
 من الجنسين في ضوء تخصصاتهم العممية دراسة الفروق في القمق األكاديمي لدى طمبة الجامعة
 ية البموش بنت حسينعائشة/ احمد محمد شبيبب      د / د.                             أ

 

 

 2017                  العدد الثالثون                                                                                                       يناير  

               -13-  

 

 
 
 
 

 دراسة الفروق في القلق األكاديمي لدى طلبة الجامعة
 من الجنسين في ضوء تخصصاتهم العلمية

 
 
 
 
 

 إعداد

 
 ية البلوش بنت حسينعائشة/حمد محمد شبيبب                   دأ / د.أ

 أستاذ عمم النفس التربوي       أستاذ عمم النفس التربوي المساعد



 من الجنسين في ضوء تخصصاتهم العممية دراسة الفروق في القمق األكاديمي لدى طمبة الجامعة
 ية البموش بنت حسينعائشة/ احمد محمد شبيبب      د / د.                             أ

 

 

 2017                  العدد الثالثون                                                                                                       يناير  

               -14-  

 

 



 من الجنسين في ضوء تخصصاتهم العممية دراسة الفروق في القمق األكاديمي لدى طمبة الجامعة
 ية البموش بنت حسينعائشة/ احمد محمد شبيبب      د / د.                             أ

 

 

 2017                  العدد الثالثون                                                                                                       يناير  

               -15-  

 :ص لخستمال

عمى مدى العقود الثالثة الماضية ركز الباحثون عمى دراسة العالقة بين القمق 
االكاديمى واألداء لدى المتعمم في التخصصات العممية المختمفة حيث أوضحت 

الدراسات أن الطالب يشعرون بالقمق االكاديمى عند تعمميم لمقررات المغة والرياضيات 
والكمبيوتر فالحاجة لمقيام بيذه الدراسة قد يسيم في اقتراح بعض االستراتجيات لمقائمين 

 442تكونت عينة الدراسة من . عمى العممية التعميمية لمتخفيف من حدة القمق لدييم 
 طالبو من اإلناث موزعين عمى 225 طالبا من الذكور و217طالبا وطالبو ، 

  149 والكمبيوتر 150 والرياضيات 143المغة االنجميزية  )التخصصات اآلتية 
تبين من النتائج التي أسفرت عنيا . وتمثمت أداة القياس في مقياس لمقمق االكاديمى 

المعالجات اإلحصائية أن مستوى القمق األكاديمي لدى عينة من الدراسة أعمى من 
كما  (المغة اإلنجميزية- الرياضيات- الكمبيوتر)المتوسط في التخصصات اآلتية 

لدى عينة الدراسة في ، 1أوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى 
كما أشارت النتائج إلى . والتخصص (إناث- القمق األكاديمي تعزى إلى النوع ذكور

وجود فروق دالة إحصائيًا لدى أفراد العينة في القمق األكاديمي تعزى إلى المعدل 
 (. مقبول- جيد- جيد جداً - ممتاز)التراكمي بمستوياتو المدروسة 
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A study of academic anxiety among university students of 

both genders in the light of their scientific specializations 

Prof. Dr. Ahmed Mohamed Shabeeb 

Dr. Aaisha Bint Hussein Al Blueshia 

Abstract: 

Over the last three decades, researchers have focused upon 

the relationship between academic anxiety and the learner’s 

performance in different scientific specializations. Research have 

indicated that students feel anxiety when they learn language, 

math, and computer courses, thus there is a need for this study to 

suggest some strategies to relief academic anxiety among learners. 

The sample of the study consisted of 442 students (217 males and 

225 females) distributed over the following specializations (143 

for English, 150 for math, 149 for Information Technology). The 

measurement tool was Academic Anxiety Scale. The results 

showed that academic anxiety was above average inthe following 

specializations language, math, and computer. The results also 

showed that there was no significant differences at .01 in 

academic anxiety due gender or specialization. The results 

indicated that there were statistically significant differences in 

academic anxiety due to Grade Point Average (GPA) (Excellent, 

very Good, Good, weak) 
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 :مقدمة البحث 
حظيت البيئة النفسية واالجتماعية لممتعممين باىتمام كبير من الباحثين في 

اآلونة األخيرة وتحديدًا عند تعمم المقررات الدراسية من أجل إلقاء الضوء عمى الدافعية 
لجذب والقمق واالتجاىات كمتغيرات نفسية ليا عالقة باألداء واإلنجاز لدى المتعممين، و

 .االنتباه إلى أىمية ىذه المتغيرات الوجدانية في عممية التعمم
ويعد القمق األكاديمي المرتفع ىو ذلك النوع من القمق الذي يعد خطرًا في الكميات 

والمؤسسات األكاديمية ويكون مصدره المعممين وبعض المواد مثل الرياضيات والمغة 
اإلنجميزية والكمبيوتر، ويؤدي إلى الشعور بعدم االرتياح كرد فعل عمى ما ىو سائد 

 .Mattoo, Nabi, 2012ةداخل ىذه المؤسسات التعميمي
وفي ىذا الجانب تشير نتائج الباحثين إلى أن معظم أطفال المدارس اليوم 
لدييم مستويات عالية من القمق األكاديمي التي من الممكن أن يكون ليا العديد من 

العقمية، لذا يجب عمى اآلباء والمعممين  الجسمية والعواقب الضارة عمى الصحة 
بالتعاون مع القائمين عمى التوجيو المدرسي العمل معًا  لتخفيف حدة القمق من أجل 

 .األطفال والكبار لتخفيف  مصدر القمق األكاديمي لدييم
 عمى أن القمق األكاديمي يعد أمرًا ضارًا Chahar, s, etal 2012ويؤكد 

