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א((  سِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِ   ب א

  ).15: األحقاف(  )) א

 

علمتنا، وعلمنا ما ينفعنـا،       انفعنا بما  الحمد هللا رب العالمين، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، الهم            

ـ نك أنت الوهاب، والصالة والسالم علـي نبينـا          إ علماً، وهب لنا من لدنك رحمة،        اوزدن  د أشـرف  محم

 :بعد الدين، أما سار علي هداه إلي يوم المرسلين، وعلي اله وصحبه أجمعين، ومن
 

وقوله صلي اهللا عليـه     " ، فقد أبلغ في الثناء    من قال جزاكم اهللا خيراً    " يقول الرسول صلي اهللا عليه وسلم       

 ". اهللا من ال يشكر الناس رال يشك" وسلم 
 

لذا يقتضي الواجب إن أذكر فضل من شجعني وساعدني علي إتمام هذه الدراسة، وال ينكر فضل الفضالء                 

 .إال من ران علي قلبه، وساء منبتاً

 

 بالذكر، فاني أتقدم بخالص شكري      ميخص بعضه وإن كان من الواجب أن يذكر أهل الفضل بفضلهم، وأن           

، الذي أسعدني بإشرافه علي هذه       كامل دخان  نبيل/ وعظيم تقديري وامتناني إلي أستاذي الفاضل الدكتور        

ي في هذه الرحلة التعليمية، ومنحني الكثير من وقته، وجاد علي بإرشـاداته السـديدة،               نالدراسة، فقد رافق  

 .من علمه ما يعجز مثلي عن مكافئته، فجازاه اهللا عني خير الجزاءوتوجيهاته المفيدة، ومنحني 
 

 .لي تكرمهما بمناقشة رسالتيعكما وأتقدم بالشكر واالمتنان إلي عضوي لجنة المناقشة 
 

 علي ما قام به من ترجمـة الملخـص إلـي اللغـة              زياد حامد / كما وأتقدم بالشكر الخالص إلي األستاذ       

 .  لمراجعته اللغوية لهذه الدراسةفول أبو محمد/ الص الشكر والتقدير لألستاذ اإلنجليزية، كما وأتقدم بخ

   ،صالح السـطري  /  واألستاذ الزميل    ،محمد أبو يوسف  / كما يطيب لي أن أشكر الزميل العزيز األستاذ         

 . الصادق مع الباحث أثناء تطبيق دراستهن علي التعاوساني أبو عزب/ والدكتور 
 



 ج 

، فقد أعانوني وعانوا في سبيل تذليل كل صعب، وتعبيد كل خـوتي إ، والدتي، زوجتي،   والدي: أما أسرتي 

 والحب، داعياً اهللا أن يعينني في تعويضهم لما بذلوه، من جهد وعنـاء،              زدرب، فلهم مني التقدير واالعتزا    

 .ودعاء خالص لهم من األعماق بالصحة والعافية والسعادة
 

 أولي الناس بالشكر والتقدير، وأدعو اهللا سبحانه وتعـالي        م نسيتهم، فه  هؤالء من ذكرتهم فشكرتهم، أما من     

أن ينال هذا الجهد القبول والرضا، فحسبي أنني اجتهدت، ولكل مجتهد نصيب، والكمال هللا وحـده، فـان                  

מ:(( وفقت فمن اهللا، وإن قصرت، فعذري لقوله سبحانه وتعالي א

מ א מ   ).32: البقرة)) ( א
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 سةراملخص الد

التعرف علي أثر بعض المتغيرات النفسية والديموغرافيـة علـي مسـتوي قلـق               الدراسة إلي     هذه هدفت

الجـنس، التخصـص،    :  ضوء سبعة متغيرات هي    االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة، في       

 مستوي تعليم األم، ومكان السكن، والترتيب الوالدي للطالب، وحجم أفراد األسرة،            ومستوي تعليم األب،    

كما هدفت إلي التعرف علي مدي فعالية برنامج إرشادي مقترح لخفض قلق االمتحان لدي طلبة الثانويـة                 

ـ        ) 52(  استبانة من     تم تطوير  دالعامة بمحافظات غزة، وق     امتحـان   يفقرة لقياس مستوي قلق الطلبـة ف

طالب وطالبـة مـن      ) 542( الثانوية العامة، كما تم توزيع هذا المقياس علي عينة عشوائية طبقية بلغت             

مدراس الثانوية العامة بفرعيها األدبي والعلمي، ثم اختير من هذه العينة أكثر الطالب الذين سجلوا أعلـي                 

طالب، توزعوا علي مجموعتين، حيث شـملت        ) 30( ي مقياس قلق االمتحان حيث تم اختيار        درجات عل 

طالب وتم تطبيق البرنـامج      ) 15( طالب، وشملت المجموعة الضابطة علي       ) 15( المجموعة التجريبية   

 :اإلرشادي عليهم، وقد حاولت الدراسة اإلجابة علي التساؤالت التالية
 

 ج اإلرشادي المقترح لخفض قلق االمتحان لدى طلبة الثانوية العامة ؟البرناممدي فاعلية ما *

 : ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

 ما مستوى قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة في محافظات غزة ؟  .1

عـزي إلـي     طلبة الثانوية العامـة ت     نهل توجد فروق في مستوي قلق االمتحان لدي عينة الدراسة م           .2

  ؟)ذكر، أنثي ( متغير الجنس 

 إلـي   هل توجد فروق في مستوي قلق االمتحان لدي عينة الدراسة من طلبة الثانوية العامـة تعـزي                 .3

    ؟) أدبي، علمي ( متغير التخصص العلمي 

 إلـي   هل توجد فروق في مستوي قلق االمتحان لدي عينة الدراسة من طلبة الثانوية العامـة تعـزي                 .4

 ؟) أقل من ثانوية، ثانوية عامة، دبلوم متوسط، جامعي ( توي التعليمي لألب  المسرمتغي

 إلـي   هل توجد فروق في مستوي قلق االمتحان لدي عينة الدراسة من طلبة الثانوية العامـة تعـزي                 .5

 ؟) أقل من ثانوية، ثانوية عامة، دبلوم متوسط، جامعي (  المستوي التعليمي لألم رمتغي



 خ 

 إلي مكان   وي قلق االمتحان لدي عينة الدراسة من طلبة الثانوية العامة تعزي          هل توجد فروق في مست     .6

 ؟) مدينة، مخيم، قرية ( السكن 

 إلـي   هل توجد فروق في مستوي قلق االمتحان لدي عينة الدراسة من طلبة الثانوية العامـة تعـزي                 .7

 ؟) األول، األوسط، األخير ( متغير الترتيب الوالدي 

 إلي حجم   ي قلق االمتحان لدي عينة الدراسة من طلبة الثانوية العامة تعزي          هل توجد فروق في مستو     .8

 ؟) صغيرة الحجم، متوسطة الحجم، كبيرة الحجم ( األسرة 

في مستوي قلق االمتحان بين القيـاس   ) 0.05=∝(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       .9

 . القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية

في مستوي قلق االمتحان بين القياس       ) 0.05=∝(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       هل توجد    .10

 .الضابطة للمجموعة البعديالقبلي والقياس 

في مستوي قلـق االمتحـان بـين         ) 0.05=∝( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .11

 .يةالقياس البعدي للمجموعة الضابطة والقياس البعدي للمجموعة التجريب

         ختبـار التـات البـارامتري     اووالختبار صحة الفرضيات الدراسة اسـتخدم الباحـث النسـب المئويـة             

)T- Test ( One sample t test اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي       ، واختبـار )One Way 

ANOVA( واختبار مان وتني ن ، واختبار ويلكوكسو، واختبار شفيه للمقارنات البعدية ، . 
 

 :وقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية 

في متوسطات درجات مسـتوي قلـق        ) 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة          .1

 .االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير الجنس ولصالح اإلناث

في متوسطات درجات مستوي قلـق       ) 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة           .2

 ".االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير التخصص العلمي للطلبة

في متوسطات درجات مسـتوي قلـق        ) 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة          .3

 ".ستوي التعليمي لألباالمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير الم

في متوسطات درجات مستوي قلـق       ) 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة           .4

 ".االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير المستوي التعليمي لألم



 د 

رجات مسـتوي قلـق     في متوسطات د   ) 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة          .5

 ".االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير مكان السكن

في متوسطات درجات مستوي قلـق   ) 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة        ال .6

 ".االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير الترتيب الوالدي للطالب

في متوسطات درجات مسـتوي قلـق        ) 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة          .7

 ".االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير حجم أفراد العائلة

في مستوي قلق االمتحان بين القياس القبلي        ) 0.05=∝(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .8

 .التجريبية البعدي للمجموعة والقياس

في مستوي قلق االمتحان بين القياس القبلي        ) 0.05=∝(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .9

 .والقياس البعدي للمجموعة الضابطة

في مستوي قلق االمتحان بـين القيـاس         ) 0.05=∝(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .10

 .ةلقياس البعدي للمجموعة التجريبيالبعدي للمجموعة الضابطة وا
 

 الباحث عدة توصيات ومقترحات لآلباء والمعلمين، والمرشدين النفسـيين،  عوفي ضوء نتائج الدراسة وض 

والمربين والمسئولين عن التربية والتعليم في قطاع غزة، والباحثين في مجال علـم الـنفس، واإلرشـاد                 

 بالبرامج اإلرشادية الهادفة إلي تطوير قدرات الطـالب،         النفسي، وواضعي المناهج في ضرورة االهتمام     

وحثهم علي اإلطالع من أجل إعداد فرد متكامل في جميع الجوانـب النفسـية واالجتماعيـة والجسـمية                  

 . والمعرفية العقلية، قادر علي التكيف مع الظروف الصعبة ومشكالت الحياة
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها

 :مقدمة
هذا الفرع من فروع علم النفس      اإلرشاد النفسي فرع هام من فروع علم النفس التطبيقي وقد تطور             

سريعا منذ القرن العشرين ووضعت له النظريات وتشعبت مجاالته لتغطي حياة اإلنسان في كافة مراحلها               

ها من دراسة وعمـل    منذ الطفولة حتى الشيخوخة وفي كافة ظروفها في الصحة والمرض وفي كافة جوانب            

 . وزواج
 

كنتيجـة   كعلم وخدمة منظمة ورسمية ومهنة لها مكانتها      قد ظهر اإلرشاد النفسي بداية هذا القرن        و

التغيرات األسرية والتي تعتبر من أهم مالمح التغير االجتماعي إضـافة            ولعل   حتمية لتطور الحياة اليومية   

إلى التقدم العلمي والتكنولوجي والتطور في مفهوم العلم ومناهجه وزيادة أعداد التالميذ والتغيـرات التـي     

 فالفرد عندما ينتقل من المنزل إلـى        ،ل والمهنة أدت إلى زيادة االهتمام بالتوجيه واإلرشاد       حصلت في العم  

الـزواج ومـن الطفولـة إلـى         حياة    المدرسة إلى العمل وإذا انتقل من حياة العزوبية إلى         نالمدرسة، وم 

ف مع الخبـرات     حتى يستطيع التوافق والتكي     النفسي المراهقة يحتاج معها إلى نوع من التوجيه واإلرشاد       

 والكافية لتحسـين سـلوكه فـي        ة الالزم التوجيهيةالنصائح   بإمداده بالمعلومات اإلرشادية و    كالجديدة، وذل 

  . )14: 2001الزبادي والخطيب، ( الحياة اليومية 
 

تخللها مـن تغيـرات     يالمراهقة وما   مرحلة   خاصة في وتظهر لنا أهمية التوجيه واإلرشاد النفسي       

 لذلك فهي المرحلة التي تتخطى الطفولة التـي يـتم فيهـا             ،ة وعقلية واجتماعية ونفسية   وتحوالت بيولوجي 

الفـرد   إلى جانب أنها المرحلة التي يبدو فيها         ، في الشخصية  المتعددةجوانب  جميع ال النضج بحيث يشمل    

ي أو فتاة ناضجة حيث تبدأ فيها خصائص الطفولة ومظاهر السلوك الصـبيان           طفالً في صورة رجل كبير      

اد النفسي في هذه المرحلة     في التخلي عن مكانها كمظاهر الكتمال النضج وهنا تكمن أهمية التوجيه واإلرش           

  ).38 :1996 عبد المنعم، ( الحرجة
 

 في حياته اليومية الكثير من الظروف الصعبة التي تحول دون تحقيق العديد             حيث يواجه المراهق   

التنافس الشديد بين بني البشر في المصالح واألساليب لتحقيـق           كما يؤدي    من أهداف وطموحاته وأمنياته،   
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الغايات المخيفة والمعلنة لديهم، والسيما في بداية األلفية الثالثة التي نعيشها هذه األيام، إلي جانب زيـادة                 

الضغوط النفسية التي تقض من مضاجعه، وترفع من وتيرة القلق لديه مما ينعكس سـلباً علـي سـلوكه                   

 أمام نفسه وأمام اآلخرين، ومن هنا يمكن القول أننا نعيش في عصر الخوف والقلق الذي يعتبر                 وتصرفاته

 م الحياة العصرية، فالقلق يمثل الشعور بالخوف والحـذر والتـوتر وعـد            يمظهراً من المظاهر السلبية ف    

يثة، لما يسببه القلـق     االرتياح، ولهذا احتل موضوع القلق موقعاً مهماً في الدراسات النفسية القديمة والحد           

من ضغوط نفسية علي األفراد في مختلف حياتهم النمائية سواء أكان ذلك في مراحلهم التعليمية أم المهنية                 

  ).22: 2004حسين، ( أم الحياتية 
 

 ويمثل قلق االختبار جانباً من جوانب القلق العام الذي يستثيره موقف االختبارات ويعبر عن مشكلة نفسية                

ة فردية يمر بها الطالب والطالبات خالل فترة االختبارات تتمثل في الخوف من عدم النجاح، وقلق                انفعالي

االختبارات تؤثر فيه خبرات الطالب والطالبات السابقة في مواقف شبيهة بواقف االختبارات يكونون قـد               

  ).18: 1989عبد الرحيم، ( مروا فيها في البيت أو في حياتهم اليومية 
 

 

عددت البحوث والدراسات التي تتناولت موضوع القلق بصفة عامة و قلق االختبار بصـفة              ولقد ت 

 تتنـاول   يخاصة وتأثيرها علي السلوك اإلنساني، ولكنها لم تعطي االهتمام الكافي بالبرامج اإلرشادية الت            

ية خفض حدة قلق االمتحان خاصة في المجتمع الفلسطيني، والذي يمر بكثيـر مـن التغيـرات الحضـار               

واالجتماعية التي ربما يكون لها أثر كبير في زيادة اإلحساس بالقلق بصفة عامة والخوف مـن االختبـار                  

بصفة خاصة، حيث ارتبطت التغيرات االجتماعية والحضارية بزيادة اإلقبال علي التعلـيم فـي مراحلـه                

  ). 56: 1996الطيب، ( المختلفة سواء بين الذكور أم بين اإلناث 
 

 أن موضع قلق االختبار قد انتقل من  )Culler & Holahan, 1980( كولر وهوالن ولقد بين 

كونه مجاالً حديثاً للبحوث في الخمسينات من هذا القرن إلي أن أصبحت له أهمية بالغـة فـي مجـاالت                    

الدراسة في علم النفس التعليمي واإلرشاد النفسي في الوقت الحاضر في هذا المجـال بهـدف مسـاعدة                  

 . الذين يعانون من قلق االختبارالطالب
 

ويلجأ بعض الطالب والطالبات بسبب الخوف من االختبارات إلي الهروب من الموقف أو الغياب              

عن االختبار، وجميعها وسائل دفاعية عصبية تهدف إلي الدفاع عن الذات، لذلك فان قلق االختبار من أهم                 
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قلق االمتحان يسبب كل هذا التوتر والقلق للطلبـة فـي           االنفعاالت المتعلقة بالتحصيل الدراسي، وإن كان       

مختلف المراحل التعليمية، فإن طالب الثانوية العامة ربما يناله النصيب األكبـر مـن هـذا الخـوف أو                   

 معظم دول العالم الثالث ومنها فلسطين مـن بـين أهـم             ياالنزعاج، حيث يبقي امتحان الثانوية العامة ف      

  ).135: 1999لعجمي، ا( خصائص النظام التربوي 
 

والذي درس   ) 2001سعادة،  ( ومن المحاوالت الجادة في البيئة الفلسطينية في هذا المجال دراسة           

دور كل من المتغيرات النفسية والديموغرافية علي مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة، وكذلك               

تحان بالتحصيل الدراسي لدي طالبات كليـة       والذي درس عالقة قلق االم     ) 1998أبو مصطفي،   ( دراسة  

 ) 1999زهران،  ( التربية، وكذلك برزت بعض المحاوالت في البيئة العربية في هذا المجال، مثل دراسة              

، "مدي فعالية برنامج إرشادي مصغر للتعامل مع قلق الدراسة وقلق االمتحان بأسلوب الموديوالت            "بعنوان  

 )     1997صـالح،   ( غراً للتعامل مع قلـق االمتحـان، وذلـك دراسـة            والذي صمم برنامجاً إرشادياً مص    

، "عامـة مدي فاعلية اإلرشاد السلوكي في خفض قلق االمتحان لدي الباقين لإلعادة في الثانوية ال             "  بعنوان

وتؤكد جميع الدراسات علي أهمية دراسة القلق النفسي بشكل عام، وقلق االمتحان بشكل خاص، ووضـع                

 .رشادية العالجية لهاالبرامج اإل
 

وتزداد حدة القلق غالباً بين طالب الثانوية العامة إذا ما أدركوا أن مصيرهم في هذا االمتحان هو                 

النجاح أو الفشل، مما يعني الشيء الكثير بالنسبة إلثبات وجودهم أو تحقيق ذواتهم، كما يترتب علي نتيجة                 

، مما يرفع مستوي القلـق      ة معاهد وكليات مهنية مختلف    و، أ هذا االمتحان دخولهم المعاهد العليا والجامعات     

 الغالب نوعية   ي عليها في امتحان الثانوية العامة سوف يقرر ف        نلديهم، وكذلك العالمة التي سوف يحصلو     

التخصص الذي سوف يختاره، عالوة علي ما يتردد علي مسامعهم من قصص وروايـات مـن زمـالء                  

قة وما تعرضوا له من مفاجآت، سواء في نوعية األسئلة أو طريقـة             ومعارف وأصحاب في السنوات الساب    

 خوف الطلبة وقلقهم، هذا ناهيـك       نتوزيع العالمات، أو حصولهم علي معدالت منخفضة، كل هذا يزيد م          

عن خوف الكثير من الطالب من المرض المفاجئ أو األحداث العائلية التي قد تؤثر سلباً علي نتائجهم في                  

مة، إن كل ما سبق يتعرض له طلبة الثانوية العامة في ظـروف الحيـاة اليوميـة الطبيعيـة                   الثانوية العا 

المقرونة باالستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي واألمني والحياتي، فما بالك لو انعدمت هذه جميعاً             

 .كما هو الحال مع طلبة الثانوية العامة
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 الضغوط والصدمات وخاصة الطالب الذي يعـيش         ولما كان المجتمع الفلسطيني الذي يعاني من      

في جو يسوده التوتر والقلق، لذا فهو في حاجة ماسة إلي تلك البرامج اإلرشادية النفسية والتـي تسـاعده                   

علي الحد من المشاكل التي تواجهه، حيث تركز معظم الدراسات علي الجانب النظـري فـي تشـخيص                  

كرة الدراسة باعتبارها مشكلة تحتاج إلي دراسة وحل، وغـذي           النفسية، مما أدي إلي نشوء ف      تاالضطرابا

 ثم حاجة ماسـة لتـوفير البـرامج         نهذه الفكرة شعور الباحث من خالل عمله كمرشد نفسي اجتماعي، أ          

 في هذا البرنامج أن يكون واقعياً متضـمناً         راعي الباحث  دوقاإلرشادية لمساعدة الطلبة في حل مشاكلهم،       

 .فة المتعلقة بالطالب مثل الجوانب النفسية االجتماعية واألكاديمية التحصيليةجميع الجوانب المختل
 

 ): التساؤالت ( مشكلة الدراسة 
 :تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي 

 ما مدي فاعلية البرنامج اإلرشادي المقترح لخفض حدة قلق االمتحان لدى طلبة الثانوية العامة ؟*

 : ل الرئيس األسئلة الفرعية التاليةويتفرع عن السؤا

 ما مستوى قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة في محافظات غزة ؟  .12

 طلبة الثانوية العامة تعزي إلـي       نهل توجد فروق في مستوي قلق االمتحان لدي عينة الدراسة م           .13

  ؟)ذكر، أنثي ( متغير الجنس 

 إلـي    الدراسة من طلبة الثانوية العامة تعزي      هل توجد فروق في مستوي قلق االمتحان لدي عينة         .14

    ؟) أدبي، علمي ( متغير التخصص العلمي 

 إلـي   هل توجد فروق في مستوي قلق االمتحان لدي عينة الدراسة من طلبة الثانوية العامة تعزي               .15

 ؟) أقل من ثانوية، ثانوية عامة، دبلوم متوسط، جامعي (  المستوي التعليمي لألب رمتغي

 إلـي   فروق في مستوي قلق االمتحان لدي عينة الدراسة من طلبة الثانوية العامة تعزي            هل توجد    .16

 ؟) أقل من ثانوية، ثانوية عامة، دبلوم متوسط، جامعي (  المستوي التعليمي لألم رمتغي

 إلـي   هل توجد فروق في مستوي قلق االمتحان لدي عينة الدراسة من طلبة الثانوية العامة تعزي               .17

 ؟) مدينة، مخيم، قرية ( مكان السكن 

 إلـي   هل توجد فروق في مستوي قلق االمتحان لدي عينة الدراسة من طلبة الثانوية العامة تعزي               .18

 ؟) األول، األوسط، األخير ( متغير الترتيب الوالدي 
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 إلـي   هل توجد فروق في مستوي قلق االمتحان لدي عينة الدراسة من طلبة الثانوية العامة تعزي               .19

 ؟) غيرة الحجم، متوسطة الحجم، كبيرة الحجم ص( حجم األسرة 

البعـدي   القيـاس والقبلـي    القيـاس  بـين  فروق دالة إحصائياً في مستوي قلق االمتحان         توجدهل   .20

