). 1987 غزالـة،  أبو(ودراسة ) Kraft, 1992(ة  مثل دراسأخرىكذلك في دراسات 

أجريـت   فقـد  أهمية التغذية الراجعة الفورية في خفض مستوى قلق االختبار،           وحول
) Dibattista & Goose, 2006( دراسـة  أبرزها ومن الشأنالعديد من الدراسات بهذا 

، حيـث   أمريكاطالباً وطالبة جامعيين في     ) 185 (هاأفرادلغ عدد    على عينة ب   أجريتوالتي  
 على اختبارات االختيار من متعـدد       ألدائهم  التغذية الراجعة الفورية   إجراءاتاستخدم معهم   

 في  قلق االختبار انخفض لدى هؤالء الطلبةنأ النتائج تأظهرو لهم بهدف التدريب، أعطيت
) Rocklin & Thompson, 1985(وتظهر كـذلك دراسـة  .  الالحق على االختباراتأدائهم

 على االختبار لدى عينة من الطلبة فـي         لألداء التغذية الراجعة الفورية     تبرت فعالية التي اخ 
 النتائج  هذه قلق االختبار قد انخفض لديهم نتيجة لتعرضهم للتغذية الراجعة، ومثل          نأ أمريكا
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) Arkin & Schumann, 1984 ( أجراها أخرىظهرت بشكل جلي وواضح في دراسات 
أن تقديم التغذية الراجعة الفورية للمتعلمـين أثنـاء     .(Morris & Fulmer, 1976)و

أدائهم على فقرات االختبار تعمل على تحسين مستوى األداء على االختبار لدى العديد             
وهكذا وبالنظر إلى نتائج الدراسات السابقة      . من المتعلمين وخفض مستوى القلق لديهم     

اإلجراءات السلوكية والمعرفية فـي  يتضح لنا فعالية البرامج اإلرشادية التي تقوم على      
 ويظهر من النتائج كذلك أن البرامج التعليمية التي         .خفض قلق االختبار لدى المتعلمين    

توظف إجراءات القراءة والتغذية الراجعة تساهم أيضا في التقليل من قلق االختبـارات     
د إلـى    ويالحظ من هذه الدراسات أنها وظفت إجراءات محددة تـستن          .لدى المتعلمين 

إجراءات النظرية السلوكية أو النظرية المعرفية في عالج قلق االختبار، وقد أغفلـت             
هذه الدراسات مسألة غياب الدافعية لالختبار بسبب عوامل منها سوء االسـتعداد مـن     
قبل المتعلمين وعدم معرفتهم بالمطلوب من المادة الدراسية، وهذا ما تسعى الدراسـة             

  . التقليل من قلق االختبارالحالية إلى توظيفه في

وهكذا تفترض الدراسة الحالية أن قلق االختبار قد يرجع في أحد أسبابه إلى سوء االستعداد               
وعدم التحضير الجيد لالختبار من قبل المتعلمين نتيجة افتقارهم إلى توظيف اسـتراتيجيات             

مناسـبة،  ات تعليميـة    ؛ إذ نجد أن العديد من المتعلمين ال يوظفون استراتيجي         ةاستذكار فعال 
ل المتعلمون حول المادة الدراسية وطبيعة أسئلة االختبار، ومـا هـي القـضايا      حيث يتساء 

األساسية موضع التركيز في االختبار، وكيفية التعامل مع نتائج االختبار، وكـذلك كيفيـة              
ـ    . التحضير لالختبار؟ مما يدل على أن مثل هذه المسائل تثير لديهم القلق            صدد ففي هـذا ال

إمكانية التقليـل   ) ;P33: Synder,2004 Supon,2004:P293-296 (تظهر نتائج دراسة  
من قلق االختبار لدى المتعلمين من خالل تدريب المتعلمـين علـى كيفيـة المـذاكرة      

