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القلق التنافسي وعالقته بالكفاءة الكاديمية لدي طالب الجامعة المتفوقين عقلي ا وأقرانهم 
 العاديين  

 رياض سارة 
 :ملخص البحث 

فى  والعاديين  المتفوقين  بين  الفروق  عن  الكشف  الحالية  الدراسة  خالل  من  الباحثة  هدفت 
سى والكفاءة الكاديمية (، كما هدفت إلى معرفة الفروق فى القلق  نافالتمتغيرات البحث )القلق  

التحصص(، –السمة( والكفاءة الكاديمية التى تعزى لكال من )النوع  -التنافسى بنوعية )الحالة  
لدى طالب   كما هدفت إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين القلق التنافسى والكفاءة الكاديمية

المتفوقين عقلياّ والعاديين ,وطبقت الدراسة الحالية على عينة تكونت    وانحل  كلية التربية جامعة
( طالب وطالبة فى تخصصى العلمى والدبى الملتحقين بالفرق الرابعة بكلية التربية  200من )

نتائج الدراسة الحالية   عدم وجود فروق بين جامعة حلوان من المتفوقين والعاديين ،أوضحت 
العاديين من طالب الجامعة على مقياس الكفاءة الكاديمية حيث  ن و وقيمتوسطى درجات المتف

 ( المحسوبة  ت  قيمة  إحصائياّ 0.519بلغت  دالة  غير  قيمة  وهى  بين   (  فروق  وجود  وعدم   ،
حيث بلغت    قلق المنافسةمتوسطى درجات المتفوقين والعاديين من طالب الجامعة على مقياس  

( المحسوبة  ت  غ0.764قيمة  قيمة  وهى  إحصائياّ دالير  (  النتائج    . ة  توصلت  عدم  إلى  كما 
قلق   مقياس  على  العاديين  والناث  الذكور  درجات  متوسطى  بين  إحصائياّ  دالة  فروق  وجود 

الذكور    منافسةال درجات  متوسطى  بين  إحصائياّ  دالة  فروق  وجود  التخصص،عدم  فى  وكذلك 
الكفا مقياس  على  الجامعة  طالب  من  عقلياّ  المتفوقين  للعاديين ال ءة  والناث  كاديمية،وكذلك 

والعاديين،   للمتفوقين  والدبى  العلمى  عن  والتخصصى  سالبة  وكشفت  إرتباطية  عالقة  وجود 
ودالة إحصائياّ بين الدرجة الكلية للقلق التنافسى وبين الكفاءة الكاديمية لدى طالب الجامعة 

 المتفوقين والعاديين .

 المتفوقين عقلًيا.  –اءة األكاديمية كفال –القلق التنافسى    الكلمات المفتاحية:
 

جامعة حلوان  –كلية التربية   –الصحة النفسية  مدرس   
 



 
وعالقته بالكفاءة الكاديمية لدي طالب الجامعة المتفوقين   القلق التنافسي رياض  سارة 

 عقلي ا وأقرانهم العاديين  

 

 

 904 

 ومشكلة البحث : مقدمة 

التقدم الحضارى وبناء  و   لبشرية التى تسهم فى النمويعد المتفوقون عقليًا الثروة الحقيقية والطاقة ا 
 طرق   المستقبل حيث تنعقد عليهم اآلمال والطموحات فى حل الكثير من المشكالت التى تعترض 

جى فى مجاالت الحياة المختلفة ، ولذلك فإن رعايتهم وتنمية استعداداتهم  لو نو كتالتقدم العلمى وال
العتبارات عديدة من أهمها الحاجة الماسة الستثمار    مهمة وقدراتهم ال يعد ترفًا بل إنها ضرورة  

 .  والتكنولوجىالبشرية ومواكبة التطور العلمى  ات الطاق
بالكثير من ا الفئة  اإليجابية " العقلية والجسمية واالنفعالية    ئص صا خلوعلى الرغم من تمتع هذه 

بعض   ويواجهون  مختلفة  مشكالت  من  يعانون  منهم  ضئيلة  غير  نسبة  أن  إال   " واالجتماعية 
والتى والمجتمعية  والمدرسية  األسرية  بيئاتهم  فى  واألستثنائية تع  المعوقات  الفائقة  قدراتهم    رض 

عبد    ،)القريطى  قلقوتولد داخلهم الصراع وال   فسىالن  إنما تهدد أمنهم  ، ولكن ليس هذا فقط للذبول  
 ( . 288 ، 2005المطلب أمين, 

النفسية والعقلية وذلك حال  تنبع منه جميع االضطرابات واألمراض  التي  الخام  المادة  القلق  يعد 
  االنخفاض، أما القلق فهو القلق السوي الدافعي الذي يدفع وراء كل تقدم   بالغكونه فائق الشدة أو  

تفقت معظم تيارات علم النفس على أن القلق هو العالمة المميزة إأو إنجاز موجب، وقد  وظ  ملح
وعبد الخالق  (  1987( وعبد الستار إبراهيم ) 1986للوجود اإلنساني ويري كل من سامية القطان )

أنه ثمة مجموعة من العناصر المعبرة عن القلق تتمثل في الشعور بالخوف والفزع من  (1986)
تشتت االنتباه وزيادة النبض واالرتجاف وزيادة إفراز ب وكارثة توشك أن تقع بصاحبه  قب  مرت  شر

الفرد  يعتبرها  قيمة  يهدد  خطر  لوجود  إدراك  هو  فالقلق  وبالتالي  الحشوية،  واالضطرابات  العرق 
  القطان أساسية لوجوده اإلنساني، فكل مثير ينطوى على خطر من هذا النوع يمكن أن يولد قلًقا )

 (. 2004،  عباس  مية،سا
الطالب داخل الفصول الدراسية، فقد تعددت أشكاله ما بين قلق التحصيل  ىوفيما يتعلق بالقلق لد 

التعليمية   المشكالت  أو  الدراسية  المواقف  بعض  إزاء  المختلفة  القلق  أعراض  ظهور  يعني  الذي 
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ويعد ظاهرة نفسية  ،  رى خأويكون انفعال الطالب نتيجة خوفه على مستواه التحصيلي في مادة أو  
 (. 2000زهران ، حامد ،يزداد انتشارها في مختلف المراحل التعليمية )

والمنافسات   المسابقات  حيث  الرياضي،  النفس  علم  في  التنافسي  القلق  مصطلح  ظهر  ولقد 
المستو  حتى  عليها  واإلشراف  تنظيمها  مستويات  تتعدد  والتي  المتعددة  والبطوالت    ى المستمرة 

ريت مجموعة من الدراسات التي تناولت القلق التنافسي في مجال الرياضة منها  أجد  قو العالمي  
فيالي أوباش1998  )دراسة  ودراسة  بالنفس  2000  )(  والثقة  التنافسي  بالقلق  العالقة  لتوضيح   )

 وأثرها على األداء الرياضي. 
انتشارها بين الطالب اد يزد  وتعتبر ظاهرة القلق التنافسي للطلبة المتفوقين دراسيّا هي ظاهرة نفسية

ديانتو)   التعليمية  المراحل  نتيجة دراسة  1997( وهمبري)  1995في مختلف  القلق  يكون  ( ،وقد 
يعقول)   إبراهيم  اللغات  قلق  أو  الرياضيات  قلق  مثل:  فروعها  أو  الدراسية  المواد  (  1996بعض 

المنوفي)   جابر  سعيد  ينتاب 2001ودراسة  الذي  االمتحان  قلق  وكذلك  فترة    الب الط  (،  خالل 
( وقلق النجاح الذي يعبر عن معاناة الطالب وخوفه فيما يتعلق  1986االمتحانات زكريا توفيق)  

بإمكانية نقله لصف أعلى من عدمه ، ولهذه األشكال من القلق نجد معظمها يتعلق بالطالب ذاته،  
أقرانه ومنافسية  ى  عل   زأما القلق الذي تتصدى له الدراسة الحالية ويعبر عن حرص الطالب التمي

المتفوقين   للطلبة  التنافسي  القلق  مصطلح  عليه  يطلق  ما  وهو  والتدنى  الفشل  من  وخوفه 
 ( . 2009دراسًيا)جاب هللا، منال ،

المواد  في  تكون  قد  المنافسة  ألن  التحصيل  قلق  عن  يختلف  التنافسي  القلق  أن  الباحثة  وترى 
يختلف عن قلق االمتحان ألن دخول االمتحان    ماك  ةي الدراسية أو في األنشطة التربوية واالجتماع

يكون إجبارًيا أما المنافسة تكون اختيارية وطوًعا عن الفرد ذاته كما بتباين عن قلق النجاح يتطلب  
الصف الدراسي األعلي أما المنافسة فتكون    ىالوصول إلى الحد األدني الذي يسمح باالنتقال إل

المتميز وهو   واألداء  القمة  إليسعي  امعلى  أعلى   هى  إلى  الوصول  بصفة مستمرة هو  المتفوقين 
 مستويات األداء.

وال شككك أن طككالب المرحلككة الجامعيككة يمثلككون واحككدة مككن أهككم مراحككل النمككو اإلنسككاني، حيككث إنهككا  
تكدخل فكى بككدايتها مرحلكة المراهقككة إلكى مرحلككة الرشكد فككى نهايكة المرحلككة والتكي تعتبككر بمثابكة المككيالد 
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( 1986بشككري ومكككيالد جديككد لطريكككق التقككدم وتشككككيل مسككتقبلة صكككالح مخيمكككر) الن ئاالوجككودي للكككك
وهككى مرحلككة أشككبه بميككدان للمتسككابقين، الكثيككر مككن الطككالب يتنافسككون مككن أجككل التفككوق والحصككول 

 ال إلى مركز مرموق داخل المجتمع.على ترتيب متقدم  للوصول إلى التعيين ووصو 

موجودة في كل نمط مقبول من المنظومة االجتماعية، ة  عيامإلى جانب سعيهم إلى المنافسة االجت
ولككككن بسكككبب ليكككاب الكككوعي السكككيكولوجي لكككدي أوليكككاء فقكككد أقكككرر ذلكككك عكككن التنكككافس غيكككر الموجكككه 
والطمككككوح األنككككاني وحهمككككال الحقككككوق والواجبككككات اإلنسككككانية، وفككككي ظككككل هككككذه الظككككروف يتبككككدي القلككككق 

لكت القلكق التنافسكى تناولتكه عنكد المتفكوقين او تن ىالتنافسي لدي طالب الجامعة فمعظم الدراسات الت
والموهوبين وهى أيضا دراسات قليلة وليست على الدول العربية حيث أنها سمة أساسكية لكديهم كمكا 
يككتم توضككيحهم فككى الدراسككات السككابقة الحقككّا، ولككم تجككد الباحثككة دراسككات تناولتهككا عنككد العككاديين وهككل 

 راسة الحالية.الد له  فلديهم قلق تنافسى أيضّاوهذا ما تهد 

كاديمية مقدمكة الكفكاءات التكى تسكاعد فكى النهكوض والتقكدم بكالفرد أكاديميكّا وتربويكّا، وتعد الكفاءة األ
كمككا تككفثر فككى األداء األكككاديمى للطالككب والسككعى لتوافرهككا لككدى الطالككب مطلككب للنهككوض بالطالككب 

علككى مككدى كفككاءة العمليككة  مككاّ اهمفشككرّا للوصككول إلككى مسككتويات عليككا مككن األداء األكككاديمى ،وتعككد 
، وال تعككد القككدرات العقليككة المعرفيككة هككى الككدافع لرفككع مسككتوى الكفككاءة األكاديميككة بككل التعلميككة للمككتعلم

يحب ان تستثار الدافعية لديهم لتحقيق مستويات مرتفعة من الكفاءة وذلك يكتم مكن خكالل المنافسكة 
الطالب للمهارات األدائية التدريسية التكى  كتالما، كما تتحدد الكفاءة األكاديمية للطالب من خالل 

 يمارسها .

( لتوضكككيح Diperna &Elliott,1999وقكككد ظهكككر مفهكككوم الكفكككاءة األكاديميكككة علكككى يكككد ديبيمكككا)
المجموعككة الكاملككة مككن المهككارات واألتجاهككات والسككلوكيات الضككرورية لتحقيككق النجككاح األكككاديمى ، 

 فاءة فيما بين المفسسات التعلمية .لكا ةر ومع ذلك تتفاوت المكونات التى تفلف فك

( أن مصكككككطلح الكفكككككاءة األكاديميكككككة مصكككككطلح Elliott,Diperne&Volpe,2002وأشكككككار إيلكككككوت )
متعككدد األبعككاد يحتككوى علككى مهككارات ومواقككف تسككهم فككى نجككاح سككلوك المتعلمككين وتسككهم فككى النجككاح 
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دفككككان ) جمعككككة حسككككين،هناء رامت ةاألكككككاديمى ، ويتفقككككان ان الكفككككاءة األكاديميككككة والقككككدرة األكاديميكككك
،2019 ،7.) 