  ؟للمجموعة التجريبية

البعـدي   القيـاس والقبلـي    لقيـاس ا بيين فروق دالة إحصائياً في مستوي قلق االمتحان         توجدهل   .21

 للمجموعة الضابطة؟

البعدي بين المجموعة التجريبية     القياسوق دالة إحصائياً في مستوي قلق االمتحان في          فر توجدهل   .22

 والمجموعة الضابطة ؟

 :أهداف الدراسة
 :  تتحدد أهداف الدراسة الحالية فيما يلي

 .مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة الفلسطينيةالتعرف على   .1

رشادي لخفض قلق االمتحـان لـدى طلبـة         التعرف على مدى فعالية البرنامج اإل      .2
 .الثانوية العامة

 .الذكور واإلناثب وعالقته في مستوي قلق االمتحان التعرف على الفروق .3

التخصـص العلمـي    ب وعالقتـه  في مستوي قلق االمتحـان     التعرف على الفروق   .4
  .واألدبي

 .ألبمستويات تعليم اب وعالقته  في مستوي قلق االمتحانالتعرف على الفروق .5

 .األممستويات تعليم ب وعالقته  في مستوي قلق االمتحانالتعرف على الفروق .6

 .بمكان السكن وعالقته  في مستوي قلق االمتحانالتعرف على الفروق .7

 .بالترتيب الوالدي وعالقته  في مستوي قلق االمتحانالتعرف على الفروق .8

 .األسرةبعدد أفراد  وعالقته  في مستوي قلق االمتحانالتعرف على الفروق .9
 

 :أهمية الدراسة
والتوتر تتمثل في المظـاهر السـيكولوجية        تلعب االختبارات دوراً ال يستهان به في إيجاد حالة من القلق          

لهذا فإن دراسة قلق االختبار كعامل مؤثر       .  قبل أدائها  والفسيولوجية التي تصيب معظم الطالب والطالبات     

 :احيتين النظرية والتطبيقية وتتمثل هذه األهمية فيما يليعلي التحصيل الدراسي له أهمية كبيرة من الن
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 :من الناحية النظرية: أوال

 علي الرغم من تعدد البحوث والدراسات التي تناولت موضوع القلق وتأثيره علي السلوك اإلنسـاني،                .1 

فض من حدة قلق     الخ تإال إن هذه الدراسات لم تعط اهتمامها الكافي لدراسة البرامج اإلرشادية التي تناول            

 . االختبار وتأثيره علي طالب الثانوية العامة في المرحلة الثانوية وخصوصاً في المجتمع الفلسطيني
 

يمكن االستفادة من الدراسة الحالية في إنشاء برنامج للخدمات اإلرشادية لطالب المرحلـة الثانويـة،               . 2

األداء والتحصيل الدراسي الذي يتأثر بقلـق       وذلك من شأنه تخفيف حدة قلق االختبار لديهم ورفع مستوي           

 .االختبار

تلقي هذه الدراسة الضوء علي معرفة مدي تأثير قلق االختبار علي طالب المرحلة الثانوية علي حيـاة                 . 3

 .الطالب الدراسية مما يساعد علي فهم شخصيات الطالب وتهيئة الجو المناسب لهم أثناء فترة االختبارات
 

 واآلثار السـلبية    الوقت الحالي   السابق و  الصعبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في      نظراً للظروف   . 4

التي تركها االحتالل علي الطالب الفلسطيني وما يعانيه من مشكالت نفسية اجتماعية أكاديمية،  قد يصعب                

ـ            احثون إلـى  التوافق معها وخاصة في مرحلة المراهقة والوضع السياسي واالجتماعي والنفسي لذا لجأ الب

 .  هذه المشاكل حدة األساس في التخفيف منا العتبارهالبرامج اإلرشاديةاستخدام 
 

إن دراسة قلق االمتحان قد تلقي الضوء علي أسباب االضطراب النفسي الذي يعتري بعـض الطلبـة                 . 5

 الطالب  دون اآلخرين، بحيث يصبح قلق االمتحان وسيلة تشخيصية تنبؤية بما يمكن أن يكون عليه سلوك              

 .قبل وأثناء االمتحانات

تتناول هذه الدراسة دراسة مشكلة حقيقية يعاني منها طلبة الثانوية العامة في الظروف العادية، فما بالك                . 6

 .عندما يضاف إليها ظروف في غاية القسوة والتي مرت بها األراضي الفلسطينية
 

 منها الطلبة في نهاية مرحلة دراسـية مهمـة          تكمن األهمية هنا في دراسة ظاهرة نفسية خطيرة يعاني        . 7

 .للغاية تنقل خريجيها إلي التعليم العالي، أو الحياة العملية أو المهنية

تقدم الدراسة إطاراً نظرياً حول مفهوم قلق االمتحان، األمر الذي يدفع بعض الباحثين إلجراء المزيـد                . 8

 . االخرية المتغيرات التربوية والنفسيمن الدراسات التي تتناول قلق االمتحان وعالقته ببعض
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معرفة العوامل التي تؤثر في مستوي القلق لدي طلبة الثانوية العامة ممـا يفسـح المجـال للمعلمـين             . 9

والمديرين والمشرفين التربويين وأولياء األمور للتصدي لهذه العوامل من أجل وضع الخطط لعالجهـا أو               

 .التخفيف من حدتها علي األقل
 

 ): التطبيقية ( ا من الناحية العملية ثاني

 . إكساب مهارة حل المشكالت للطلبة. 1

 إكساب الطلبة بعض العادات الدراسية الجيدة وتزويدهم بالطرق واألساليب الصحيحة لكيفية المراجعة             . 2

 .والمذاكرة واالستعداد لالمتحانات

 .من الوقت إدارة الوقت واالستفادة الفعالة  فن تدريب الطلبة علي. 3

 تزويد المدرسة بأساليب إرشادية نوعية وإكساب المرشد النفسي مهارة إنتاج بـرامج إرشـادية فـي                 . 4

 .المشاكل النفسية االخري

 . تتيح هذه الدراسة المجال الستحداث برامج ذات فعالية في مجال القلق وعالجه. 5

ة والباحثين النفسيين في وضع المناهج المناسبة،        الدراسة القائمين على العملية التربوي      هذه نتائجتساهم   . 6

 هذه الفترة الحرجة، وذلك مـن جانـب         ي الحالة النفسية واالجتماعية التي يكون عليها الطالب ف        ةومراعا

 .وقائي و وضع الخطط العالجية المناسبة للعالج إذا لزم األمر

سية والعقلية واالجتماعية وباإلضـافة      تساعد أولياء األمور علي التعرف عن قرب عن الجوانب النف          . 7  

إلي ذلك معرفة حاجات ومطالب النمو ومطالب المرحلة التي يمر بها الطالب الثانوي ومن ثم العمل علي                 

 اجل أن يمر الطالب في فترة االمتحان وهو يشعر بحالة نفسـية             نتلبية كل المطالب والحاجات وتحقيقها م     

 .وعصبية هادئة ومريحة

لدراسة إطاراً تصورياً من المفاهيم والنظريات والبيانات والمعلومات عن عدد من الفنيـات             تقدم هذه ا  . 8

المعرفية والسلوكية والتكتيكات اإلرشادية التي تستخدم في خفض قلق االمتحان، وما قد يكون لها تأثير في                

برامج والمقترحـات   خفض هذا القلق، إضافة إلي ما تسفر عنه الدراسة من نتائج تساعد في تقديم بعض ال               

 .التربوية التي تفيد في هذا المجال
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 :مصطلحات الدراسة
 :اإلرشاد النفسي. 1

 هو عملية بناء تهدف إلى مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته ويدرس شخصيته ويعرف خبراته ويحدد مشكالته                

الصحة النفسـية   في ضوء معرفته ورغبته وتعليمه وتدريبه لكي يصل إلى تحديد وتحقيق أهدافه وتحقيق              

  ).297: 1998زهران، (  والتوافق شخصيا وتربويا ومهنيا وزواجياً وأسرياً
  
 
 

 : النفسيالقلق. 2

 حالة توتر شامل تستمر نتيجة توقع تهديد خطر فعلي أو رمزي قد يحدث ويصحبها خوف غامض 

  ).484: 1997زهران، ( وأعراض نفسية وجسمية 
 

 

 :  قلق االمتحان. 3

الطلبة قبل وأثناء االمتحانات     نه حالة انفعالية تعتري بعض    أة نفسية تتصف بالخوف والتوقع أي       حال هي   "

 بتوتر وتحفز وحدة انفعال وانشغاالت عقلية سالبة تتداخل مع التركيز المطلوب أثناء االمتحـان               مصحوبة

  ).157: 1996الطيب، " (االمتحان على المهام العقلية في موقف مما يؤثر سلباً
 

 

 

 

 

 :مستوي قلق االمتحان. 4

عبارة عن الحد الذي يصل إليه التوتر أو االنزعاج لدي الطالب من امتحان الثانويـة العامـة، ويقـاس                   " 

 ".بالعالمة أو الدرجة الكلية التي يحصل عليها في مقياس قلق االمتحان
 

 

 : حدود الدراسة
 : تتمثل حدود الدراسة في األتي

 

) طلبـة الصـف الثـاني عشـر       ( رت الدراسة الحالية علي طلبة الثانوية العامة        اقتص: الحد المكاني  . 1
 . بمحافظة خان يونس

 

 الدراســي            للعــامأجريــت الدراســة الحاليــة خــالل الفصــل الدراســي األول   :الحــد الزمــاني. 2
 . م2008 - م 2007

 

نامج إرشادي مقترح لخفض حدة قلق       اقتصرت الدراسة علي معرفة مدي فاعلية بر       : الحد الموضوعي  . 3
 .االختبار لدي طالب المرحلة الثانوية، كذلك عالقة قلق االمتحان ببعض المتغيرات الديموغرافية
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة

 

 .القلق النفسي: المبحث األول 

 

 .قلق االمتحان: المبحث الثاني 
 

 .اإلرشاد النفسي: المبحث الثالث 
 

 .مرحلة المراهقة: ث الرابع المبح 
 

 .تعقيب عام علي اإلطار النظري 

 

 

 

 

 

 

 



 11

 الفصل الثاني اإلطار النظري

 القلق النفسي: المبحث األول

 :مقدمة

تعد ظاهرة القلق من الظواهر النفسية الشائعة التي اهتم بها علماء النفس في العصـر الحـديث،                   

، نتيجة لظروف الحياة الصعبة والمعقدة، كمـا أن         ظاهرة ملحوظة بشكل كبير لدي األفراد     حيث أصبحت   

 من متغيرات السـلوك  رالشخصية، ومتغيبناء  القلق حقيقة من حقائق الوجود اإلنساني وجانب دينامي في

والعقليـة   ، العصابيةاالضطرابات والمحور الدينامي في جميع ، كذلك يعد القاعدة األساسيةهإال انالبشري 

 .انتشاراًالعصاب  من أكثر فئاتيعد  المشترك فيما بينها جميعاً وموالقاس، واالنحرافات السلوكية

والقلق ظاهرة اعتيادية يعيشها اإلنسان، يتميز بها دون سائر المخلوقات الحية، فهو مرافق لحيـاة               

 رضوخاً لمطالب المجتمع، أو لعدم القـدرة علـي          هاإلنسان واضطراره الختيار مسالك ال تتفق مع رغبات       

رغباته وميوله وطموحاته التي تعيقها معوقات كثيرة تزداد مع تزايـد ضـغوط الحيـاة الحديثـة                 تحقيق  

  ).47: 1989الوقفي، ( ومطالبها 
 

توتر وعدم االرتياح واالضطراب المتعلق بما يمكن أن يحـدث          بالو يعتبر القلق حالة من الشعور        

ر وترقب الشر حيال ألم أو مشكلة متوقعـة أو          مستقبالً، وتتضمن حالة القلق شعوراً بالضيق وانشغال الفك       

 لقد أكد ابن حزم على عمومية القلق بوصفه حالة أساسية في حاالت الوجود اإلنسـاني                و  ،وشيكة الوقوع 

 في بعض األحيان على     تأثير القلق السلبي  ويطرأ  .  ويرى أن هدف السلوك اإلنساني هو الهروب من القلق        

االنطـواء    فيؤثر على عالقاته وتفاعالته مع اآلخرين فيبدو عليهللمراهقة من جوانب الحياة النفسي العديد

 مما ةالنفس جسمياألعراض  واالنسحاب والنشاط الزائد وتشتت االنتباه وسرعة االستثارة االنفعالية وبعض

ة النفسي  بوجه عام والصحةالمراهقفي الوقت الراهن يشهد مجال سيكولوجية النفسي و يؤثر على توافقه 

 خاصة بعد أن أكدت بعض الموجهة للمراهق والعالج واإلرشاد النفسي بوجه خاص تزايداً ملحوظاً للجهود

  ).354: 1998عبد المعطي، ( الرشد   في مرحلةاالضطراباتالدراسات إلى أن مصدر هذه 
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 سمته المميزة   المشكالت المصاحبة لإلنسان علي مدار الساعة في عصر        أهم   يعتبر القلق من  هذا و          

 التكيف مع متطلبات العصر، وبما       التوافق و   هذه السمة تعني بالدرجة األولي فشل اإلنسان في        نالقلق، ولك 

 اليومية، وفي كل المواقـع    افيه من تقدم علمي وتكنولوجي، انعكست إشارة واضحة علي كل مظاهر حياتن           

نا وهم يعانون القلق خصوصاً وأنهـم يعكسـون          أطفال أن ينش أ فال غرر    كالتي نعمل فيها وتؤثر علينا، لذل     

 بـالمجتمع الـذي      وتـأثراً  ضطرابات القلق تـأثيراً   ال  واستجابتهم  التي يمارسونها مدي تأثرهم    مبسلوكياته

  ).590: 2000الخطيب، ( يعيشون فيه 
 

 : مفهوم القلق النفسي

 :التعريف اللغوي للقلق:  أوال

 ر والقلق االنزعاج، ويقال بات قلقاً واقلق غيره، والقلق ال يستق          القلق من قلق  "  بأنه   يعرف القلق لغوياً   

  ).323: 1986ابن منظور، ( في مكان واحد واإلزعاج 

من قلق وقلق قلقًل لم يستقر في مكان واحد أو لم يستقر علي حال، واضـطرب                : " كما يعرف القلق    

شديد القلق، ويقال رجل    : حدث، والمقالق حالة انفعالية تتميز بالخوف مما قد ي      : وانزعج فهو قلق، والقلق   

  ).28 :1997الكعبي، ( مقالق، وامرأة مقالقة 
 

 :التعريف السيكولوجي للقلق:  ثانيا

لقد اختلف علماء النفس فيما بينهم في تعريف القلق، وتنوعت تفسيراتهم له، كما تباينت آراؤهـم                  

المقام سوف يسـتعرض الباحـث عـدد مـن          حول الوسائل التي يمكن استخدامها للتخلص منه وفي هذا          

 :التعريفات التي ذكرت عن القلق ومنها التالي

بأنه شعور عام بالفزع والخوف من شر مرتقب وكارثـة          " حدد معجم علم النفس والطب النفسي القلق       

  ).30: 1997الكعبي، " (توشك أن تحدث

حالة انفعالية غير سارة مستمرة     " أما في قاموس المصطلحات النفسية والتحليل النفسي فقد عرفه أنه            

 " مكدر بتهديد أو هم مقيم وعدم راحة واستقرار فيها يفقد الرغبة أو الـدافع للهـدف                  رلدى الفرد وشعو  

  ).27 :1987 الخالق، عبد(
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هو حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقح خطر فعلـي أو رمـزي قـد               "  بأنه   القلقويعرف زهران    

 . ) 484 :2001زهران، " ( وأعراض نفسية وجسمية يحدث، ويصاحبها سبب غامض، 

 غامض غير سار مصحوب بالخوف والقلق والتحفز يصحبه         مهو شعور عا  "أنه  علي    ملحم كما عرفه  

في العادة بعض االحساسات الجسمية مجهولة المصدر كزيادة ضغط الدم وتوتر العضالت وخفقان القلب              

  ).233: 2001ملحم، " (وزيادة إفراز العرق 

عن ردة فعل الفرد علي الخطر الناجم عن الفقدان أو الفشل الواقعي حيث يشعر الفرد              ناتج  هو  " القلق   

 . )232: 2002رضوان، " (بالتهديد جراء هذا الفقدان أو الفشل

شعور غامض غير سار مملوء بالتوقع والخوف والتوتر مصـحوب عـادة            " كما عرفه عكاشة بأنه      

 ).134: 2003عكاشة، " (تي على شكل نوبات متكررة من نفس الفرد ببعض االحساسات الجسمية تأ

حالة نفسية تحدث حين يشعر الفرد بوجود خطر يتهدده، وهو ينطوي           " كما يعرف الرفاعي القلق بأنه       

  ).205: 1981الرفاعي، ( علي توتر انفعالي تصحبه اضطرابات فسيولوجية مختلفة 

حسس الذاتي يدركها الفرد علي شكل شعور من الضيق وعـدم           حالة من الت  " ويعرف كمال القلق بأنه      

  ).161: 1988كمال، ( االرتياح من توقع وشيك لحدوث الضرر والسوء 

أو بخطر داخلـي مـن      ) قلق سوي   ( رد فعل األنا ينذر بخطر خارجي       "  ويعرف مخيمر القلق بأنه      

طفح المكبوتات من جانب    ( طر داخلي   أو بخ ) قلق خلقي في صورة إثم أو اشمئزاز        ( جانب األنا األعلى    

  ).23: 1979مخيمر، " ( قلق عصابي) الهو

مشاعر مفعمة بالقلق وترقب الشر ويوجد في كثير مـن          "  القلق بأنه    Ford Sanويعرف سان فورد     

 . )73: 1984العيسوي، " ( مواقف الصراع والعصاب النفسي 

 التـوتر الشـديد الشـامل ينشـأ خـالل        حالة من " فيعرف القلق بأنه     Messerman أما مسرمان    

  ).65: 1994، الطيب" (صراعات الدوافع ومحاوالت الفرد للتكيف
 

 -:اإلجرائي للقلقالتعريف  

 وتغير مـن    حالة من التوتر الشامل الذي يصيب الفرد فجأة بدون توقع تحدث في نفس الفرد إيالما شديداً               "

 ". إلى حالة عدم االستقرار حالته النفسية والجسمية وتنقلها من حالة التكيف
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من خالل العرض السابق يتضح أن الباحثين قد اختلفوا في تعريفاتهم له، فمـنهم مـن ركـز علـي                    

 ومنهم من ذكر األعراض الفسيولوجية، وبعضهم جمع بـين األعـراض النفسـية              له،األعراض النفسية   

ي ناحية من نواحيه،  وهذا ما سـاهم         واألعراض الفسيولوجية، لكن كل منهم لمس جانباً من جوابنه وغط         

 .بقوة في توضيح معني القلق وتعريفه

 : أن التعريفات قد اشتملت علي عدة أمور أهمها الباحثيريكما و

 .نفسية تحدث لألفراد في جميع المستويات صغاراً وكباراًحالة القلق  .1

 . القلق حالة شعورية يمر بها األفراد ويشعروا بها .2

يء غير متوقع وغير موجود وغير ظاهر وغير معروف المصدر أو المكـان أو              القلق يحدث نتيجة ش    .3

 .الزمان أي أنه غير محدد وانعدام الموضوع في غالب األحيان

 كما يقول اإلمام الغزالي من الصعب التعرف عليه         ي النفس ويسبب لها إيالما داخليا واختراقا      ذالقلق يؤ  .4

 .أو التخلص منه بسهولة

 .الستمرارية والغموض وعدم الوضوح مما يجعل اإلنسان يعيش في حيرةيتميز هذا القلق با .5

يمكن تشخيص القلق من خالل أعراضه الواضحة التي حددها العلماء في المجال النفسي والجسمي أو                .6

 .الفسيولوجي

مكروه أو الخطر في    الغير  وف وعدم االستقرار وتوقع الشيء      القلق له جوانب متعددة من التوتر والخ       .7

 .ظة رغم عدم وجود الموضوع المحدد وغير مرتبط بفئة عمرية محددةأي لح

 

 ):أنواع القلق ( تصنيفات القلق 

تعريف موضوع ما من مواضيع علم النفس يعتبر مشكلة غير هينة، إذ يتحتم علي كل باحـث أن                    

ـ     م إطـاراً يوضح في بحثه المفهوم الدقيق لكل مصطلح يستخدمه وذلك بالقدر الذي يتيح للقـارئ أن يرس

  النفسي  وينطبق ذلك كثيراً علي مفهوم القلق       من مفاهيم ومصطلحات    يتحدث عنه  الماً   ذهني اًَ وتصور فكرياً

 . )27 :1987عبد الخالق، ( 
 

 اتفاق حول مفهوم القلق النفسي ولعل السبب في هذا يكمن في أن القلـق               فمن الواضح عدم وجود     

 له الفرد أصال أو سبباً وال يستطيع أن يجـد لـه             ف يعر العصابي مرض داخلي المصدر غير مفهوم وال      
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ـ     أ، فأسبابه ال شعورية مكبوتة إال       اً صريح اًمبرراً موضوعياً أو سبباً واضح            ن القلـق  أنه يمكن القـول ب

بالتوقع والخوف والتوتر مصحوب عادة ببعض االحساسـات الجسـمية مثـل            ) شعور مبهم غير سار     ( 

 ويـأتي فـي نوبـات        أو توتر وصراع مع النفس     س أو الصداع أو كثرة الحركة     الشعور بالضيق في التنف   

  ).149: 1996عبد اهللا، ( متكررة في نفس الفرد 

ولقد عمل كثير من العلماء في ميدان القلق وبعضهم صنف القلق إلى عدة أنواع العتبارات النشأة                

واع القلق التي عليها شبه إجماع من قبـل      مثل فرويد أو اآلثار المترتبة عليه مثل زهران وسوف نتناول أن          

 :علماء النفس في تقسيم القلق إلى ما يلي
 

 Objective Anxiety:  القلق الموضوعي: أوال

قرب أنواع القلق إلي السواء وهو قلق ناتج عن إدراك الفرد لخطر يتهـدده              أربما يكون هذا النوع     

مقابلة هذا الخطر بالقضاء عليـه أو تجنبـه بإتبـاع           ويكون هذا القلق في هذه الحالة وظيفة إعداد الفرد ل         