خـذ المالحظـات    أواالستعداد لالختبار ممثالً ذلك في تدريب المتعلمين على كيفيـة           
ط العريضة في المادة الدراسـية وتـدريبهم        ومراجعتها ووضع هيكل تنظيمي للخطو    

كذلك على مهارات التعامل مع أشكال االختبارات المختلفة، وتعريضهم إلى سلسلة من            
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وتأكيـداً  . االختبارات القصيرة وكيفية وضع األهداف واألسئلة حول المادة الدراسـية         
ونـر  وزبـل وبر  ألذلك يرى المختصون في علم النفس التعليمي من أمثـال جانيـه و            

 أن تعريف المتعلمين باألهداف التعليمية يعد أحـد المـدخالت           ثوسكاندورا وريغليو 
عـداد والتخطـيط     ويؤكد هؤالء العلماء ضرورة اإل     ،الرئيسية لعملية التدريس الفعالة   

 على اعتبار أنهـا تمثـل       ،المسبق لصياغة األهداف بعناية ودقة وإبالغ المتعلمين بها       
ية المنوي تحقيقها لديهم بعد المرور بالموقف التعليمي وعلى         الخبرات والنتاجات التعليم  

 أن معرفة المتعلمين باألهـداف التعليميـة يوجـه          .أساسها يتم تقييم أدائهم األكاديمي    
ميـة ويثيـر لـديهم       التعل –انتباههم إلى الدور المطلوب منهم خالل العملية التعليمية         

لم والتفكير المناسبة التي تساعدهم فـي       الدافعية نحو التعلم وتوظيف استراتيجيات التع     
 ومن هنا، تسعى الدراسة الحاليـة  .)P187: Reigeluth , 1983(تحقيق هذه األهداف 

 توظيف استراتيجية تعريف المتعلمين باألهداف السلوكية وتدريبهم        أثرإلى الكشف عن    
  .على وضع األسئلة في خفض القلق لديهم

  :منهجية الدراسة

 عينة الدراسة

طالباً وطالبة يتوزعون علـى     ) 91(ها  أفرادملت عينة الدراسة على عينة بلغ عدد        اشت
عشوائياً بالطريقة العنقودية علـى      شعبتين في مساق علم النفس التربوي تم اختيارهما       

مستوى الشعبة الدراسية وذلك من بين ستة شعب لهذا المـساق فـي كليـة العلـوم                 
طالبـاً وطالبـة فـي مختلـف        ) 3451(هـا    والبالغ عدد طالب   جامعة مؤتة /التربوية

 ،2007 /2006 خالل الفصل األول من العـام الدراسـي        وية وذلك بالتخصصات التر 
 إحـدى هـاتين الـشعبتين    .)21 – 19( العينة ما بـين    أفرادحيث تراوحت أعمار   

حيـث  )  إناث 28 ، ذكور 17 :45= ن  (اختيرت عشوائياً لتكون المجموعة التجريبية      
ها باألهداف السلوكية للمـادة     أفرادممثالً ذلك في تعريف      ، التجريبية ةخضعت للمعالج 
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عدت المجموعة الثانية   التعليمية وتدريبهم على وضع األسئلة واإلجابة عنها، في حين          
   .) إناث 38 ، ذكور8 :46= ن (مجموعة ضابطة 

  :أداة الدراسة
قياس قلـق االختبـار،     س سارسون ل  ستخدم في هذه الدراسة النسخة المعدلة من مقيا       ا

 قام الباحث أبـو     .)1991 ،الشوبكي(فقرة  ) 30( يتألف في صورته المعدلة من       والذي
بتعريب فقرات هذا المقياس واشتقت دالالت صدقه وثباته على عينه           ) 1974( صبحه

كما قامـت   ). 0.66(ومعامل ثباته   ) 0.53(من البيئة األردنية حيث بلغ معامل صدقه        
إليـه  مراجعة فقرات هذا المقياس وإضافة بعض الفقرات الجديـدة  ب) 1991(الشوبكي  
فقرة تتطلب اإلجابة عليها االختيار من بين أربع بدائل وفق          ) 38( يشتمل على    وأصبح