يعد االنتقال من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية مرحلة مجهكدة ومرهقكة لكثيكر مكن الطكالب و 
لمواجهككة التحككديات التككى يواجهككا لتطككوير العككادات ومهككارات الككتعلم بطريقككة تحقككق التوافككق مككع البيئككة 

اب العديككد مككن الخبكرات سككعيّا لتحقيككق األهككداف ، تسككاك ةاألكاديميكة والتطككورات الجديككدة ، فككى مرحلك
وتعد الكفاءة األكاديمية أحكد أنكواع الكفكاءات التكى تكفثر علكى حيكاه الطالكب وتدفعكه لبكذل الجهكد مكن 
أجل تحقيق التفوق األكاديمى وتحقيق المزيد من مستويات مرتفعه من األنجاز األكاديمى ، وتفككد 

فككاءة األكاديميككة هككى مككن اهككم العوامككل التككى تسككهم فككى رفككع لكا نأ( Elliott 2003,دراسككة إيلككوت )
 (.Vermunt,2005,205مستوى النجاح األكاديمى مما يدفعهم نحو التعلم لتحقيق أهدافهم )

وفيما يتعلق بالدراسات التى تناولت الكفاءة األكاديميكة فعمظمهكا تناولتهكا مكع متغيكرات غيكر متغيكر 
( قام بدراستها مع محل التحكم لدى طكالب الثانويكة فكى 1996)ناالقلق التنافسى مثل دراسة رمض

( إلى دراسة الكفاءة الذاتيكة األكاديميكة 2007المملكة العربية السعودية ، كما هدفت دراسة الرزق )
لككدى طككالب الجامعككة األردنيككة والفككرق فيهككا تبعككّا لمتغيككرات الكليككة ،الجككنس ،المسككتوى الدراسككى، كمككا 

الكشف عن العالقة بين الكفاءة الذاتية وعواملها الفرعيكة )الكفكاءة لى  ( إ2014هدفت دراسة نصر)
 الدافعية الداخلية ( وبين التحصيل الدراسى فى مدارس دمشق.–الذاتية الدراسية 

 علككككى الطككككالب المتفككككوقين ىنافسككككالتنقلككككق الووجككككدت الباحثككككة نككككدرة الدراسككككات التككككى تناولككككت متغيككككر 
راسكككات تناولتكككه مكككع دافعيكككة األنجكككاز مثكككل دراسكككة روهكككر د  اكنكككهوالموهكككوبين لكككدى طكككالب الجامعكككة ف

(Roher,1993).ين على الرغم من أن يمع أقرانهم العاد   كما هناك ندرة فى الدراسات التى تناولته
والمتفككوقين بصككف خاصككة ممككا دعككى الباحثككة  ةقلككق المنافسككة سككمة أساسككية لككدى البشككر بصككفة عامكك

 . األكاديميةقلق لديهم وأثرة على الكفاءة الى و تالجراء الدراسة الحالية لمعرفة ما مس

 فى التساؤل الرئيسى التالى:  ىالحال  بحث نبرز أهمية الومن هنا 
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والكفاءة األكاديمية    هل توجد فروق بين متوسطى درجات طالب الجامعة فى القلق التنافسى-1
 عاديين(؟ -بإختالف التفوق العقلى )متفوقين 

  : الفرعيةالتساؤالت 

تعزى   نيطالب الجامعة المتفوقين عقليًا وأقرانهم العاديمتوسطى درجات  روق بين  د فتوج    هل-1
 ؟ القلق التنافسى وحناث( على مقياس  -للنوع )ذكور

تعزى    نيطالب الجامعة المتفوقين عقليًا وأقرانهم العاديمتوسطى درجات توجد فروق بين  هل  -2
 ؟  ةيوحناث( على الكفاءة األكاديم  -للنوع )ذكور

بين  هل  -3    فروق  درجات  توجد  العادي متوسطى  وأقرانهم  عقليًا  المتفوقين  الجامعة    ن يطالب 
 ؟   القلق التنافسى أدبى(  على مقياس –تعزى التخصص )علمى 

تعزى    نيطالب الجامعة المتفوقين عقليًا وأقرانهم العاديمتوسطى درجات توجد فروق بين هل  -4 
 كفاءة األكاديمية؟   الاس يق أدبى(  على م–التخصص )علمى  

-) المتفوقين عقلياّ ةلدى طالب الجامع  الكاديميةهل توجد عالقة بين القلق التنافسى والكفاءة ا-5
 ن ( ؟ يالعادي

 أهداف البحث

 :يهدف البحث الحالى إلى  

التنافسى-1 القلق  فى  الجامعة  طالب  درجات  متوسطى  بين  الفروق  عن  والكفاءة   الكشف 
 عاديين(؟ -وق العقلى )متفوقين لتفف االاألكاديمية بإخت

ن  ي المتفوقين عقليًا وأقرانهم العادي  ةبين طالب الجامعفى النوع والتخصص  الكشف عن الفروق  -2
 ؟  كاديميةفى القلق التنافسى والكفاءة اال

عن  -3  الالكشف  اطبيعة  والكفاءة  التنافسى  القلق  بين  الجامع  الكاديميةعالقة  طالب  ة  لدى 
 ين ؟ يأقرانهم العاد  و لياّ قعالمتفوقين  

 -أهمية البحث: يستمد هذا البحث أهميته مما يلى :
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 أوال :اآلهمية النظرية 

عتبارهم الثروة إإلقاء الضوء على  فئة هامة من فئات المجتمع هى " فئة المتفوقين عقليًا " ب -1
 . رها الحقيقية ألى مجتمع والركيزة التى تعتمد عليها األمم فى تقدمها وازدها

ية الدراسة الحالية من الناحية النظرية من خالل ما تقدمه من إطار نظري يتناول  أهم ضح  تت -2
سيكولوجياّ  التنافس    مفهوًما  ثقافة  تميزه  عالم  وفي  مضامينه  على  والتعرف  عليه  الوقوف  يجب 

  والتناقض بين األفراد والجماعات يسعي كل فرد إلشباع احتياجاته وتحقيق أهدافه ويتبني الكثيرون 
 .ية تنافسية تحتم فوز طرف وخسارة يجات تر سا

تناولها الدراسة الحالية وهم طالب المرحلة الجامعية   -3 الفئة التى  وما لها من خصائص  أهمية 
 معرفية تميزهم . 

معّاعلى مستوى البيئة العربية فى حدود  قلة البحوث والدراسات التى تناولت متغيرات الدراسة    -4
 . علم الباحثة

 التطبيقية للبحث  :   يةهملثانيا : ا   

عداد برامج  األستفادة للبحوث التالية أل فى    )الدراسة الوصفية(قد تسهم نتائج البحث الحالى -1
إرشادية ألسر الطالب المتفوقين لكيفية التعامل معهم والتخفيف من حدة القلق التنافسى التى  

 .تواجههم و تفثر عليهم بالسلب 
فى   -2 لتسهم  إرشادية  برامج  فئات لقالض  فخإعداد  من  مختلفة  عينات  لدى   التنافسى  ق 

 المتفوقين عقليًا. 
 . كاديميةتزويد المكتبة العربية بمقياسين أحدهما لقياس القلق التنافسى والكفاءة األ -3

 
 

 :بحثمصطلحات ال
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ارة والتحكدي وتبنكي قكيم تث: هكو السكعي الحثيكث إلكى حيكاة ذات طكابع يتسكم باالسكالقلق التنافسي -1
رضككا ،أنككور ز، كمككا أنككه شككعور بككالتوتر قبككل أو أثنككاء أو بعككد تلككك المواقككف )لفككو وا حااإلنجككاز والنجكك

 (. 20055، طة
التعريف اإلجرائي: هو حالة االستنارة التي يشعر بها الطالب قبل أو أثنكاء التحكدي إلنجكاز التفكوق 

 الدراسي. 

 : كاديميةالكفاءة ال  -2
ل واإلجكراءات الالزمكة لتحقيكق نتكائج مكاعألا وتنفيكذ  تنظكيم علكى ةقدراتك حكول الطالكب  معتقدات  هي 

 .(,Brak 2010,37)الجامعية  ةإيجابية في دراست

 لكدى المتميكزة الفرديكة القكدرات و  والمهكارات  الخصكائص  مكتالك الطالكب مكن إ  بأنهاا: الباحثه وتعرفه

ق قيككحت والتكى تسككاعدة علكى األسككتفادة العلميكة واألقبكال علككى الدراسكة والسككعى للتفكوق مككن أجكل الفكرد 

األهداف  وتحقيق تواجهه التي الدراسية المشكالت  حل من فيما يمكنه واستعمالها ،النجاح األكاديمى

 .يسعى للوصول إليها التي

: هم الطالب ذو نسبة الذكاء المرتفعة والتحصيل الدراسي المرتفع الذين المتفوقون دراسي ا -3
فككككي اسككككتقاللية هككككذا  ون خطككككتي ال يسككككيرون فككككي تعلمهككككم بالضككككرورة وفككككق تسلسككككل منطقككككي وحنمككككا

التسلسكككل، وتكشكككف عكككنهم اختبكككارات الكككذكاء واختبكككارات التحصكككيل والسكككجالت المدرسكككية)كفافي، 
2010 .) 

هككو الطالككب الككذي يحصككل فككي نهايككة العككام الدراسككي علككى نسككبة أعلككى مككن  التعريااا ارجرائااي:

 .عةدفلا أى حاصل على تقدير ممتاز ومن أوائل في معدل جميع المواد الدراسية 85%

 

 

 

  -المفاهيم النظرية والدراسات السابقة:
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 : القلق التنافسي:  ولأ

تعددت أشكال القلق لدي الطالب في الفصول الدراسية، ما بين قلق التحصيل الذي يعنكي ظهكور  
أعراض القلق المختلفة إزاء بعض المواقف الدراسية أو المشكالت التعليميكة ويككون انفعكال الطالكب 

 مستواه التحصيلي في مادة أو أخرى.  ىلنتيجة خوفه ع

هككي ظككاهرة نفسككية يككزداد انتشككارها بككين  وتعتبككر ظككاهرة القلككق التنافسككي للطلبككة المتفككوقين دراسككياّ 
 (.2003) حسيب، محمد ،الطالب في مختلف المراحل التعليمية 

ق اللغكات لكق أو يكون القلق نتيجة دراسة بعض المواد الدراسية أو فروعها مثل: قلق الرياضكيات أو
(، وككذلك قلكق االمتحكان الكذي ينتكاب 2001 )( ودراسة سعيد جكابر المنكوفي1996 )إبراهيم يعقول

( وقلكق النجكاح الكذي يعبكر عكن معانكاة الطالكب 1986الطالب إبان فترة االمتحانات )زكريا توفيق،  
 صف األعلى من عدمه. الوخوفه فيما يتعلق بإمكانية نقله إلى 

 ( القلق التنافسي إلى: 2004وقد قسم عالوي )

قلق السمة التنافسكية: يشكير إلكى ميكل الطالكب إلدراك ككل مواقكف المنافسكة كتهديكد خكارجي  -1
 واالستجابة له بمشاعر الترقب والخوف والتوتر. 

 قلق الحالة النفسية وينقسم إلى التالي:  -2

سكة، يجكب علكى فانقلق ما قبل المنافسة: ويكون في األيام التكي تسكبق اشكتراك الطالكب فكي الم (أ)
المختلفكة التكي تكرتبط بالمنكاهج  واقكفالمعلم مراعاة الفروق الفردية بالنسبة للطالب، وبالنسكبة للم

 الدراسية المختلفة. 

قلكق المنافسكة: هكو مسكتوى ابتككدائي معكين يككون قبكل االشككتراك الفعلكي فكي المنافسكة، يختلككف  (ب )
 جمككع بيئكة المنافسككة، وبالتككالي يحتككا رشككتبعكا لنظككام وزمككن االختبكارات ويحككدث عنككد االتصكال المبا

 إلى تدخل معين لضبط أو تعديل مستواه، وهي ظاهرة طبيعية يمر بها أي طالكب وتهكدف أساسكاّ 
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)الجازى ، عمكرو إلى حالة الممارسة الفعلية.  ىإلى العمل على االنتقال من حالة االنتظار السلب
،2005.) 