  )236 :1999كفافي، (أساليب دفاعية إزاءه 

قرب إلي الخوف، ذلك أن مصدره يكون واضح المعالم في ذهن الفرد ومـن              أوهذا النوع من القلق         

 سـيره علـي     مسرعة أثنـاء  أخري  مثالً إذا ما اقتربت منه سيارة       ) الخوف  ( أمثلته، شعور الفرد بالقلق     

  )108: 1998العناني،  (  وخوف األم علي ابنها وخوف المسافر من ركوب الطائرةالطريق

نه من الطبيعي أن يقلق الطالب إذا تـأخرت         أويعتبر هذا القلق مظهر صحي غير مرضي، حيث            

رأي سحابة  وسيلة المواصالت التي سوف يذهب بها إلي لجنة االمتحان، ومن الطبيعي أن يقلق البحار إذا                

  ).42: 2001، منسي( قريب بإعصارمة في األفق تنذر تقا

والقلق األساسي والمطلوب في حياة الفرد والذي من المفروض         ) القلق الصحي (نه  أويعرف علي     

 بدونه، وإذا اختفي من حياة الفرد أصـبح         ةأن يتزود به الفرد، وهو ما تكون معه الحياة الطبيعية، وال حيا           

  ).591: 2000الخطيب، ( متبلد الوجدان إنسانا مريضاً

    استعراض لبعض التعريفات في القلق الموضوعي أنه قلق مرغوب وطبيعـي           ويتضح من خالل  

 ويؤدي بنا إلى التقدم     ، إذا لم يتجاوز الحد الطبيعي له والذي نعيشه جميعا في حياتنا اليومية            )قلق واقعي   ( 
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اإلرشاد النفسي ومن   القلق الموضوعي الحد الطبيعي له تستدعى       واالرتقاء ولكن هناك حاالت يتجاوز فيها       

 .العالجثم 
 

 

 General Anxiety: القلق العام: ثانيا

 العام هو بمثابة استعداد لدى الفرد يؤدي إلى معاناة من القلق             النفسي  بأن القلق  1999يرى كفافي      

 من أعراض االضطرابات النفسـية       ويعتبره بأنه عرض   ،الوجداني، إذا ما تعرض لخطر خارجي يدركه      

 وهذا النوع من القلـق يتخلـل جوانـب          ، أخرى تاألخرى وهو يكون نابع لحدث سابق له من اضطرا با         

 . ولكنه يمكن أن يكون محددا بمجال معين والمجال من حياة الفرد وهو محدد الموضوع ومختلفةعديدة

  ).237: 1999كفافي،  ( 
 

نه القلق الشامل غير محدد الموضوع والذي يتخلل جوانب عديدة        بأ ويطلق عليه بعض األخصائيين   

الناحية النفسـية بخـوف     القلق في   من حياة الفرد وهو نقص ارتياح نفسي وجسمي ويتميز هذا النوع من             

 أو تقلصات    من نقص األمن ويتميز من الناحية الجسمية بانقباضات صدرية أو رئوية           ر كبي منتشر وبشعور 

  ).74: 2000 زهران، (في المعدة
 

ما سبق أن القلق العام قلق غير سوي فهو أقرب إلى الناحية المرضية منه إلى الناحيـة                 م ويتضح

 .الصحية ألنه غير محدد الموضوع والمنشأ وبذلك فهو يفقد أو يعيق تقدم الفرد عن مواجهة مواقف الحياة

  Moral Anxiety: القلق الخلقي واإلحساس بالذنب: ثالثا

 اإلحسـاس بالـذنب     وهذالق الخلقي و اإلحساس بالذنب نتيجة إلحباط دوافع الذات العليا،           ينشأ الق  

 في صورة قلق عـام متشـعب دون وعـي       ،ن القلق العصابي، يمكن أن يحدث في صور مختلفة        أنه ش أش

بالظروف التي صاحبته، أوفي صورة مخاوف مرضية، أو في صورة قلق متعلـق بـأعراض العصـاب          

، حيث ال يستطيع بطبيعة الحال أن يتهرب الفرد من ضميره، أو يفر منه،              المجتمعشرة في   المختلفة والمنت 

 . )201: 1997فهمي،  ( وهنا يثور القلق وكأنه نذير خطر
 

ن هذا النوع من القلق ينشأ عندما تكون األنا األعلى مصدر الخطر أو التهديد، وذلـك                إوبالتالي ف 

ان بسلوك يتعارض مع المعايير والقيم التي يمثلها جهاز األنا األعلـى    عندما يقترف الفرد أو يفكر في اإلتي      
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 كامن في تركيب الشخصية كما هو في القلق العصابي، فهـو صـراع داخـل                ومصدر هذا القلق داخلي   

  ).83 :1997الهابط،  (النفس، وليس صراعاً بين الشخص والعالم الخارجي
 

مام أمان للفرد ضد األمراض النفسية لذا فهو يعمـل فـي            أن األنا األعلى هو بمثابة ص     ويتضح مما سبق    

 أما  ، نحو تغلب الخير على الشر حتى يضع الفرد في وضع صحي           ا دائم ىصراع بين الشر والخير ويسع    

 .غلب الشر فإن مصير الفرد هو القلق المزمنإذا 
 

 

  Neurosis Anxiety): المرضي ( القلق العصابي : رابعاً

ـ            القلق العصابي  أ ينش  وعي  نتيجة محاولة المكبوتات اإلفالت من الالشعور والنفاذ إلي الشعور وال

نا لكي يحشد دفاعه حتى ال تنجح المكبوتات الالشعورية في التسلسـل إلـي              ويكون القلق بمثابة إنذار لأل    

بي منطقة الوعي والشعور وإذا كان القلق الموضوعي يعود إلي مثيرات خارجية في البيئة فان القلق العصا               

 وهو دفعات الهو الغريزية وهي تحرج األنا كثيراً وتجعله في صـدام             )غامض   ( يرجع إلي عامل داخلي   

 ال  ل إلي أنها مثيرات داخلية، ب     حمع المعايير االجتماعية ويعود عدم تحديد مثيرات القلق العصابي بوضو         

  ).237: 1999كفافي، ( بعيدة عن إدراك الفرد ةشعوري
 

 المستويات المرتفعة من القلق، بحيـث يـؤدي   ان القلق المرضي أو القلق العصابي ذ أألخصائيونويري ا 

ارتفاع مستوي القلق إلي تعطيل طاقاته وجعله نهباً للضيق والتوتر وبالتالي إحساس الفرد بالعجز والفشل               

شلهم فـي    على أنفسهم لف   وينغلقونفي الحياة حيث يشعر به بعض الناس الذين يخافون من التقدم والتحرر             

  ).591: 2000الخطيب، ( تكوين عالقات ناضجة مع اآلخرين ويخافون من ال شيء 
 

 

، وهو نوع من القلق     أن القلق العصابي داخلي المنشأ وال يرجع ألسباب خارجية        ويتضح مما سبق    

 ، صاحبه علته، و أن كل ما هنالك أنه يشعر بحالة الخوف الغامض والمنتشر غير المحـدد                كالذي ال يدر  

 .  القلق يصعب التعايش معه ألنه عبارة عن قلق مرضي يصعب على الفرد التأقلم أو التكيف معهاوهذ

 

 



 18

 : كالتاليياع من القلق وهويرى فرويد أن القلق العصابي ينقسم إلى ثالثة أنو

  :القلق الهائم.1

لكي يجد مبرراً    ماوهو خوف عام شائع طليق مستعد ألن يتعلق بأي فكرة مناسبة وهو يتربص بأية فكرة                

، )القلق المتوقـع    (  ويؤدي إلي توقع الشر ويسميه فرويد      ةلوجوده، وهو يؤثر في أحكام الفرد بدرجة كبير       

واألشخاص المصابون بهذا النوع من القلق يتوقعون دائماً أسوا وأقصي النتائج ويفسرون كل ما يحدث لهم            

  ).15: 1989فرويد، ( كأنه نذير 

 :مرضيةقلق المخاوف ال. 2

 وتتضمن المخاوف المرضية إدراك بعض الموضوعات المحددة أو المواقف باعتبارها مثيرات القلق كأن             

رؤية بعض األفراد، أو عنـد رؤيـة الـدم           ال تخيف األسوياء من البشر مثل        أشياءيخاف الفرد مثالً من     

 .  )200 :1999فهمي، (  األماكن المفتوحة و الخوف من األماكن المغلقة، أووالحشرات، أ
 

 مع الخطر الحقيقـي أو      طالقاًإويري الباحث أن درجة شدة الخوف لدي هؤالء األفراد ال تتناسب              

الموقف المرتبط بالقلق، بل أن الموضوع المرتبط بقلق هذا الشخص ال يمثل في نظر الكثيرين أي خطـر                  

 .علي اإلطالق

 أحياناً وفي بعض األحيان غير واضـح، ويـري          ويبدو هذا القلق واضحاً    :)الهستيريا   ( قلق الهوس . 3

فرويد أن األعراض الهستيرية مثل الرعشة واإلغماء، واضطراب خفقان القلب وصعوبة التـنفس، إنمـا               

نسب فرويـد إلـي هـذه األعـراض         يتحل محل القلق وبذلك يزول شعور القلق أو يصبح غير واضح و           

همية اإلكلينيكية التي ينسبها إلي القلق فـي األمـراض          نفس األ ) معادالت القلق   ( الهستيرية التي يسميها    

  ). 229: 1992الطحان، ( العصابية التي يظهر فيها القلق بصورة واضحة 
 

  Specific Anxiety):الخاص ( القلق الموقفي : خامساً

موضـوع   عديدة من حياة الفرد وهائماً طليقاً غير محدد ال         بيمكن أن يكون القلق شامالً بحيث يتخلل جوان       

ويسمي بالقلق العام ولكنه من ناحية أخري يمكن أن يكون محددا بمجال معين أو موضوع خاص أو تثيره                  

عبـد الخـالق،     (  والخوف من األماكن المزدحمة     الناس ةمواقف ذات قدر من التشابه كاالمتحان ومواجه      

1987 :31.(  
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لقلق الخاص باسم المجال أو الموضوع      ويطلق علي هذا النوع من القلق بالقلق محدد الموضوع ويسمي ا          

  . )74: 2000زهران، (أو الموقف الذي يرتبط به مثل قلق االمتحان وقلق االنفصال 
 

 :ويتميز هذا النوع من القلق بعدد من الخصائص منها

 . شعور الفرد بان الموقف يتميز بالصعوبة أو التحدي بالنسبة له 

 .در علي مجابهة هذا الموقف أو مواجهتهيري الفرد نفسه بأنه غير كفء أو غير قا 

 . مراقبة من جانبهمأويتوقع الفرد الفشل من وجهة نظر اآلخرين الذي قد يخضع سلوكه لمالحظة  

يتبع الفرد خالل الموقف تتابعاً غير صحيح أو غير مرغوب فيه أو علي األقل غير مناسـب للمعتـاد                    

 . )269: 2002الحسين، ( إتباعه في ظل هذا الموقف 

 الدراسة التي يتناولها الباحث في      عهو موضو وقلق االمتحان    مثال لهذا النوع قلق التحصيل الدراسي و       و 

 .دراسته الحالية
 

 في مجال االضطرابات النفسية والسلوكية من يصنف أنواع القلق حسب المنفعة            األخصائيينو هناك من    

 :والمضرة لإلنسان وجاء التصنيف كالتالي

  :القلق المطلوب .1

علي مبنـي   أئ، بل هناك قلق طبيعي، فاإلنسان البد أن يكون قلقاً من سقوطه من              ي ال تظن أن كل قلق س     

 .نه نافع لنا ولغيرناأطبيعي، إذ ، أو مخالفة المرور فهذا القلق مرتفع

 :القلق المقبول .2

هـذا  هناك قلق يعتري جميع الناس كالخوف من الحروب أو القلق علي صديق مسافر أو ولـد مـريض ف                  

 .مقبول ما لم يصل إلي حد التأثير المستمر علي دورة الحياة

 :القلق المرفوض .3

 طغي علي اإلنسان أصبح     ا إذ الشعور فهذا   ،الهم علي الحاضر والخوف الدائم من المستقبل      ب ر الشعو  وهو

  ).10: 2000الراشد، (مرفوضاً ومنه الوساوس المستمرة في عقل اإلنسان 
 

 

ن هناك أنواع من القلق     أما تنوعت المسميات والمصطلحات فانه البد من الجزم ب         مه ويتضح مما سبق أنه   

وعلي ،تى إذا كان القلق في حدوده الطبيعيـة       أتساعد اإلنسان علي التقدم والمثابرة والجد في العمل وهذا يت         
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شـل  طر علـي اإلنسـان وي     يالجهة المقابلة فهناك أيضا أنواع أخري من القلق المرضي القاتل والذي يس           

 وقد يصل في حاالت كثيرة إلـي        يحركته تماماً وهذا النوع من القلق الذي يحتاج إلي تدخل وإرشاد نفس           

 .العالج النفسي

 :  ويخلص الباحث من خالل دراسته لشتي أنواع القلق إلي ما يلي

القلق الموضوعي هو قلق عادي وصحي وطبيعي، وهو مؤقت يزول بزوال الخطر الذي تعرض له                .1

 .مصدره خارجي ومعروفالفرد، و

 القلق مجهول المصدر، وال مبرر له من قبـل الفـرد            االقلق العصابي هو حالة مرضية حيث أن هذ        .2

 .الذي يعانيه

القلق الخلقي وهو قلق نابع من األنا العليا ويشبه القلق العصابي في أنه قلق داخلي المنشأ والمصدر،                  .3

الديه من مبادئ وأخالق، وكذلك عندما يفكر في إشباع         وينشأ حين يحاول الفرد أن يخالف ما تعلمه من و         

 .رغبات الهو التي تطلب منه أن يقدم علي اختراق كل ما هو محرم دينياً و اجتماعياً

القلق الموقفي وهو قلق محدد بمواقف معينة حيث يسمي بقلق محدد الموضوع، وهذا القلق سـرعان                 .4

 .ما يزول بزوال المسبب له

، وهـو    الشامل غير محدد الموضوع والذي يتخلل جوانب عديدة من حياة الفرد           لق العام وهو الق   القلق .5

 .قلق غير سوي فهو أقرب إلى الناحية المرضية

 :عالقة القلق ببعض المفاهيم النفسية االخري 

 :القلق والخوف/ أوال 

ـ      ةنهما عـاد  خوف والقلق، مع معرفتنا التامة بأ     يحاول البعض التفرقة بين ال      دة    مـا يكونـان وح

 شعور الفرد بالخوف عندما يجد سيارة مسرعة في اتجاهه في وسط الطريق يختلف تمامـاً         نملتصقة، ولك 

  ).134: 2003عكاشة، ( ح لهميعن شعوره بالخوف والقلق عندما يقابل الغرباء الذين ال يستر
 

خوف مترادفان  وتختلف أراء الباحثين في العالقة بين القلق والخوف، إذ يري البعض أن القلق وال              

نه ليس من المعروف بعد مـا       أعلي حين أن هناك بعض الباحثين يميز بينهما ويري أنصار الفريق الثاني             
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 هناك اختالف فـي     ي وبالتال إذا كان القلق يمثل حالة عامة من الدفع المرتفع، أو حالة من الخوف المنتشر             

  ).30: 1987عبد الخالق، ( وجهات النظر 
 

نه من الصعب التمييز بين القلق والخوف في حاالت كثيرة، وذلك بسـبب             أين  ويري بعض الباحث   

 :أوجه الشبه بينهما، ويبدو الشبه في الجوانب التالية

 .في كل من الخوف والقلق يشعر الفرد بوجود خطر يتهدده .1

 .كل من الخوف والقلق حالة انفعالية تنطوي علي التوتر والقلق .2

 . لبذل الطاقة لحماية نفسهكل من القلق والخوف يحفز الفرد .3

  ).109: 1998العناني،  ( ة من التغيرات الجسمياًكل منهما يصاحبه عدد .4
 

نه يجـب التفريـق بـين       أأما من ناحية االختالف ما بين المفهومين القلق والخوف فيري الباحث            

 :لنحو التالي والزوايا وسوف يتناول الباحث نقاط االختالف فعلي ايالمفهومين بناء علي بعض النواح

 :  )150: 1996عبد اهللا، (  من الناحية الفسيولوجية: األول

 :يوجد فروق بين القلق والخوف من الناحية الفسيولوجية

 : ففي القلق الشديد يالحظ

 . توتر في العضالت مع تحفز وعدم استقرار وكثرة في الحركة* 

 زيادة في ضغط الدم وضربات القلب* 
 

 : يالحظ أما في الخوف الشديد

 .ارتخاء العضالت مما يودي أحيانا إلي حالة إغماء* 

 نقص في ضغط الدم وضربات القلب * 

  :  )327: 2005الداهري،  ( من الناحية السيكولوجية: الثاني 

 .يقدم الجدول التالي بعض النقاط التي يستند إليها البعض في التفريق بين القلق والخوف
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 " 1 "جدول

 .لجوهرية بين مفهومي القلق والخوف يوضح الفروق ا

 الخوف العادي القلق وجه المقارنة

 يكون معروفاً  مجهوالًنالسبب و الموضوع يكو السبب والموضوع. 1

 التهديد خارجي التهديد داخلي التهديد .2

 التعريف محدد التعريف غامض التعريف . 3

 ال يوجد صراع الصراع موجود الصراع      . 4

 حادة مزمنة ة الزمنيةالمد. 5

 نوع مبرر نوع غير مبرر المبرر. 6

 الجسد حساس ألي طارئ الجسد حساس للحذر إحساس الجسد . 7
 

 :ويضيف بعض الباحثين بعض أوجه االختالفات ومنها

المثير في عدد أشكال القلق ذاتي وليس له وجود في العالم الخارجي فاإلنسان يخاف من مجهـول ال                   .1

 .أما الخوف فموضوعه موجود في العالم الخارجي.  الكافيةة مصدره المعرفف يعريدرك كنهه وال

 .الخطر في القلق شديد وموجه إلي كيان الشخصية، والخوف ليس كذلك .2

 .من الصعب عالج القلق خصوصا إذا كان عصابياً، بينما يسهل القضاء علي الخوف .3

   ).109: 1998اني، العن( حالة القلق مستمرة، وحالة الخوف عابرة ومؤقتة  .4

من حيث الشدة مع الموضوع الذي أثاره، أما في القلق والعصابي بشكل خـاص           يكون الخوف متناسباً   .5

 .فيغلب أن تكون شدته أعظم وغير متناسبة مع شدة إشارات الخطر أو موضوعه

قـوي  أ  تغيرات فزيولوجبة متعددة، ولكن اآلثار التي يتركها القلق في الجسـد           فتصاحب القلق والخو   .6

 . )214: 1981الرفاعي، (عمقاً من اآلثار التي يتركها الخوف 
 

ن الخوف أمر فطري في     أوجه الشبه واالختالف بين القلق والخوف       أ ويتضح من خالل استعراض   

اإلنسان ال يمكن التخلص منه تماماً وهو مفيد للفرد في حدوده الطبيعية و يبقى كامن داخل الفرد ويظهـر                   
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ل مقبوالً أما إذا تطور وزاد فإن زيادة مستواه تضـر           ظ أما القلق في حدوده العادية في      ،في مواقف الخطر  

 . االجتماعيءهبصحة الفرد ويعيق أدا
 

 :حالة القلق وسمة القلق /   ثانياً 

علي الرغم من اختالف مفهوم كل من حالة القلق وسمة القلق مـن الناحيـة المنطقيـة،  فإنهمـا       

 المفهومين تماماً إال أنهما قد استخدما من قبـل          نبنائية المرتبطة معاً ومع تميز هذي     يعتبران من المفاهيم ال   

 والخلط بينهما ومن هنا البـد       ضكثير من الغمو  إلي  بطريقة أدت   ) سبيلبيرجر  (  يري ابعض الباحثين كم  

 :من إزالة هذا الغموض والخلط كالتالي
 

 State Anxiety: حالة القلق 

انفعالية غير سارة تتسم بمشاعر ذاتية تتضمن التوتر والخشـية والعصـبية            تعرف بأنها استجابة       

وتحـدث حالـة القلـق       وزيادة التنبيه ) األنتومي   ( يواالنزعاج كما تتصف بتنشيط الجهاز العصبي الذات      

حاطتـه بخطـر مـن      إعندما يدرك الشخص أن منبهاً معيناً أو موقفاً ما قد يؤدي إلي إيذائه أو تهديده أو                 

 وهي مؤقتة وسريعة الزوال غالباً يمكـن أن تتكـرر           نطار وتتميز حالة القلق بأنها تتغير عبر الزما       األخ

وقد تطول الفتـرة    عندما تتعرض لنفس المثيرات وقد تبقي زمناً إضافيا إذا استمرت الظروف المثيرة لها              

 ).28: 1987عبد الخالق، ( كثيراً 
 

ة انتقالية أو وقتية في الكائن الحي تتذبذب مـن وقـت            ويشير كاتل إلي أن حالة القلق حالة طارئ        

آلخر، ويزول بزوال التغيرات التي تبعثه وهي تتغير بتغير المواقف التي تمر علي اإلنسان ويطلق علـي                 

 يهذا المفهوم بالقلق الموضوعي أو القلق الموقفي فهو موقفي بطبيعته ويعتمد بصورة أساسية ومباشرة عل              

  ).12: 1982راهيم، إب(  الظروف الضاغطة

ويري بعض المختصين أن حالة القلق تتم بواسطة مثيرات داخلية أو خارجية تدرك مـن جانـب                 

بهـدف خفـض     مختلفة   الشخص لخطر أو تهديد فان حالة القلق الناتجة تؤدي إلي أساليب سلوكية دفاعية            

  ).4: 1985البحيري، (حالة القلق غير السارة 
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 كحالة والقلق كسمة، ففي حالة القلق ال يكون القلق من طبيعة الشخص              القلق نويفرق الباحثون بي  

مثـل موقـف    ومعينة وكثيرة الحدوث    وليس مكوناً من مكونات شخصيته ولكن يظهر في مواقف محددة           

  ).90: 1996الطيب، (  االمتحان
 

 Trait Anxiety: سمة القلق 

الفرد، وعلي الرغم من تميز هذا االستعداد       أما سمة القلق فإنها تشير إلي استعداد ثابت نسبي لدي            