 فـإن  تدريج ليكرت على نحو أوافق بشدة، أوافق، ال أوافق، ال أوافق بـشدة، وبـذلك   
، بحيث يبلـغ  )152–38(ين الدرجات التي يمكن أن يحصل عليها المفحوص تتراوح ب  

 من قلق   اً مرتفع  تعكس الدرجات العالية مستوى    .)95(المتوسط الفرضي لهذا المقياس     
قامـت  .  لقلـق االختبـار  اً منخفض في حين تعكس الدرجات المتدنية مستوى  ،االختبار

بإيجاد دالالت الصدق للمقياس من خالل عرضه على مجموعة من          ) 1991(الشوبكي  
عضو هيئة تدريس من كلية التربية في الجامعة األردنية،         ) 15(المحكمين بلغ عددهم    

 إعادة االختبار على عينـة    –في حين تم حساب معامل ثباته باستخدام طريقة االختبار          
 وبواقع أسبوعين بين مرتي التطبيق، واحتـسب    ةطالب وطالب  )100(ها  دأفرابلغ عدد   

  ).0.82( بلغت قيمتهثمعامل الثبات حي

وفي هذه الدراسة تم عرض المقياس على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في كلية              
أساتذة ممن يحملون درجة الـدكتوراه      ) 8(العلوم التربوية في جامعة مؤتة بلغ عددهم        

علم النفس التربوي والقياس والتقويم واإلرشاد والتوجيه النفسي وذلـك      في تخصصات   
للحكم على مدى وضوح الفقرات ومالءمتها لقيـاس قلـق االختبـار، وأفـاد جميـع          
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ن فقرات المقياس واضحة من حيث الصياغة اللغوية وأنها تقـيس فعـالً             أالمحكمين ب 
 إعـادة  –باستخدام طريقة االختبار أما ثبات االختبار فقد تم حسابه      . حالة قلق االختبار  

طالباً مـن   ) 50(ها  أفراداالختبار وذلك بتطبيقه مرتين على عينة استطالعية بلغ عدد          
كلية العلوم التربوية ممن ينتظمون في إحدى شعب مساق علم النفس التربـوي مـن               

 2006/2007 وذلك خالل الفصل األول مـن العـام الدراسـي            ؛خارج عينة الدراسة  
ن، وتم حساب معامل الثبات بين مرتي التطبيق وبلغـت          امني مقداره أسبوع  بفاصل ز 

واعتماداً على ذلك اعتبر المقياس مناسباً سيكومتريا ألغـراض هـذه           ). 0.87(قيمته  
لقد استخدم هذا االختبار في هذه الدراسة مرتين قبل المعالجة وبعدها، حيـث    . الدراسةً

أي ق لدى مجموعتي الدراسة قبل المعالجـة،        استخدم كاختبار قبلي لقياس مستوى القل     
ـ     ياًبعد اً أخرى اختبار  ةقبل االختبار التحصيلي األول، ومر     . ة بعد االنتهاء من المعالج

 قبل نـصف سـاعة مـن االختبـار          الختبار ا  لهذا مجموعتي الدراسة حيث تعرضت   
  . الثاني المعد للمادة الدراسيةالتحصيلي

  :المادة التعليمية
لتعليمية بوحدة التعلم التي يشتمل عليها مساق علم النفس التربوي، حيث           تمثلت المادة ا  

تم تدريس مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية هذه الوحدة لمـدة أربعـة أسـابيع             
  . في األسبوع الواحدةوبواقع ثالث ساعات صفي

  :إجراءات تنفيذ الدراسة
 لعـام الدراسـي   جرى تنفيذ إجراءات هـذه الدراسـة خـالل الفـصل األول مـن ا              

، وللتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية مـن حيـث           2006/2007
الختبـار  ) t( استخدم اإلحـصائي     ،مستوى قلق االختبار قبل تنفيذ المعالجة التجريبية      

 أفـراد  المجموعة الضابطة ومتوسط درجـات       أفرادداللة الفرق بين متوسط درجات      
ت النتائج عدم وجـود     أظهراس قلق االختبار القبلي، وقد      المجموعة التجريبية على مقي   
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 المجموعة الـضابطة  أفرادبين متوسط درجات   ) α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية     
 المجموعة الضابطة على اختبـار  أفرادوالمجموعة التجريبية، فقد بلغ متوسط درجات       

ن كان متوسـط    ، في حي  )17.73(بانحراف معياري مقداره    ) 104.087(القلق القبلي   
) 14.79(بانحراف معيـاري مقـداره      ) 102.57( المجموعة التجريبية    أفراددرجات  
الختبار داللـة الفـرق بـين       ) t(وكذلك استخدم اإلحصائي    . )t) (1.17( قيمة   وكانت

ت النتـائج عـدم   أظهـر متوسطي درجات الذكور واإلناث على اختبار القلق القبلي، و  
 مجموعتي الدراسة قبل المعالجة     ، مما يشير إلى تكافؤ    بينهاإحصائياً   ةوجود فروق دال  

)t=1.26(.  

فـي  ) مدرس مساق علم النفس التربوي     (نتمثلت إجراءات الدراسة في أن أحد الباحثي      
 كان يعرف باألهداف السلوكية المتوخى تحقيقها في تلك المحاضرة           ةبداية كل محاضر  

 األهداف تعكـس نتاجـات الـتعلم         المجموعة التجريبية، ويؤكد عليهم أن هذه      فرادأل
 أفـراد  بعد الموقف التعليمي، وكان أثناء المحاضرة يـدرب          اكتسابهاالمفترض منهم   

المجموعة التجريبية على كيفية صياغة األسئلة وذلك من خالل تحويل بعض األهداف            
 :ي فَعلى سبيل المثال كان يقول المدرس لنأخذ الهدف السلوكي التال      ،السلوكية إلى أسئلة  

 فهذا الهدف يمكـن أن      ،أن يميز الطالب بين إجراءات العقاب السلبي والتعزيز السلبي        
 قارن بين إجراءات العقاب السلبي والتعزيز       :يحول إلى صيغة سؤال على النحو التالي      

 المجموعة التجريبية وضـع أنفـسهم   أفرادباإلضافة إلى ذلك كان يطلب من      . السلبي؟
نك أنت مدرس هذه المادة فما هي األسئلة التي سوف أفسك مكان المدرس بقوله تخيل ن    

 حيث كان يـتم فـي       ،تضعها على هذه المادة ؟ وكان هذا يطلب منهم كواجب منزلي          
نهاية كل أسبوع مناقشة بعض نماذج األسئلة التي يضعها الطالب واإلجابات المحتملة            

لك التي تقـيس مواضـيع    مهمة وتةلها، وبيان األسئلة الجيدة التي تقيس نتاجات تعلمي       
 تنمية مهارات المتعلمين على     اإلجراءويكمن الهدف من وراء هذا      . هامشية غير هامة  

عـداد والتحـضير   االستذكار المناسب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتدريبهم على كيفيـة اإل   
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 حيث تم   ، المجموعة الضابطة لها   أفرادلالختبار، ومثل هذه اإلجراءات لم يتم تعريض        
الـذي قـام بتـدريس المجموعـة        نفسه  بالطريقة التقليدية من قبل المدرس      تدريسها  
  .التجريبية

  :نتائج الدراسة
 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط   دال توج  أنه   نصت فرضية الدراسة األولى على    

 المجموعة الـضابطة علـى   أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أفراددرجات  
راتيجية التعريف باألهداف التعليمية والتدريب علـى وضـع         قلق االختبار تعزى الست   