( فكي المقارنكة االجتماعيكة، والتكي  Festinger,1954القلق التنافسكى فكى ضكوء نظريكة فسكيتنجر)  
تذهب إلى أنه إذا لم تتوافر لدي الفكرد معكايير موضكوعية يحككم فكي ضكوئها علكى ذاتكه فإنكه يسكعي 
إلككى مقارنككة ذاتككه ب قرانككه ليحصككل علككى المعلومككات الالزمككة لكككي يمكنككه تحديككد قدراتككه إشككباًعا لرلبككة 

إلى حكم على مستوي أو معدل أدائه، وقد انتهت  لو صأساسية هي تحقيق السيادة على البيئة والو 
الدراسكة إلكى أن درجككة محكددة ومناسككبة مكن المنافسككة يجكب أن تكككون متاحكة ومسككموًحا بهكا ومعمككواًل 

 .بها ومرغوبا فيها ويتم التشجيع عليها بين الطالب المتفوقين
 سابقة:ال  اتدراسال
التنافسي الكذي يرككز علكى المهمكة  قللقن اميزت الدراسة بي (Udvari,2000)دراسة يودفاري فى   

والذي تحركه دوافكع الرلبكة فكي تحسكين األداء، وغيكره مكن أشككال سكلوك القلكق التنافسكي لكدي عينكة 
ا، وألقكككت الضكككوء علكككى جوانكككب وتضكككمنيات متعلقكككة بسكككلوك القلكككق  مكككن الموهكككوبين والمتفكككوقين عقليكككً

مكن تفكوق دراسكي وحنجكاز أككاديمي  هبكن صكفو هكذه العينكة بكالرجوع إلكى مكا يت  ىلكد   هالتنافسي وأساليب
وتوافق نفسي، مع تقديم بعض االقتراحات للوالدين والمعلمين، وفي سكياق ذلكك تتضكح الفكروق بكين 

من أجل الفوز والقلق التنافسي من أجل بذل أقصى الجهد فكي إشكارة إلكى مكا يملككه   افسىالقلق التن
لهككم علككى الككدخول فككي مواقككف تنافسككية  ةفز حككا المتفوقككون مككن قككدرات عقليككة متميككزة تمثككل مككادة خككام

كمكككا يحكككدث القلكككق التنافسكككي لكككدي  ،الختبكككار القكككدرات الذاتيكككة حتكككى وحن نافسكككوا أنفسكككهم وال غيكككرهم
الطالب المتفوقين أيضا ألنهم سبق وأن قد خبروا بالفعل نتكائج المنافسكة، وتكونكت لكديهم اتجاهكات 

في مواقف جعلتهم يفضلون اقتحكام مثيالتهكا فكي  زميالتإيجابية وانفعاالت سارة إزاء الفوز والتفوق و 
مككرات متكككررة وقبككول تحككدياتها بسككعادة، ويتنككافس الطككالب المتفوقككون أيضككا ألنهككم قككد يقعككون تحككت 
وط ة الضغوط التكي يفرضكها الوالكدان والتوقعكات المبكالغ فيهكا والطمكوح الزائكد ممكا يكدفع األبنكاء إلكى 

سكككي، ومهمكككا كانكككت أسكككباب القلكككق التنافسكككي بكككين الطكككالب فاتنال بلكككور ذروة األداء فكككي مواقكككف القلكككق
المتفوقين فإن مواقف القلق التنافسي تكسبهم خبرات عديدة يطكورون مكن خاللهكا مهكاراتهم ويبلغكون 
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أنجككازاتهم ويتعلمككون أسككاليب حككل المشكككالت وأسككاليب التفكيككر االبتكككاري والنقككدي وأسككاليب القيككادة، 
 .ة التي ينتمون إليها، وينمون مهارات التواصل مع اآلخرينعاجمال ويبرعون في تفاعالتهم داخل

اختبكككرت الدراسكككة فاعليكككة اسكككتخدام القلكككق التنافسكككي فكككي بنكككاء  (Trotter,2008)دراسكككة تروتكككر 
المعارف والمهارات الالزمة الستكمال مكونات المنهج الدراسكي، طبقكت الدراسكة علكى عينكة مكن 

  ة.نويمتفوًقا بالمدرسة الثا طالباّ  12

ا مكن نظريكة هكورني فكي العصكاب  (Ryckman et al., 1994)دراسكة ريكمكان ورخكرون   انطالقكً
وتركيًزا على التحقق منها استهدفت دراسة ريكمان ورخرين دراسة متغيرات شخصية مرتبطكة بكالقلق 

ة تبطكالتنافسي ، وطبقت بطارية مقاييس لتقدير اتجاهكات القلكق التنافسكي المرضكية والمتغيكرات المر 
مكككن طكككالب الجامعكككة مكونكككة مكككن مقيكككاس االتجكككاه نحكككو القلكككق التنفسكككي  160ا علكككى عينكككة مكككن هكككب

، مقيككاس النرجسككية المشككتق مككن قائمككة كاليفورنيككا، إعككداد 1990المرضككية، إعككداد: ريكمككان ورخككرون 
وقائمكككة ت  1978، ومقيكككاس السكككعي لالسكككتثارة. مكككن إعكككداد: أيزنكككك وأيزنكككك 1987جكككوف ووينكككك 
، ومقيككاس مككازلو ك كككراون 1974االجتمككاعي مككن إعككداد: هيلمككريت  وسككتاب  وكلسككلكسككاس لقيككاس ا

، وافترضكككت الدراسكككة فكككي اتسكككاق مكككع نظريكككة هكككورني أن ذوي القلكككق 1964ة االجتماعيكككة يكككغربر الم
 وانخراطكاّ  التنافسي المرضي أعلى نرجسية وأكثر سعًيا لالستثارة، وأقل تقديًرا لذواتهم وأكثكر انهماككاّ 

متواصككلة تككدور بهككم فككي حلقككة مفرغككة معظمهككا غيككر تقليككدي، وقككد يكككون فككي  ةعيككتمافككي أنشككطة اج
أحيان كثيرة غير قانوني أو محظور، وهدفها في المقام األول نيكل التقكدير واإلعجكاب اللكذين يكرون 
أنهم يستحقونه من اآلخرين، وقد جاءت نتائج الدراسة تكدعم فرضكياتها وتفيكد نتكائج دراسكات سكابقة 

 Kaczor)، كاسروز ورخكرين، Ryckman et al., 1990، 1990ورخرين  ناكمري منها دراسة
et al., 1991)  عتباره شكاًل إوالتي التفت جميعها على التحقق من تنظير هورني لفرط المنافسة ب

من أشكال سوء التوافق الذي يرتبط بخصائص سلبية في الشخصية، ويدفع األفراد للسكعي الحثيكث 
م يشعرون ثوالتعهد بإنجاز المهام واألعمال التي قد يستطيعونها، ومن  حجاالنغير المميز إلحراز 

أبًدا بالرضا عن أنفسهم ويستنفذون بال حدود جهًدا ووقًتا وطاقة ال طائل من ورائها، ويقعون أيًضا 
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 فريسة لمشاعر االكتئاب فهم ورغكم مكا ينالونكه مكن تقكدير وحعجكاب فكإنهم سكرعان مكا يعتبرونكه شكيئاّ 
 ة. ميق ذي غير

ة فايك، والتي اختبرت فاعلية برنامج لدعم ك(Brown & Malouff, 2005)دراسة براون ومالووف 
فكرًدا إلكى مجمكوعتين  111تقسيم العينة البالغة  تمالذات في مواجهة الخسارة في مواقف المنافسة، 

برنكامج القكائم لاة عليكتجريبية وضابطة، وتكم تقكديم البرنكامج للمجموعكة التجريبيكة، وأثبتكت الدراسكة فا
على دعم كفاية الذات في مواجهكة مواقكف الخسكارة والتكي قكد تصكل إلكى أسكوأ درجاتهكا وتعيكق الفكرد 

ا ا فشكيئّ عن اتخاذ القرار أو مواجهة المشكالت وتصيبه باإلحباط وتدفعه إلى العدوان، ويتحول شكيئّ 
، وقكككد (  (Isberg, 2000 إلكككى "خاسكككر" أو مهكككزوم يكككدعو للشكككفقة والرثكككاء، كمكككا أسكككماه أيزيبكككرج

، 1997يكة الذاتيكة كمكا حكددها بانكدورا فااستندت فككرة البرنكامج فكي الدراسكة علكى مصكادر ثالثكة للك
 وهي: السيادة الشخصية، التشجيع اللفظي، والتفوق على اآلخرين. 

والتكي اسكتهدفت فهكم اإلدراك الشخصكي لكدي  (Russell & Fiske, 2008)دراسكة راسكل وفيسكك 
قف المنافسة من حيث مكونكات ومحتكوى عمليكة اإلدراك المتعلقكة بشخصكية المنكافس او م  في  األفراد 

طالًبا مكن  30في المواقف التنافسية وفي مواقف التعاون، وقد طبقت الدراسة على عينة تكون من 
والككذين اشككتركوا فككي موقككف لعككب افتراضككي، وجككاءت النتككائج تشككير إلككى أن موقككف  22- 18عمككر 

راك اآلخر "المنافس" على نحو مسبق  بكونه شخًصا بارًدا، غير دود عككس د إى  إل  المنافسة يفدي
الككدفء" سككواء فككي نوايككاه أو حتككى علككى مسككتوى خصككائص شخصككيته، بينمككا يككفدي متوقككف التعككاون 
إلى إدراك اآلخر باعتباره أهاًل للثقكة وذا نوايكا طيبكة دافئكة، يحبكه اآلخكرون ويعتبرونكه شكريًكا حظكي 

 .امحتر بالتقبل واال

اختبكرت الدراسكة فاعليكة نكوع مكن التقيكيم التنافسكي  (Chan & Lam, 2008)دراسكة تشكان والم 
الذي يستهدف تحفيز األداء وزيادة فعالية الذات باستخدام شكل من أشكال التعلم بكاألنموذج يلعكب 

 وى مسككتفيككه األنمككوذج دور المراقككب الككذي يعقككد مقارنككة مككن نككوع مككا بككين مسككتوي األداء النمككوذجي و 
طالبككا وطالبككة بالصككف السككابع، وتسككتند طريقككة  71األداء لككدي أفككراد علينككة الدراسككة البككالغ عككددهم 
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التقييم تلكك علكى عقكد المقارنكات والرصكد الكدقيق لمعكدالت اخكتالف األداء تحفيكًزا للمنافسكة واسكتثارة 
  .لطموحات وتطلعات المتعلمين وصواًل إلى مستوي أداء نموذجي

 :  يميةداكاال   الكفاءةثانيّا:

 عكن فكرتكه إن إذ  التعلميكة، الطالكب ونشكاطاته أداء فكي التك ثير على كبيرة قدرة كاديميةاال للكفاءة 
 طبيعكة دوًرا بكارًزا فكي تلعكب  الصكف داخكل التعلمكي متغيكرات الموقكف مكع التعامكل فكي كفاءتكه

فكار تلعب ألاه هذ  ( إلى أن(2007التعامل، وكمية التفاعل، ومستوى االستفادة، حيث يشير الزق 
 الموقف في الفعلي األداء وبين ومهارات، ومعارفدور الوسيط بين ما لدى المتعلم من معلومات 

 ال ومعارفكه ومهاراتكه معلوماتكه وكميكة للطالب  السابق الدراسي التحصيل أن ويشير إلى التعليمي؛
 الدراسكية كفاءتكه ات د قكتعم ن تكو  ما بقدر المستقبلي للمتعلم، بالمستوى  التنبف في مهمة عوامل تعد 
 .المختلفة التعليمية المواقف داخل في سلوكه وبقوة مفثرة

 تعريا الكفاءة الكاديمية:  

الكفاءة األكاديمية ب نها بناء يشير إلى المهارات واالتجاهات   Ferreiera(2012,p.208)عرف 
للنجكاح األككاديمي،  ةبكلو لمطوالسلوكيات التي توصل المتعلم للنجاح األكاديمي، وتشكمل المهكارات ا

ويسكككككتخدم بعكككككض البكككككاحثين مصكككككطلح الكفكككككاءة األكاديميكككككة، وتشكككككمل المهكككككارات المطلوبكككككة للنجكككككاح 
األكككاديمي، ويسككتخدم بعككض البككاحثين مصككطلح الكفككاءة األكاديميككة علككى أنهككا األداء األكككاديمي أو 

ا أساسكًيا فكي تعلكم رً و د  لعكب القدرة األكاديمية، وتشتمل على بعدين هما: المهكارات األكاديميكة وهكي ت
الطالب للمحتوى المعرفي، والبعد الثاني هو االتجاهات والسلوكيات التي تسمح للطالكب أن يسكتفيد 

 من التعلم. 

( ب نهككككا قككككدرة الطالككككب علككككى امتالكككككه للمعلومككككات والبحكككككث 248، 2013وعرفهككككا عبككككد اللطيككككف )
سكية والثقكة بكالنفس فكي أداء األعمكال ر د لمل اواإلطالع واالسكتمتاع بكالتعلم والمثكابرة فكي أداء األعمكا
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المدرسكككية والثقكككة بكككالنفس فكككي أدائهكككا، والمشكككاركة فكككي األنشكككطة المدرسكككية، واالسكككتقاللية الذاتيكككة فكككي 
 مواجهة المشكالت والعمل على حلها. 

( ب نهككا "مجموعككة مككن المهككارات التككي يجككب أن تتككوفر لككدي الطالككب 12،  2015وعرفتهككا شككحاته )
ظيكككف قدراتكككه ومعارفكككه واسكككتعدادته الشخصكككية فكككي التغلكككب علكككى المشككككالت و تى علككك والتكككي تعينكككه

الدراسية، تحقيق النجاح األككاديمي فكي أداء المهكام الدراسكية المختلفكة والوصكول لمسكتوي تحصكيلي 
 متميز. 

( ب نهكككككا "امكككككتالك الطالكككككب لكككككبعض المهكككككارات والقكككككدرات 24، 2016بينمكككككا عرفتهكككككا رمضكككككان  )
يفها بشككل هكادف لتجكاوز الضكغوط والمشككالت التكي تواجهكة أثنكاء ظو ت طيعوالمعارف التي يست

 تعلمه، عن طريق إدارة ومتابعة ذاتية جيدة، وذلك بهدف تحقيق مستوي أكاديمي متميز. 

( ب نهككا "اعتمككاد الطالككب بقدرتككه علككى تحقيككق مسككتوي مرتفككع مككن 160، 2016وعرفهككا عابككدين )
 (2019اء،)جمعة حسين ،هناإلنجاز األكاديمي". 

ومككككن خككككالل عككككرض التعريفككككات السككككابقة تلخككككص الباحثككككة أن الكفككككاءة األكاديميككككة تشككككتمل علككككى 
المهكككارات واالتجاهكككات والسكككلوكيات والقكككدرات والمعكككارف التكككي تمككككن الطالكككب مكككن التغلكككب علكككى 
مشكالته وذلك لتحقيق النجاح األكاديمي، كما يتضمن مفهوم الكفكاءة األكاديميكة اعتقكاد الطلكب 

عدادته الشخصكككية وثقتكككه بنفسكككه واسكككتقالله الكككذاتي وقدرتكككه علكككى مواجهكككة مشككككالته تسكككواتكككه بقدرا
  وحلها. 