لمطالب إذا أردنا ليم النجاح في المواد الدراسية إذا لم يعالج بشكل صحيح فقد يؤدي 
إلى اإلنجاز الضعيف، وعدم اإلقبال عمى أداء الواجبات الدراسية، وعدم متابعة 

األنشطة التي تيميم، كما  أن القدر المعتدل منو قد يؤدي إلى بذل المزيد من الجيد 
 .وأداء الواجبات المدرسية واالستعداد لالختبارات بشكل جيد

 إلى أن Tice, Baumeister, 1997وقد أشارت نتائج العديد من الباحثين أمثال 
مسببات القمق األكاديمي تكمن في الخوف من الفشل وانخفاض الكفاءة الذاتية والمغوية 

وعدم الرغبة التنافسية والضغط من قبل المعممين والوالدين وكثرة الواجبات المدرسية 
 .وكذلك االستعداد لالختبارات
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 ,Hembree وJaim, 2012 وYong, 1999ويتفق مع وجية النظر ىذه كل من 
 في أن تعمم المغة الثانية واستخدام أجيزة الكمبيوتر ودراسة الرياضيات كميا 1990

مسببات لمقمق األكاديمي لدى المتعممين لذا يتجنبون دراستيا خوفًا من الفشل عند أداء 
الميام المرتبطة بيا مما يؤدي إلى شعورىم بالقمق األكاديمي وتأثر أدائيم عمى المدى 

 :ويتبادر إلى الذىن السؤال الرئيس اآلتي. القصير والطويل
لماذا يشعر المتعممون بالقمق األكاديمي في مقررات كل من المغة والرياضيات - 

فإن معرفة ذلك قد يمفت األنظار إلى ما يحدثو القمق . (تقنية المعمومات)والكمبيوتر
األكاديمي من تأثير عمى أداء المتعممين في ىذه المقررات، لذلك فقد كانت الحاجة 
لمقيام بيذا البحث بيدف التعرف عمى القمق األكاديمي  لدى الطمبة الذين يدرسون 

، وىذا أيضًا يمفت (تقنية المعمومات)مقررات المغة اإلنجميزية والرياضيات والكمبيوتر
النظر إلى العوامل التي تنبع من إحساس المتعمم نفسو من الذات تجاه ىذه المقررات 

 :-الثالثة أثناء عممية التعمم لألسباباآلتية
قد يسيم ذلك في معرفة واقتراح بعض االستراتيجيات لمقائمين عمى العممية التعميمية - 

 .ومعممي ىذه المقررات في كل استراتيجيات من اجل تخفيف القمق لدييم
تقديم نظرة أكثر شمواًل لمعرفة اآلثار المترتبة عمى تعمم المغة وغيرىا من العوامل - 

 . اليامة لممجتمع عمى القمق األكاديمي
يمكن أن تسيم نتائج الدراسة في زيادة الوعي بقمق المغة وتقنية المعمومات - 

 .والرياضيات  ويعد ذلك فيما أفضل لالحتياجات الوجدانية لمتعممي ىذه المقررات
 في التغمب عمى القمق األكاديمي بطريقة أكثر نتائج البحثيمكن أن تساعد الطالب- 

 .دعمٍا وفاعمية
 :-اهمية البحث

تكمن اىمية البحث في ان نتائجو تكشف عن مستوى القمق االكاديمي لدى عينة 
الدراسة من التخصصات العممية المختارة ، وبيان مدى اختالف القمق االكاديمي 
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باختالف التخصص حيث ان ذلك قد يسيم في تقويم التوجيات لممعممين والوالدين 
والقائمين عمى العمل التربوي في تخفيف حدة القمق االكاديمي لما لو من تأثير عمى 

 .األداء لدى المتعممين
 :الهدف من البحث

التعرف عمى الفروق في القمق االكاديمي لدى عينة الدراسة المختارين في  -
ويتفرع من ىذا . تخصصات المغة االنجميزية والرياضيات وتقنية العمومات

 :-اليدف الرئيسي االىداف الفرعية االتية
التعرف عمى مستوى القمق االكاديمي لدى عينة الدراسة في تخصصات  - 1

 .(تقنية المعمومات-المغة االنجميزية- الرياضيات)
 .ىل توجد فروق في القمق االكاديمي تعزي الى النوع والتخصص الدراسي- 2

 :حدود البحث
 .يتحدد البحث الحالي بالعينة المختارة والتي يمثل أفرادىا طمبة وطالبات

. (المغة االنجميزية-تقنية المعمومات-الرياضيات)والذين يمثمون التخصصات العممية 
كما  تتحدد  بأدوات الدراسة والمتمثمة في مقياس القمق االكاديمي وبالزمان والمكان 

 .المذان اجريت فيو الدراسة
 :-التعريف االجرائي لممصطمحات

 :القمق االكاديمي
ىو القمق المرتبط بوجود الفرد داخل المؤسسات التعميمية ويكون  ناتجا عن 

مشاعر العجز عند اداء الميام الدراسية، وانخفاض الكفاءة وعدم تحديد األىداف 
 .والشعور بالخوف الذي يظير في صورة اعراض فسيولوجية

 :قمق الرياضيات
مشاعر التوتر والخوف الناتج عن انخفاض الثقة بالنفس والسمبية نحو تعمم 

 .الرياضيات والشعور الميدد لمذات  خوفا من الفشل لموصول الى الحل
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 :قمق المغة االنجميزية
رد فعل لمخوف من الفشل والرغبة في الدفاع ضد تيديد الذات  في ظل سياق 

 .اجتماعي مثل المدرسة واالحتياجات -تعميمي
 :(تقنية المعمومات)قمق استخدام الكمبيوتر

 او من امكانية ر الخوف الذي يشعر بو المتعمم عند استخدام تكنولوجيا الكمبيوت
 .استخدامو