  ونظراً لتكافؤ مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية على االختبار القبلـي            .األسئلة
من حيث مستوى قلق االختبار، لم يكن هناك مبرر الستخدام تحليل التبـاين الثنـائي               

للمقارنـة بـين متوسـط      ) t(المصاحب، حيث تم االقتصار على استخدام اإلحصائي        
 المجموعة الضابطة ومتوسط درجات المجموعة التجريبية على االختبار         أفراددرجات  

  ).1(ويظهر ذلك الجدول . البعدي للكشف عن فعالية هذه االستراتيجية

   )1( جدول 

 التجريبية والمجموعة ة المجموعفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل
   القلق القبليراختباالضابطة على 

  ج

         ت         العدد     المتوسط الحسابي     االنحراف المعياري                 المجموعة    
  17.73              104.087        46                       الضابطة  
   1.26                      14.79             102.570        45                      التجريبية  

  91                     المجموع    
  ج

يظهـر  ) 2( مجموعتي الدراسة على االختبار البعدي فالجدول        أفرادوفيما يتعلق بأداء    
 مجموعتي الدراسة على االختبـار      فرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أل    

  .البعدي
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   )2( جدول 

 الضابطة والمجموعة ة المجموعفرادالنحرافات المعيارية ألالمتوسطات الحسابية وا
   القلق البعديرالتجريبية على اختبا

  

  المجموعة             العدد             المتوسط الحسابي         االنحراف المعياري        ت
  14.88                     102.74                 46الضابطة                

   3.37              18.97                       90.67                 45تجريبية               ال
  91المجموع               

  

ت النتـائج وجـود     أظهرللمقارنة بين هذه المتوسطات،     ) t(ولدى استخدام اإلحصائي    
ـ  أفـراد بين متوسـط درجـات      ) α = 0.05(فروق ذات داللة إحصائية      ة  المجموع
 المجموعة الضابطة على اختبـار القلـق البعـدي،          أفرادالتجريبية ومتوسط درجات    

وهـي دالـة   ) 14.06(المحسوبة ) ت(ولصالح المجموعة الضابطة، حيث بلغت قيمة       
،األمر الذي يشير إلى انخفاض مستوى قلق       )α = 0.05(عند مستوى الداللة     إحصائياً

 التعريـف   ةنتيجـة السـتخدام اسـتراتيجي      المجموعة التجريبية ك   أفراداالختبار لدى   
  . باألهداف التعليمية والتدريب على وضع األسئلة

ـ   أنه   والختبار صحة الفرضية الثانية للدراسة والتي تنص على         فـروق ذات    دال توج
داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث فـي المجموعـة             

ية التعريف باألهداف التعليمية والتدريب علـى       التجريبية تعزى إلى استخدام استراتيج    
 تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  لكل مـن الـذكور             ،وضع األسئلة 

) 3(واإلناث في المجموعة التجريبية على اختبار القلق البعـدي، ويلخـص الجـدول              
ـ           ي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات كل من الـذكور واإلنـاث ف

  .المجموعة التجريبية على اختبار القلق البعدي
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   )3( جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للذكور واإلناث في المجموعة التجريبية 
  على اختبار القلق البعدي

  
    الجنس             العدد             المتوسط الحسابي         االنحراف المعياري        ت

  
  16.54                      89.82                   17ور                  ذك

  0.25              19.18                     91.18                   28   إناث                
  45   المجموع           

  

ـ أظهرللمقارنة بين هذه المتوسطات،  ) t(وباستخدام اإلحصائي    دم وجـود  ت النتائج ع
بين متوسـط درجـات الـذكور       ) α=0.05(عند مستوى الداللة     إحصائياًفروق دالة   