إلكي أن الكفكاءة األكاديميكة مكن الموضكوعات التكي أهكتم بهكا العديكد مكن (  (Dipern ,2004أشكار 
 علمككاء الككنفس التربككوي لسككنوات طويلككة حيككث ذكككر العديككد مككنهم أن هككذا المفهككوم بنككاء متعككدد األبعككاد 

من مجموعة من المهارات واالتجاهات والسلوكيات التي يحملها المتعلم وتساهم بشكل كبير   ن كو يت
 ((Dirant 2007, 64بنجاحه األكاديمي. 
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أن الكفكاءة األكاديميكة لكدي الطالكب هكي إحكدي الوسكائل  ((Bissell & Loken 2009وأضكاف 
تجكاه قكدراتهم األكاديميكة،  ةبكطلال التي من الممكن استخدامها من أجل تفسير معتقدات واتجاهات 

ذلككككك أن مفهككككوم الكفككككاءة األكاديميككككة مككككرتبط بشكككككل أساسككككي بمجموعككككة مككككن الخصككككائص الفرديككككة 
والشخصككية لككدي المككتعلم، ويفكككد هككفالء البككاحثون أيضككا أن مفهككوم الككذات األكككاديمي يككفثر بشكككل 

الكذات األككاديمي  مو فهكن مكبير على الكفاءة األكاديمية حيث تشير نتائج هفالء الباحثون أيضا أ
 Marshيفثر بشكل كبير على الكفاءة األكاديمية حيث تشير نتائج بعض الدراسات مثل دراسة  

& Craven (2006, P135)  إلى أن تصورات الطلبة تجاه كفكاءتهم األكاديميكة تمثكل أحكد أهكم
ديكد مسكتوي حتي ي فكالمتغيرات المفثرة في تحصيلهم األكاديمي مما يفككد أهميكة هكذا البنكاء النفسك
 Bissell & Lokenالنجككاح األكككاديمي الككذي يحققككه الطلبككة فككي المراحككل الدراسككية المختلفككة. 

2009, P41)) 

 أبعاد الكفاءة الكاديمية: 

أن الكفاءة   Diperna & Elliott (1999. 208) Diperna & Elliott (200 , 5)أوضحا  
هات وسلوكيات المتعلم التي تسهم في  جاات و ات  األكاديمية مفهوم متعدد األبعاد يتكون من مهار 

وافترضا مجموعة   والنظرية  التجريبية  الدراسة  بين  وقد مزجا  األكاديمي،  المتعلمين لألداء  تقدير 
وهي )المهارات األكاديمية ك مهارات الدراسة ك الدافعية    ديميةمن المكونات تسهم في الكفاءة األكا
 الذات األكاديمي(.  ومفهمك  األكاديمية ك المهارات بين الشخصية

تتمثل في: )مهارة االستذكار الفعال ك    يمية( أن أبعاد الكفاءة األكاد 30،  2015وأشارت شحاته ) 
مهارة التنظيم ك مهارة إدارة وتنظيم الوقت ك مهارة إدارة وتحمل الضغوط األكاديمية ك فاعلية الذات 

 .األكاديمية(

 أنواع الكفاءات :

 اديمية العامة: كل ة ليالكفاءة الذات-1
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وهكككي الحككككم العكككام الكككذي يكونكككه الطالكككب عكككن قدراتكككه ومهاراتكككه ومكككدي ثقتكككه علكككى أداء وحنجكككاز 
 المهمات واألنشطة األكاديمية في المواد الدراسية للوصول إلي األداء المرغوب. 

 الكفاءة الذاتية الكاديمية الخاصة:-2

دي ثقتككه علككى أداء وحنجككاز مهمككات مككو  اتككهوهككي الحكككم الككذي يكونككه الطالككب عككن قدراتككه ومهار 
 وأنشطة أكاديمية في موضوع دراسي محد للوصول إلى األداء المرغوب. 

 الكفاءة الذاتية الكاديمة المدركة: -3

( ب نها "تشير إلى معتقدات الطالب حول قدراته على تنظيم، وتنفيذ 45،  2009عرفها الزرق )
 ابية في دراسته الجامعية". يجإ ائجاألعمال واإلجراءات الالزمة لتحقيق نت

( ب نها تشير إلى اعتقادات الفرد المدركة حول مكدي 73،  2013كما عرفها سلمان ومنصور )
 (.2009)الرزق ،قدراته على القيام بمهام أكاديمية معينة" 

 خصائص الطالب ذوي الكفاءة الكاديمية: 

ت عاليككة مككن ياتو مسكك إلككى أن الطالككب الككذي يمتلككك Sowden (2003, 283)أشككارت 
 الكفاءة األكاديمية لديه عدة خصائص أهمها: 

 يتصف بدرجة عالية من الوعي الذاتي.  •

 قادر على استخدام مهارات التفكير الناقد.  •

 يستخدم مجموعة من استراتيجيات التعلم الفاعلة  •

 قادر على استخدام التفكير المنطقي والواضح.  •

 . يةصفال يمتلك اتجاهات إيجابية نحو البيئة •
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 (Bozpolat,2015)أكثر نزعة نحو استخدام استراتيجيات التعلم الذاتي.  

أن الطككالب يميلككون إلككى األداء بصككورة أفضككل فككي المواقككع  Plamer  (2005)كمككا أوضككح 
التعليميككة عنككدما يكككون مسككتواهم أعلككى فككي الكفككاءة األكاديميككة، كمككا أن المسككتويات المرتفعككة مككن 

 األساس الذين يحتاجون إليه للنمو في المستقبل.  همل وفرالكفاءة األكاديمية ت

( 1996)دراسة رمضان حاولت  فقد كاديمية ال  لكفاءةا بالدراسات التى تناولتيتعلق  وفيما   

 اإلحسكاء فكي الثانويكة طكالب  الدراسكية لكدى والكفكاءة الكتحكم محكل بكين العالقكة علكى التعكرف

 بكين إحصكائية داللكة ذات  فكروق  وجكود  إلكى ةراسكالد  السكعودية، وتوصكلت  العربيكة بالمملككة

 وبعكد  الدراسي، بعد التنافس من لكل   الداخلي التحكم في المختلفة المستويات  ذوي  الطالب من

 الكداخلي، الكتحكم مكن أعلكى مستوى  أظهروا الطالب الذين لصالح الفروق  هذه وكانت  التعاون،

بعكد  مكن ككل فكي الطكالب  بكين يةئصكاإح داللكة ذات  فكروق  وجكود  عكدم النتكائج إلكى أشكارت  كمكا

 .الدراسي التوافق وبعد  لإلنجاز، الدافعية

 طلبة لدى األكاديمية الكفاءة الذاتية مستوى  معرفة إلى (2007  )الزق   دراسة َوسَعت  

 عينة ت لفت  الدراسي، والمستوى  ،نوعوال  الكلية، تبًعا لمتغيرات  فيها والفروق  األردنية الجامعة

 األكاديمية، الذاتية مقياس الكفاءة عليهم الباحث  طبق ًبا وطالبة،الط   (400)من   هذه الدراسة

 إلى الدراسة توصلت  الثالثي، التباين وتحليل واالنحرافات المعيارية، المتوسطات، وباستخدام

 فيه فروق  وجود  المتوسطة، مع الحدود  في كان األردنية الجامعة طلبة  لدى الكفاءة مستوى  أن

 مع الثانية، الجامعية السنة بداية في أدنى مستوياتها في كانت  حيث  ،سيادر ال للمستوى  تبعاً 

 .والكلية للجنس  فروق وفقاً  وجود  عدم

 وعواملهكا الذاتيكة الكفكاءة العالقكة بكين عكن الكشكف إلكى (2014 )دراسكة نصكر وهكدفت 

الصكف  ةطلبك لكدى الدراسكي التحصيل وبين الداخلية، الدراسية( والدافعية الكفاءة الفرعية )ومنها

ا وطالبكة (527)الدراسكة  عينكة بلغكت  .الرسكمية دمشكق مدينكة مكدارس فكي الثكانوي  الثالكث   .طالبكً
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 لليبيكر، الداخليكة الدافعيكة ومقيكاس الذاتيكة لبانكدورا، الكفكاءة مقيكاس علكيهم الباحثكة طبقكت 

يل والتحصك الذاتيكة الكفكاءة بكين إحصكائًيا دالكة ارتباطيكة عالقكة إلكى وجكود  الدراسكة وتوصكلت 

 معامكل هكو هكذه العالقكة علكى يكدل الكذي االرتبكاط لمعامكل قيمكة أكبكر كانكت  كمكا اسكي،در ال

 كمكا الدراسكي، األكاديميكة )يعكدها عنصكًرا مكن الكفكاءة الذاتيكة( والتحصكيل الكفكاءة بكين االرتباط

 الداخليكة وبكين الدافعيكة بكين إحصكائية داللكة ذات  ارتباطيكة عالقكة وجكود  إلكى النتكائج أشكارت 

  .دراسيلا صيلالتح

 الحيكاة جكودة بكين عن العالقكة الكشف إلى (2015 )العمروسي دراسة سعت  حين في

 المرحلكة لألبكوين، والثقكافي واالجتمكاعي االقتصكادي المسكتوى  متغيكرات  وفكق الدراسكية والكفكاءة

 المصكريات  الطالبكات  مكن عينكة لكدى السكعودية العربيكة المملككة فكي اإلقامكة مكدة التعليميكة،

 المرحلكة طالبكات  طالبكة مكن  (60)مكن  العينكة وتكونكت  السكعودية، العربيكة ملككةلمبا ات المقيمك

 عالقكة وجكود  إلكى الدراسكة وتوصكلت  مشكيط، وخمكيس أبهكا بمكدينتي الثانويكة والمرحلكة المتوسكطة

 النتكائج أشكارت  كمكا الدراسكية، والكفكاءة الحيكاة جكودة بكين إحصكائية داللكة ذات  موجبكة ارتباطيكة

 ودرجكات  اإلعداديكة المتوسكطة المرحلكة طالبكات  بكين إحصكائية داللكة ت ذا وق فكر  وجكود  إلكى

 وذلكك التعليميكة، للمرحلكة وفقكاً  الدراسكية، والكفكاءة الحيكاة جكودة فكي الثانويكة طالبكات المرحلكة

 الطالبكات  درجكات  متوسكطي إحصكائًيا بكين دال فكرق  ووجكود  الثانويكة، المرحلكة طالبكات  لصكالح

 االقتصادي واالجتماعي للمستوى  وفقاً  لإلنجاز الدافعية بعد  في يةعود المقيمات بالس المصريات 

 المقيمكات  المصكريات  الطالبكات  وذلكك لصكالح الدراسكية، الكفكاءة مقيكاس علكى لألبكوين والثقكافي

 .لوالديهن المرتفع والثقافي واالجتماعي المستوى االقتصادي ذوات  بالسعودية

عليكككة برنكككامج تكككدريبى قكككائم علكككى الكككتعلم فاة راسككك( إلكككى د 2015كمكككا هكككدفت دراسكككة السكككواط  )  

المسككتند إلككى الككدمار فككى تنميككة الكفككاءة الذاتيككة األكاديميككة المدركككة وبعككض عككادات العقككل لككدى 

( طالككككب مككككن طككككالب جامعككككه الطككككائف وتككككم 60طكككالب الجامعككككه وتكونككككت عينككككة الدراسككككة مككككن )
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إحصككائيا بككين  لككهداوق تقسككيمهم إلككى مجمككوعتين )تجربيككة وظابطككة ( وكشككفت النتككائج وجككود فككر 

متوسككطى درجككات طككالب مجمككوعتى الدراسككة علككى مقيككاس الكفككاءة الذاتيككة األكاديميككة المدرككككة 

 ومقياس عادات العقل  فى القياس البعدى لصالح طالب المجموعه التجريبية .