 :الخمفية النظرية لمبحث 
عمى مدى العقود الثالثة الماضية ركز الباحثون بشكل متزايد عمى دراسة 

 الناجمة عن ةالعالقة بين القمق وأداء المغة وقد أكدت ىذه الدراسات عمى اآلثار الضار
إلىأن قمق المغة يشير إلى الشعور والتوتر Von worde, 2003قمق المغة حيث أشار 

والخوف في ظل سياقات المغة بما في ذلك التحدث واالستماع  والتعمم، حيث أكد 
 .الدارسين مرارًا أنيم يشعرون بأنيمأكثر توترًا وعصبية في الصف عند تعمم المغة

 العديد من الباحثين  لدراسة المتغيرات المعرفية والوجدانية م لذلك تركز اىتما
لتعمم المغة الناجحة، وىذه المتغيرات ىي خصائص الفرد التي تؤثر عميو او التي تكون 

ليا ردود افعال عمى حالة الفصول الدراسية وبالتالي تؤثر عمى تعمم المغة لدى 
المتعممين، ويمكن تقسيم ىذه المتغيرات الى فئتين رئيستين ىما المتغيرات المعرفية 

وقمق المغة والوجدانية وتشمل المتغيرات الوجدانية الدافع واالتجاىات والثقة بالنفس 
(Doryyei, 2005). 

وقد ظل تعمم المغة االنجميزية يمثل تحديًا كبيرًا لمعديد من الطالب نظرًا 
لمحدودية االتصال مع المتحدثين، وعدم وجود فرص لممارسة المغة في حياتيم اليومية، 
وتعرضيم لإلنجميزية في الفصول الدراسية فقط مما يجعل من  الصعب توفر  الدافعية 

لتعمم المغة وقد يتعرضون لمقمق داخل فصوليم وذلك يسبب التقييمات  السمبية من 
 .(Jen, 2003,chan twu,2004 ,(Ho, 1998). معممييم

 ؟  المغةما الذي يسبب قمق
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 كان محور اىتمام العديد من الباحثين بحثًا عن االجابة بوصف لىذا السؤا
ذلك ىامًا في تعمم المغة، وقد اشارت نتائج العديد من دراساتيم الى ان قمق المغة ينبع 
من داخل السياقات االكاديمية واالجتماعية عمى حد سواء، وقد يكون بسبب صعوبات 

 في (Horwitz, 1991)كما يؤكد  Horwitz(2001)لغوية تواجو المتعممين في التعمم
ىذا الجانب انو قد يكون ناتجًا عن العرق والغيرة والوضع االجتماعي لممتعمم 

لذلك ضرورة . والمخاطب والعالقة بين الجنسين قد تكون من العوامل المسببة لقمق المغة
ان يراعي المعممون ىذه العوامل   مجتمعة لمتخفيف من حدة القمق داخل الفصول 

الدراسية، وجعل البيئة الصفية اقل اثارة لمقمق ، وبالتالي قد يسيم ذلك في تحسين اداء 
ويّعد تعمم المغة تجربة مثيرة لقمق المغة بشكل خاص لمعديد  من . المتعممين في المغة
 الى انو عندما يطمب من الطالب التعبير عن انفسيم youn, 1999األسباب فقد أشار

باستخدام المغة وتكون كفاءاتيم محدودة فان ذلك يعمل عمى تيديد الصورة الذاتية لدييم 
ويعتبر ذلك عاماًل ميددًا ليم ويؤدى ذلك الى الخوف والذعر، كما يضاف الى ذلك 

 .الزمالء والمعممين
 في احد دراساتو ثالثة (Horwitz, Horwitz Cope, 1986)كما ذكر 

عناصر محددة لقمق المغة تكمن في التخوف في مجال التحدث  امام االخرين والقمق 
 .المرتبط باالختبار والخوف بسبب التقييم السمبي من قبل الزمالء والمعممين

 الى ان االنشطة التي تتطمب النطق عمى الفور وامام الجميع young,1990كما اشار 
 .اكثر اثارة لمقمق

 عمى Jackson,2001ويؤكد الباحثون والمعممين والممارسين ومتعممي  المغة 
فكرة  مؤداىا أن القمق  يؤثر عمى تعمم المغة، كما أشارت النتائج التجريبية والدراسات 

التي أجريت في ىذا المجال عمى أىمية القمق فيما يتعمق  بتعمم الطالب واالنجاز 
لذلك نشطت االبحاث كمحاولة لمتعرف عمى العالقة في القمق . والوصول إلى اليدف

وتعمم المغة الثانية وما ىي الطرق المناسبة لمتعامل مع القمق في ىذا الجانب 
Horwitz,2001Cheng,2004. 



 من الجنسين في ضوء تخصصاتهم العممية دراسة الفروق في القمق األكاديمي لدى طمبة الجامعة
 ية البموش بنت حسينعائشة/ احمد محمد شبيبب      د / د.                             أ

 

 

 2017                  العدد الثالثون                                                                                                       يناير  

               -22-  

 عمى أن  لقمق المغة خصائص مماثمة مع القمق (Botton,2004)وتؤكد 
االجتماعي بما في ذلك الشعور والتوتر وعدم الراحة والتقييم السمبي من الذات والتجنب 

لذا يرى أن قمق المغة األجنبيةنوع من القمق االجتماعي حيث أن السياق . والتراجع  
 .التعميمي يتطمب نوعًا من التفاعل االجتماعي

ويعتبر قمق المغة رد فعل لمخوف من الفشل ، والرغبة في الدفاع ضد اي تيديد 
فقد يشعر الطالب . في اي سياق اجتماعي مثل المدرسة، االختبارات تعمم المغة الثانية