 المباشـر    سمة القلق مباشرة فـي السـلوك       ركبر من االستقرار بالمقارنة إلي حالة القلق، وال تظه        أبقدر  

 وتكرار حدوث هذه     تكرار ارتفاع حالة القلق وشدتها لدي الفرد علي امتداد الزمن          ن، بل تستنتج م   اليومي

  ).19: 2000عبد الخالق،  (النوبات

بأنها عبارة عن استعداد سلوكي مكتسب يظل كامناً حتى تنبهـه           " سمة القلق    ر سبيلبيرج ويعرف

، ومن خصائص سمة القلق أنها ثابتة نسبياً، ال يختلف مستواها عنـد             "وتنشطه منبهات داخلية أو خارجية      

        مـن خبـرات    هذا الفـرد  الشخص الواحد، في حين يختلف مستواها من فرد إلي أخر بحسب ما اكتسبه              

ويميز كاتل بين حالة القلق وسمة القلق علي أساس أن مسـتوي األولـي يتغيـر بحسـب        )  في طفولته    (

علي من التبـاين بـين      أالمواقف ومستوي الثانية يتغير بحسب األفراد ويشير إلي أن التباين بين المواقف             

             التبـاين بـين المواقـف فـي        ة نسـب  ي مـن  علأ التباين بين األفراد      نسبة نأو) حالة القلق   ( األفراد في   

  ).39: 1978موسي، ( )سمة القلق( 
 

ويؤكد معظم السيكولوجيين أن القلق كسمة يكون مكون أساسي في شخصية الفرد، ويشـير إلـي                

استعداد ثابت نسبياً لدي الفرد ويظهر في جميع مواقف حياته سواء الطارئة منها أو العاديـة ويؤكـدون                  

فمـن الصـعب تعديلـه      ) سمة القلق   ( قابلة للتعديل أما النوع الثاني      ) حالة القلق   ( ن النوع األول    أيضا أ 

  ).90: 1996الطيب، ( خاصة بعد أن يصل الفرد لمرحلة الرشد
 

 كحالة وكسمة والتي تري أن إثارة حالة القلق تتم بواسطة مثيرات داخليـة أو               قوطبقاً لنظرية القل  

خطر أو تهديد فان حالة القلق تؤدي إلي أساليب سلوكية دفاعية بهدف            أ الشخص   خارجية تدرك من جانب   

  ).4: 1985البحيري، (  خفض حالة القلق غير السارة
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 عن نشأة حالة القلق كعملية انفعالية تشـبه حـدوث           سبيلبيرجرمن خالل ما سبق يتضح أن تعبير        

الفرد لخطر فعلي في موقف معين في العـالم         القلق عند فرويد، في أن القلق يحدث في األصل إذا تعرض            

الخارجي، فيدرك من جانب الفرد كشيء يهدده، وهذا اإلدراك للخطر يثير القلق لدي الفرد، وممـا هـو                  

 الموضوعي الذي يتضمن رد فعل معقـد ألذى متوقـع خـارجي             قجدير بالذكر أن القلق الحادث هو القل      

 هسبيلبيرجر تشب لخطر الخارجي، وعليه فان حالة القلق عند        وتتناسب حدة استجابة القلق الناشئ مع حجم ا       

، وبعد نشوء القلق الموضوعي فإن الفرد يحاول خفضه عن طريـق كبـت              القلق الموضوعي عند فرويد   

المثيرات التي تبعث االستجابة المؤلمة، وعند حدوث انهيار جزئي في الكبت ينتج عنه انـدفاع النزعـات                 

إبـراهيم،  ( ي في صورة قلق عصابي وهو داخلي المنشأ مثله مثل قلق السمة             المكبوتة إلي الحيز الشعور   

1982 :15.(  
 

ويتضح مما سبق أن قلق الحالة هو قلق مؤقت يزول بزوال الخطر الذي يتعرض له الفرد، وهـو                  

 للفرد الواحد حسب الموقف، ويشبه القلق الموضوعي عند فرويد، أما قلق السمة فهو صـفة                ةمتغير بالنسب 

ابتة نسبياً في الشخصية وهو موجود مع الفرد وكامن في شخصيته ويثار بشكل غير عادي عند تعـرض                  ث

الفرد ألي موقف، وهو قلق غير مبرر ويشبه القلق العصابي عند فرويد، حيث أنه مكتسب فـي مراحـل                   

 .الحياة المختلفة وهو متغير بحسب األفراد ال بحسب المواقف
 

 :خصائص سمة القلق 

 :ما يلي ا أجريت علي سمة القلق إلي أن من خصائصهيدراسات الت تشير ال

 .سمة القلق من سمات الشخصية المزاجية أحادية البعد علي خط متصل .1

 من المستوي المـنخفض إلـي المسـتوي         دسمة القلق موجودة عند جميع الناس بمستويات مختلفة تمت         .2

 .العالي

كرة، ويضل ثابتاً نسبيا عند األفـراد فـي مراحـل    سمة القلق استعداد سلوكي يكتسب في الطفولة المب   .3

  ).50 :1978موسي، (الحياة التالية 
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 :  والبيئة في تنمية سمة القلقةدور الوراث 

اختلف العلماء حول دور الوراثة والبيئة في القلق، فبعضهم أرجعه إلي الوراثة، وبعضهم أرجعـه         

 كأي  –ريبي، فقد أشارت دراسات كثيرة إلي أن االستعداد للقلق          إلي البيئة، وكال الرأيين لم يلق التأييد التج       

 له جانبان جانب فطري يكمن في الخصائص الجبلية الفسيولوجية للكائن، وجانب            –استعداد في الشخصية    

مكتسب من البيئة التي يعيش فيها اإلنسان مرحلة الطفولة، ومن التفاعل بين هذين الجانبين تنمـو سـمة                  

ن معظم الدراسـات    إثبت دوراً كبيراً للوراثة في تنميته، ف      أت معظم الدراسات علي الذكاء      ن كان إو،  القلق

ـ         فحول القلق أشارت إلي دور كبير للبيئة           فـي القلـق    لي تنمية سمة القلق فعلي سبيل المثال دراسة كات

إلـي أن   من القلق يرجع إلي الوراثة، وهذا يقودنا إلي أن نذهب            % 35من الذكاء و     % 75أوضحت أن   

  ).60 – 59: 1991الفيومي، ( اداً وراثياً دسمة القلق العالية من صنع البيئة أكثر مما أن تكون استع
 

 علي أن الخبرات المؤلمة في الطفولة تكتسب من مواقف يـدرك فيهـا              ويتفق علماء النفس تقريباً   

ي أن سمة القلق تنمو مـن خـالل    الطمأنينة وهذا يعن مالطفل عدم تقبل والديه أو نبذهما له مما يشعره بعد         

اضطراب عالقة الطفل بوالديه ثم الراشدين ممن حوله وأشارت بعض الدراسات أن الخبرات المؤلمة في               

الطفولة ال تنتج عن القسوة والعقاب فحسب، بل يؤدي لين الوالدين الزائد مع ابنهمـا وتسـامحهما معـه                   

من سمة القلق عنده، ومن هذه الدراسـات يتضـح أن       وتلبيتها لجميع رغباته تعرضه لخبرات مؤلمة تزيد        

 خالل إهمال رعاية الطفـل، ومـن أخطـاء الوالـدين      ن القلق العالية م   ةلألسرة دوراً كبيراً في تنمية سم     

غير واثق في نفسه وال في       تشعره بعدم الطمأنينة وتجعله متمركزاً حول ذاته،         يوغيرهما من الراشدين الت   

  ).388 :1989إسماعيل، (اآلخرين 
 
 

 :مستويات القلق 

 : يمكن ذكرها كالتالي  يظهر القلق علي درجات متفاوتة في الشدة، ويمكن تمييز ثالثة مستويات من القلق
 

 ):المنخفض للقلق ( المستوي األول  .1

حيث يحدث التنبيه العام الفرد مع ارتفاع درجة الحساسية نحو األحداث الخارجية، كمـا تـزداد                    

ه وتأهبه لمواجهة مصادر الخطر في البيئة، ويشار إلي هذا المستوي من القلق بأنه عالمـة                درجة استعداد 

  ).115 :2001الشاذلي، (إنذار لخطر وشيك الوقوع 
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أو العصبية وهو عبارة عن حاالت بسـيطة مـن          ) Worry( ويطلق عليه أسماء الهم أو الضيق           

 منها أي إنسان في بعض الظروف وهذا النوع البسـيط           وخلالقلق كثيراً ما تظهر في حياتنا اليومية، وال ي        

  والتنفيس االنفعـالي   يقع ضمن الحدود الطبيعية للسواء النفسي، إال انه يتالشى بسرعة عن طريق التفريغ            

  ).97 :1997مياسا، (
 

 ):المتوسط للقلق ( المستوي الثاني  .2

 يفقد السلوك مرونته ويسـتولي      حيث يصبح الفرد في هذا المستوي اقل قدرة علي السيطرة حيث            

 إلي المزيد من بذل الجهد للمحافظـة        ج المواقف المختلفة ويحتا   يالجمود بوجه عام علي استجابات الفرد ف      

  ). 115 :2001الشاذلي، (علي السلوك المناسب في مواقف الحياة االخري المتعددة 
 

ر وخوف من خطر قادم وشيك      ويطلق علي هذا النوع القلق المتوسط الشدة ويظهر علي شكل توت          

 الضيق واالنزعاج والكدر المؤلم وقد يشـكل        نالوقوع ولكنه غير واضح المعالم، لذا ترافقه حالة نفسية م         

القلق دافعاً لنا في سعينا وراء التوافق، وهو ينزع إلي االنطالق في مسالك تفريغ تأتي علي شكل تفريـغ                   

  ).267 :2002، الحسين(انفعالي وبهذا قد يزول القلق 
 

 ):العالي للقلق ( المستوي الثالث  .3

يتأثر التنظيم السلوكي للفرد بصورة سلبية أو يقوم بأساليب سـلوكية غيـر مالئمـة   للمواقـف                      

 الفرد التمييز بين المثيرات الضارة وغير الضارة ويرتبط بعدم القدرة علي التركيـز              عالمختلفة وال يستطي  

  ).115: 2001الشاذلي، (ك العشوائي واالنتباه وسرعة التهيج والسلو
 

 

 ألنه قد وصـل فـي شـدته         يويطلق عليه القلق الشديد ويسمي بالقلق العصابي وسمي بالعصا ب           

 إلي مرحلة العصاب أي المرض النفسي وهو ليس ظاهرة عامة منتشرة بين كل الناس، وإنمـا                 هوخطورت

ارزاً من أعراض حـاالتهم الشـاذة، وهـي         هو حالة خاصة يعانيها المرضي النفسيون، وتشكل عرضاً ب        

  ).98 :1997مياسا، (تستدعي العالج النفسي 
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   :أعراض ومظاهر القلق 

ذكرنا فيما سبق أن نشأة القلق ترتبط بالسن وكذلك الحال بالنسبة ألعراض القلق، فهي تختلف من                 

م والغرباء والحيوانات   مرحلة إلي أخري، ففي مرحلة الطفولة تظهر األعراض علي هيئة خوف من الظال            

واألطفال الكبار، أو الخوف من أن يكون الطفل وحيداًَ بالمنزل، أو يظهر علي هيئة أحالم مزعجة أو فزع                  

أما في مرحلة المراهقة فيأخذ القلق مظهراً أخر، مثل الشعور بعدم االستقرار والحـرج االجتمـاعي                .ليلي

  ).154: 1996عبد اهللا، (  والشكوى من علل بدنية مختلفة

وقد قسم المختصون أعراض القلق إلي نوعين من األعراض وهي أعـراض عضـوية جسـمية                 

 :ء من التفصيلينستعرض هذه األعراض بشوأعراض نفسية انفعالية وسوف 
 

 

 Physical Syndrome): الجسمية ( األعراض العضوية :  أوال

، وبرودة  )كسوء الهضم، واالنتفاخ    (ة   المعد تباامن أمثلة األعراض الجسمية خفقان القلب، واضطر       

، وفقـدان الشـهية،     )كسرعة التنفس، النهجـان     (  التنفس   تاألطراف، وجفاف الحلق والفم، واضطرا با     

 وأالم المفاصل والرعشة،    وغزارة العرق، واضطراب البصر والرؤية، وتساقط الشعر، والتبول الالإرادي        

  ).38: 2000، الراشد( و الزيادة في النوم في بعض األحيان
 

) األرق، النـوم المتقطـع      (  اضطرابات النوم    : مثل  بعض األعراض  األخصائيين ويضيف بعض    

والصداع المتواصل والكوابيس و الضعف ونقص الحيوية والنشاط والمثابرة، وتوتر العضالت والنشـاط             

 ، الحركيـة  مواللـواز ،   األظافر، ورمش العينـين    م العصبية الحركية مثل قض    تالحركي الزائد، والالزما  

  ).108: 1998العناني، (وارتفاع في ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم 
 

 

 Emotional Syndrome): االنفعالية ( األعراض النفسية :  ثانياً

ـ                     ي أما األعراض النفسية فهي عدم القدرة علي التركيز واالنتباه، والتوهم بـالمرض، والتفكيـر ف

  ).39: 2000الراشد، ( لشر، والتشاؤم، واالنشغال بالمستقبل والخوف منهالموت، وتوقع ا
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حيث يثـور   (  الصبر إطالقا    مويضيف البعض علي ذلك سرعة النسيان والسرحان، وشدة الحساسية وعد         

والخوف الشديد واإلحساس الدائم بتوقع الهزيمة والرغبة في الهـرب عنـد مواجهـة أي    ) ألتفه األسباب  

  ).84: 1997الهابط، (واقف موقف من الم
 

 أن هناك بعض األعراض ومنها الشك واالرتباك والتردد في اتخاذ القرارات            حامد زهران ويري     

والهم واالكتئاب العابر، االنشغال بأخطاء الماضي وكوارث المستقبل، وضعف التركيز وشـرود الـذهن،              

 وسوء التوافق االجتماعي، وسوء التوافق      واضطراب قوة المالحظة، وضعف القدرة علي العمل واإلنتاج،       

 الحال إلي السلوك العشوائي غير المضبوط والقلق العام علي الصحة والعمل والمستقبل             لالمهني، وقد يص  

  ).487: 2001زهران، (

أن من األعراض النفسية للقلق، األحالم والكـوابيس، وسـرعة           ) " 578: 1973( ويؤكد راجح     

، وتزاحم األفكار المزعجة، وضعف القدرة علي التركيز، وانشغال الفكر والتـوتر            الهيجان، وشرود الذهن  

 الذهني، وتناول الحبوب المنونة 

ويضيف بعض المهتمين في هذا المجال نـوعيين آخـرين مـن األعـراض وهمـا األعـراض                   

 : كالتالياواألعراض االجتماعية وهم ) ةالنفس جسمي( السيكوسوماتية 
 

  ):ةالنفس جسمي( السيكوسوماتية األعراض : ثالثاً

 نشأتها القلـق النفسـي دوراً هامـاً، أو          ي العضوية التي يسببها أو يلعب ف      األمراضونقصد بذلك      

: األمراض العضوية التي تزيد أعراضها عند التعرض النفعاالت القلق النفسي ومن أهم هذه األعـراض              

 . المفاصلمالتاجية بالقلب، والربو الشعبي، وروماتزارتفاع ضغط الدم، الذبحة الصدرية، جلطة الشرايين 
 

 :األعراض االجتماعية: رابعاً

 ومن األعراض االجتماعية ظهور التردد واالرتباك في اتخاذ القرارات واضطراب العالقة مـع                  

اآلخرين من زمالء وأقارب وزمالء وأصدقاء، وكذلك ثورة الزوج علي زوجته ألقل األسـباب واتهـام                

دي القلق إلي انخفاض األداء لدي الطـالب قبـل االمتحانـات            ؤوجة بأنها تعتدي علي كرامته وكما ي      الز

  ).48 :1997الكعبي، ( وأثنائها
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 :المعرفيةاألعراض : خامساًً

 السليمة،  ت  وتظهر تلك األعراض علي شكل صعوبة في التركيز وتشتت االنتباه، وصعوبة اتخاذ القرارا            

 وظيفة اإلنجاز العملـي أو الدراسـي واالجتمـاعي، وتـداخل            يومنطقيتها والحذر ف  وعدم تسلل األفكار    

  ).293: 2006سمور، ( المعلومات بشكل واضح 
 

ومن خالل استعراض األعراض الجسمية والنفسية للقلق يؤكد علماء النفس أن مظاهر القلق ثالثة              

 :ة فقط وهي كالتاليمرتبطة ببعضها البعض يمكن فصلها عن بعضها من الناحية النظري
 

 . ضربات القلب والتعرق وتوتر العضالتسرعة المظهر الجسدي للقلق ك:المظهر األول .1

 .المظهر الذهني واالنفعالي كالخوف من فقدان السيطرة علي النفس أو الموت: المظهر الثاني .2

أو تجنب  هو المظهر السلوكي الذي يتجلى في مواقف الخوف كالهرب بسبب الخوف            : المظهر الثالث  .3

 .موقف محرج

 مع بعضها في الوقت نفسه وبالشدة نفسها وبعـض النـاس ال يـدركون إال                وهذه المظاهر ال تظهر دائماً    

هـم فـي نشـوء      مالمظهر الجسدي، والبعض األخر الذهني أو السلوكي غير أن للمظاهر الثالثـة دور              

  ).230: 2002رضوان، (  يفس الن الذي يقوم عليه كل نظريات القلقاألساسواستمرار القلق وتشكل 

 :العوامل واألسباب المؤدية إلي القلق النفسي 

 للقلق في عصرنا الحالي يشكل ظاهرة ملموسة في كل المجتمعات، حيـث             أصبح االنتشار الواسع  

 .أن القلق يصيب الناس في مختلف األعمار والمستويات

يالد الخطر األول الذي يتعرض له      فقد رأي فرويد في عملية الم     " ولقد صنفت عوامل كثيرة للقلق      

 الخبرة المؤلمة األولي التي ينشأ عنها القلـق، كمـا يعتقـد فرويـد أن مصـدر القلـق                    ةالفرد، هو بمثاب  

واالضطراب واأللم يستقر داخل الفرد وال يستمر في أنواع العالقات االجتماعيـة التـي يحياهـا الفـرد                         

  )31: 1989فرويد، ( 

أن أساس القلق هو إدراك الفرد بأن حياته محـدودة والبـد أن              " Bodeleskyويري بودلسكي   

  ).25: 2001عثمان، " ( تنتهي بالموت مما يهدد خططه المستقبلية
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أن القلق النفسي يرجع منشأه إلي الطفولة األولي، حيث يري أن الفرد يشـعر بالقصـور                " أما ألدر فيري    

ر عضوياً وقد يكون عجزاً عن أداء العمل المنوط به، وكـل            الذي ينتج عن عدم األمن، وقد يكون القصو       

 ذلك يرجع إلي نوعية التربية التي يتلقاها الطفل في أسرته أيام طفولته لها اكبر األثر في نشأة القلق النفسي                  

   ).62 :1997الكعبي، (
 

ور بالعزلة الشعور بالعجز، الشعور بالعداوة، الشع    " وترجع كارن هورني القلق لثالثة عناصر هي        

 :وتنشأ هذه العوامل عن األسباب التالية" 

انعدام الدفء العاطفي في األسرة، وشعور الطفل بأنه شخص منبوذ محروم مـن الحـب والعطـف                  .1

 .والحنان، وانه مخلوق ضعيف وسط عالم عدواني، وهو أهم مصدر من مصادر القلق

لقلق لديه، مثل السيطرة المباشرة وغيـر       بعض أنواع المعاملة التي يتلقاها الطفل وتؤدي إلي نشور ا          .2

 . المباشرة، وإخالف الوعود، وعدم وجود عالقة بين اإلخوة،  وهذه العوامل توقظ القلق

البيئة وما تحتويه من تعقيدات، ومتناقضات وما تشتمل عليه من أنواع الحرمان واإلحبـاط، وهـذا                 .3

  ).206:  1997فهمي، (  القوي يعطي الطفل نظرة بأنه ال حول وال قوة له في هذا العالم
 

 

أن هناك دراسات تشير إلي أهمية العوامل البيولوجيـة وتشـوه            ) 210: 1988( ويذكر الوقفي   

التفكير والتعلم كعوامل مشاركة في موضوع القلق، ويقول القائلين باألسباب البيولوجية يرون أن التكـوين           

فيهم االستعداد الضطراب القلق، ومن هذا المنطلق       البيولوجي الموروث لبعض األشخاص يهيئهم أو يخلق        

يستنتج القائلون بهذا أن القلق يتطور نتيجة استعداد فسيولوجي كامن للتصرف بقلق في عدد كبيـر مـن                  

المواقف، ويكون هذا االستعداد ناتجاً جزئياً عن وراثة جملة عصبية ذاتيـة شـديدة الحساسـية للضـغط                  

 .والتوتر

لق ينشأ من العمليات االنفعالية المؤلمة المتداخلة، التي يحدثها الصـراع           ويشير عوض إلي أن الق    

واإلحباط، وقد يظهر الميل للقلق في فترات التوتر النفسي، مثالً في فترة االمتحان، عند التقـدم لوظيفـة،                  

  ).268: 1980عوض، ( وعند اتخاذ قرار هام 
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 هاماً في عملية القلق، فالقلق يثـار عنـدما          في حين يري كفافي أن العوامل المعرفية تلعب دوراً        

يدرك الفرد موضوعاً ما باعتباره مثيراً للخطر، فاإلدراك هنا عملية وسيطة بين المثير والقلـق، وإدراك                

التوتر أو الضغط وهذا اإلدراك يجعل الفرد فـي حالـة تـوتر أو تحـت ظـروف        " الخطر هو ما يمثل     

  ).325: 1987كفافي، ( القلق ضاغطة، وهي الحالة التي تولد انفعال 
 

 أن دراسات كثيرة أكدت أن المراهق الـذي ينشـأ فـي    Steinberg, 1989 ويشير ستن برج 

 أكثر كفاية من الناحية االجتماعية والنفسية، وأكثر تحمـالً للمسـئولية وتأكيـداً              ناألسرة الديمقراطية يكو  

سلطة أو مهملـة أو مدللـة وغيـر مباليـة، وأن            للذات، وأعلي تكيفاً من أقرانه الذين ينشأون في أسر مت         