المحـسوبة  ) ت(ر القلق البعدي، حيث بلغت قيمة       ومتوسط درجات اإلناث على اختبا    
  .وهي غير دالة إحصائياً) 1.06(

  :مناقشة النتائج
لوكية للمـادة   تظهر نتائج الدراسة أن استراتيجية تعريف المتعلمـين باألهـداف الـس           

 أفـراد التعليمية والتدريب على وضع األسئلة ساهمت في خفض قلق االختبـار لـدى    
 هذه المجموعة علـى     أفرادالمجموعة التجريبية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجات        

وبداللة إحـصائية مـن المتوسـط الحـسابي      أقل وهو) 90.67(اختبار القلق البعدي   
، ولم يظهر مـن النتـائج   )102.74(طة والبالغة قيمته  المجموعة الضابأفرادلدرجات  
، حيث استفاد كـل     ي مستوى قلق االختبار تبعاً للنوع االجتماعي      ف إحصائياً دالة   فروق

  . من الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية على حٍد سواء من هذه االستراتيجية
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لدراسات مـن حيـث أهميـة       إن نتائج هذه الدراسة تتفق بشكل عام مع نتائج العديد من ا           
ت نتـائج   أظهـر فقـد   . إجراءات تهيئة المتعلمين لالختبارات في تقليل قلق االختبار لديهم        

؛ الريحـاني،  1978، ة، أبو غزالEgbochuku & Obodo, 2005; Kraft, 1992(دراسات 
 أن استخدام إجراءات إزالة فرط الحساسية التدريجي أو ما يعرف بالتحـصين             )1981

كان فعاالً في التقليل من قلق االختبار لدى عينات من المتعلمـين مـن ذوي       التدريجي  
ــة   ــة المختلف ــستويات التعليمي ــات    . الم ــائج دراس ــن نت ــين م ــا تب   كم

)Brokovec &Mathews, 1987 Akinboye, 1992 الـشريف ؛1991 ،؛ الـشوبكي ، 
دراسـات  فعالية برامج اإلرشاد المعرفي في التقليل من قلق االختبار، وهناك           ) 1988

 جتؤكد نجاح العـال ) Farah & Hammouri ,1997 ؛1995 ،الحموري(أخرى منها 
بالقراءة في تحسين مستوى أداء المتعلمين على االختبارات وخفض مـستوى القلـق             

   وكذلك تتفق نتـائج هـذه الدراسـة بـشكل جزئـي مـع نتـائج دراسـات                 . لديهم
)Supon, 2004; Syndre 2004; (والتهيئة األكاديميـة قبـل   عداد اإلةمن حيث أهمي 

  .تقديم االختبارات في خفض مستوى القلق لدى المتعلمين

فعلى ما يبدو أن معرفة المتعلمين باألهداف السلوكية للمادة يخدم هدفين من شأنهما أن              
نهـم يتعرفـون علـى      أيسهما في خفض قلق االختبار لديهم؛ يتمثل الهدف األول في           

ي المادة التعليمية، األمر الذي يتمخض عنه الهدف الثاني المواضيع والمسائل الرئيسية ف
عـداد والتحـضير    في كونهم يوجهون جهودهم العقلية نحو هذه المواضيع أثنـاء اإل          

 بياجيـه واوزبـل وبرونـر    أمثاللالختبار، ففي هذا الصدد أكد علماء النفس والتربية  
ار أنها تعكس نتاجات التعلم وغيرهم أهمية معرفة المتعلمين باألهداف السلوكية على اعتب

وإذا ما ). 2006 ،الزغول(التعليمية –المنوي تحقيقها لديهم بعد المرور بالخبرات التعلمية
ذلك  فإن  واإلجابة عنها،أخذنا بعين االعتبار عملية تدريب المتعلمين على وضع األسئلة