انو من الضروري ان يكونوا عمى مقربة من معايير المجتمع والخوف من الفشل في 
ونظرًا لتأثير قمق . (Matthews, 2006 )القيام بذلك فقد  يؤدى ذلك إلى القمق 

المغات االجنبية عمى اكتساب المغة واالرتياح لدى الطالب في فصول تعمم المغة 
 .االجنبية لذلك اىتم الباحثون بكيفية تخفيف القمق لتأثيره الضار عمى التعمم واالنجاز

أن ىناك ثالثة عوامل (Horwitaz, 1986)ويؤكد بعض الباحثين ومنيم 
الخوف من التواصل )رئيسية ترتبط بقمق المغة داخل الفصول الدراسية تكمن في 

- الخوف من الفشل في حاالت االختبارات  -الحقيقي أو المتوقعة مع أشخاصآخرين
 .الخوف من التقييم السمبي

 :قمق الرياضيات
اكد بعض الباحثين عمى وجود اثار سمبية لقمق الرياضيات عمى تحصيل 

 كيف يمكن لبعض مالمح Richardson &woolfolk, 1980الطالب حيث ناقش 
الرياضيات مثل دقتيا والمنطق والتركيز عمى حل المشكمة تعمل عمى إثارة القمق لدى 

 .اإلفراد
كما اشارت دراسات اخرى مؤيدة ليذا الراي الى ان ىناك اثار سمبية  ناتجة عن 

القمق من الرياضيات عمى االداء في الرياضيات واالنجاز وتؤيد ىذه الوجية ىذه 
 ,Richardson,Suinn,1972 &Suinn, Edie, Nicoletti, &Spinelliايضًا 

1972. 
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 عمى ان مؤشرات القمق في الرياضيات تكمنفي مشاعر perry, 2004ويرى 
التوتر والخوف والخشية وانخفاض الثقة بالنفس والسمبية نحو تعمم الرياضيات والشعور 
الميدد، وفشل الوصول الى الحل المحتمل، وانخفاض مؤقت في الذاكرة العاممة، ىذا 
باإلضافة الى االعراض الفسيولوجية المتمثمة في زيادة العرق والغثيان وخفقان القمب 
وصعوبة في التنفس وكميا تتعارض مع التالعب باألرقام والتوصل الى حل المشاكل 

 .الرياضية في البيئات االكاديمية
كما يرتبط القمق االكاديمي مع ظاىرة تعمم الرياضيات حيث ان ذلك يّعد امرًا 

شائعًا في الحياة اليومية والعمل والمينة التي  تتطمب تطبيق الميارات الحسابية داخل 
وال يقتصر االمر عمى الطالب فقط بل يتعدى ذلك الى المعممين  .الغرف الصفية

فتصبح لدييم العصبية أو عدم الثقة عند الحاجة لتعميم الرياضيات او استخدام 
 Hopko, 2003. عممياتيا

 إلى انو يمكن Malinski, Ross, Pannells&Mejunkin 2006كما يشير 
اى يصبح القمق .النظر الى قمق الرياضيات من منظور العجز اي عدم القدرة الرياضية 

 .لو تأثير تقييدي عمى العمل الناجح مع االرقام وحل  المشكالت الرياضية 
من ىذا المنطمق أكدت بعض الدراسات عمى وجود عالقة سمبية بين تعمم الرياضيات 
والقمق واألداء واختبارات القدرة الرياضية ونتيجة لذلك ركزت البحوث عمى فيم أسباب 
قمق الرياضيات بافتراض انو إذا انخفضت مستويات القمق سيكون ىناك تحسن في 

 & perry, 2004الجوانب المعرفية والسموكية والمواقف من تعمم الرياضيات 
Dowson, 2009 وعمى ذلك يرى jain& Dowson, 2009 ان مصادر القمق من 

الرياضيات متنوعة منيا ما يرجع الى سموكيات المعمم، وسمات الطالب الشخصية 
والداخمية وتأثير االسرة وخاصة عندما يكون االباء واالميات تجاربيم محدودة او سمبية 
مع الرياضيات، وكذلك صعوبة المواد والتنافس مع االقران، وعداء المعمم مع الطالب  

 اىمية العالقات مع  Buckley, 2006وفي ىذا الجانب الحظت . وتحيز  جنس المعمم
 .االقران في سن المراىقة الذي يعتبر في كثير من االحيان يتسم بزيادة قمق الرياضيات
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 :(تقنية المعمومات)قمق الكمبيوتر
من المالحظ ان اجيزة الكمبيوتر ليا تأثير كبير عمى المجتمع المعاصر، كما 
ان كل جانب من حياتنا يتأثربأجيزة الكمبيوتر بدرجة كبيرة بل انو من الصعب تصور 
اي وظيفة او ميمة  نتمكن من إكماليا دون استخدام اجيزة الكمبيوتر، كما تستخدم 
اجيزة الكمبيوتر بشكل  متزايد في عمميات التعمم والتعميم في جميع المجاالت وجميع 

الأن . مستويات التعميم وعمى الرغم من ان بعض الطالب متحمسون ألجيزة الكمبيوترا 
 ,Doyle)(Arni, 2001)البعض األخر متخوفون من استخدامو 

Stamouli&Huggard, 2005) وعمى الرغم من انيم اذا كانوا يشعرون بالقمق او 
الراحة بشان دور واستخدام اجيزة الكمبيوتر في حياتيم اال انو يحب ان يكونوا عمى 

 .دراية باستخدامو
ومن المتوقع أن الكثير من الناس يستخدمون أجيزة الكمبيوتر في حياتيم 

 ,Bachers& Schmidtاليومية، أالأن عددا كبيرا أخر يواجيون الصعوبات فقد أكد
وقد .  عمى انو قد يكون  قمق الكمبيوتر  عائقًا ضد تعمم كيفية التعامل معو 2001