 : التفوق الدراسي:  ثالثاّ 

ككان التركيكز ا هكذ مكن إن االهتمام بتنمية الطاقكات البشكرية مطلكب حيكوي فكي عصكرنا الحكالي، و 
على الطالب المتفوقين لرعايتهم واالستفادة منهم باعتبارهم ثكروة يجكب السكعي السكتثمارها علكى 

 (. 2010 مها،،زحلوق نحو صحيح ومدروس يحقق عوائد تفوق ما تحققه أي ثروة أخرى )

علككى أن االتجاهككات  (Schwizer, 1994)وتشككويرز  (Kerr, 1992)ويتفككق كيككر 

ن دراسككًيا قككد تغيككرت منككذ أوائككل الثمانينككات، ف صككبح واضككحا كككم يحتككاجون قيفككو لمتنحككو الطككالب ا

إلككى مزيككد مككن الرعايككة والمتابعككة وأصككبح لزامككا أن تركككز المككدراس والجامعككات علككى احتياجككاتهم 

واهتماماتهم وتوجهاتهم المستقبلية والمهنية، وعلى األنشطة والخدمات الواجب توفيرها في إطكار 

 .الخبرات 

 الدراسات السابقة  الطر النظرية ىلع ب اوتعقي

بعككد عككرض الباحثككة لالطككر والدراسككات السككابقة وجككددت هنككاك نككدرة فككى الدراسككات التككى 

تناولت متغيرات البحث معّا سواء على المستوى العربى أو االجنبى فهناك دراسكة تناولكت القلكق 

مصككرية مثككل دراسككة  يككرغ ئككات التنافسككى علككى عينككة مككن المتفككوقين فككى المرحلككة الثانويككة علككى بي

( التكككى هكككدفت إلكككى دراسكككة التنبكككف بكككالتفوق الدراسكككى مكككن خكككالل القلكككق 2018أشكككرف وأخكككرون ،)

التنافسكككى لكككدى طكككالب المرحلكككة الثانويكككة فكككى دولكككة الكويكككت ، وأثيتكككت النتكككائج إنكككه يمككككن التنبكككف 

القلكق  دةيكاى ز بالتفوق الدراسى من خكالل القلكق التنافسكى حيكث تسكهم الدافعيكة لكدى المتفكوقين فك

التنافسى لديهم وال توجد فكووق فكى النكوع فكى القلكق التنافسكى بينمكا ككان طكالب علمكى أكثكر فكى 

( وأثبتكككت الدراسكككات انكككه مشككككلة تواجهكككه المتفكككوقين وتكككفثر سكككلبّا علكككى أدائهكككم  القلكككق التنافسكككى
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 ظكممع ومستوى تحصليهم ودافعيتهم للوصول إلى أعلى مستوى فى األداء ، كما وجدت الباحثة

لدراسات التى تناولت متغير القلق التنافسى على الرياضين ولم تحظى أى دراسكة بتناولكة علكى ا

فئة المتفوقين والعكاديين ، كمكا وجكدت الباحثكة عكدم وجكود دراسكات تناولكت متغيكرات البحكث معكّا 

ة علككى مسككتوى الدراسككات العربيككة أو األجنبيككة وذلككك فككى حككدود علككم الباحثككة لككذلك جككاءت الدراسكك

ية للت كد من وجود سمة القلكق التنافسكى علكى طكالب الجامعكة المتفكوقين عقليكّا فكى البيئكات اللحا

 المصرية وأثر ذلك على مستوى كفاءة أدائهم األكاديمى .

على النحو   بحثوفى ضوء ماسبق عرضة من دراسات سابقة  يمكن صياغة فروض ال
 -التالى :

متوس  ال-1 بين  إحصائيّا  دالة  فروق  التنافسى رجد   طىتوجد  القلق  فى  الجامعة  طالب    ات 
 عاديين(.-والكفاءة األكاديمية بإختالف التفوق العقلى )متفوقين  

طالب الجامعة المتفوقين عقليًا وأقرانهم متوسطى درجات  توجد فروق دالة إحصائيًا بين    ال-2
 . القلق التنافسى وحناث( على مقياس  -تعزى للنوع )ذكور   نيالعادي

طالب الجامعة المتفوقين عقليًا وأقرانهم  متوسطى درجات دالة إحصائيًا بين  وق ر فد توجال   -3
 .  وحناث( على الكفاءة األكاديمية -تعزى للنوع )ذكور   نيالعادي

بين  ال  -4    إحصائيًا  دالة  فروق  درجات  توجد  عقليًا  متوسطى  المتفوقين  الجامعة  طالب 
 .  القلق التنافسىمقياس  لى ع ( أدبى–تعزى التخصص )علمى  ني وأقرانهم العادي

بين  ال    -5  إحصائيًا  دالة  فروق  درجات  توجد  عقليًا  متوسطى  المتفوقين  الجامعة  طالب 
 كفاءة األكاديمية.  الأدبى(  على مقياس –تعزى التخصص )علمى  ني وأقرانهم العادي

التنافسى -6 القلق  بين  عالقة  توجد  ا  هل  الجامع   الكاديمية والكفاءة  فوقين  متلا)  ةلدى طالب 
 . ن ( يالعادي -عقلياّ 

 إجراءات البحث : 

 : التصميم المنهجى للبحثأول: 
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:تم استخدام المنهج  إستخدام منهج وصفى إرتباطى   أهدافه ضوء فى الحالى البحث إقتضى
االرتباطى لمالئمته لطبيعة البحث الحالى وطريقة اختبار الفروض والتحقق من صحتها، حيث 

 عن العالقة بين التجول العقلى واألندماج النفسى والمعرفى,  شفكلا  يهدف ذلك البحث إلى
 الذى المنهج ذلك وهو ) الوصفى )المنهج إستخدام أهدافه ضوء فى الحالى البحث  إقتضى
 حول البيانات  جمع نحو يسعى وهو    ,وصفّا كمياّ  راهنة  حالة أو  قائم وضع وصف إلى يهدف
 (. 235,  2008، خطاب  ماهر على (الراهنة الحالة

السب  إستخدام أهدافه ضوء فى الحالى البحث  وحقتضى المقارن  بالمنهج  المنهج  ى  هو 

السببية   العالقة  دراسة  بواسطة  معين  سلوك  وراء  المحتلمه  أسباب  عن  للكشف  المستخدم 

أخر. ومتغير  متغيرات  بين  ذلك  المحتمله  دراسة   المنهج هو  في  المقارنة  على  يعتمد  الذي 

يبرز   الباحث من  ا   ه جأوالظاهرة حيث  لشبه واالختالف فيما بين ظاهرتين أو أكثر، ويعتمد 

المتعلقة   العلمية  الحقيقة  إلى  الوصول  أجل  من  الخطوات  من  مجموعة  على  ذلك  خالل 

 . ( 23, ص 2011، صالح، مراد ) بالظاهرة المدروسة 

 :  البحث عينة : ثانيا  

ين والعاديين من طالب كلية تربية  وقفتلم( من ا  طالب وطالبة 200تكونت عينة البحث األساسية من )  
جامعة حلوان فى تخصصى  العلمى واألدبى  من الفرقة الرابعة حيث أشارت الدراسات يزداد التنافس فى    

 المراحل النهائية والمصيرية للطالب لذلك يقتصر البحث الحالى على طالب الفرقة الرابعة من كلية التربية  
                                                          (1ول )جد  ىف جامعة حلوان، كما هو موضح
يوضح توزيع عينة البحث  ( 1جدول )                            

 

 العينة 

 المجموع  التخصص النوع  العدد  

-إناااااااااا   60 100  متفوقين  

 ذكور  40

-علماااااا  42

 أدب 58

200 

-إنااااااااااا  55 100 ع ديين  

 ذكور   45

-علمااااااا 40

  دبأ60

   
 شروط إختيار العينة : 

 طالب كلية التربية جامعة حلوان فى ملتحقين بتخصصى العلمى واألدبى . -1
 من أوائل الدفعة وحاصلين على تقدير جيد جدا وممتاز .-2
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العاديين   الطالب  بين  فاصلة  كمحكات  والذكاء  الدراسى  التحصيل  محك  الباحثة  استخدمت  وقد 
أن يطبق عليهم إختبار  :  من محكات اختيار الطالب المتفوقون ن  اكد  فق،والطالب المتفوقين عقلياً 

الطالب من أوائل الدفعة كمحك للتحصيل وحاصل على تقدير جيد جدا ، يكون    جون رافن للذكاء
 وحمتياز. 
 :بحثأدوات ال

 (: ةمقياس القلق التنافسي )إعداد الباحث-1

حاليكة وبعكد اإلطكالع علكى عكدد مكن ال ةاسكبالرجوع إلى التراث السيكولوجي واإلطار النظري للدر 
مقاييس المنافسة والقلكق التنافسكي وغيرهكا مكن المقكاييس ذات الصكلة فكي دراسكات عكدة ككان مكن 

 بين هذه المقاييس. 

 Rycman etمقيكاس االتجكاه نحكو القلكق التنافسكي المرضكي، إعكداد : ريكمكان ورخكرون  •
al,. 1990  مفردة.  29والمكون من 

 . 1996خصي مقياس االتجاه نحو منافسة الش •

  Ryckman et al,. 2009مقياس تجنب القلق التنافسي، إعداد : ريكمان ورخرون  •

، ويقككيس فككرط المنافسككة أو المنافسككة المرضككية وعنوانككه "كككن Lakie 1964مقيككاس الكككي  •
 الفائز ب ي ثمن". 

 Larsen, 1976ن مقياس االتجاه نحو القلق التنافسي/ التعاون، إعداد: الرس •

.وكل هذة المقكاييس إسكتخدمت علكى عينكات رياضكية لكذلك   مقياس مستوي القلق التنافسي •
 قامت الباحثة ببناء مقياس يتناسب مع طبيعة وعينة البحث الحالى .

 قامت الباحثة بتصميم إختبار قلق حالة المنافسة وقلق سمة المنافسة التنافسى
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والحالة السمة  بقلق  الباحثة  :  وتعرف  بأنهم  الحالى  البحث  فى  السمة  -1التنافسى  يشير  قلق 
الترقب  بمشاعر  له  واالستجابة  خارجي  كتهديد  المنافسة  مواقف  كل  إلدراك  الطالب  ميل  إلى 

 .والخوف والتوتر

مستوى  -2 هو  الحالة  لنظام  قلق  تبعا  يختلف  المنافسة،  في  الفعلي  االشتراك  قبل  يكون  معين 
التصال المباشر مع بيئة المنافسة التي ترتبط بالمناهج الدراسية  وزمن االختبارات ويحدث عند ا

 المختلفة.  
 عبكككارة  25والبعكككد الثكككانى مكككن  .للبعكككد األول  عبكككارة 15مكككن يتككككون المقيكككاس فكككى صكككورته األوليكككة 

ا 1نقككاط هككي: نككادًرا ) 3ويجيككب المفحككوص علككى كككل عبككارة فككي ضككوء مقيككاس مككدرج مككن  (، أحيانككً
 للعبارات التى تتجه نحو المقياس بينما العبارات العكسية تصكححالعبارات  ( لجميع  3(، غالبا )2)

 .( 3( نادًرا )2( أحياًنا )1غالًبا )

 -مقياس:لالخصائص السيكومترية ل

 Scale Validityأوال : صدق المقياس
 :*صدق المحكمين -أ

األساتذة   من  خمسة على األولية صورته فى المقياس عرض  من  ثة  وثالالمتخصصين)أثنين 
 الرأى وعلم النفس التربوى ألبداء   النفسية تخصص الصحة   فى أساتذة المسعدين محكمين(  

مدىمالئمة كل عبارة للهدف التى وضعت لقياسة وعرفة مدى وضوح أسلوب وصياغة كل   حول
 عن اإلجراء هذا أصفر ,وقد  %80عبارة ،وتم اإلبقاء على العبارات التى أتفق عليها أكثر من  

 المحكمون  السادة  إقتراحها التى العبارات  بعض  إضافة تم كما العبارات  بعض  اغةصي تعديل
 . عليها وحتفق صالحيتها التحكيم عملية أبرزت  التى العبارات  إستبقيت  ،وقد 
 الصدق العاملي-ب

 -وفيما يلي مخرجات التحليل العاملي:
 KMOشرط كفاية العينة  -1

 
.د سهير محمود أمين ,أ.د وهمان همام السيد  أ ى عبد الباقىأ.د سلو  *أتقدم بالشكر إلى اآلساتذة المحكمين للمقاييس *

 عثمان  خالد, أ.د محمد عبد المعطى ، أ.د محمد العميرى ,أ.م.د 
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مقيكاس ( لعينكة الدراسكة علكى KMOوتم حسكاب ) ،0.50يجب أال تقل نسبة كفاية العينة عن  
 0.81وبلغت نسبة كفاية العينة  القلق التنافسى ،

 القلق معنوية مصفوفة االرتباط بين متغيرات مقياس -2
مقيككاس اتضككح إنككه يوجككد ارتبككاط معنككوي بككين متغيككرات ( Bartlett's Test)باسككتخدام اختبككار 

   0.001عند مستوى معنوية أقل من  القلق
 العوامل المستخرجة ونسب التباين -3

لفقرات وبنود مقياس القلق عن عاملين    Varimaxأسفر التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس  
( وتم حذف عبارة من البعد الثانى  ، كما بلغت نسبة التباين الكلي المفسر 39ينتشبع عليهما )

 ( %35.310للمقياس ) 

 قياس القلق التنافسىلم ( يوضح نسبة التباين الكلي2جدول ) 
الجذر   العوامل

 الك من

نسبة التب ين المفسر  

% 

نسبة التب ين  

 التراكمية % 

1 7.542 18.854 18.854 

2 6.583 16.456 35.310 

( عبكارات رتبكت 15استوعب العامل األول قلق الحالكة )العامل الول : قلق الحالة التنافسى : 
اسككتوعبه العامككل، وقككد بلككغ الجككذر  0.413قككل تشككبع ى أإلكك0.756تنازليككًا مككن اعلككى التشككبعات 

وهككي قيمككة أكبككر مككن الواحككد الصككحيح، وبلككغ قيمككة التبككاين التككي فسككرها 7.542الكككامن للعامككل 
 .%18.854العامل 

 

 ( والدرجة الكلية لهذا العاملقلق الحالة التنافسى )
 الول ( معادالت تشبع بنود العامل 3 جدول رقم )

مع مل 

 بعالتش
 ت العب را

رقم  

 العب رة 

0.756   13 

0.728   12 

0.657   17 
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0.636   10 

0.610   5 

0.604    22 

0.604   4 

0.578     20 

 0.575   7 

0.571    1 

0.552 
  

19 

0.548 
  

15 

0.546   23 

0.532 
  

26 

0.526 
  

9 

7.542 
 الجذر الك من

 

18.854  

% 
   ين النسبة المسئولية للتب

 
( عبارات رتبت تنازليًا من  24استوعب البعد الثاني: قلق السمة)  -:قلق السمة  امل الثانيالع

استوعبه العامل، وقد بلغ الجذر الكامن للعامل    0.327إلى أقل تشبع  0.681اعلى التشبعات  
العامل  6.583 فسرها  التي  التباين  قيمة  وبلغ  الصحيح،  الواحد  من  أكبر  قيمة  وهي 
16.465%. 