المراهق الذي ينشأ في أسرة متسلطة يكون إتكالياً وأكثر سلبية وأقل إنتاجاً من الناحية االجتماعية، وأقـل                 

تأكيداً لذاته، وأما المراهق الذي ينشأ في أسرة تعتمد التدليل فإنه يكون أقل نضجاً وال يشـعر بالمسـئولية                   

قرانه، وأقل قدرة علي العمل القيادي، وأما المراهق الذي ينشأ في أسرة مهملـة فيكـون                وأكثر مسئولية أل  

  ).32: 1991الفيومي، (متهوراً وعنيفاً ولديه االستعداد القوي للجنوح وتعاطي المخدرات والكحول 
 

 :األسباب والعوامل المؤدية للقلق في ثالثة عوامل رئيسية ومن خالل ما تقدم فيخلص الباحث 

 :وهي تنقسم إلي قسمين هما: العوامل الذاتية:  أوالً

 العامل الوراثي:       العامل األول

 .أظهرت الدراسات إلي أن احتمال تدخل العامل الوراثي في تزويد الفرد باستعداد عام للقلق 

 : وهو ينقسم إلي ثالثة أقسام هي: العامل النفسي: العامل الثاني

 ءته سوا ا والتي يخضع لها اإلنسان في كل لحظة في حي         د وال تع  يتي ال تحص  المواقف والمتغيرات ال  . 1 

ـ  ) شعور الفرد بالعطش والجوع والتعب والراحـة واأللـم    ( الداخلية مثل              مثـل ةوالمتغيـرات الخارجي

 ).واألمطار والرياح والكوارث  درجة الحرارة أو الرطوبة( 

تهديد الداخلي أو الخارجي والشعور بالـذنب والخـوف مـن            الضعف النفسي العام وهو الشعور بال      . 2 

 .العقاب والشعور بالعجز والنقص واألزمات و المخاسر الفادحة

 والحرمان وعدم األمان    ف الضغوط الحضارية والثقافية ومطالب المدن المتغيرة والبيئة القلقة والخو         . 3 

 )55 :1997الكعبي، (  واضطراب الجو األسري
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 :امل البيئيةالعو: ثانياً

 األبوين من جاني وبين األبناء من جانب أخر و          نونقصد بها البيئة االجتماعية وتشمل العالقات بي          

شبع الحاجات والقيم االجتماعية والعـادات والتقاليـد واألعـراف          أأسلوب المعاملة والضبط االجتماعي و    

  ).75: 2001أبو الخير، (  السائدة
 

  ما يلي الكثير من األسباب المؤدية للقلق النفسي منهوباإلضافة إلي أن هناك ا

مشكالت الطفولة في المراهقة ومشكالت الحاضر التي تنشط ذكريات الصراع في الماضي واألساليب              .1

  والتدليل والتراخي في التربيـة      والحماية الزائدة   الزائد  القسوة والتسلط  لالخاطئة في التنشئة االجتماعية مث    

  ).115: 1998العناني، (

واإلرهـاق الجسـمي والتعـب    ) اقتصادياً أو عاطفياً أو تربوياً (  والخبرات الحادة ثالتعرض للحواد  .2

 .والمرض وظروف الحرب

  ).487: 2001زهران، (عدم التطابق بين الذات الواقعية والذات المثالية وعدم تحقيق الذات  .3
 

اك بعض األسباب وسوف يذكرها الباحث      ويري بعض المهتمين بمجال مرحلة الطفولة و المراهقة أن هن         

 :ومنهافقط دون الخوض في التفاصيل 

 .انعدام الشعور الداخلي باألمن عند الطفل.1

 .تقليد اآلباء القلقين و عدم الثبات في معاملة الطفل. 2

 .توقع الكمال والمثالية في إنجازات الطفل. 3

 .اإلهمال في حالة عدم وجود حدود واضحة ومحددة. 4

 .النقد الموجه من الوالدين واألقران للطفل. 5

 .الثقة الزائدة التي يعطيها الكبار للصغار. 6

  .الذنب يشعر األطفال بالقلق عندما يعتقدون بأنهم قد ارتكبوا خطأ. 7

 .)85: 1999العزة، ( اإلحباط المتزايد وهذا يسبب القلق والخوف . 8
 

 والعوامـل التـي تقـف وراءه يتضـح أن            عرضه من أسباب القلق    قويتضح من خالل ما سب     

األسباب متعددة والعوامل كثيرة، فنجد أن الفرد ينتابه القلق بتأثير من العوامل الوراثية، وربما كذلك بتأثير                
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من المواقف الضاغطة في مراحل الطفولة المختلفة والعالقات االجتماعية سواء في المحـيط األسـري أو    

لك يتأثر الفرد ويرتفع قلقه من خالل مفهومه عن ذاته ونظرة اآلخرين له،          المدرسي أو المجتمع عامة، وكذ    

 ذلك له أثر واضح علي سلوك الفرد ويؤثر في استجابته           لويتأثر كذلك بالوضع االقتصادي الذي يعيشه، ك      

 .للقلق
 

 :و يلخص الباحث العوامل واألسباب التي تقف وراء القلق وهي كما يلي

 .اً من داخل الفرد، أي من ذاته ومكونات شخصيتهالقلق ربما يكون نابع. 1

القلق ينتج نتيجة اكتسابه من خالل المراحل العمرية المختلفة وذلك بتأثير من األسرة أو األصـدقاء أو                 . 2

 .من المدرسة ومن البيئة المحيطة به

 .القلق ينشأ نتيجة سوء األوضاع االقتصادية لدي الفرد أو األسرة التي يعيش فيها. 3

 .القلق ربما ينشأ لدي الفرد نتيجة تطلعاته المستقبلية.4

 .ربما ينشأ القلق من العوامل الوراثية التي ولد الفرد مزوداً بها. 5
 

 : القلقاآلثار اإليجابية والسلبية 

هامة إذ أنه يكون بمثابة إنذار بحالة خطر مقبلة حتي يستطيع األنـا أن يتسـع                يؤدي القلق وظيفة    

خطر المتوقع، والشك أن إدراك الفرد للخطر قبل أن يباغته فعالً أمر مفيد لحفظ الحيـاة،                لمجابهة هذا ال  

وهو يدل علي تقدم هام في قدرة الفرد علي حفظ ذاته، وعليه فإن القلق الذي كان في األصل ردة فعـل                     

فرد حينمـا   لحالة خطر حقيقي، قد أصبح فيما بعد إشارة بأن الخطر سيقع، وشعور القلق الذي يحس به ال                

فرويد، (  عن تكرار لشعور القلق الذي أحس به الفرد في موقف الخطر األصلي              ةيتوقع الخطر هو عبار   

1989 :30.(  
 

اختلف الباحثون في نظرتهم لآلثار المترتبة على القلق ففي حين ركز كثير منهم على الجوانب السلبية                وقد  

 فهو يعمل بمثابة إنذار مبكر مـن الناحيـة          ارا ايجابية آثالمترتبة على القلق يرى البعض اآلخر أن للقلق         

وقد أوضح بعض المختصين في هـذا المجـال أن     . ويعمل على مساعدة الفرد على التكيف أيضا       ،النفسية

 فـي    تكمن في التوهم فالذي يدمن القلق والتردد مريض بمرض مزمن ويجعله مشغوالً            آثار القلق السلبية  

خل نفسه بدال من مواجهته العالم ومحاولة التكيـف معـه باألخـذ والـرد،               جميع األحوال بالنظر إلى دا    
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 ويؤدي إلى زيـادة فـي       والوظائف الجسمية حيث يزداد نشاط الجهاز العصبي وخاصة إذا استمر طويالً          

التوتر العقلي وإحساس بالتوتر وعدم االستقرار وزيادة في الحركة واضطراب في النوم وفـي وظـائف                

ر الهضم أو من ارتفاع في ضغط       س فقد يشكو الشخص القلق من أعراض ع       ،وما إلى ذلك  الجهاز التناسلي   

الدم، وغالبا ما يشعر المريض بعدم االستقرار وبإحساس التوتر قد يصل إلى درجة الرعب دون أن نجـد                  

ن  وعدم رغبته في عمله أو هوايته السابقة وصعوبة التركيز باإلضافة إلى أمراض أخرى ترته              ،لذلك سبباً 

وهو عبارة عن العجز عن تغييـر االسـتجابة أو          . بالجهاز المتوتر واالستهتار في الحياة والجمود الذهني      

 . )73 – 72: 1991الفيومي، ( عدم القدرة تغير الترتيب الذهني 
 

 : للقلقاآلثار االيجابية

فيـدة فـي    ؤدي وظـائف م   حيث أن القلق ي    أن للقلق آثاراً ايجابية      1979 سولين. م. ريتشاردأكد  

ير خطر أو تهديد، ينشط الكائن الحي ويكون بمثابة جهاز إنذار مبكر مـن              ذوصفه ن بالظروف السوية فهو    

الناحية النفسية فإذا صدر اإلنذار عن الجهاز ساعد ذلك عملية التكيف مع البيئة إذ يصبح الفرد عندئذ أكثر                  

يسير التعلم واألداء ذلك أن المـرء يـتعلم         إدراكا للمالبسات والظروف من حوله فالقلق له أثر فعال في ت          

  ).253: 2004محمد، (  بسرعة كل نشاط يفيد في خفض القلق
 

إلي أن القلق ييسر تعلم المادة األساسـية ذات          ) 1956( وسورين   ) 1957( ولقد أشار ساراسون  

المعقـدة التـي    إلي أن القلق يساعد علي تعلم األعمال االدراكية          ) 1960( المعني، وكما توصل رويش     

  ).236: 1992الطحان، ( تتطلب االنتباه اإلرادي الحذر 
 

 إلـي المثـابرة واالجتهـاد،       اإلنسـان  هو ما دفع     ع أن القلق الناف    )494: 2001(ويري زهران   

والشعور بالمسئولية، حيث أن القلق منبه لحدوث التغيرات غير المالئمة في محيط اإلنسان الـذي يعـيش                 

 .ر هو ما تجاوز الحد واستمرفيه، والقلق الضا
 

والبد أن نذكر شيئاً من القلق قد يساور كل إنسان يقدم علي عمل مهم، أو تجربة جديدة، أو بحث                     

جديد، أو اختراع،  حيث أن القلق البسيط يستنفذ طاقات اإلنسان الذهنية، والبدنية للسعي من أجل الكمال،                 

ق محركاً لطاقات حضارية هائلة، ويطلق علي هذا النوع مـن           أو إلنجاز ما يجب إنجازه، لذلك يعتبر القل       
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إلي التقدم أو القلق االيجابي، إال أنه عندما يتجاوز الحد المعقول يصبح مصدر ألـم               ) القلق الدافع   ( القلق  

  ).122: 1998 العناني، (وإرهاق لصاحبه 
 

 

 : اآلثار السلبية للقلق

ع مفيد إذا تم ضبطه وتوجيهه ولكنه ضار إلى حد بعيد           إشعاأن القلق أشبه ب    1979 ريتشارد يري  

إذا ترك من غير تقيد وأن الفرد الذي يخبر التوترات الغامضة التي يتميز بها القلـق العصـابي يكـون                    

  ).253: 2004محمد، ( معرضا كذلك ألن يخبر القلق في مواقف متعددة تثير القلق لديه 
 

ة بين القلق واألداء تكون عكسية أي إذا زاد القلق عـن حـد               أن العالق  نيري بعض األخصائيي  في حين    

 الفرد قل أداء الفرد والعكس صحيح، ومن هنا يتضح أن للقلق أثار ايجابية وأثار               ةمعين من مستوي دافعي   

 شخصيته نحو كثير مـن      ر له انه يدفع الفرد للنمو الشخصي واالجتماعي وتطو        اآلثار االيجابية سلبية فمن   

  ).22: 1994الشربيني،  ( ابية وذلك إذا كان بدرجة متوسطة وهو عندئذ يعتبر قلقاً محموداًالغايات االيج
 

تتمثل في ارتفاع درجة القلق عن الحد الالزم         للقلق    اآلثار السلبية  أن )393:1994( يري الطيب   

وحينئـذ يشـعر     فعال،   لتعوق الفرد عن التفاعل السليم وعن أداء وظائفه االجتماعية والعقلية بشك          والتي  

بالتوتر والقلق وبناء علي ذلك يمكن وصف قلق االمتحان بأنه نموذج لالنفعال غير المالئم الـذي يعطـل                  

إمكانيات اإلنسان عن النمو ويصيبه بالتوتر والقلق وعدم االستقرار بشكل ال يترك لـه طاقـة لمواجهـة                  

  ).393: 1994الطيب، (  حلهايالمواقف الصعبة أو التفكير ف
 

ير عكاشة إلي أن القلق في بعض األحيان يقوم بوظيفة حسنة حيث يكـون عرضـاً طبيعيـاً                  ويش

كالقلق الذي يعانيه الطالب قبل االمتحان، ولكنه ذو اثر سلبي إذا كان شديداً ومؤثراً علي نشاط الفرد، وال                  

  ).166: 1980عكاشة، (  له سبب عند ذلك فيعر
 

الذي يعيق الفرد عن تحقيق احتياجاته األساسية، ويقود إلي         ويعتبر الطيب أن القلق االنحرافي هو       

تبديد الوقت والنشاط اإلنساني في سلوك غالباً ما يكون ضد مصلحة الفرد، أو علي األقل فهو نشاط غيـر                   

 الذي يجعل الفرد يهتم بأمور حياتـه واآلخـرين،   كمجٍد وغير منطقي، أما القلق العادي فهو بمثابة المحر       

  ).229: 1994الطيب، ( علي رسم خططه المستقبلية ويشجع الفرد 
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 : النفسي له أثار سلبية علي أداء الفرد كالتاليبويري الطحان أن القلق كمصدر أساسي لالضطرا

القلق المرتفع يخفض مستوي أداء الفرد في اختبارات الذكاء التي لها زمن محدد، ولكنه يساعد علي                 .1

 . ليس لها وقت محددتحسين األداء بالنسبة لألعمال التي

القلق المرتفع يعطل األداء عند ذوي الذكاء المنخفض وعلي األخص في األعمال التي تتطلب تكوين                .2

 .المفاهيم

 المتشابهة في البيئة، ويؤدي إلي خفـض عـدد          األشياءالقلق المرتفع يخفض القدرة علي التمييز بين         .3

 .االستجابات وتكرارها

ـ            ارتفاع القلق يعطل االتصال الف     .4  نعال، كما يحدث في االمتحانات الشفوية، وما يبدو علي الفـرد م

 .التلعثم و التأتأة واحتباس الكالم

 . إن القلق الشديد يكون عقبة في تعلم األعمال المعقدة، حيث تظهر استجابات غير صحيحة في البداية .5

لقدرة علي حل المشكالت    إن القلق المفرط يستثير السلوك البدائي لدرجة أن الفرد يفقد بصورة مؤقتة ا             .6

 ).235: 1992الطحان، (  منطقية ةبصور
 

 

أن القلق سالح ذو حدين يعمل في االتجاه االيجابي واالتجاه السلبي أما االتجـاه              ويتضح مما سبق    

 فهو بمثابة إنذار مبكر ألي خطر خارجي قد يتعرض له الفرد فهـو               وهو القلق الصحي الطبيعي    االيجابي

، ويؤدي إلي وظيفة هامة للفرد ويجعلـه فـي          ر ويحقق له التكييف والتأقلم مع الحياة      يحميه من هذا الخط   

المسار الصحيح، ويحفزه ويعطيه إشارة بان يتفادى الوقوع في الخطر، ويدفعه إلي السلوك السوي، وهذا               

ضـي   وهو القلـق المر أما الجانب السلبي للقلقالقلق يزول بزوال الخطر ألنه معروف المصدر والسبب،   

 في جميع   فهو يقود الفرد إلى الجمود الفكري أو االنتحار في النهاية ألنه يجعل الفرد مشغوالً             غير الصحي   

 إلي االضطراب في سلوك الفرد و يعيق أدائه ونشاطه العادي ألنه قلق مجهول المصدر               ي، ويؤد األحوال

مما يضر بالفرد ويشعر بالرعب      وربما يؤدي إلى زيادة التوتر من الناحية العصبية          وغير معروف السبب  

، وهذا القلق يستمر لدي الفرد في حالة وجود خطـر حقيقـي         من أي شيء هذا فضالً عن أعراضه السيئة       

 .وفي حالة زوال الخطر الحقيقي عن الفرد
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 : القلق في ضوء نظريات علم النفس

جـاء هـذا التضـارب       تفسير القلق لدي اإلنسان، وقـد        يلقد تضاربت وجهات النظر المختلفة ف      

 من ثراء المفهوم نفسه وتعقيده في نفس الوقت، لدرجة أن العديد من علماء الـنفس اعتبـروه                  واالختالف

 .المحرك األساسي لكل سلوك سوي أو مرضي ينتج عن اإلنسان والحيوان علي حد سواء

لتكيف وحفظ الـذات    من الجدير بالذكر هنا أن استعدادنا للقلق ليس دليل الشذوذ، بل هو وسيلتنا ل             و 

من الخطر، أما الشذوذ فيكون في الشدة والتطرف، وفي تأثير القلق علي سلوكنا تأثيرا يجعله مضـطرباً                 

 ).110: 1998العناني، ( وغير مناسب 

 وجهات النظر حول مفهوم القلق، سيعرض الباحث أهم النظريات التي حاولـت  يومن منطلق االختالف ف  

  .نظرية التحليلية مروراً بنظريات التعلم وعبر النظرية اإلنسانية الوجوديةتفسيره، وذلك بدءاً من ال
 

 : نظرية التحليل النفسي: أوال

التحليل النفسي صدمة الميالد هي المصدر األول لمشاعر القلق لدي اإلنسان، فالوليد            عتبر أنصار   ا 

ارجية، بكل ما تحمله من مثيرات غـامرة        عندما ينتقل من بيئة الرحم المشبعة الهادئة اآلمنة إلي البيئة الخ          

تختلف كل االختالفات عن البيئة المطمئنة التي اعتادها، فإنه يشعر بعجزه عن مواجهة هذا العالم فيغمـره               

ألول مرة شعور بالقلق الهائل الذي يصبح النموذج األول، ويعتبرون أن المكون الرئيسي للقلق هذه هـو                 

 . )155: 1996، عبد اهللا( مزيج من الخوف والقلق 
 

 :وفيما يلي عرض موجز ألراء رواد المدرسة التحليلية لتفسير القلق

 Freud:  رأي فرويد 

كان فرويد من أكثر علماء النفس استخداماً لمصطلح القلق وينظر فرويد إلي القلق باعتباره إشارة                

 القلق عندما يشـعر بهـا       فمشاعر. إنذار بخطر قادم يمكن أن يهدد الشخصية أو يكدر صفوها علي القلق           

) علـى األنـا األ  (بالتعاون مع   ) األنا  ( واألفكار غير المقبولة والتي عملت      ) الهو  ( الفرد تعني أن دوافع     

علي كبتها تظهر وتقترب من الشعور وتقوم مشاعر القلق بدور اإلنذار لتحشد مزيداً من القوي الدفاعيـة                 

عور، بل أنها تدفعها إلي الالشعور بعيـدا عـن منطقـة            لتحول دون وصول األفكار والمكبوتات إلي الش      

   ).236: 1999كفافي، ( الشعور والوعي
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قـوة الغرائـز،     ( ويري فرويد أن القلق النفسي ينشأ نتيجة للتعارض والصراع بين مطالب الهو           

عجز يرجـع   وعجز األنا عن التفريق بينهما وسبب هذا ال       ) قوة المعايير األخالقية     ( علىاألومطالب األنا   

  ).151: 1996، عبد اهللا(إلي الخبرات في الطفولة 
 

ويعتبر فرويد أن صدمة الميالد هي المصدر الذي يبعث القلق في نفس الفرد وأنها تشتمل علـي                 

ـ               رسلسلة من المشاع    ن المؤلمة التي نتجت عن تغيير بيئة الطفل بسبب ميالده وهي الصدمة التي نتجت ع

 يتولد عنها من مشاعر مؤلمـة األسـاس األول       اقالله عنها، وهذه الصدمة وم    انفصال الطفل عن أمه واست    

  ).187: 1997فهمي، ( الذي يمهد لظهور القلق في المستقبل 
 

نه إذا لم تقم األنا بعمل نشاط معين يساعدها فـي الـدفاع عـن            أويضيف فرويد في تفسيره للقلق      

مكبوتة في الالشعور، وإما أن يستفحل القلق حتى تقع          والرغبات ال  تا وهي المكبوتا  هنفسها وإبعاد ما يهدد   

 ).110: 1998العناني، (األنا فريسة المرض النفسي 
 

وبعد فترة من الزمن عدل فرويد نظريته في مفهوم القلق، فهو لم يعد يؤكد علـي أن الخبـرات                   

ب ذلك وجود مواقـف     المؤلمة التي تنتج عن صدمة الميالد هي العامل األساسي في القلق، وإنما قرر بجان             

خطرة تهدد الفرد في مراحل نموه المختلفة، وأن كل مرحلة من مراحل النمو توجد مثل هـذه المواقـف،                   

 القلق الخوف   رففي مرحلة الطفولة المبكرة يثير القلق فقدان األم أو فقدان حبها، وفي المرحلة القضيبية يثي              

ان القلق يثار بتهديد األنا األعلى أي تهديد الضـمير          الناشئ عن التهديد بالخصاء، أما في مرحلة الكمون ف        

كالشعور بالذنب بسبب عملية التطبيع االجتماعي، ويسمي فرويد هذا القلق بـالقلق االجتمـاعي أو القلـق       

  ).24: 1978مرسي، (  له ع عدم موافقة المجتمع أو خوف الفرد من نبذ المجتمنالخلقي، وهو خوف م
 
 

 Alfred Adler:  رأي أدلر 

ن يشعر الفرد بالقصور الذي ينـتج       أيري أدلر أن القلق النفسي ترجع نشأته إلي طفولة اإلنسان ك           

في بادئ األمر بأنـه قصـور       حدد أدلر مفهوم القصور بالقصور العضوي       قد   و ،عنه عدم الشعور باألمن   

 فشـعور    ، المعنوي واالجتماعي   بمعناه شمل القصور  هذا القصور حتي     معضوي ثم ذهب بعد ذلك وعم     
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المقصود بالقصور العضوي هو    الفرد بالقصور في نظر نفسه يزيد من شعوره بعدم األمن ويري أدلر أن              