فقد تبين ان . اكدت نتائج العديد من االبحاث ان قمق الكمبيوتر يرتبط بالعمر الزمني
 ,Hasanطالب المدارس االبتدائية اقل قمق من اي مجموعة أخرى حيث أكدت دراسة 

 ان قمق الكمبيوتر ارتبط ايجابيًا باستخدام اجيزة الكمبيوتر في سن أصغر وكان 2003
الطالب اعمى كفاءة ذاتية في استخدام الكمبيوتر، كما تبين ان الطالب يشعرون بمزيد 

 .من الكفاءة الذاتية حول اجيزة الكمبيوتر من معممييم
 عمى ان طالب Doyle, Stamoule&Huggard, 2005كما اكدت دراسة كل من 

الجامعة يستخدمون اجيزة الكمبيوتر عمى نطاق واسع وقي اغراض متنوعة مثل 
جراء البحوث واالتصاالت والبريد االلكتروني فقد يعطي ذلك المزيد  استخدام االنترنت وا 

كما تبين ان الذكور اقل قمقًا وأكثر كفاءة من . من االلفة والكفاءة وينخفض القمق
وتشمل اضطرابات القمق المعروفة الخوف من الظيور في االماكن العامة او . االناث

ويمكن أن يضاف قمق . االماكن المغمقة او الخوف الدائم من التعرض ألذى االخرين
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إلى قائمة اضطرابات القمق شيوعًا وعمى ذلك يمكن تعريف قمق الكمبيوتر عمى رالكمبيوت
انو الشعور بالخوف والتخوف التي يشعر بيا االفراد عند استخدام اجيزة الكمبيوتر او 

 .حتى  النظر عند استخدام أجيزة الكمبيوتر
وقد اظيرت الدراسات ان قمق الكمبيوتر ليست ظاىرة بسيطة او احادية البعد 

بل ىي متعددة االبعاد حتى ان المقاييس المستخدمة ىدفت الى قياسيا من جوانب عدة 
مثل انعدام الثقةفي تعمم استخدام الكمبيوتر ، والتصور من اجيزة الكمبيوتر، وتجنب 
 اجيزة الكمبيوتر، والنظر الى طابعات الكمبيوتر استخدام أجيزةالكمبيوتر بشكل فعال

(Beckers, 2001) 
أن تعريف قمق الكمبيوتر يعنى  chua, chen,&wong, 1999وقد اشار 

الخوف والتخوف التي يشعر  بو الفرد عند النظر في استخدام تكنولوجيا الكمبيوترآو 
 chua ,Othman&wong.ومتفق معو في وجية النظر ىذه. عند استخدامو فعال

فىان قمق الكمبيوتر  يعنى الخوف من اجيزة الكمبيوتر عند استخدامو او    1999,
اي ضرورة النظر الى قمق الكمبيوتر عمى .الخوف من امكانية استخدامو عند الحاجة

تجاه اجيزة الكمبيوتر التي تنطوي عمى  (العاطفي)انو متعمق بالجانب الوجداني 
 .المعتقدات والمشاعر حول اجيزة الكمبيوتر

حتى معإدخاألجيزة الكمبيوتر المدارس االبتدائية واستخدامو عمى نظام واسع 
مع طالب الجامعات إال انو ال يزال يحمل القمق مع مستخدميو والخوف واإلحباط، حتى 
بعد االنتياء من الدورات التدريبية عميو نجد بعض الناس يظيرون قمقًا، وىذا النوع من 
القمق يظير في وقت الحق حتى بعد خضوع الفرد لمتدريب واكتسابو المزيد من الخبرة 

 زيادة القمق واستمراره حتى بعد التدريب Todman, 2000عالوة عمى ذلك فقد أكد
مما تؤكد عمى اىمية اجراء المزيد من . وتوفر خبرة واسعة مع أجيزةالكمبيوتر لدى الفرد

 .الدراسات والبحوث لتحميل طبيعة بيئة قمق الكمبيوتر لدى االفراد
 :الدراسة الميدانية
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 :وتشمل
 طالبًا تم اختيارهم من442تكونت عينة الدراسة من: العينة .1

طمبة كمية العموم التطبيقية  بصحار بسمطنة عمان وموزعين عمى التخصصات - 
 . طالب وطالبة150 طالبا وطالبة ،والرياضيات 149االتية تقنية المعمومات 

طمبة كمية العموم التطبيقية بالرستاق بسمطنة عمان في تخصص المغة االنجميزية  - 
  طالبا وطالبة143وعددىم

 :اداة الدراسة .2
لدى افراد .  لتحقيق ىدف الدراسة المتمثل في الوقوف عمى الفروق في القمق االكاديمي

فقد كان لزامًا التوصل الى أداة لتحقيق ىذا اليدف وعمى . العينة المختارة من الجنسين
. شبيب-إعداد النبياني. ذلك تم استخدام مقياس لمقمق االكاديمي لكي يفي بيذا الغرض

 .تم استخدامو في البيئة العمانية. م2012
 :مقياس القمق االكاديمي

 :الهدف من المقياس
قياس القمق االكاديمي المرتبط بالبيئة التعميمية والمناىج الدراسية والضغوط من 

 .قبل المعمم والوالدين والناتج عن عجز الفرد عند ادائو لميامو الدراسية
 :بناء المقياس

 :سار بناء خطوات المقياس في ظل الخطوات االتية
  االطالع عمى الدراسات السابقة والكتابات النظرية ذات العالقة بموضوع القمق بوجو

عام والقمق االكاديمي عمى وجو الخصوص بيدف التعرف عمى المصادر والمسببات 
كما تم االطالع عمى بعض المقاييس التي ىدفت الى قياس .ليما في البيئة التعميمية

 vigil, A 2009, Tomoko, Aالقمق والقمق االكاديمي في البيئات االجنبية ومنيا 
2009, Cassad&hohnson 2009. 