 الثاني ( معادالت تشبع بنود العامل  4جدول رقم )

رقم  

العب  

 رة 

 مع مل التشبع العب رات 

39   0.681 

32   0.648 

25   0.626 
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 -ن  علي النحو التالي :وجود بعدي عنأسفرت نتائج  التحليل العاملي

36   0.599 

23   0.571 

34     0.556 

11   0.550 

33   0.542 

16   0.528 

28   0.502 

3  0.477 

35    0.498 

13  0.445 

18  0.440 

31   0.435 

27   0.427 

2   0.425 

6     0.418 

 8   0.418 

10   0.358 

14  0.355 

29 
  

0.341 

20    0.327 

30  0.321 

 6.583 الجذر الك من. 

 % 16.456 النسبة المئوية للتب ين.  

 

 

 

 

 .%35.310بلغت نسبة التب ين التراكمي المفسر لمقي س القلق ككل  
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إلااى .* يشكير الجككدول السكابق إلككى خمكس عشككرة عبككارة تشكبعت علككى العامكل األول، والتككي تشككير
معككين يكككون قبككل االشككتراك الفعلككي فككي المنافسككة، يختلككف تبعككا لنظككام وزمككن االختبككارات مسااتوى 

 المختلفة. الدراسية  ويحدث عند االتصال المباشر مع بيئة المنافسة التي ترتبط بالمناهج
 قلق الحالة التنافسى .لذلك فالداللة السيكولوجية لهذا العامل تشير إلى  

إلكى  *  يشير الجدول السابق  إلكى أن أربعكة عشكرون عبكارة تشكبعت علكى العامكل الثكاني تشكير
ميككككل الطالككككب إلدراك كككككل مواقككككف المنافسككككة كتهديككككد خككككارجي واالسككككتجابة لككككه بمشككككاعر الترقككككب 

 قلق السمة التنافسى .لذلك فالداللة السيكولوجية لهذا العامل تشير إلى ،  والتوتروالخوف  
 ( يوضح الجذور الكامنة لمتغيرات مقياس القلق التنافسى1شكل)

 

 التساق الداخلى :  
استخدمت الباحثة )االتساق الداخلي( الستكشاف معامالت اإلرتباط بين العبارات والمحاور  

** عند مستوى      0.05*  عند مستوى  200ن =   اس القلق.لكلية لمقي الرئيسية والدرجة ا
0.01 
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 ( 5)جدول 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scale Reliabilityثبات المقياس ثانيا :
 قلككككق الحالككككة/ السككككمةمقيككككاس لألبعككككاد الرئيسككككية والدرجككككة الكليككككة ل حسككككاب معككككامالت ثبككككات تككككم 

، Guttmansplit-halfة وطريقككككة التجزئككككة النصككككفي، αبطريقتين:معامككككل ثبككككات ألفككككا كرونبككككا  
 .Brownوذلك باستخدام معادلة التصحيح لسبيرمان براون 

 

رقم 

 البند
 التشبع  

رقم 

 البند
 التشبع 

1 0.235 ** 2 0.427 ** 

3 0.427 ** 11 0.452 ** 

4 0.384 ** 14 0.319 ** 

5 0.512 ** 16 0.293 ** 

6 0.304 ** 23 0.221 * 

7 0.312 ** 25 0.297 ** 

8 0.514 ** 27 0.219 ** 

9 0.334 ** 28 0.314 ** 

10 0.401 ** 29 0.442 ** 

12 0.337 ** 31 0.291 ** 

13 0.361 ** 32 0.467 ** 

14 0.234 ** 33 0.492 ** 

15 0.421 ** 34 0.444 ** 

18 0.273 ** 35 0.209 * 

19 0.416 ** 36 0.386 ** 

20 0.359 ** 37 0.464 ** 

21 0.446 ** 38 0.402 ** 

22 0.269 ** 39 0.267 ** 

26 0.318 ** 

30 0.350 ** 

 المقياس ككل 

0.845 ** 

0.758 ** 
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ومعادلاااة التصاااحيح  ألفاااا كرونباااا  معامااال( يوضاااح قااايم معاااامالت الثباااات باساااتخدام  6جااادول )   
 للمقياس

 عدد العب رات أبع د المقي س 
مع مل ثب ت 

 αألف  

 مع دلة تصحيح 

 سبيرم ن براون 

مستوى 

 الداللة

لة  قلق الح 

 التن فس   
15 0.404 0.422 

     

0.01 

قلق السمة 

 التن فس  
24 0.396 0.401 

     

0.01 

الدرجة الكلية  

 للمقي س 
39 0.414 0.483 

     

0.01 

 :االكاديمية الكفاءة مقياس-2

األطكككر والدراسكككات السكككابقة فكككى متغيكككر الكفكككاءة األكاديميكككة قامكككت الباحثكككة بعكككد األطكككالع علكككى   

قامكت بإعكداد مقيكاس يكتالئم مكع  *( فكى جامعكه األزهكر2019ر)باحثكة ماجسكتيووجدت مقياس ل

طبيعككة عينككة ومتغيككرات البحككث الحككالى لككذلك قامككت بإسككتخدامه فككى البحككث الحككالى حيككث أجككرت 

عليككة الباحثككة الحاليككة  صككدق )التكككوين الفرضككى ( وأسككفر عككن األبعككاد التاليككة وتمعككت معمككالت 

العملل  ة إدارة الوقكت ومهكارات تقكويم األداء ،سكتذكار ومهكار تتضمن بعد مهارات األ  تشبع عالية

  (، أحيانا ، نادراّ  ، غالبا ، دائما هو ) رباعى بتدرج عليها يجاب ، تحت الضغوط األكاديمية

الطالكب وتتمثلل فلي مجموعلة ملن األسلاليب التلي يسلتخدمها البعد األول مهارة االستذكاار   
واكتسكاب سكلوكيات ومهكارات جديكدة وتنميكة  الت الدراسكيةإلنجاز المهكام األكاديميكة وحكل المشكك

  المهارات األكاديمية وهذه المهارات يمكن اكتسابها وتعلمها في المراحل العمرية المختلفة.

وتتمثككل فككي االسككتفادة القصككوي مككن الوقككت دون إهككداره والقككدرة علككى البعااد الثاااني إدارة الوقاات: 
قتهككا المحككدد وعككدم الت جيككل لهككا وذلككك مككن كترونيككة فككي و تنظيمككه والككتمكن مككن إنجككاز المهككام اإلل

  خالل وضع إطار زمني محدد إلنجاز مهمة ما وهذه المهارة يمكن التدريب عليها وتعلمها.

 
ة وعالقتها بتنظيم الذات والثقة بالنفس لدى طالب جامعة األزهر فى ضوء بعض ( الكفاءة األكاديمي2019ناء جمعة حسين )ه *

 انية جامعة األزهر . الدراسات األنس المتغيرات الديموجرافية ، كلية 
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وتتمثل في القكدرة علكى التغلكب علكى كثكرة المهكام البعد الثالث العمل تحت الضغوط الكاديمية:  
تحكت ضكغط التوقعكات المرتفعكة واصكلة العمكل الدراسية وحنجكاز األعمكال تحكت ضكغط الوقكت وم

مككن اآلخككرين والقككدرة علككى مواجهككة المشكككالت المرتبطككة بككالنواحي األكاديميككة وذلككك داخككل البيئككة 
  الجامعية وخارجها.

وتتمثل في قدرة الطالب على تقويم أدائه بصفة مستمرة والقدرة علكى البعد الرابع تقويم اآلداء : 
سية وذلك للوصول لمستويات رداء أعلي، وتحديد ما تم إنجكزه المهام الدراالنقد البناء بعد انتهاء 

 وما لم يتم إنجازه ومعالجة نواحي القصور والضعف في رداء المهام األكاديمية.

 وقامت الباحثة الحالية بإجراء الخصائص التالية للتحقق من الخصائص السيكومترية 

 ترية :الخصائص السيكوم

 ن للمقياااس الحااالى تتأكااد ماان خصائصااهصاادق التكااوي لباحثااة بحسااابقاماات ا صاادق التكااوين

 السيكومترية على عينة البحث الحالى .

 كل درجة ارتباط معامل حساب  من خالل لمقياس ل الداخلي االتساق صدق استخراج تم كما 

وتكم حكذف أربكع عبكارات االقكل  التكالىجكدول بال فكي مبكين وكمكا للمقيكاس، الكليكة الدرجة مع فقرة

 عبارة . (40المقياس فى صورة النهائية من ) تشبعّا ليصبح

  (7)جدول 

 للمقياس الكلية الدرجة مع المقياس لفقرات االرتباط معامالت

رقم  

الفقر

 ة

معامل  

االرتبا 

 ط

رقم  

الفقر

 ة

معامل  

االرتبا 

 ط

رقم  

الفقر

 ة

معامل  

االرتبا 

 ط

رقم  

الفقر

 ة

معامل  

االرتبا 

 ط

1 0.512 11 0.821 21 0.561 31 0.546 

2 0.601 12 0.577 22 0.621 32 0.728 

3 0.549 13 0.509 23 0.637 33 0.502 
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4 0.533 14 0.614 24 0.594 34 0.518 

5 0.638 15 0.518 25 0.572 35 0.572 

6 0.747 16 0.554 26 0.581 36 0.581 

7 0.512 17 0.821 27 0.561 37 0.561 

8 0.601 18 0.577 28 0.621 38 0.621 

9 0.549 19 0.509 29 0.637 39 0.637 

10 0.533 20 0.614 30 0.594 40 0.594 

 

 -ثانيا ثبات المقياس :

عينة   على المقياس تطبيق تم  إذ االختبار، إعادة بطريقة االستبانة ثبات  على الحصول وتم

 وباستخدام ،المجموعة نفس على  المقياس إعادة تطبيق تم أسابيع ثالثة مرور وبعد  ،البحث  

 .(0.86)هو  مقياسال ثبات  أن تبين ارتباط بيرسون  معامل

تعريب :    1938) إعداد : جون رافن    اختبار المصفوفات المتتابعة العادى لقياس الذكاء-3
 ( .   1976على خضر ، يوسف محمود  مصطفى فهمى ، ففاد أبو حطب ، حامد زهران ،

 س:الخصائص السيكومترية للمقيا**
 -: الختبار صدق ا -1

على    بإستخدام )صدق التميز الطرفي ( (بالتحقق من صدق االختبار  2018لباحثة ) اكما  **
( طالب وطالبة من المتفوقين عقليًا في الصف الثاني الثانوي وقد بلغ قيمة  100عينة قوامها )

( وهذا يعني  وجود فروق بين مجموعة  01,0وهي  دالة عند مستوى داللة)  ( 19  ,409"ت" )
األداء األدنى على مقياس جون رافن للمصفوفات المتتابعة "العادي    داء األعلى ومجموعةاأل

وتمتعه   واألدنى  األعلى  األداء  مجموعتي   بين  التميز  على  األختبار  قدرة  على  يدل  مما   "
 .  بصدق مقبول 

 (حساب صدق ارختباربإستخدام صدق التميز الطرفي   8ويوضح جدول )              
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 (0 ,01**مستوى الداللة عند )                        ( 19  ,409قيمة "ت" )
 

 :وتم إيجاد ثبات ارختبار بالطرق التية: ثبات االختبار -2
 .إعادة التطبيق-أ
 يجاد ثبات االختبار بإستخدام : إبم فريق البحث الذي  قنن االختبار وقا

االختبار-أ إعادة  شملت    طريقة  التي   االصلية  التقنين  عينة  من  مختلفة  مجموعات  على 
 .( 0,85  – 0,46رتباط بين )إل( سنة وتراوحت معامالت ا25-10أعمارهم من )

 
 تبار عن طريق إعادة التطبيق:خلاالتحقق من ثبات ( ب2018الباحثة) كما قامت **

مت بإعادة تطبيق المقياس بعد مرور ثالثة أسابيع من تاريخ االنتهاء من التطبيق األول احيث ق
( طالب وطالبة من المتفوقين عقليًا في الصف الثاني الثانوي  100للمقياس وذلك على عينة قوامها )

ي  طبيقين األول والثان ، وقد بلغ معامل اإلرتباط بين الت , وهو معامل ثبات مرتفع دال   (260.8)**  
.و يدل على تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات  (0,01عند )  

:نتائج الفروض وتفسيرها   
 -نتائج الفرض االول  :

( يوضح داللة الفروق بين المتفوقين عقليّا والعاديين على مقياس  الكفاءة 9جدول)
 ب الجامعة االكاديمية لدى طال

 المتغير
لمجموا

 عة

العد

 د

المتوسط 

 الحس بي 

االنحرا

ف 

المعي ر 

 ي

قمة  

 "ت" 

درجة 

الحري 

 ة

قيمة 

الداللة 

 اإلحص ئية

مستوي 

 الداللة

الكف ءة  

 األك ديمية  

المتفوقي 

 ن 

10

0 

82.98 6.489 0.51

9 

غير   0.604 198

 دالة 

10 الع ديين  

0 

82.52 5.732 

 المتوسط العدد  عة المجمو
 إلنحرافا

 المعي ري  
 قيمة "ت" 