األهـداف  سيما عندما يقوم المدرس بتحويـل بعـض     لديهم اإلحساس بالثقة، وال    يينم
السلوكية إلى صيغة سؤال، أو عندما يختار جزئية ما من المـادة الدراسـية ويـصيغ       
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ن مثل هذا األمر يساعدهم على التعرف على الطريقة التي يفكر مـن             إ.  حولها سؤاالً
خاللها المدرس، على نحو يعزز من قدرات المتعلمين فـي التعامـل مـع االختبـار                

ن مثل هذه   إ. ئلة على المادة التعليمية ويجيبون عنها     والسيما عندما يضعون بأنفسهم أس    
عداد لالختبارات، ومن شأنها كـذلك أن       اإلجراءات قد تساعد إلى درجة كبيرة في اإل       

  .تسهم في خفض قلق االختبار لديهم

وأخيراً تبقى نتائج هذه الدراسة محددة بمتغيراتها وإجراءاتها وعينتها، األمـر الـذي             
ن الدراسات بهذا الشأن وتوظيف إجـراءات أخـرى وعلـى           جراء المزيد م  إيقتضي  

عينات من مستويات تعليمية مختلفة للوقوف على فعالية مثل هـذه اإلجـراءات فـي               
 كما وتوصي هذه الدراسـة بـضرورة تعريـف          .خفض قلق االختبار لدى المتعلمين    

محاضـرة  المتعلمين باألهداف السلوكية والتعليمية للمادة الدراسية بداية كل حصة أو           
وتدريبهم على كيفية صياغة األسئلة حول المادة الدراسية وعلى مهـارات االسـتذكار     

  .واالستعداد لالختبارات
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 ،النية والمستوى االقتصادي   العالقة بين األفكار الالعق    .)1988 (. بسمه ،الشريف –
رسالة ماجستير   .التحصيل والجنس وبين تقدير الذات لدى طلبة الجامعة األردنية        

  . عمان، الجامعة األردنية،غير منشورة
 قلق التحصيل في الرياضيات وعالقته ببعض .)1988 (.حمدأ سيد ،شكري –

يين الجامعيين السمات النفسية والشخصية والمعرفية لدى عينه من الطالب الخليج
  . الكويت.177 – 137 ص، )22 – 8 (،المجلة  العربية للعلوم اإلنسانية .الجدد

 تأثير برنامج في اإلرشاد المعرفي على قلـق         .)1991 (. نايفه حمدان  ،الشوبكي –
رسالة ماجـستير    .االمتحان لدى عينه من طلبة المرحلة الثانوية في مدينة عمان         

  . عمان،ة  الجامعة األردني،غير منشورة
 دراسة لمستوى قلق االمتحان بين طـالب        .)1988 (. محمد عبد الظاهر   ،الطيب –

  .19 – 11 ص ،)6( العدد ،مجلة علم النفس.  جامعة طنطا
 دراسة مستوى القلـق وعالقتـه بالتحـصيل    .)1984 (. عبد الهادي السيد ،عبده –

 مجلة كلية  .يةالدراسي والدافع لإلنجاز لدى الطالب المغتربين في المرحلة الجامع        
  .446 – 387 ص ،)4 – 6(التربية بالمنصورة  

 فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي .)2002 (. محمد أسماء عبد اهللاة،العطي –
 بعض اضطرابات القلق الشائعة لدى عينة من األطفال بدولة في خفض

  .228 – 221 ص ،)21( عدد ،التربوية  مجلة مركز البحوث.قطر
 الخصائص السيكومترية الستبانة القلق متعدد      .)2004 (.ليمان نجاة س  ،العضايلة –

  . األردن، الكرك، جامعة مؤتة،رسالة ماجستير غير منشورة.األبعاد
 ة الممارسات السلوكية الشائعة للمدرسين في إدار  .)1982 (. عطا محمود  ،محمود –

 ،23 العـدد    ،المجلة التربوية  .الفصل وقلق االمتحان وعالقتها ببعض المتغيرات     
  . الكويت،243- 211ص 
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