 :تم التوصل الى تحديد مفيوم القمق اكاديميا عمى انو-  
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ىو ذلك النوع من القمق الذي يتعمق بالبيئات والمؤسسات االكاديمية بما في ذلك 
المعممين والمقررات الدراسية مع شعور بعدم االرتياح والضيق كرد فعل عمى الوضع في 

 .البيئة المدرسية
تم إعداد العوامل المحددة لمفيوم القمق األكاديمي حيث بمغت خمسة عوامل ىي  -  

القمق - الضغط من قبل المعمم– القمق المرتبط بمشاعر العجز لمقيام بالعمل 
 .عدم القدرة عمى أداء الميام- توقع الفشل– المرتبط بردود الفعل الفسيولوجية 

تم تحديد مفيوم كل عامل إجرائيا بيدف تحديد عدد العبارات التي تندرج تحت كل -  
 .عاملعامل في ضوء التعريف اإلجرائي لكل 

تم إعداد المقياس في صورة عبارات تعكس قمقا مصدرة البيئة التعميمية من معممين -  
فعل ومقررات دراسية واختبارات باإلضافة إلى شعور المتعمم بعدم االرتياح كرد 

 . قائم بالفعللوضع
 عبارة تم إعدادىا في صورة تقرير ذاتي يجيب عمييا 30 المقياس بمغت عبارات -  

 .أبدا– أحيانا – الطالب في ظل ثالثة اختبارات دائما 
 الرأي في مدى منا سبتو وذلك إلبداء المقياس عمى بعض المختصين تم عرض-   

لميدف المقاس ولعينو الدراسة وقد ابدوا بعض المالحظات كانت محل اىتمام من 
 .قبل الباحثين وتم مراعاتيا في إعداد المقياس

لمتأكد من صدق المقياس فقد اعتمد الباحثين عمى نتائج التحميل العاممي كمؤشر -  
لصدق المقياس، كما تم حساب صدق المفردات االتساق الداخمي لمقياس القمق 
. األكاديمي وذلك بإيجاد معامل االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكمية لالختبار
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( 1)جدول رقم 
يوضح معامالت االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكمية لممقياس 

 
مستوى الداللة معامل االرتباط م 
1 0.350 ,01 

2 0.454 ,01 
3 0.413 ,01 
4 0.307 ,01 
5 0.484 ,01 
6 0.443 ,01 
7 0.422 ,01 
8 0.455 ,01 
9 0.487 ,01 
10 0.553 ,01 
11 0.480 ,01 
12 0.416 ,01 
13 0.337 ,01 
14 0.336 ,01 
15 0.340 ,01 
16 0.495 ,01 
17 0.526 ,01 
18 0.514 ,01 
19 0.494 ,01 
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20 0.526 ,01 
21 0.514 ,01 
22 0.394 ,01 
23 0.416 ,01 
24 0.528 ,01 
25 0.440 ,01 
26 0.392 ,01 
27 0.408 ,01 
28 0.416 ,01 
29 0.475 ,01 
30 0.501 ,01 

 
 307, - 553,أن قيم معامالت االرتباط تراوحت بين : يتضح من الجدول السابق

 مما يدعوا إلى الثقة في النتائج التي يمكن التوصل 0,01 مستوىعند   قيم دالة وىي
.  إلييا عند استخدام المقياس

 : ثبات القياس
. وذلك لمدرجة الكمية لمقياسلكرونباختم حساب المقياس باستخدام معادلة إلفا

 وىو معامل ثبات مقبول مما يدعوا إلى الثقة في نتائج 0.826 الثبات بمغ معاملفقد 
. المقياس

 :نتائج البحث
:  النتائج الخاصة بمستوى القمق األكاديمي لدى عينة الدراسة: أوال

 :عمىالسؤال  ينص 
ما مستوى القمق األكاديمي التي يعاني منيا أفراد عينو الدراسة من طمبة وطالبات 
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لممجموعة الواحدة لمقارنة المتوسط  (ت) لإلجابة عمى السؤال تم استخدام اختيار 
. الحقيقي لكل تخصص من التخصصات المختارة في الدراسة

:  يوضح تمك النتائج (2)والجدول التالي رقم 
االنحراف المتوسط التخصص م 

المعياري 
مستوى  (ت)الدرجة 

الداللة 
 01, 22,65 8,39 60,51الرياضيات  1
 01, 22,58 8,63 60,67 تقنية المعمومات 2
 01, 23,46 7,79 60,29المغة االنجميزية  3
 

 ( 45 )االفتراضيالمتوسط 
:  يتضح من الجدول السابق ما يمي

إن مستوى الضغوط األكاديمية لدى عينة الدراسة المختارة أعمى من المتوسط في 
 المتوسط الحقيقي الذي يمثل نةالتخصصات الثالثة المختارة ، كما تبين انو عند مقار

ان ىناك  تبين األداء الفعمي إلفراد العينة في التخصصات الثالثة بالمتوسط الفرضي 
. فروق دالو إحصائيا

 :النتائج الخاصة بالفروق في عينة الدراسة في ضوء التخصص: ثالثاً 
 :ينص السؤال عمى

ىل توجد فروق دالة إحصائيًا في القمق األكاديمي لدى أفراد العينة تعزى إلى - 
 التخصص؟
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 (3   )جدول رقم 
 تحميل التباين الموجو لمفروق في القمق األكاديمي في ضوء التخصص

مجموع  المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  (ف)قيمة 
 الداللة