مستوى 

 الداللة

1,00 50 840,   53  1,31491 409,   19  0,01 

2,00 50 120 ,   50  32826,0   
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ين متوسطى درجات المتفوقين والعاديين  ابق عدم وجود فروق بويتضح من خالل الجدول الس 
(  0.519من طالب الجامعة على مقياس الكفاءة األكاديمية حيث بلغت قيمة ت المحسوبة )

 .وهى قيمة غير دالة  إحصائيّا 

( يوضح داللة الفروق بين المتفوقين عقليّا والعاديين على مقياس القلق  10جدول)
 ن طالب الجامعةالتنافسى لدي عينة م 

ق  القل

 بنوعيه

درج ت ت   ( 100اإلن   )ن =  ( 100الذكور )ن =

 المحسوبية

درج ت  

 الحرية

قيمة 

 الداللة

مستوي 

 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط  الداللة

قلق  

 الح لة  

غير   0.995 198 0.006 5.940 47.84 6.153 47.84

 دالة

قلق  

 السمة 

ير  غ 0.196 198 1.299 6.181 50.51 5.207 49.43

 دالة 

القلق  

 الع م  

غير   0.446 198 0.764 10.023 98.34 9.292 97.27

 دالة 

ويتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق بين متوسطى درجات المتفوقين والعاديين من  
( وهى قيمة غير  0.006طالب الجامعة على مقياس قلق الحالة حيث بلغت قيمة ت المحسوبة )

 . دالة  إحصائياّ 
ضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق بين متوسطى درجات المتفوقين والعاديين من  ويت

( وهى قيمة غير  1.299طالب الجامعة على مقياس قلق السمة  حيث بلغت قيمة ت المحسوبة )
 . دالة  إحصائياّ 

  تفوقين والعاديين من ويتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق بين متوسطى درجات الم
المحسوبة )  بلغت قيمة ت  العام  حيث  القلق  الجامعة على مقياس  ( وهى قيمة  0.764طالب 

 . غير دالة  إحصائياّ 
للت كد من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بإستخدام  والرابع نتائج الفروض : الفرض والثانى والثالث 

نات المستخرجة .جداول التالية البيااختبار )ت(  الفروق بين متغيرين مستقلين ويوضح ال  

(  يوضح داللة الفروق بين الجنسين على مقياس القلق المنافسة لدي  11جدول) 
 عينة من المتفوقين عقلي اّ 

مستوي قيمة درج ت  درج ت ت   ( 60اإلن   )ن =  ( 40الذكور )ن =القلق  
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 الداللة الداللة الحرية المحسوبية االنحراف توسط الم االنحراف المتوسط  بنوعيه

قلق  

الح لة  

للمتفوقين  

 عقلي  

غير   0.852 98 2.063 6.864 48.20 5.209 47.65

 دالة

قلق  

السمة  

للمتفوقين  

 عقلي  

غير   0.960 98 0.126 5.122 49.36 6.331 49.49

 دالة 

القلق  

الع م  

للمتفوقين  

 عقلي  

غير   0.805 98 1.277 9.976 98.56 9.506 96.14

 دالة 

م  الد يتضح  السابق  الجدول  بين  ن  إحصائيا  دالة  فروق  توجد  لم  إنه  التنافسى  للقلق  الكلية  رجة 
بتائج   كما موضح  العام  والقلق  والسمة  الحالة  قلق  مقياس  المتفوقين عقليا على  واألناث  الذكور 

 السابقة . 
 
 
 
 

( يوضح داللة الفروق بين التخصص على مقياس القلق  لدي عينة من 12جدول )
 لي االمتفوقين عق

القلق  

 يه بنوع

درج ت ت   ( 58أدب   )ن =  ( 42علم  )ن =

 المحسوبية 

درج ت  

 الحرية 

قيمة  

 الداللة 

مستوي  

  االنحراف  المتوسط   االنحراف  المتوسط   الداللة 

قلق الح لة  

للمتفوقين  

 عقلي  

48.65 6.209 47.20 5.864 2.063 98  0.042 0.05 

قلق السمة  

للمتفوقين  

 عقلي  

غير   0.900  98 0.127 5.122 49.36 5.331 49.48

 دالة  

القلق الع م  

للمتفوقين  

 عقلي  

غير   0.205  98 1.277 8.976 98.56 9.506 96.14

 دالة  

بين   إحصائيا  دالة  فروق  توجد  لم  إنه  التنافسى  للقلق  الكلية  الدرجة  السابق  الجدول  من  يتضح 
( 2,063ة )ت(المحسوبة )ث بلغت قمي العلمى واألدبى المتفوقين عقليا على مقياس قلق الحالة حي
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(وبالمقارنه بالمتوسطات الحسابية يصبح الفروق لصالح العلمى حيث 0,05وهى قيمة دالة عند )
 (. 47.20( فى حين كان متوسط األدبى )48.65بلغ متوسطهم الحسابى )

 
 ( يوضح داللة الفروق بين الجنسين على مقياس القلق المنافسة لدي عينة من13جدول )

 ديينالطالب العا

القلق  

 بنوعيه 

درج ت ت   ( 55اإلن   )ن =  (  45الذكور )ن =

 المحسوبية 

درج ت  

 الحرية 

قيمة 

 الداللة 

مستوي 

 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط  الداللة 

قلق  

الح لة  

 للع ديين 

غير   0.784 98 0.275 6.305 48.00 5.574 47.66

 دالة

قلق  

السمة  

  للع ديين 

 عقلي   

غير   0.967 98 0.041 5.500 50.53 6.926 50.48

 دالة 

القلق  

الع م  

 للع ديين 

غير   0.851 98 0.188 9.741 98.53 10.438 98.14

 دالة 

واألناث   الذكور  بين متوسطى درجات  دالة إحصائيا  السابق عدم وجود فروق  الجدول  يتضح من 
غير   ( وهى قيمة دالة  0.275ت(المحسوبة )العاديين على مقياس قلق الحالة حيث بلغت قمية )

 دالة إحصائيا. 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات الذكور واألناث 
غير  ( وهى قيمة دالة  0.041العاديين على مقياس قلق السمة حيث بلغت قمية )ت(المحسوبة )

 دالة إحصائيا. 

الدرج السابق  الجدول  من  للقيتضح  الكلية  بين  ة  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  عدم  التنافسى  لق 
متوسطى درجات الذكور واألناث العاديين على مقياس قلق الحالة حيث بلغت قمية )ت(المحسوبة 

 غير دالة إحصائيا.  ( وهى قيمة دالة 0.188)

( يوضح داللة الفروق  فى التخصص على مقياس القلق المنافسة لدي عينة  14جدول)
 ين لطالب العاديمن ا

القلق  

 بنوعيه 

درج ت ت   ( 60أدب  )ن =  (  40علم  )ن =

 المحسوبية 

درج ت  

 الحرية 

قيمة 

 الداللة 

مستوي 

 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط  الداللة 

غير   0.784 98 0.275 6.305 48.00 5.574 47.66قلق  
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الح لة  

 للع ديين 

 دالة

قلق  

السمة  

للع ديين   

   عقلي 

غير   0.967 98 0.041 5.500 50.53 6.926 50.48

 دالة 

القلق  

الع م  

 للع ديين 

غير   0.851 98 0.188 9.741 98.53 10.438 98.14

 دالة 

التخصصى   درجات   متوسطى  بين  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  عدم  السابق  الجدول  من  يتضح 
( وهى قيمة  0.275حسوبة )العلمى واألدبى  على مقياس قلق الحالة حيث بلغت قمية )ت(الم

 غير دالة إحصائيّا.  دالة 

 

العلمى   التخصصى  درجات   بين   إحصائيا  دالة  فروق  وجود  عدم  السابق  الجدول  من  يتضح 
غير   ( وهى قيمة دالة  0.041واألدبى  على مقياس قلق السمة حيث بلغت قمية )ت(المحسوبة )

 دالة إحصائيّا. 

افسى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين  ة للقلق التنيتضح من الجدول السابق الدرجة الكلي
متوسطى درجات  التخصصى العلمى واألدبى  على مقياس قلق الحالة حيث بلغت قمية  

 غير دالة إحصائيّا.  ( وهى قيمة دالة 0.188)ت(المحسوبة )

 

ن  دالالت الفروق بين الجنسين على مقياس الكفاءة االكاديمية  المتفوقي ( يوضح15 جدول )
 عقلي ا

 العدد  المجموعة  تغيرالم
المتوسط 

 الحس بي 

االنحراف 

 المعي ري 

قيمة 

 "ت" 

 

 ةدرج

 الحرية

قيمة 

الداللة 

 االحص ئية

مستوى 

 الداللة

الكف ءة  

االك ديمية  

 للمتفوقين    

 6.088 82.02 40 الذكور

1.544 98 0.124 
غير 

 دالة 
 6.820 84.07 60 اإلناث 

 
 
 
 
 
 

 

جود فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات الذكور واألناث السابق عدم و يتضح  من الجدول  
المتفوقين عقليا من طالب الجامعة على مقياس الكفاءة األكاديمية حيث بلغت قيمة ت المحسوبة 

 ( وهى غير دالة إحصائيّا. 1.544)
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( دالالت الفروق فى التخصص على مقياس الكفاءة االكاديمية  16جدول )  يوضح
 فوقين عقلي االمت

 
 
 

 
 
 
 
 

 العدد  المجموعة  المتغير
المتوسط 

 الحس بي 

االنحراف 

 المعي ري 

قيمة 

 "ت" 

 

 ةدرج

 الحرية

قيمة 

الداللة 

 االحص ئية

مستوى 

 الداللة

الكف ءة  

االك ديمية   

 للمتفوقين  

 6.088 82.02   42 علمى 

1.344 98 0.124 
غير 

 دالة 
 6.820 84.07   58 أدبى 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

الجدوليتض  من  العلمة    ح   درجات  متوسطى  بين  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  عدم  السابق 
واألدبى  المتفوقين عقليا من طالب الجامعة على مقياس الكفاءة األكاديمية حيث بلغت قيمة 

 ( وهى غير دالة إحصائيّا. 1.344ت المحسوبة )
 

   االكاديمية دالالت الفروق بين الجنسين على مقياس الكفاءة ( يوضح17 جدول )
 للعاديين 

 
 
 
 
 
 
 

 العدد  المجموعة  المتغير
المتوسط 

 الحس بي 

االنحراف 

 المعي ري 

قيمة 

 "ت" 

 

 ةدرج

 الحرية

قيمة 

الداللة 

 االحص ئية

مستوى 

 الداللة

الكف ءة   

االك ديمية  

    للع ديين  

   6.091 82.52  45  الذكور

0.010    98 0.922    
غير 

 دالة 
   6.422   82.51 55 اإلناث 

 
ح  من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيّا بين متوسطى درجات الذكور واألناث ض يت 

المحسوبة  ت  قيمة  بلغت  حيث  األكاديمية  الكفاءة  مقياس  على  الجامعة  طالب  من  العاديين 
 ( وهى غير دالة إحصائيّا.  0.010)
 

 يمية   للعادييندكفاءة االكادالالت الفروق فى التخصص على مقياس ال ( يوضح18 جدول )

 العدد  المجموعة  المتغير
المتوسط 

 الحس بي 

االنحراف 

 المعي ري 

قيمة 

 "ت" 

 

 ةدرج

 الحرية

قيمة 

الداللة 

 االحص ئية

مستوى 

 الداللة

الكف ءة  

االك ديمية  
 0.124 98 1.544 6.088 82.02 40  علمى

غير 

 دالة 
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 للع ديين   
 6.820 84.07 60 أدبى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات الذكور واألناث  م يتضح   
المحسوبة  ت  قيمة  بلغت  حيث  األكاديمية  الكفاءة  مقياس  على  الجامعة  طالب  من  العاديين 

 ( وهى غير دالة إحصائيّا.  1.544)
الخامس الفرض  :   نتائج  الثالث على  الفرض  دال  ينص  توجدعالقة  القلق  ب ة إحصائيًا  ال  ين 
للكت كد من    ن ي لدى طالب الجامعه المتفوقين عقليّا وأقرانهم العادي  كاديمية  التنافسى والكفاءة األ

عينة   الطالب  درجات  بين  بيرسون  ارتباط  معامل  بحساب  الباحثة  قامت  الفرض  هذا  صحة 
 -تالي:لفق الجدول االبحث في متغيري القلق التنافسى والكفاءة األكاديمية  وجاءت النتائج و 

 
 
 
 

(قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس  القلق التنافسى، والدرجة الكلية 19يوضح جدول )
 لمقياس  الكفاءة الكاديمية لدى الطالب المتفوقين عقلي ا 

 مستوى الداللة الكف ءة األك ديمية    المتغيرات

       0.134-                             القلق التن فس    الح لة   

  ** 0.223- القلق التن فس   السمة  

 0.01 ** -0.287- القلق التن فس   للمتفوقين 

 0.05* االرتباط عند مستوى            0.01** االرتباط عند مستوى              100ن = 
 سالبة   يتضح من خالل الجدول  وجود عالقة ارتباطية

ط بين الدرجة الكلية لمقياس القلق التنافسى، اعامالت االرتب(قيم م20يوضح جدول ) 
 والدرجة الكلية لمقياس  الكفاءة الكاديمية لدى الطالب العاديين

 مستوى الداللة الكف ءة األك ديمية    المتغيرات

     -0.196- القلق التن فس   الح لة 
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  ** 0.280- قلق السمة 