حد أعضاء الجسم إما نتيجة لعدم استكمال نموه أو توقفه أو نقـص كفايتـه التشـريحية أو                  أالقصور في   

 النفسي وهذا يؤثر دائما علي نه هناك عالقة بين القصور العضوي والنمو     أ ولقد استدل أدلر علي      ،الوظيفية

ـ    ي المواقف المختلفة، ومن ثم ينشأ القلق النفسي وكذلك نوع التربية الت           ي ف حياته النفسية   ي يتلقاها الفرد ف

  )205: 1997فهمي، (  لها اثر كبير في نشأة القلق النفسي عند الفرد هأسرته أثناء طفولت
 

 بأنه ناقص في نظر نفسه فيزيد من شعوره بعدم األمن،            نتيجة لشعور الشخص   أو يعتقد أدلر أن القلق ينش     

 ).151: 1996عبدا هللا، (ومن ثم ينشأ لديه القلق 
 

 Karen Horney: رأي كارن هورني 

بأنه مستنتج اجتماعي يسببه تعرض الطفل منذ صغره خالل كفـاح النشـأة              القلق   تعرف هورني  

عدائي، وترى هورني أن القلق األساسي منشأ من        االجتماعية لخبرات من مشاعر العزلة والعجز في عالم         

الصداع الذي ينتج نتيجة اعتماد الطفل على والديه وبين رغبته في التحرر منهما، كما ترى أن الشـخص                  

السوي هو الذي يتالءم ويتكيف مع معايير وتقاليد المجتمع وهي تأكـد فـي ذلـك علـى دور العوامـل                     

  ).235، 2002رضوان، (   قيم وسلوك الفرداالجتماعية الهام بما فها من أثر على
 

مع فرويد في أن القلق يؤدي إلي الكبت، إال أنها اختلفت معـه فـي                Horneyوقد اتفقت هورني   

نوعية الرغبات المكبوتة، وذهبت إلي أنها رغبات عدائية تجاه الوالدين، يكبتها الطفل نتيجة لخوفه من أن                

نه، خصوصاً إذا أظهر هذه المشاعر، كذلك اختلفت معه فـي سـبب             يفقد حبهما، أو لخوفه من انتقامهما م      

ـ          نفسـه  نشعور الفرد أو الطفل بالعجز، وأشارت إلي أن كبت الطفل للعداوة يفقده القدرة علي الـدفاع ع

 مواقف كان يجب عليه الدفاع عن نفسه، فيشعر بالعجز، بينما يري فرويـد    يويدفعه للخضوع، والطاعة ف   

  ).25: 1978موسي، ( عور األنا بالضعف أمام رغبات الهو ومطالب األنا العليا أن سبب العجز هو ش
 

 : ثالثة عناصر وهينشوء القلق إليوترجع هورني 

 الشعور بالعجز .1

 .ةالشعور بالعداو .2

  ).112 :1998العناني، ( الشعور بالعزلة  .3
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 وشعوره بأنه مخلـوق     نا بعجزه وضعفه وحرمانه من العطف والحن      د وتري أن القلق ينبع من شعور الفر      

ضعيف وسط عالم عدواني هو أهم مصدر من مصادر القلق وهو شعور ينمو تدريجياً من عناصر تربية                 

 وعدم العدالة والمساواة والجو العائلي العـدائي كلهـا          ، المباشرة وغير المباشرة   ةاألسرة الخاطئة فالسيطر  

ـ        عوامل توقظ مشاعر القلق في النفس ويغذيه التناقضات ال          ةتي تنطوي عليها الحيـاة االجتماعيـة والبيئ

  ).205: 1997 فهمي،  (الطبيعية بما تحتويه من أنواع الحرمان واإلحباط
 

 : تفسير يونج للقلق 

يعتبر القلق رد فعل يقوم به الفرد حينما تغزو عقله قوى وخياالت غير معقولـة صـادرة عـن                     

شعور الجمعي غير المعقولة التي ال زالت باقية فيـه          الالشعور، فالقلق هو خوف من سيطرة محتويات الال       

من حياة اإلنسان البدائية كما يعتقد أن اإلنسان يهتم عادة بتنظيم حياته على أسـس معقولـة منظمـة وأن                    

ظهور المادة غير المعقولة من الالشعور الجمعي يعتبر تهديدا لوجوده، ويؤكد يونج على أهمية التفاعـل                

  ).80: 1997الكعبي، (  ثر من تأكيده على نمو الغرائز الجنسية كما فعل فرويدبين الطفل ووالديه أك
 

 Erich Fromm: تفسير القلق عند اريك فروم 

يؤكد اريك فروم على العالقات االجتماعية وأثرها على حياة الطفل فهو يرى أن الطفـل يقضـي                  

درك أن ذاته وحدة منفصلة وبهذا يـزداد        فترة طويلة من الزمن معتمداً على والديه ولكن باستمرار نموه ي          

تحرره من القيود التي تربطه بوالديه ويسمي فروم هذه العملية التفرد، والطفل في عملية التفـرد ينتابـه                  

 وذلك ألن اتجاهه لالستقالل يهدد شعوره باألمن الذي نتيجة لـه االعتمـاد علـى                رإحساس بالقلق والتوت  

المجتمع المملوء بالمخاطر والصعوبات بمفرده دون تـدخل اآلخـرين،          الوالدين كما يتطلب منه أن يواجه       

 . )24: 1998، لشربينيا( فيشعر حينذاك بالعجز والقلق
 

 والقدرات ما يتعارض مع رغبات المحيطين بـه         ت الطفل قد يكون لديه من اإلمكانيا      نويشير فروم إلى أ   

وهذا يضطره إلى كبت الرغبات واإلمكانيـات       مثل الوالدين الذين يقابلون قدرات الطفل بعدم االستحسان         

شعر بالقلق لخوفه من أن      وكلما حاولت هذه الرغبات الظهور في الشعور       التي ال تلقي االستحسان منهما،    

يفقد حب والديه وعدم تقبلهما، وهكذا يرى فروم أن القلق ينشأ عن الصراع بين الحاجـة للتقـرب مـن                    
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 ويعتقد أن التوتر والقلق حينما يكونان موجودين لـدى األم تـنعكس             الوالدين وبين الحاجة إلى االستقالل    

 . )84: 1997الكعبي، ( آثارها في الوليد ألنه يستمد القلق من خالل االرتباط العاطفي بينه وبين األم 
 

ويري الباحث أن هذه النظرية التي يتزعمها فرويد، والذي أرجع فيها القلق إلي ماضـي الطفـل                 

 القديمة التي تعرض لها مثل صدمة الميالد، والقلق بسب كبت الرغبات الجنسية وأثرهـا               وخبراته األولي 

 نجد أتباع فرويد مثـل  افي زيادة مشاعر القلق لدي األفراد ناقصة ومشوشة ويعتريها بعض األخطاء، بينم  

، وهو بـذلك    أدلر وهورني وسوليفان ربطوا بين الواقع الحالي الذي يتأثر به الطفل ويحدد سلوكه الحالي             

 للفرد، واعتبروا أن خبـرات      لخالفوا فرويد حين قال أن الماضي وحده هو الذي يحرك الحاضر والمستقب           

، لالحاضر الناشئ عن الواقع الخارجي، والخبرات الحاضرة هي التي تشكل نمط تطلعات الفرد للمسـتقب              

رهينة للقلق طوال حياته، وأكدوا علي      وهم أيضاً خالفوا الفرويدية القديمة التي اعتبرت أن اإلنسان سيبقي           

أن القلق يمكن التخلص منه إذا أعاد اإلنسان صياغة حياته، وعالقاته االجتماعية، ونمي قدراته وإمكانياته               

 .الذاتية، حتي يتمكن من التخلص من القلق والعيش بأمان وصحة نفسية عالية
 

 Behaviouristic School :نظرية المدرسة السلوكية: ثانياً

 إلي القلق علي أنه سلوك متعلم من البيئة التي يعيش وسطها الفرد، وهـذه                تنظر المدرسة السلوكية        

 بالدوافع الالشعورية،  فـالقلق      نوجهة نظر متباينة ومخالفة لنظرية التحليلي النفسي، فالسلوكيون ال يؤمنو         

 ظروف معينة، ثم تعمم االستجابة بعـد        هو استجابة مكتسبة قد تنتج عن القلق العادي تحت        عند السلوكيين   

 استجابة خوف تستثار بمثيرات ليس من شانها أن تثير هذه االسـتجابة بمعنـي أن                وذلك، وبمعني أخر ه   

القلق هو استجابة خوف اشتراطية متعلمة، والفرد غير واع بالمثير الطبيعي األصلي لها، وبناء علي ذلك                

لخوف المرضي يمكن محوه ألنه مكتسب ويكون ذلك عن طريـق            أن القلق وا   يفان النظرية السلوكية تر   

  ).80: 2004 العزة،(  الكالسيكيطاالشترا
 

 : أن القلق ينتج عن طريقنوويري السلوكي      

 فتعرض الفرد لمواقف وظروف معينة مثل تعرض الفرد لمواقف ليس فيها إشباع مثل التعرض لموق               .1

 أهمهـا عـدم االرتيـاح       ن انفعالية وم  ترتب عليها اضطرا با   خوف أو تهديد مع عدم التكيف الناجح فيت       

 .االنفعالي والشعور بالتوتر
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    .الضعف العام في الجهاز العصبي، والخطأ في التركيب العضوي من اختالل األوعية الدموية .2

 شعور األطفال بالخطر عندما يتعرضـون للمواقـف   ةإسراف الوالدين في حماية الطفل، فتكون النتيج  .3

  ).70: 2001 العيسوي،  (جية البعيدة عن مجال األسرةالخار
 

 :   وفيما يلي عرض موجز ألراء المدرسة السلوكية في تفسير القلق

 في القلق علي مفهوم عملية التعلم واالكتساب فالقلق Dolard & Miller  قامت نظرية دوالرد وميللر  

 عليها، وهما يعتبران الخوف دافعاً مكتسـباً أي         عندها سلوك مكتسب من واقع عالقته بعملية التعلم وأثره        

ـ                 ، وقـد   يدافع ثانوي مشتق من األلم، فاإلنسان يتعلم مخاوفه وقلقه عن طريق االرتباط بين المثيـرات ف

 وميللر نظريتهما الشخصية والعالج النفسي ولكنهما استخدما مفاهيم خاصة بهما فقد استفادا             ددوالر عرض

لى الدور الذي يقوم به خفض الدافع في عملية التعليم والقلق ما هـو إال دافـع                 من مفهوم الدافع وأكدوا ع    

عندما يزداد إلى حد معين يؤدي إلى تدهور في األداء والعكس صحيح، والقلق عندهما ما هو إلى حالـة                   

غير سارة يعمل الفرد على تجنبها والقلق يعتبر دافعا مكتسبا أو قابال لالكتساب ويحـدث القلـق نتيجـة                   

 –الصراع، والصراع قد يأخذ الكثير من األشكال مثل صراع اإلقدام، واإلحجـام، أو صـراع اإلقـدام                  

 اإلحجام إال أن هذا الصراع يولد حالة من عدم االتزان تؤدي إلى القلق وال               –اإلقدام، أو صراع اإلحجام     

  ).25: 2001عثمان،  ( يكون هناك مفر من هذا الصراع المستمر حتى يعود االتزان مرة أخرى
 

 الموقف الذي يكرهـه،     ن إلي أن القلق استجابة داخلية تحرك سلوك الفرد م         Morer       ويشير مورر   

ورد فعل شرطي لمنبه مؤلم قد يكون المنبه من الداخل أو الخارج يصاحبه توتر وتنبيه ألجهـزة الجسـم                   

لمؤلم، وكذاك اختلف مورر مع فرويد      ليستجيب الفرد بما يساعده علي تخفيف هذا الشعور ويجنبه التنبيه ا          

 مورر إلي أن    بفي تفسير القلق، فبينما ذهب فرويد إلي أن االستعداد للقلق فطري ومضمونه مكتسب، ذه             

القلق سلوك مكتسب وقال أن القلق ال ينتج من األفعال التي لم يتجرأ الفرد علي عملها، بل مـن األفعـال                     

ي أن القلق كبت األنا العليا وليس كبت الهو كما ذهـب فرويـد،              التي ارتكبها ولم يرضي عنها، وهذا يعن      

 عنها األنا األعلى يثير الشعور بالـذنب والـذي          يولذلك افترض مورر أن إشباع الرغبات التي ال يرض        

" يؤدي بدوره إلي القلق، وذهب إلي أن الخطيئة وقمع األخالق هما أساس االضطرابات النفسية حيث قال                 

 ).26: 1978موسي، ( ق والقيم وعملنا ما يرضي ضمائرنا، نكون أصحاء نفسياً إن تمسكنا باألخال
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 أن القلق   Droxsy و دروكسي    Shaffer     ويري أصحاب المدرسة السلوكية الجديدة ومن بينهم شافر         

المرضي استجابة مكتسبة قد تنتج عن القلق العادي تحت ظروف أو مواقف معينة ثم تعمم هذه االستجابة                 

 لمواقف يحدث فيها الخوف والتهديد نتيجة       ه ذلك علي مواقف أخري مثالً قد يتعرض الفرد منذ طفولت          بعد

 من أهمها عدم االرتياح االنفعالي وما يصاحبه من تـوتر           ةلعدم إشباع، ويترتب علي ذلك مثيرات انفعالي      

  ).58: 1998الشربيني، ( وعدم استقرار 
 

 اهتمامهـا علـي     تسة السلوكية قد أهملت الالشعور، وركـز      ويتضح من خالل عرض النظرية أن المدر      

دراسة السلوك اإلنساني الظاهر أو الخارجي، واعتمدوا علي المثير واالسـتجابة فـي تفسـيرهم للقلـق،                 

ويتضح أيضاً أن المدرسة السلوكية اتفقت مع مدرسة التحليل النفسي في أن كال المدرستين يرجعا القلـق                 

ي الفرد، في حين أنهما يختلفان في تصورهما لتكوين القلق، حيـث تتحـدث              إلي خبرات مؤلمة في ماض    

 يحلل السلوكيون   االتحليل النفسي عن عالقة القلق بالهو واألنا واألنا األعلى، أو الشعور و الالشعور، بينم             

 . الكالسيكيطالقلق في ضوء االشترا

  Humanistic School:نظرية المدرسة اإلنسانية: ثالثاُ

يري أصحاب المذهب اإلنساني أن القلق هو الخوف من المستقبل وما قد يحمله هذا المستقبل من                         

نه قد يحدث، ولـيس القلـق       أأحداث قد تهدد اإلنسان أو تهدد إنسانيته، فالقلق ينشأ مما يتوقع اإلنسان من              

وحيـد الـذي يـدرك أن       ناتجاً عن ماضي الفرد وبين أصحاب هذا المذهب أن اإلنسان هو الكائن الحي ال             

ن توقع الموت هو المثير األساسي للقلق عند اإلنسان         أن الموت قد يحدث في أي لحظة، و       أنهايته حتمية، و  

 ).113 :1989العناني، ( 
 

 القلـق فـي   أن Roger   و روجـرز  Maslowماسلو وهكذا يري أصحاب هذا االتجاه أمثال     

ذا المستقبل من أحداث قد تهدد وجود اإلنسان، وينشأ ما ال          مضمونه هو الخوف من المستقبل، وما يحمله ه       

يتوقع اإلنسان حدوثه، وليس القلق ناتجاً عن ماضي الفرد فحسب، كما أن اإلنسان هو الكائن الحي الوحيد                 

الذي يدرك أن نهايته حتمية، وأن الموت قد يحدث في أي لحظة، وأن توقع الموت هو المثيـر األساسـي                    

 . )217: 2000، عبد الهادي ( انللقلق عند اإلنس
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ويقوم المذهب اإلنساني في علم النفس علي أسس تختلف عن تلك التي تقـوم عليـه النظريـات                   

التقليدية،  حيث يقدم نظرة عن اإلنسان وحياته ومستقبله، ويري أن اإلنسان كائن حي خير بطبيعته، وأنه                 

ت وإحباطات، فالفرد في نظر هـذا المـذهب         بشر يكون ضحية رد فعل لما يواجهه من صعوبات وتحديا         

حر، يختار من الحياة األسلوب الذي يتناسب معه، والذي ينفرد به عن غيره، وحرية اإلنسـان محـدودة،                  

فهناك مواقف ال يستطيع فيها االختيار، واإلنسان دائماً في نمو وتطور يدفعه إلي نشاطه الدافع إلي تحقيق                 

 ).  51: 1990عبد الغفار، ( الذات 
 

 المدرسة اإلنسانية قد اختلفت فـي تفسـيرها         نويتضح مما سبق من خالل عرض هذه النظرية، أ          

لنشأة القلق مع المدارس السابقة، حيث اعتبرت أن الحاضر والمستقبل هما اللذان يثيران القلق لدي الفـرد                 

ألفراد، ويري أيضاً أن    بعكس المدارس التي سبقت، والتي اعتبرت أن الماضي هو الذي يسبب القلق لدي ا             

المدرسة اإلنسانية تعتبر اإلنسان كائن يجب أن يحترم ويقدر، وال ينظر إليه كآلة وأن يقام عليه التجارب،                 

وغير ذلك من األمور التي تهدد إنسانيته، فهم يدرسون مشكالت ذات معني لإلنسان ولوجوده ولرسـالته،                

 . أن هذه المعاني قريبة من مفاهيم الدين اإلسالمي الحنيفكاإلرادة وحرية االختيار، والمسئولية، وال شك
 

 :المدرسة العقالنية المعرفية: رابعاً

هو مدخل عالجي مباشر يستخدم فنيات معرفية لمساعدة العميـل لتصـحيح معتقداتـه الخاطئـة                

ت يصـحبها   والالعقالنية، وتحويل هذه األفكار والمعتقدات التي يصحبها خلل انفعالي وسلوكي إلي معتقدا           

 من خالل األفكار الخاطئة واإلدراك الخاطئ لدي العميـل          أوقد وجد أن القلق ينش    . ضبط انفعالي وسلوكي  

يقود إلي سلوك خاطئ، فوجود أفكار خاطئة لدي الفرد مما يترتب علي ذلك القلق النفسي وقد يفسر الـق                   

 األمل والفشل وكما يفسر علـي أن        نه رد فعل لعدم قدرة الفرد علي تحقيق أهدافه أو شعوره بخيبة           أعلي  

القلق أسلوب لحياة الفرد الذي اختار لنفسه أهدافا غير اجتماعية أو غير ممكنة التطبيق وال ترتبط بالواقع                 

  ).105: 1997الكعبي، ( مما يؤدي إلي الفشل ومن ثم القلق 
 

 :المدرسة البيولوجية:خامساًً

همـا  وجية التي تسهم في تفسير القلق في اتجاهين         تركزت البحوث في مجال تحديد األسباب البيول      

ـ      د وق ،األسباب الجينية واختبارات المقاومة البيولوجية      البيولوجيـة   ة قام الباحثون بعمل اختبارات للمقاوم
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فراد الذين يعانون من نوبات الهلـع وآخـرين ال   لألحيث يقدم الباحث عامالً بيولوجياً مثل ملح الصوديوم    

لهلع ووجد أن الذين لديهم حساسية من األمالح ينتج لديهم مشـاعر الرهبـة والهلـع                يعانون من نوبات ا   

والدراسات الجينية تعتمد علي النسبة المئوية لألفراد الذين لديهم أقارب يشـاركونه نفـس              والتوتر والقلق   

  ).330 :2005الداهري، ( المرض 
 

 :المدرسة اإلسالمية: سادساًً

 أحكام الشريعة اإلسـالمية، وعـدم       ةفلمخالقلق ينشأ عند الفرد نتيجة       أن ا  يري المشرع اإلسالمي    

وراء دنياه غيـر مبـال وال معتبـر         اً  ثاالمتثال لحدود اهللا تعالي، فهو بذلك يتبع نفسه هواها، ويجري اله          

 بعد الموت، والعاجز مـن      االكيس من دان نفسه وعمل لم     " لي اهللا عليه وسلم     صخرته، ويقول الرسول    أل

 والدوافع الكامنـة    ويمكن إجمال األسباب  ) حمدأأخرجه اإلمام   ( فسه هواها وتمني علي اهللا األماني       تبع ن أ

  ):428: 2004الخطيب، (: يراها التشريع اإلسالمي علي النحو التاليكما نشأة حالة القلق عند الفرد وراء
 

 :ارتكاب الذنوب .1

األمارة بالسوء، وتعتبر الذنوب والخطايا واقتراف      فالذنوب هي مخالفة القوانين اإللهية وإتباع هوي النفس         

 .ي تضعفههاآلثام وارتكاب المعاصي كالسموم للقلق فهي إن لم تهلك صاحبها ف

 :الضالل .2

 الضالل هو عكس الهدي، وان الضالل عن سبيل اهللا والكفر واإللحاد والبعد عـن الـدين ومعصـية اهللا           

ضطرابات النفسية، ومن ثم اإلصابة بالقلق الذي هو النتـاج          ورسوله يؤدي إلي الوقوع في دوامة اال       يتعال

 . الطبيعي للظالل

 :الصراع بين الخير والشر .3

خطر صراعات اإلنسان هو صراعه بين قوي الخير وقوي الشر وبين الحالل والحرام وينشأ الصراع               أإن  

ث ينعكس أثار هـذا الصـراع       حي) النفس اللوامة   ( على  وبين األنا األ  )  األمارة بالسوء    النفس( بين الهو   

وتحولها إلي نفس مضطربة فإذا ما استحكم الصراع من اإلنسان صـرعه            ) النفس المطمئنة   ( علي األنا   

 .وأحاله إلي فريسة للقلق
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 :ضعف الضمير .4

 هناك مقولة في علم النفس تري أن األمراض النفسية ومظاهر التوافق النفسي هي أمـراض الضـمير،                 

 تأنيب الضمير، ويضاف إلي ضعف الضـمير الضـعف األخالقـي واالنحـراف              وهي حيلة هروبية من   

 .السلوكي الذي يترتب علي ذلك

 .األنانية وإيثار الحياة والتكالب عليها .5

 .إتباع الغرائز والشهوات والبذخ واإلغراء .6

 الغيرة والحقد والحسد والشك واالرتياب  .7

النفس التي عملت علـي تفسـير   ويخلص الباحث من خالل استعراض أراء أصحاب مدارس علم         

 :أهمهاالقلق إلي عدة أمور 

 أن فرويد قد اعتبر صدمة الميالد هي بداية المصادر التي تثير القلق لدي اإلنسان، وبعـد ذلـك قـام                     .1