بين 
 المجموعات

غير دالة  0، 257 0، 020 2 ،039
 إحصائياً 

داخل 
 المجموعات

506 ،33 439 076 ،0 

  441 33، 545 المجموع
 

 :يتضح من الجدول السابق ما يمي
 تعزى إلى التخصص غير دالة التيلمعرفة الفروق في القمق األكاديمي" ف"أن قيمة 

الجدولية مما يشير إلى " ف"وىي أقل من قيمة  (،257)" ف"إحصائيًا، حيث أن قيمة 
 .عدم وجود فروق في القمق االكاديمي تعزى إلى التخصص

 :ثالثًا النتائج الخاصة بالفروق بين عينة الدراسة في ضوء النوع
 :ينص السؤال عمى

ىل ىناك فروق دالة إحصائيًا في القمق األكاديمي لدى عينة الدراسة تعزى إلى النوع - 
 ؟(أنثى- ذكر)

ومستوى الداللة " ت"لمعرفة الفروق وقيمة  (ت)لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب قيمة 
 .لدى أفراد العينة في القمق األكاديمي
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  (4  )جدول رقم 
االنحراف  المتوسط ن النوع

 المعياري
مستوى  (ت)قيمة 

 الداللة
غير دالة  0، 839 ،280 2، 0074 217 ذكور

 ،272 2، 0230 225 إناث إحصائياً 
 :يتضح من الجدول السابق ما يمي

لداللة الفروق بين الذكور واإلناث في القمق األكاديمي غير دالة إحصائيًا " ت"أن قيمة 
الجدولية مما يشير إلى  عدم " ت"وىي أقل من قيمة  (0، 938)" ت"حيث أن قيمة 

 .وجود فروق بين الذكور واإلناث في القمق األكاديمي
 

النتائج الخاصة بالفروق في القمق األكاديمي بين عينة الدراسة في ضوء المعدل : رابعاً 
 :التراكمي

 :ينص السؤال عمى
 ىل ىناك فروق دالة إحصائيًا  في القمق االكاديميتعزى إلى المعدل التراكمي؟- 

  (5)جدول رقم 
تحميل التباين لمعرفة الفروق في القمق األكاديمي في ضوء المعدل التراكمي بمستوياتو 

 األربعة
مجموع  المصدر

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  (ف)قيمة 
 الداللة

 دالة 5، 202 0، 381 4 1، 525 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
020 ،32 437 073 ،0 

  441 33، 545 المجموع
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 :يتضح من الجدول السابق ما يمي
لمعرفة الفروق في القمق األكاديمي في ضوء المعدل التراكمي بمستوياتو " ف"أن قيمة 
حيث بمغت 01,0دالة إحصائيًا عند مستوى  (مقبول- جيد- جيد جداً - ممتاز)األربعة 
الجدولية وىذا معناه وجود فروق في " ف"وىي أكبر من قيمة  (5، 202)" ف"قيمة 

 . القمق األكاديمي تعزى إلى المعدل األكاديمي بمستوياتو األربعة
و لبيان اتجاه داللة الفروق بين المجموعات تم استخدام المتوسطات واالنحرافات 

 .المعيارية كمؤشر لذلك
 (6 )جدول رقم 

 االنحراف المعياري المتوسط المجموع
 7,37 59,07 ممتاز
 8,36 59,52 جيد جداً 
 8,44 60,74 جيد
 7,60 61,20 مقبول

 7.82 67.55 تحت المالحظة
    

 :يتضح من الجدول السابق ما يمي
وذوي المعدل  (ممتاز)وجود فروق في القمق األكاديمي بين ذوي المعدل التراكمي - 

 (. جيد جدا )، وىذه الفروق لصالح ذوي المعدل التراكمي (جيد جداً )التراكمي 
وذوي المعدل  (ممتاز)وجود فروق في القمق األكاديمي بين ذوي المعدل التراكمي - 

 .(جيد  )، وىذه الفروق لصالح ذوي المعدل التراكمي (جيد)التراكمي 
وذوي المعدل  (ممتاز)وجود فروق في القمق األكاديمي بين ذوي المعدل التراكمي - 

 .(مقبول )، وىذه الفروق لصالح ذوي المعدل التراكمي (مقبول)التراكمي 
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وذوي المعدل  (جيد جداً )وجود فروق في القمق األكاديمي بين ذوي المعدل التراكمي - 
 .(جيد)، وىذه الفروق لصالح ذوي المعدل التراكمي (جيد)التراكمي 

وذوي المعدل  (جيد جداً )وجود فروق في القمق األكاديمي بين ذوي المعدل التراكمي - 
 .(مقبول )، وىذه الفروق لصالح ذوي المعدل التراكمي (منخفض)التراكمي 

وذوي المعدل  (جيد)وجود فروق في القمق األكاديمي بين ذوي المعدل التراكمي - 
 .(مقبول)، وىذه الفروق لصالح ذوي المعدل التراكمي (مقبول)التراكمي 

وذوي المعدل   (جيد)وجود فروق في القمق األكاديمي بين ذوي المعدل التراكمي -
تحت المالحظة األكاديمية وىذه الفروق لصالح ذوي المعدل التراكمي تحت )التراكمي 

 .المالحظة األكاديمية
(  1)شكل رقم 

 .متوسطات أفراد العينة في القمق األكاديمي في ضوء مستوى المعدل التراكمي
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 :مناقشة النتائج وتفسيرها
تبين من النتائج التي أسفرت عنيا المعالجات اإلحصائية أن مستوى القمق 

تقنية )األكاديمي لدى عينة من الدراسة أعمى من المتوسط في التخصصات اآلتية 
وأوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق  (المغة اإلنجميزية- الرياضيات- المعمومات

لدى عينة الدراسة في القمق االكاديمي تعزى إلى النوع ، 1دالة إحصائيًا عند مستوى 
كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا لدى . والتخصص (إناث- ذكور)