 0.01 ** 0.214- القلق التن فس   للع ديين 

 0.05* االرتباط عند مستوى            0.01** االرتباط عند مستوى              100ن = 
الكلية  الدرجة  بين  إحصائيا  ودالة  إرتباطية سالبة  السابقين وجود عالقة  الجدولين  من  ويتضح 

والعاديين المتفوقين  الجامعة   لدى طالب  األكاديمية  الكفاءة  وبين  بنوعية  التنافسى  كما    للقلق 
بال يتبين  جموضح  لم  حين  فى   , عكسيّا  إرتباطّا  المتغيرين  إرتباط  ذلك  ويعنى  السابقين  دولين 

 وجود عالقة إرتباطية بين الكفاءة األكاديمية وقلق الحالة.
 مناقشة النتائج :

التنافسى إنه لم توجد فروق دالة إحصائيا    للقلق  الكلية  ويتضح من الجداول السابقة أن الدرجة 
المتفوقين عقليا على مقياس قلق الحالة والسمة والقلق العام كما موضح بتائج    لذكور واألناث بين ا
يتضح من الجداول السابقة الدرجة الكلية للقلق التنافسى إنه لم توجد فروق دالة إحصائيا    ,السابقة 

)ت(المحس قمية  بلغت  حيث  الحالة  قلق  مقياس  على  عقليا  المتفوقين  واألدبى  العلمى  وبة بين 
و 2,063) )ه(  عند  دالة  قيمة  لصالح  0,05ى  الفروق  يصبح  الحسابية  بالمتوسطات  (وبالمقارنه 

 ( الحسابى  متوسطهم  بلغ  ) 48.65العلمى حيث  األدبى  متوسط  كان  فى حين  عدم  47.20(   .)
قلق   مقياس  على  العاديين  واألناث  الذكور  درجات  متوسطى  بين  إحصائيا  دالة  فروق  وجود 

والق وكذلك  الحالةوالسمة  ككل  متوسطى فلق  بين  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  التخصص،عدم  ى 
،وكذلك درجات الذكور واألناث المتفوقين عقليا من طالب الجامعة على مقياس الكفاءة األكاديمية

والعاديين للمتفوقين  واألدبى  العلمى  والتخصصى  ودالة للعاديين  سالبة  إرتباطية  عالقة  ،وجود 
الك الدرجة  بين  التإحصائيا  للقلق  الجامعة  نلية  لدى طالب  األكاديمية  الكفاءة  وبين  بنوعية  افسى 

المتفوقين والعاديين كما موضح بالجدولين السابقين ويعنى ذلك إرتباط المتغيرين إرتباطا عكسيا ,  
 فى حين لم يتبين وجود عالقة إرتباطية بين الكفاءة األكاديمية وقلق الحالة.

 
السابق   النتائج  من  المت ويتضح  أن  القلق فذكرها  سمة  من  واحدة  درجة  بيلغون  والعاديين  وقين 

التنافسى القلق العام وعدم وجود فروق بين التخصصى العلمى واألدبى فى القلق التنافسى العام  
وأخرون  )أشرف  دراسة  مع  النتيجة  هذة  وتتفق  الحالة  قلق  فى  العلمى  لصالح  فروق  يوجد  بينما 

دراسة2018، إلى  هدفت  التى  بالتف  (  لدى طالب  و التنبف  التنافسى  القلق  من خالل  الدراسى  ق 
من خالل   الدراسى  بالتفوق  التنبف  يمكن  إنه  النتائج  وأثيتت   ، الكويت  دولة  فى  الثانوية  المرحلة 
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القلق التنافسى حيث تسهم الدافعية لدى المتفوقين فى زيادة القلق التنافسى لديهم وال توجد فووق 
ان طالب علمى أكثر فى القلق التنافسى ، لكن تختلف نتائج  كتنافسى بينما  فى النوع فى القلق ال

البحث الحالى من حيث نتائجة على العاديين حيث ال توجد دراسات فى حدود علم الباحثة تناولت 
متغيرات البحث الحالى على العاديين لكن أسفرت نتائج البحث الحالى ال توجد فروق فى القلق  

الكف وال  عينة  التنافسى  لدى  أن ااءة  حيث  ذلك  الباحثة  وفسرت  والعاديين  المتفوقين  من  لبحث 
فى  تدخل  إنها   حيث  اإلنساني،  النمو  مراحل  أهم  من  واحدة  يمثلون  الجامعية  المرحلة  طالب 
الوجودي   الميالد  بمثابة  تعتبر  والتي  المرحلة  نهاية  الرشد فى  إلى مرحلة  المراهقة  بدايتها مرحلة 

( وهى مرحلة 1986ق التقدم وتشكيل مستقبلة )صالح مخيمر،  ييالد جديد لطر للكائن البشري وم
ترتيب   على  والحصول  التفوق  أجل  من  يتنافسون  الطالب  من  الكثير  للمتسابقين،  بميدان  أشبه 

 سواء للعادين والمتفوقين .  متقدم  للوصول إلى التعين ووصوال إلى مركز مرموقّا داخل المجتمع
 
( فكككي المقارنكككة  Festinger,1954ي ضكككوء نظريكككة فسكككيتنجر) فكككدي المتفكككوقين القلكككق التنافسكككي لككك  

االجتماعية، والتي تذهب إلى أنه إذا لم تتوافر لدي الفرد معايير موضوعية يحكم في ضوئها علكى 
ذاته فإنه يسعي إلى مقارنة ذاته ب قرانكه ليحصكل علكى المعلومكات الالزمكة لككي يمكنكه تحديكد قدراتكه 

ق السككيادة علككى البيئككة والوصككول إلككى حكككم علككى مسككتوي أو معككدل يككأساسككية هككي تحقإشككباًعا لرلبككة 
أدائكككه، وقكككد انتهكككت الدراسكككة إلكككى أن درجكككة محكككددة ومناسكككبة مكككن المنافسكككة يجكككب أن تككككون متاحكككة 
ومسككموًحا بهككا ومعمككواًل بهككا ومرغوبككا فيهككا ويككتم التشككجيع عليهككا بككين الطككالب المتفككوقين، أمككا مككا هككو 

بكككالغ فيهكككا )الزائكككدة عكككن الحكككد( وهكككذا بكككدورة يكككفثر علكككى مسكككتوى مي المنافسكككة الغيكككر مرغكككوب فيكككه فهككك
 الكفاءة التعليمية ومستوى تحصيلهم .

اسككتهدفت الدراسككة تحديككد  (Franken & Pripch, 1996)دراسككة فككرانكين وبككرت  وفككى 
ن اب التككي مككن أجلهككا ال يفضككل األفككراد المنافسككة أو يتجنبككون القلككق التنافسككي، والكشككف عككباألسكك

ة األفراد ذوي الحاجة الملحكة للفكوز فكي مواقكف القلكق التنافسكي والتقيكيم، وباعتبكار بطريقة استجا
أن مكككككا ينطكككككوي عليكككككه الموقكككككف التنافسكككككي مكككككن ضكككككغوط تكككككفثر علكككككى األداء، ويمككككككن أن تككككككون 
لخصككائص شخصككية األفككراد التككي تككرتبط بالنجككاح والرلبككة فككي تحقككق االنجككاز دوًرا فككي التخفيككف 

الخصككائص: تقككدير الككذات والتفككا،ل واألمككل، والحاجككة لككألداء  هط، ومككن أهككم هككذ مككن هككذه الضككغو 
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سكفااًل علكى مقيكاس خماسكي االختيكار إلكى  12األفضل وتفضيل المهام الصعبة، وقد تم توجيه 
مكن دراسكي علكم الكنفس مكن طكالب الجامعكة، وطبقكت علكيهم األدوات التاليكة:   362عينة بلغكت  

قيكيم أثنكاء المواقكف التنافسكية، ومقيكاس الحاجكة تس الخوف من الياس كراهية المنافسة، ومقياقم
 Frankin & Brownللفكوز فكي  أداء المهكام الصكعبة والمطكور مكن مقيكاس فكرانكين وبكراون 

 ، وقد كشفت نتائج الدراسة عما يلي: 1995

ا دااًل باالهتمامككات واالنشككغاالت المتمركككزة حكك • ا إيجابيككً ول تككرتبط الحاجككة إلككى الفككوز ارتباطككً
 باًطا سالبا باالهتمامات المتمركزة حول األداء. تالذات، وار 

تككككرتبط الحاجككككة إلككككى الفككككوز بميككككول عدوانيككككة متصككككاعدة، وتككككرتبط سككككلبا ب سككككاليب مواجهككككة  •
الضككغوط وباألمككل والتفككا،ل، فككي حككين تككرتبط الحاجككة إلككي األداء األفضككل بالتفككا،ل واألمككل 

 لدافعية األعلي. امهام الصعبة بواإلنجاز األفضل، ويرتبط التوجه نحو تفصيل ال

تككرتبط الحاجككة إلككى الفككوز سككلًبا بالحاجككة إلككى األداء األفضككل، إذ يركككز مثككل هككفالء األفككراد  •
على العالم الذي يرونه عدوانًيا، مهدًدا، وألنهم ليسكوا مشكغولين بكاألداء فكإنهم ال يهمهكم أن 

ابقة أهميكة سكثكل النتكائج اليحدث تشتت تركيز على األداء في أثناء الموقكف التنافسكي، وتم
كبيككككككككككككككككرة فككككككككككككككككي تفسككككككككككككككككير سككككككككككككككككيكولوجية إحككككككككككككككككراز النجككككككككككككككككاح وتحقيككككككككككككككككق اإلنجككككككككككككككككازات 

(Arathoon&Maltouff,2004.) 

  ومككن الدراسككة السككابقة يتضككح لنككا أن الككدافع لقلككق التنافسككى لككيس التفككوق هككو الككدافع الوحيككد ولمككن 
س فالككدافع للتنككا سككمات شخصككية األفككراد والمواقككف الضككاغطة التككى يتعرضككون لهككا ممكككن تكككون 

وهككذا يتفككق مككع نتككائج الدراسككة الحاليككة حيككث ال توجككد فككروق بككين المتفككوقين والعككاديين فككى القلككق 
 التنافسى .

 الدراسكي التحصكيل أن شكير إلكىوطبق الحث الحالى على الفرق النهائية الن نتائج الدراسات ت
 المسكتوى ب التنبكف فكي مكةمه عوامكل تعكد  ال ومعارفكه ومهاراتكه معلوماتكه وكميكة للطالكب  السكابق
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 داخكل فكي سكلوكه وبقكوة مكفثرة الدراسكية كفاءتكه معتقكدات  تككون  مكا بقكدر المسكتقبلي للمكتعلم،
 .المختلفة التعليمية المواقف

الكفاءة  وبين  بنوعية  التنافسى  القلق  بين  سلبى  إرتباط  هناك  أن  الحالية  الدراسة  واثبتت 
الكفاء لمتفوقين والعاديين وهذة النتيجة ال  لة األكاديمية  األكاديمية كلما زاد مستوى القلق قلت 

تتفق مع نتائج دراسات سابقة لعدم وجود دراسات فى حدود علم الباحثة تناولت المتغيرين معّا، 
اإليجابية   المتغيرات  مع  سلبى  إرتباط  هناك  التنافسى  القل  تناولت  التى  الدراسات  أثبتت  لكن 

(  2019( ودراسة هالة )2018رون )خدراسة أشرف وأ مثل الدافعية لالنجاز كما أسقرت عنه  
 إنها ترتبط سلبيّا مع متغير مستوى الطموح .

 التوصيات : 

 تناول مفاهيم الدراسة على متغيرات وعينات أخرى .-1

 عمل برامج إرشادية وتربوية لخفض القلق التنافسى المرضى .-2

ى تنمة وحرتقاء العملية فلها أثر كبير عمل برامج لتنمية ورفع مستوى الكفاءة األكاديمية لما -3
 التعلمية . 

 عمل برامج لتنمية مستويات الكفاءة األكاديمية لدى عينات محتلفة . -4

 

 المراجع  
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نظريات الشخصية ا االرتقاء ا النمو ا ن كفافي ورخرون(،  الدي( ترجمة )عالء  2010أالن بيم ) 
 1: عمان: دار الفكر، طكالتنوع
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Competitive anxiety and its relationship to academic 

competence in Talented university students and their 

normal peers 

By: Sarah Riyad* 

 Abstract: The researcher aimed, through the current study, to 
reveal the differences between outstanding and ordinary students in 
the research variables (competitive anxiety and academic 
competence). To reveal the nature of the relationship between 
competitive anxiety and academic competence among students of 
the Faculty of Education, Helwan University, who are mentally 
superior and ordinary. The current absence of differences between 
the average grades of outstanding and ordinary university students 
on the scale of academic competence, as the calculated value of t 
reached (0.519), which is a non-statistically significant value, and 
there are no differences between the average scores of outstanding 
and ordinary university students on the scale of competition 
anxiety, as the calculated value of t reached (0.764), which is a non-
statistically significant value. The results also found that there are 
no statistically significant differences between the average scores of 
ordinary males and females on the scale of state anxiety, trait and 
anxiety as a whole, as well as in specialization, there are no 
statistically significant differences between the mean scores of 
males and females who are mentally superior from university 
students on the scale of academic competence, as well as for 
ordinary and specialized scientific. And literature for outstanding 
and ordinary students, the existence of a negative correlation and a 
statistically significant function between the total degree of 
competitive anxiety and the academic competence of outstanding 
and ordinary university students. 

 

key words: Competitive anxiety - academic competence - mental 
talent. 
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