 هناك مواقف صـعبة     لبتعديل آرائه هذه ولم يعد يعتبر أن صدمة الميالد وحدها هي التي تبعث القلق، ب              

 .احل حياته المختلفة تثير القلق لديه بها اإلنسان في مرريم

 أن الفرويديين الجدد أمثال كارن هورني، واريك فروم، وسوليفان، والفرد أدلر، قد اختلفوا مع فرويـد        .2

 علي عالقات الفرد بـالمجتمع الـذي        ا ألنهم اهتموا بالعالقات االجتماعية، وأثره     كفي تفسيره للقلق، وذل   

 .يعيش فيه

ة إلي أن القلق سلوك مكتسب تم عن طريق تعلم خاطئ حـدث مـن خـالل                  ذهبت المدرسة السلوكي   .3

 .الخبرات الماضية التي اكتسبها الفرد في حياته األولي

 أن المدرسة اإلنسانية رأت أن القلق ينشأ من إدراك الفرد لحتمية الموت ونهاية الحياة، وأن الحاضـر                  .4

 .المستقبل لدي الفرد هو الذي يثير القلق لديه

 تـم   نن المدرسة التحليلية والمدرسة السلوكية قد اتفقتا علي أن القلق يرتبط بماضي الفرد، وم              يتضح أ  .5

 مصدر القلق، فالتحليليون يعتبرون أن القلق استجابة        يمواجهته في الماضي من خبرات، ولكنهم اختلفوا ف       

 معروف ومحـدد،  لخطر مجهول غير معروف السبب، أما المدرسة السلوكية فتعتبر القلق استجابة لخطر        

وهذا يخالف تماماً ما ذهبت إليه المدرسة اإلنسانية التي اعتبرت أن المواقف المستقبلية هي التـي تثيـر                  

 .القلق وليس الماضي
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ويتضح من خالل استعراض النموذج اإلسالمي في تفسير القلق نخلص إلـى أن المشـكلة فـي                 

ديني لدى األفراد مما يؤدي إلى القلق والتـوتر      التصور اإلسالمي تحدث نتيجة النحسار وضعف الوازع ال       

ومن ثم حدوث المشكلة أو قد ترجع المشكلة إلى قلة الوعي الديني أو عدم الدراية باألحكام الدينيـة التـي                    

 . تمنع من الوقوع في المشكلة
 

 وكما يتضح أيضاً أن النظريات الغربية التي قدمت تفسيرا لمشكلة القلق قدمت صورة جزئية تسير              

متكاملة عن حقيقة هذا الكائن اإلنساني المادي وكأنه وجد من فراغ ويعيش في فراغ ال صلة له بـالكون                   

الذي هو جزء منه إال يوجد خالق لهذا الكون مع تجاهل كامل لما كان قبل وجوده اإلنساني في هذه الدنيا                    

 مع العلم أن هذا الجانب هـو        لما يكون بعد انقضاء هذا الوجود وترتب على هذا إهمال الجوانب الروحية           

الذي يدور حوله الوجود البشري في التصور اإلسالمي وهو الفاصل علـى مختلـف جوانـب السـلوك                  

البشري، فاإليمان باهللا أساس فطري في طبيعة اإلنسان قال اهللا تعالى على لسان رسوله صـلى اهللا عليـه               

ين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت        وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياط       : " وسلم

وقـد قـال    . ،  ولكن الفطرة تتغير وتتبدل بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة والفرق الضالة فتفسدها              "لهم

 " .ما هللا مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " صلى اهللا عليه وسلم 
 

 

 

 

 :عالج القلق النفسي 

نه من أكثر األمراض النفسية استجابة للعالج، حيث يمكن عالجـه           أرغم صعوبة عالج القلق، إال       

 ويمكن القول أن عالج القلق يختلف حسب الفرد وشـدة القلـق، ووسـائل               ،بإزالة األسباب التي أدت إليه    

  ).115: 1998العناني، ( العالج المتاحة للفرد 
 

ول تستخدم لعالج القلق لوقت طويل، والمسكنات تقلل من القلق وتجعل           حيث كانت المسكنات بما فيها الكح     

 ينام إال أن أعراض القلق تعود مرة أخري وهذا يقود إلي اإلدمان دون الشفاء الكامل، والنجاحات في                 دالفر

            عالج القلق اعتمدت علي تأكيد العالج النفسي كأساس قـوي فـي عـالج القلـق والحـد مـن درجتـه            

   ).284 :2005المطيري، ( 

ومن هذا المنطلق سوف يقوم الباحث باستعراض بعض أهم أنواع العالج المستخدمة في مجال القلق وهي                

 : كالتالي
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 :العالج النفسي: والًأ  

 يهدف العالج النفسي إلي تطور شخصية المريض وإزالة مخاوفه وخفض توتره   وهنالك عـدة طـرق                  

 :للعالج النفسي منها
 

 

 : العالج بالتحليل النفسي–   أ

للمريض باعتبارهـا الجـزء     ) األنا  ( حد الوسائل الهامة في عالج القلق حيث يساعد علي تقوية           أ  وهو  

وكما يهدف إلـي    ) على  األنا األ ( وضوابط  ) الهو( طلبات  والمنسق بين مت  ) الهو  ( المسيطر علي حفزات    

عني تحديد أسباب القلق الدفينة في الالشعور ونقلها إلـي          إظهار الذكريات واإلحداث المؤلمة والمكبوتة بم     

 ذلك عن طريق التداعي الحر وتفسير األحالم حيث يصل المريض إلـي االستبصـار               محيز الشعور ويت  

  ).334: 2005الداهري، ( بالمشكلة ومحاولة حلها 
 

 

 : العالج الجشطالتي-ب

ئته باعتبارها محور حياته، ويتم ذلك باستخدام بعض        ويركز هذا العالج علي خبرة الفرد الواعية بذاته وبي        

الفنيات مثل فنية المقعد الخالي، حيث يجلس المريض علي مقعد وأمامه مقعد خالي يتخيل جلوس شـخص                 

 الشخص، وكذلك فنية االسترخاء والتنفس العميق إلعـادة االنتعـاش           عآخر عليه ويبدأ في حوار تخيلي م      

  ). 389: 1994الطيب، ( الفنيات االخري الحيوي إلي الفرد وغير ذلك من
 

 

 : العالج العقالني االنفعالي-ج

ويعتمد هذا العالج علي مناقشة األفكار غير المنطقية لدي المريض وإحالل األفكار المنطقية بدالً منها مما                

  ).285: 2005المهيري، ( يؤدي إلي تغير سلوك المريض
 

 

 

 :العالج السلوكي: ثانياً

 العالج السلوكي خاصة في حاالت الخوف حيث يتدرب المريض علي االسترخاء،   إمـا                يستخدم    

بتمرينات االسترخاء العضلية أو النفسية أو تحت تأثير عقاقير خاصة باالسترخاء، ثم يعطـي المـريض                

ف منبهات اقل من تصدر قلقاً، أو تسبب ألما ونزيد المنبهات تدريجياً حتى يستطيع المريض مواجهة مواق               

 الخطيـب،   (القلـق  محددة ومعينة من  ودون ظهور عالمات وهدوء شديد الخوف وهو في حالة استرخاء    

2003 :378.(  
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 : العالج البيئي: ثالثاً

 يقصد به تعديل العوامل البيئية ذات األثر الملحوظ مثل تغيير العمل، وتخفيف أعبـاء المـريض                 

ج االجتماعي والرياضي والرحالت والصداقات والتسلية      والعال. وتخفيف الضغوط البيئية ومثيرات التوتر    

  ).488: 2001زهران، ( والعالج بالموسيقي والعمل
 

  Chemot Therapy:العالج الكيمائي:   رابعاً

 الشديد المزمن، ويعتمد علي إعطاء المريض بعـض         قيستخدم هذا األسلوب في عالج حاالت القل         

  عبـد  ( التوتر العصبي وهذه العقاقير تؤدي إلي االسترخاء والهدوء       العقاقير التي تخفض من حدة القلق و      

  ).156: 1996، اهللا

 – اتيفـان    – الليبريم   –الفاليوم  ( مجموعات البنزوديازيين   :  ومن أمثلة العقاقير التي تقلل التوتر العصبي      

  ). 149، 2003عكاشة، ) (  ترنكسين –زاناكس 
 

 :العالج الكهربائي: خامساً

د الصدمات الكهربائية في عالج القلق النفسي إال إذا كانت تصاحبه أعراض اكتئابية شديدة،              ال تفي  

 تنظيم المواد الكيمائية والهرمونات العصـبية       دويعتمد علي تعريض المريض لصدمة كهربائية معينة تعي       

 . )87 :1996العبيدي، ( التي تصل بين قشرة المخ والهيبوثالمس 

 :يالعالج الجراح: سادساً

 الشـديد واالكتئـاب والتـي ال        رتوجد بعض الحاالت النادرة من القلق النفسي المصحوبة بالتوت          

تتحسن بالعالج النفسي، والكيمائي، أو الكهربائي أو السلوكي وهنا نلجأ إلي العملية الجراحية فـي المـخ                 

 هذه العملية علي قطـع      دعتمت. لتقليل شدة القلق والتوتر وحتى يستطيع المريض العودة للحياة االجتماعية         

األلياف الخاصة باالنفعال الشديد تلك الموصلة بين الفص الجبهي بالمخ والثالمـوس أو توقـف الـدائرة                 

 والتـي يمكـن أن      ة يصبح الفرد غير قابل لالنفعاالت الشديدة المؤلم       يالكهربائية الخاصة باالنفعال وبالتال   

  ).118 :2001الشاذلي،  ( تعيقه عن التوافق والتكيف
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 : العالجي النفسي الديني للقلق النفسي: سابعاً

لقد أوضح القرآن الكريم لإلنسان الطرق الصحيحة لتربية النفس وتقويمها وتنشأتها تنشئة سـليمة،          

هذا وباإلضافة إلي   . تودي بها إلي بلوغ الكمال اإلنساني والتي تتحقق به سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة             

نسان إلي ممارسة السلوك السوي بما فيه من صالح لإلنسان وخير المجتمع و لقـد بـذلت فـي         إرشاد اإل 

 الشخصية واألمـراض    تاآلونة األخيرة جهود مضنية في ميدان العالج النفسي للمصابين في االضطرابا          

 .النفسية، غير أنها لم تحقق المرجو منها وهو القضاء علي األمراض النفسية والوقاية منها
 

وعلي هذا الصعيد بدأت كذلك تظهر حديثاً اتجاهات جديدة في ميدان العالج النفسي، تنادي بأهمية                 

 قوة خارقـة  – تعالي –الدين في الصحة النفسية، وفي عالج األمراض النفسية، وتري أن في اإليمان باهللا       

 وتجنبه القلق والوساوس التي     تمد اإلنسان المحافظ دينياً بطاقة روحية هائلة، تعينه علي تحمل مشاق الحياة           

مما سببا لإلنسان المعاصر كثيراً من ألـوان        .يتعرض لها كثير من الناس الذين يعاركون الحياة المعاصرة        

  ). 247: 1987نجاتي، ( الضغط والتوتر النفسي، وجعله نهباً للقلق، وعرضة لإلصابة باألمراض النفسية
 

 

أدرانها وأخطائها التي علقت بهـا مـن جـراء          من   فس في عالج الن   م الكري آنويتمثل منهج القر  

 في الدنيا واآلخرة والتي تجعله مهموماً ومكبالً بمطالب الدنيا التي تحول دون ممارسته لسـلوكه       هصراعات

ولما كانت عملية التعلم في أساسها تعديل السلوك وتغيير األفكـار واالتجاهـات              .بشكل طبيعي في الحياة   

طبق في جوهره علي إجراءات العالج النفسي، إذ يعتبر في أساسه عملية تصـحيح              والعادات، وهذا ما ين   

لتعلم خاطئ، وتم خالله تعلم أساليب معينة من السلوك الدفاعي أبعدت المريض من مواجهـة مشـكالته،                 

ـ                    هليخفف بها من حيرته وقلقه، فقد وضع القران الكريم أسلوبا عالجياً نفسياً منذ أربعة عشر قرناً، كان ل

 أساس االضطرابات النفسية، حيث أناط به العمـل علـي   جالسبق فيه من نظريات علم النفس الحديثة لعال 

 أقـرت أن    ذ أشارت البحوث النفسية في العالج النفسـي، إ        ث بدا بالفرد حي   تالتخفيف من تلك االضطرابا   

 .العالج النفسي يبدأ من الذات وينتهي بالذات
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 : )440-439: 2004الخطيب، ( في التالي  عالج النفس البشرية ويمكن توضيح منهج القرآن في

 :اإليمان بعقيدة التوحيد .1

حيث تعد األساليب المستخدمة في القران الكريم لترهيب وترغيب النفس البشرية إلثارة الدافع إلي الـتعلم                

اس لتقبل الدين الجديد    من خالل تكرار المعاني ذات العالقة لتأكيدها في األذهان ذات أثر بالغ في نفوس الن              

وكذلك حثه علي اإليمان بعقيدة التوحيد والتي هي بمثابة الخطوة األولي في إحـداث تغييـر كبيـر فـي                    

 .شخصية اإلنسان

 : التقوى. 2

فالتقوى تصاحب اإليمان وهي تعني وقاية اإلنسان نفسه من غضب اهللا تعالي وعذابه باالبتعاد عن                 

من مفهوم التقوى تحكم اإلنسان في دوافعه وانفعاالته وسـيطرته علـي            ارتكاب المعاصي والذنوب ويتض   

ميوله وأهوائه وكذلك يجب علي الفرد أن توخي الحق والعدل واألمانة والصدق وتجنب الظلم والعـدوان                

 .في عالقاته مع نفسه ومع اآلخرين

 : االعتراف بالذنب. 3

للخالص والغفران وفي االعتراف إفضاء     ويتضمن االعتراف بالذنب شكوى النفس من النفس طلباً          

        اإلنسان عما في نفسه إلي اهللا، وهو يزيل مشاعر الخطيئة واإلثم ويخفف مـن عـذاب الـنفس اللوامـة                    

 .ويطهر النفس المضطربة ويعيد إليها طمأنينتها) الضمير ( 

 :التوبة.4

وحطمته الذنوب، وهو فـي حالـة       فالتوبة طريق المغفرة وأمل المخطئ الذي ظلم نفسه وانحرف سلوكه           

 ضميره، فالشعور بالذنب يسبب لإلنسان الشعور بالنقص والقلق         اجهالة، أي اندفاع وطغيان وشهوة وصح     

ويهتم العالج النفسي في مثل هذه الحاالت بتغير وجهة نظر المريض عن خبراته السابقة التي سببت لـه                  

تقبالً لذاته بنزول قلقه عن طريق توبته إلي اهللا الـذي           القلق، بحيث يعيد له الرؤيا من جديد ويصبح أكثر          

 .يغفر ذنوبه ويقوي له أمله في رضوانه
 

 :الصبر. 5

الصبر مفتاح الفرج، وهو تفويض األمر إلي اهللا كفضيلة خلقية ونفحة روحية يعتصم بها اإلنسان                

 عون نفسـي    والعدو، وه  ويسوء   ق الشيطان ويرضي الرب ويسر الصدي     دفيهدأ، ويطمئن باهللا والصبر يبع    
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هائل، يقي اإلنسان من االنهيار أمام الشدائد والمصائب، ويرتبط الصبر باإلرادة التي تعطي اإلنسان قـوة                

 .المثابرة علي العمل واإلنتاج وبذل الجهد لتحقيق الغايات المرجوة
 

 :الذكر واالستغفار. 6

 والدعاء وتالوة القرآن تؤدي إلي تزكية الـنفس         إن المواظبة علي ذكر اهللا، والتسبيح والتكبير واالستغفار       

وصفائها، وشعورها باألمن والطمأنينة، وذكر اهللا تعالي غذاء روحي يبعد الهم والقلق والوساوس والسلوك              

القهري وحينما يداوم علي ذكر اهللا فانه يشعر فإنه قريب من اله وهو في حمايته ورعايته، مما يبعث فـي                    

 . شك عالج للقلق أمام ضغوط الحياةشعور باألمن النفسي والطمأنينة وهو بالنفسه الثقة والقوة وال
 

 :االستبصار والتوكل علي اهللا.7

شقائه النفسي ومشكالته النفسـية، والـدوافع       يشير االستبصار إلي الوصول بالفرد إلي فهم أسباب         

 اإلنسانية ومواجهتها بالحقيقـة     التي جعلته يرتكب الذنوب والمعاصي، ويعتبر فهم اإلنسان لنفسه وطبيعته         

 .من خير وشر، وتقبله للمفاهيم الجديدة والمثل الدينية العليا

عتبر زاد روحي مطمـئن     تفالتوكل علي اهللا وتفويض األمر إليه والرضا بمشيئته واإليمان بقضائه وقدره            

 . المستقبلنبقوة روحية تخلصه من القلق والخوف مومسكن، ويمد الفرد 
 

 : وابتغاء رحمة اهللالدعاء. 8

 لكشف الضر وإزالة الشدائد، وفي       القريب والمجيب، وهو االلتجاء إلي اهللا      إن الدعاء هو سؤال اهللا     

الدعاء سمو روحي يقوي اإليمان الفردي وهو عالج أكيد للنفس التي أشرفت علي الهالك، فحين يطلـب                 

 الخوف وتخلص مما هو فيه من هـم         هيزول عن اإلنسان العون من اهللا القادر يشعر بالطمأنينة والسكينة و        

 .وتوتر وضيق وقلق وفي ذلك قوة روحية تؤدي إلي التفاؤل واألمل
 

 :العبادات. 9

اإلنسان، وتعـديل    األفكار في العالج النفسي خطوة أولي وضرورية لتغيير شخصية         رييعتبر تغي  

 . مدة طويلةةسلوكه، غير أن تعلم سلوك جديد يقتضي ممارس
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ن قيام المؤمن بممارسة العبادات والشعائر الدينية بإخالص وانتظام إنما يودي إلي إكسابه خصاالً              والشك أ 

 حيث تبعث في نفس المصـلي       الصالةحميدة توفر له مقومات الصحة النفسية السليمة ومن هذه العبادات           

 التي تحدثها الصـالة     الشعور بالصفاء الروحي واالطمئنان القلبي واألمن النفسي وتساعد حالة االسترخاء         

 هذا تطهير لها    ي لكبح جماح النفس من االنسياق وراء الشهوات وف        الصيامعلي التخلص من القلق وكذلك      

 حيث رحلة   الحج لتطهير األموال وتطهير األنفس وأخيرا       الزكاةوكذلك  . مما يبعدها عن ارتكاب المعاصي    

 من اإليمان والخشوع الذي يضفي عليها طابع         فيها اإلنسان لحظات   شالحج في حد ذاتها رحلة روحية يعي      

 .ق القلاالصفاء والنقاء مما يعطيها القوة الروحية ويجدد نشاطها ويبعد عنه
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 Test Anxietyقلق االمتحان : المبحث الثاني

 :    مقدمة

عصـر الـذي     صاحبت اإلنسان منذ مولده األول بيد أن هذا ال         - قديمة حديثة  -يعتبر القلق ظاهرة    

نعيشه بما صاحبه من تغيرات، وضغوط جعل اإلنسان يشعر بأن القلق يالزمه في كل جانب من جوانـب                  

حياته، غير أن جانبا من هذا القلق يمكن أن يكون خالقا إيجابيا أما الجانب األكبر فهو القلق الذي يعصف                   

م علماء النفس أن القلق هو المحور       بمواهب اإلنسان وإبداعاته، ولذلك ال غرابة أن نرى إجماعا لدى معظ          

 .والمحرك األساسي لجميع األمراض النفسية، بل هو أيضا أساس جميع اإلنجازات اإليجابية في الحياة

ات أهمية دراسة العالقة بين القلق والتعلم، وكشفت كثير من          يوقد أدرك علماء النفس منذ الخمسين          

ب ينجزون أقل من مستوى قدراتهم الفعلية في بعض المواقف          نتائج الدراسات النقاب على أن بعض الطال      

التي تتسم بالضغط والتقويم كمواقف االمتحانات وأطلقوا على القلق في هذه المواقف تسمية قلق االمتحـان         

Test Anxiety   باعتباره يشير إلى نوع من القلق العام الذي يظهر في مواقف معينة مرتبطـة بمواقـف 

م بصفة عامة حيث نجد الطالب في هذه المواقـف يشـعرون باالضـطراب والتـوتر                االمتحانات والتقوي 

  ). 220 :2003الضامن،  (والضيق
 

حد أساليب التقييم الضرورية إال أنها قد       أحيث تلعب االمتحانات دوراً هاماً في حياة الطالب وهي           

مية خاصة، نظرا الرتباطه الشـديد      ويتخذ قلق االمتحان أه   . يرتبط بها ما يجعل منها مشكلة مخيفة ومقلقلة       

بتحديد مصير الطالب ومستقبله الدراسي والعملي، ومكانته في المجتمع، ولذلك فهو يعتبر دراسة حقيقيـة               

 في هـذا المجـال      ألخصائيين بكثير من ا   ا وبالنسبة للمجتمع، مما حد    ل وأسرهم أيضا، ب   ب من الطال  رلكثي

  ).95: 2000زهران، (االهتمام بدراسة قلق االمتحان 
 

عبارة نسمعها كثيرا من طلبة وطالبات يسـتعدون لـدخول          "  ال أذكر شيئا من مادة االمتحانات        " 

 وهى إحدى المشكالت التي يواجهها الطلبة عندما يعلن المعلم عن اختبار أو امتحـان فيصـبح                 "االمتحان

ل من مرحلة إلى أخرى كاالنتقال من       الطالب قلقا ويزداد هذا القلق في االختبارات التي يتم بموجبها االنتقا          

 من المرحلة الثانويـة  نتقال أو المرحلة اإلعدادية إلي المرحلة الثانوية وباالالمرحلة االبتدائية إلى اإلعدادية 
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 وخالل هذه الفترة يركز التالميذ واألسـاتذة وأوليـاء األمـور            )الصف الثاني عشر    ( إلي الحياة الجامعية  

 .الطالبتالميذ في االمتحانات مما يخلق جوا من القلق يكون مركزه والمراقبون على أداء ال