أفراد العينة في القمق االكاديمي تعزى إلى المعدل التراكمي بمستوياتو المدروسة 
 :ويمكن تفسير ذلك عمى النحو اآلتي. (مقبول- جيد- جيد جداً - ممتاز)

تفسير النتيجة التي تتصل بوجود مستوى لمضغوط االكاديمية أعمى من : أوالً 
 :المتوسط

يتبين من النتائج وجود مستوى أعمى من المتوسط في القمق األكاديمي لدى عينة 
المغة - الرياضيات- تقنية المعمومات)الدراسة المختارة من التخصصات الثالثة 

 :ويمكن تفسير ذلك في ضوء ما يأتي (اإلنجميزية
الخوف من الفشل من التوصل إلى حل لمشكالت الرياضيات بنجاح والتالعب مع - 

وكذلك عدم قدرة  (Perry, 2004)األرقام داخل الصفوف الدراسية  ويؤكد عمى ذلك 
المتعممين عمى تطبيق ما يتعممونو داخل الصفوف  الدراسية وخارجيا أو عدم الثقة عند 

 (.Holpko, 2003)استخدام العمميات الرياضية ويتفق ذلك مع نتائج دراسة 
عدم وجود فرصة لممارسة المغة في الحياة اليومية وتوظيفيم ليا داخل الصفوف - 

كذلك عندما يطمب من الطالب  (Horwitz, 2001)الدراسية فقط ويؤكد عمى ذلك 
التحدث باستخدام المغة وتكون كفاءتيم محدودة فإن ذلك يعمل عمى تيديد صورة الذات 
لدييم مما قد يسيم في زيادة الخوف والتوتر ويؤثر  ذلك زيادة القمق األكاديمي لدييم، 

 (.Young, 1999)وتتفق مع ذلك دراسة 
 ,Young)النطق عمى الفور وأمام الجميع يكون مصدرًا مسببًا لمقمق كما يؤكد - 

1999.) 
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التقييم السمبي الدراسي لمغة من قبل اآلخرين  قد يزيد من معدل القمق األكاديمي كما - 
 (.Horwitz, 1986)يرى ذلك 

عدم وجود دراية باستخدام أجيزة الكمبيوتر، وعدم توفر الكفاءة الذاتية عند - 
 (.Hassan, 2003)استخداميا، ويؤكد ذلك 

انعدام الثقة في تعمم استخدام الكمبيوتر، وأجيزة الكمبيوتر وبحيث قد يزيد من معدل - 
، فمعل ذلك قد يكونفي أن يكون Beckers, 2001))القمق األكاديمي ويتفق مع ذلك 

 .أفراد العينة أعمى من المتوسط في القمق األكاديمي
تفسير النتيجة التي تقضي بعدم وجود فروق في القمق األكاديمي تعزى إلى : ثانياً 

 :التخصص والنوع، ويمكن تفسير ذلك في ضوء ما يأتي
حرص إدارة الكمية عمى توفير بيئة تعميمية لطالبيا بدرجة متساوية من حيث  

المحاضر الكفء، والبرامج الدراسية المناسبة الحتياجات الطالب والوسائل التعميمية 
التي تعينيم عمى التعمم بدرجة أفضل، وكذلك توفير درجة من التعامل في كل من 
العالقات اإلنسانية بينيم وبين أساتذتيم والممارسات اإلدارية المتبعة معيم، مما قد 

يسيم ذلك  في تخفيف حدة الضغوط لدييم وقد يكون ذلك مما ساىم في الخروج بيذه 
 .النتيجة عمى ىذا النحو

تفسير النتيجة التي تقضي بوجود فروق في القمق األكاديمي تعزى إلى مستوى : ثالثاً 
 ( تحت المالحظة االكاديمية –مقبول- جيد- جيد جداً - ممتاز) المعدل التراكمي

لصالح  منخفضي المعدل  التراكمي مقارنة بمستوى المعدل التراكمي ممتاز، يمكن 
 :تفسير ذلك في ضوء ما يأتي

أن منخفضيالمعدل األكاديمي لدييم قمق أكاديمي عاٍل حيث أنيم يخشون من - 
انخفاض درجاتيم في المقررات التي يدرسونيا عمى الرغم من الضغوط التي يتعرضون 
ليا من قبل األساتذة، وكثرة األعباء التدريسية وضغوط االختبارات وضغوط الزمالء  

 .مما قد ينعكس  ذلك عمييم وقد يكون سببًا في زيادة معدل القمق األكاديمي لدييم
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 حصول الطالب عمى معدل منخفض مقارنة بزميمو من نفس المستوى قد ينعكس  -
عميو ويجعمو يشعر بالدونية نتيجة تقصيره في دراستو مما قد يكون ذلك مصدرا لمقمق 

 .االكاديمى لدية
 :توصيات الدراسة

التعرف عمى الطالب الذين يعانون من القمق االكاديمي المرتفع في التخصصات : اوال 
 . عمى ادائيم االكاديمي تالمدروسة لما لو من انعكاسا

عمل نشرات دورية توجييية لمطالب يوضح من خالليا  ضرورة تبنى قمقا : ثانيا 
 .معتدال ألىميتيفي حصوليم عمة نتائج دراسية جيدة 

االقالل من كثرة التكميفات والواجبات الدراسية ألنيا تمثل مصدرا اساسيا لحوث : ثالثا 
 القمق االكاديمي لدييم 

تبنى اساليب تعميمية تسيل من فيم ومعرفة وتحصيل المقررات الدراسية فييذه : رابعا 
 .التخصصات لمحد من حدوث قمق اكاديمي لدييم 

تشخيص الطالب الذين يعانون من قمق اكاديمي مرتفع فييذه التخصصات : خامسا 
 .واالىتمام بيم ورعايتيم 
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