فقلق االمتحان من المواضيع المهمة التي تؤثر على الطالب سلباً أو إيجاباً، فالقلق الذي يعتـري غالبيـة                  

الطالب قبل وأثناء االمتحانات هو أمر طبيعي وسلوك عرضي مألوف مادام في درجاته المقبولة، ويعـد                

إيجابياً، وهو مطلوب لتحقيق الدافعية نحو اإلنجاز المثمر، أما إذا أخذ أعراضاً غير طبيعيـة كعـدم                 دافعاً  

النوم وفقدان الشهية وعدم التركيز وكثرة التفكير في االمتحان، وعدم القدرة على استدعاء المعلومات من               

الطالب وتعرقل أداءه المطلـوب     الذاكرة، واالنشغال في النتائج المترقبة فإن هذه األعراض وغيرها تربك           

و الشك في أنه كلما قضينا في المدرسة أيامـاً          ) بقلق االمتحان (في االمتحان، مما ينتج عنه قلق ما يسمى         

 .أكثر أصبحنا أكثر توافقاً وانسجاماً مع االمتحانات
 

ل فيها علـى    إن بعضنا يتقن عملية أداء االمتحان ويسيطر عليها ويتعامل معها بحكمة وروية بحيث يحص             

 من الرهبة واألفكار المضللة التي يتولد منهـا         مشاعرنتائج طيبة، وفي المقابل تتجمع لدى بعضهم اآلخر         

وموقف االمتحان من المواقف التي يقابلها معظم األفـراد         . في النهاية قلق دائم من االمتحانات بشكل عام       

ى آخر، ويدرك هؤالء األفراد موقف االمتحان       في الحياة، وتختلف ردود الفعل تجاه هذا الموقف من فرد إل          

على أنه ذو هدف تقويمي ويشعرون أنه من المهم أن يكونوا قد أحسنوا األداء في المواقف، ألن حيـاتهم                   

 . تتأثر بما يحققونه في االمتحانات ومواقف التقويم المختلفة
 

لق ولـيس ذلـك لـدى       يصاحب فترة االمتحانات التحصيلية المدرسية بعض أعراض الق        وكذلك    

وقلـق االمتحـان    .  ويعرف القلق لغة بأنه الحركة واالضطراب      أيضا،الطالب فحسب، وإنما لدى أسرهم      

حالة نفسية تتصف بالخوف والتوقع أي أنه حالة انفعالية تعتري بعض الطالب قبل وأثنـاء االمتحانـات                 

ل مع التركيز المطلوب أثناء االمتحـان       مصحوبة بتوتر وتحفز وحدة انفعال وانشغاالت عقلية سالبة تتداخ        

   ويعود سببها إلى أن الطالب يدرك موقـف التقيـيم          . مما يؤثّر سلبا على المهام العقلية في موقف االمتحان        

أما القلق الذي يعتري غالبية الطالب قبل وأثناء االمتحانات         .على أنّه موقف تهديد للشخصية    ) االمتحان  ( 

عرضي مألوف ما دام في درجاته المقبولة ويعد دافعا إيجابيا وهـو مطلـوب              فهو أمر طبيعي، و سلوك      

أما إذا أخذ أعراضا غير طبيعية كعدم النوم المتصل وفقدان الشـهية            .المثمرلتحقيق الدافعية نحو اإلنجاز     
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 ض االضطرابات االنفعالية والجسمية   الو سواسية، وبع   وتسلط بعض األفكار     الذهني،للطعام وعدم التركيز    

 نحن بصدد الحديث عنها والتأكيد على سبل الوقاية منها وعالجها، مـع             االمتحان التي فهذه هي حالة قلق     

توظيفا إرشاديا يؤدي إلى مزيد من اإلنتاجية لجميع الطالب فـي           )  اإليجابي (الدافع  توظيف وتوجيه القلق    

زاد ) القلق الطبيعي ( لما زاد القلق   ك :أنه السيكولوجي والذي ينص على      المبدأوذلك انطالقا من    . بيئة آمنة 

مستوى التركيز واألداء وكلما وصل القلق إلى مستوى القلق المرضي كلما أدى ذلك إلى تناقص التركيـز                   

 إيجاد أفضل الطرق اإلرشادية للتعامل مع حاالت قلق االمتحان التـي تعتـري              هذه الدراسة وسنحاول في   

 .عامد القلق لجميع الطالب في مدارسنا بشكل بعض الطالب، مع تعزيز الجانب الوقائي ض
 

 فقط التلميـذ، ولكـن      سوتعتبر مشكلة قلق االمتحان من أهم وأعقد المشاكل النفسية التي تواجه لي             

أيضا تواجه األسرة بأكملها، فالضغوط النفسية التي تقع علي عاتق أبنائها الطالب سواء أكانت ضـغوطاً                

 مدرسية متمثلـة    علي تقدير، أم ضغوطاً   أي تفوق أبنائها وحصولهم علي      أسرية متمثلة في رغبة األسرة ف     

 المدرسية ونظم االمتحانات، والتفاعل القائم بين الطالب والمدرسين والزمالء، والحرص علي            جفي المناه 

ومن الجدير  ،عدم الفشل، وارتفاع مستوي طموح الفرد، كل هذه الضغوط تتجسد في مشكلة قلق االمتحان             

 عن االمتحانات، وخصوصاً إذا كانـت       ئانه ال يوجد بيت من البيوت يخلو من مشكلة القلق الناش          بالذكر،  

  ).390: 1994الطيب، ( هذه االمتحانات تحدد مستقبل اإلنسان وما تسببه من توتر لجميع أفراد األسرة
 

عـدي ذلـك    االهتمام بهذه الظاهرة يزداد ال لكونها ظاهرة نفسية فقط بل ألنه ت           ويتضح مما سبق    

ومن هنا ال بد للباحث أن يلفت االنتباه إلي أن قلق االمتحان يعتبـر              . ليصبح شكالً من أشكال االضطراب    

أقرب إلي حالة القلق، ويرتبط بسمة القلق، ويعبر قلق االمتحان عن الحالة التي يصل إليها الطالب نتيجـة                  

وفي ضوء النظر إلي القلق كحالة أو كسـمة،         الزيادة في درجة االنزعاج، واالنفعالية من أداء االمتحان،         

 يمكن أن يتحول قلق االمتحـان       ه قلق االمتحان يرتبط بقلق الحالة أكثر من ارتباطه بقلق السمة، وعلي           نفا

 .كحالة إلي قلق االمتحان كسمة إذا لم نستطع أن نخفض من ذلك القلق ونعمل علي ترشيده
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 :تعريف قلق االمتحان 

 فـي   خصائيينلتي تناولت موضوع قلق االمتحان، ولقد عرفه كثير من المهتمين واأل           تعددت التعريفات ا  

 حـول   ألخصائيينهذا المجال وسوف يستعرض الباحث في هذا المقام بعض من تعريفات وآراء هؤالء ا             

 :قلق االمتحان وهي كالتالي
 

د شعوراً باالنزعـاج    هو نوع من القلق المرتبط بمواقف االمتحان حيث تثير هذه المواقف في الفر             " 

واالنفعالية وهي حالة انفعالية وجدانية مكدرة تعتري الفرد في الموقف السـابق لالمتحـان، أو موقـف                 

  ).96: 2000زهران، (الخوف من االمتحان واالمتحان ذاته وتتسم هذه الحالة بالشعور بالتوتر 
 

طالب نتيجة الزيادة في درجـة  بأنه حالة يمر بها ال" قلق االختبار  )Gohn, 1985( جون ويعرف  

ـ              والمعرفيـة   ةالخوف والتوتر أثناء المرور بموقف االختبار وكذلك االضطراب في النـواحي االنفعالي

 .والفسيولوجية
 
 

ـ          " بأنه قلق االمتحان    رسبيلبيرجويعرف     االنزعـاج   نسمة شخصية في موقف محـدد ويتكـون م

 االنفعالية هـي     الحالة اميتمثل في الخوف من الفشل بين      يواالنفعالية، ويعرف االنزعاج بأنه اهتمام معرف     

 زبـر أ )االنفعاليـة   ( و  ) االنزعـاج    ( ردود أفعال الجهاز العصبي االوتونومي ويمثل هذين المكونين       

  ).207: 2005الداهري، ( عناصر قلق االمتحان 
 

حيان وهو نوع من    يطلق عليه قلق التحصيل في بعض األ      "قلق االمتحان    نحمد عبد الخالق أ   أويري   

 الفرد شعورا بـالخوف والهـم عنـد         يقلق الحالة المرتبط بمواقف االمتحان بحيث تثير هذه المواقف ف         

  ).32 :1987عبد الخالق، " (مواجهتها
 

 يربطها الفـرد بخبـرات      ياالستجابات النفسية والفسيولوجية الت    " نه يشير إلي  أويعرفه البعض علي     

ة خاصة من القلق العام الذي يتميز بالشعور العالي بـالوعي بالـذات مـع               االمتحان، فهو عبارة عن حال    

اإلحساس باليأس الذي يظهر غالباً في اإلنجاز المنخفض لالمتحان وفي كل المهام المعرفية واألكاديميـة               

  ).221: 2003الضامن، ( بصفة عامة 
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التي يحصل عليها الطالـب علـي       مجموع الدرجات    " ونه ه أ علي   الباحث قلق االمتحان إجرائياً   ويعرف  

 واألفراد الذين يحصلون علي درجة عاليـة فـي مقيـاس قلـق              ،)الدرجة الكلية   ( مقياس قلق االمتحان    

االمتحان، تنقصهم مهارات أداء االمتحان، ويميلون إلي اعتبار مواقف االمتحان مهـددة، وتثيـر لـديهم                

 .تباك والتوتر أثناء االمتحاناالنزعاج واالضطراب ويعانون من رهبة االمتحان واالر
 

 :تصنيفات قلق االمتحان 

 Facilitative : قلق االمتحان الميسر.1

وهو قلق االمتحان المعتدل، ذو التأثير االيجابي المساعد، والذي يعتبر قلقاً دافعياً يـدفع الطالـب                

 .ت وييسر أداء االمتحانللدراسة واالستذكار والتحصيل المرتفع، وينشطه ويحفزه علي االستعداد لالمتحانا
 

  Debilitative:قلق االمتحان المعسر.2

وهو قلق االمتحان المرتفع، ذو التأثير السلبي المعوق، حيث تتوتر األعصاب ويـزداد الخـوف                 

واالنزعاج والرهبة، ويستثير استجابات غير مناسبة، مما يعوق قدرة الطالب علي التذكر والفهم، ويربكـه              

 ق، قل } الزائد أو المرتفع     {ن قلق االمتحان المعسر   إحان، ويعسر أداء االمتحان، وهكذا ف     حين يستعد لالمت  

  ).98 :2000زهران، ( غير ضروري ويجب خفضه وترشيده
 

 :مكونات قلق االمتحان 

 :يشير المهتمين في هذا المجال إلي أن قلق االمتحان يتضمن مكونين أساسيين هما كالتالي

حيث ينشغل الفرد بالتفكير في تبعات الفشل، مثـل فقـدان            Worryاالنزعاج   أو   :المكون المعرفي . 1

 .المكانة والتقدير، وهذا يمثل سمة القلق

 حيث يشعر الفرد بالضيق والتـوتر والهلـع مـن          ،Emotionality أو االنفعالية   :المكون االنفعالي . 2

  ).246: 2002رضوان، (لقلق االمتحانات، وباإلضافة إلي مصاحبات فسيولوجية، وهذا يمثل حالة ا

 :ويشير ليبرت وموريس بينا أنه يوجد عامالن لقلق االختبار هما

فهي المسئولة عن تقليص األداء لدي الفـرد        ) المكون العقلي الذي يؤثر علي أداء الفرد        ( االضطرابية  . 1

 .بما تبعثه في كثير من األحيان من استجابات ال تكون مناسبة

  ).98،  1988شعيب ( رد الفعل المباشر للضغط النفسي الذي يستثيره الموقف وهي: االنفعالية. 2
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 : في حين يري فيليبس وآخرون أن قلق االمتحان يتكون من عاملين رئيسيين هما

 .نقص الثقة بالنفس: القلق. 1

  ).17: 1989عبد الرحيم، ( وهي االستجابات غير اإلرادية المصاحبة للموقف :  االنفعالية. 2
 

 :أن هناك خمسة عوامل خاصة بقلق االختبار وهي كالتالي ) 47: 2000( ويضيف زهران 

 . الخوف والرهبة من االختبار 

 . الضغط النفسي لالختبار 

 .الخوف من االختبارات الشفوية المفاجئة 

 .الصراع النفسي المصاحب لالختبار 

 .  المصاحبة لالختبارةاالضطرابات النفسية والجسمي 
 

 : االمتحان من وجهات النظر المختلفة في علم النفس التربويتفسير قلق 

 :تفسير قلق االمتحان من وجهة النظر المعرفية: أوال

لقد حاولت كثير من النظريات الحديثة تفسير اإلنجاز السيئ المرتبط بالقلق العالي لالمتحان ورأت                      

عوامل أخري، حيث ينتج القلـق العـالي مـن          أن التأثير النسبي للقلق في الموقف االختباري هو دخول          

استجابات غير مرتبطة بالمهام المطلوبة، مثل عدم التركيز، أو االستجابات المركزة حـول الـذات التـي     

رورة لإلنجـاز   تتنافس وتتداخل مع االستجابات الضرورية المرتبطة بالمهام األساسية ذاتها، والتي هي ض           

حيث يري أن األفراد ذوي  Wine  واينذا يتماشى مع وجهة نظر ولعل ه، ختباريالجيد في الموقف اال

القلق العالي لالمتحان يوزعون انتباههم علي األمور المرتبطة بالمهمة واألمور المرتبطة بالذات، في حين              

أن أفراد ذوي القلق المنخفض لالمتحان غالباً ما يركزون علي األمور المرتبطة بالمهام المطلوبـة فقـط                 

 .بركأبدرجة 

 فقد درسا القدرة العقلية وعـادات الدراسـة فـي     Culler & Holahan  كولر وهوالهانأما 

اإلنجاز األكاديمي وقد وجد الباحثان أن لدي الطلبة أصحاب القلق العالي في االمتحان قـدرات منخفضـة                 

ء الطلبـة ربمـا     الؤوعادات دراسية سيئة وعلي هذا فان جزءاً علي األقل من اإلنجاز األكاديمي السيئ له             

 .يعود إلي معرفة اقل بالمواد الدراسية
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 :تفسير قلق االمتحان من وجهة نظر معالجة المعلومات: ثانياً

قدم بنجمين وزمالئه نموذج معالجة المعلومات والذي يزودنا بمفاهيم مفيدة فـي تحليـل موقـف                   

ي لالمتحان إلـي مشـكالت فـي تعلـم          االمتحان ووفقاً لهذا النموذج يعود قصور الطلبة ذوي القلق العال         

 االمتحان، أو استدعائها في موقف االمتحـان ذاتـه، أي أنهـم             قبلالمعلومات أو تنظيمها، أو مراجعتها      

 في موقف االمتحان إلي قصور في عمليات        ييرجعون االنخفاض في التحصيل عند الطلبة ذوي القلق العال        

 .وقف االمتحانالترميز أو تنظيم المعلومات و استدعائها في م
 

 :تفسير قلق االمتحان من وجهة النظر السلوكية: ثالثاً

 يري السلوكيون أن األفراد يستخدمون استراتيجيات تكيفية منها ايجابية ومنها سلبية لدي تفاعلهم             

 وقلق االمتحان إستراتجية سلبية تتمثل      ،مع األوساط المحيطة بهم وما تفرضه عليهم من ضغوط ومشكالت         

سحاب النفسي والجسدي من الوضع المثير تتبدي في أنماط سلوكية متنوعة مثل التعرف وزيـادة               في االن 

  ).54: 1994عصفور، ( إفراز االدرنالين والبكاء وعدم القدرة علي مسك القلم والكتابة والتشنج 
 

 

 

 :أعراض ومظاهر قلق االمتحان 

لسمة ومن األعراض التي تنتاب الفـرد       يعد قلق االمتحان من نوع قلق الحالة تمييزاً له عن قلق ا           

 :أثناء تعرضه لقلق االمتحان ما يلي

 . قبيل وأثناء ليالي االمتحانةالتوتر واألرق وفقدان الشهية، وتسلط بعض األفكار الو سواسي.1

 كثرة التفكير في االمتحانات واالنشغال قبل وأثناء االمتحان في النتائج المترتبة عليها .2

 .القلب مع جفاف الحلق والشفتين وسرعة التنفس وتصبب العرق، وألم البطن والغشيانتسارع خفقان .3

  ).221 :2003الضامن،  ( الشعور بالضيق النفسي الشديد قبل وأثناء تأدية االمتحان.4

 .الخوف والرهبة من االمتحان والتوتر قبل االمتحان. 5

 .كيراضطراب العمليات العقلية كاالنتباه والتركيز والتف.6

 .االرتباك والتوتر ونقص االستقرار واألرق ونقص الثقة بالنفس. 7

 .تشتت االنتباه وضعف القدرة علي التركيز واستدعاء المعلومات أثناء أداء االمتحان. 8
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اإلطـالع  نه نسى ما ذاكر بمجرد      أن عقله صفحة بيضاء، و    أالرعب االنفعالي الذي يشعر فيه الطالب ب      .9

 متحان علي ورقة أسئلة اال

وجود تداخل معرفي، يتمثل في أفكار سلبية غير مناسبة عن االمتحانات، ونقص إمكانية المعالجة . 10

  ).100: 2000زهران، ( المعرفية للمعلومات 
  

 عن المهام الضـرورية     وتعيقه والعقلية تربك الطالب     ةالفسيولوجية واالنفعالي وهذه األعراض والسلوكيات    

 معززة من قبـل األسـرة والمدرسـة         نوقد تكو . التقييمتحان لكونها مرتبطة بوسيلة     لألداء الجيد في االم   

 . نتيجة االمتحان ستؤدي إلى مواقف مصيرية في مستقبل الطالبنباعتبار أ
 

 :العوامل المساعدة علي ظهور أعراض الحالة 

فمن . سمة القلق  هذه الشخصية عرضة لقلق االمتحان أكثر من غيرها ألنها تحمل  : القلقةالشخصية .1

  .غيرهاكموقف أكثر من .. المرجح أن يزيد قلق االمتحان لديها

 تهيئة الظروف م وبعد.النفسيبعدم االستذكار الجيد وبعدم التهيؤ  ( عدم استعداد الطالب لالمتحان  .2

 .)المنزليةوالبيئة 

 .األفكار والتصورات الخاطئة عن االمتحان وما يترتب عليها من نتائج  .3

 .ليب تبعث على الرهبة والخوفا وربطها بأسونظمها ،طريقة االمتحانات وإجراءاتها  .4

 تعزيز الخوف من االمتحانات من قبل األسرة وفق أساليب التنشئة التقليدية التي تستخدم العقاب مما .5

 .السيئةيؤدي إلى خوف الطالب من النتائج 

 باإلضافة إلى ضغط األسرة الزائد على منهم، الحساسية  وخاصة لذوي، أهمية التفوق الدراسي للطالب.6

 . ذلكهالطالب لتحقيق

 كوسيلة للعقاب في ااالمتحانات، واستخدامه بعض المعلمين من خوف في أنفس الطالب من هما يبث .7

 .بعض األحيان

 .لديهفع اإلنسان إذا شعر أنه موضع تقييم واختبار فإن مستوى القلق سيرتف التقييم ذاتها  مواقف.8

 ومحاكاة لنموذج ااالمتحان، تقليد إن الطالب قد يكتسب سلوك قلق ثاآلخرين، حي االجتماعي من  التعلم.9

  ).207 :2005الداهري، ( القلقين من الطالب خاصة المؤثرين منهم 
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 :أسباب قلق االمتحان 

لـق االمتحـان     في المجال التربـوي أن ق      خصائيونن في مجال الصحة النفسية واأل     ويري المهتم 

 : يعزي إلي العديد من األسباب لعل من أبرزها التالي

 .نقص المعرفة بالموضوعات الدراسية.1

 .نقص الرغبة في النجاح والتفوق. 2

وجود مشكالت في تعلم المعلومات أو تنظيمها أو مراجعتها قبل االمتحان، أو استدعائها في موقف . 3

 .االمتحان ذاته

 .خبرة الفشل في حياة الطالب، وتكرار مرات الفشلارتباط االمتحان ب. 4

 .قصور في االستعداد لالمتحان كما يجب، وقصور في مهارات اخذ االمتحان. 5

 .التمركز حول الذات، ونقص الثقة بالنفس. 6

 .االتجاهات السالبة لدي الطالب والمعلمين والوالدين نحو االمتحانات. 7

 .المستقبل يتوقف علي االمتحاناتصعوبة االمتحانات والشعور بان . 8

 .الضغوط البيئية، وخاصة األسرية، لتحقيق مستوي طموح ال يتناسب مع قدرات الطالب. 9

 .الضغوط المباشرة، حين يتعرض الطالب للتهديد أو يواجه الفشل. 10

 .محاولة إرضاء الوالدين والمعلمين والمنافسة مع الرفاق. 11

ت منفرة مثل التقييم االجتماعي السالب، والمصاحبات ا يقترن بمثيراكتساب قلق االمتحان حين. 12

 .الفسيولوجية غير السارة

  ).99 : 2000زهران، ( العجز المتعلم وتوقع الفشل ونقص السيطرة . 13
 

 :وتشير بعض الدراسات التي أجريت حول أسباب الخوف من االمتحانات إلي ما يلي

 .الرسوب أو عدم الحصول علي المعدلالخوف من المستقبل المجهول نتيجة  .1

 .الضعف في المواد الدراسية .2

 . الخوف من األهل وكالم اآلخرين و الخوف من الفشل .3

 .الخوف من صعوبة أسئلة االمتحان ونوعيتها .4
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 .الخوف من قاعة االمتحان والمراقبين وعدم وجود وقت كاف لالستعداد االمتحان .5

 .ية االمتحانالخوف من نسيان المعلومات في أثناء تأد .6

 . بهاطالخوف من أهمية االمتحان ومن الهالة التي تح .7
 

 .مصادر قلق االمتحان 

 : في هذا المجال أن لقلق االمتحان مصادر متعددة منها ما يلي يون يشير التربو  

 .طموحات وتوقعات واهتمامات باألسرة .1

 .استعداد الطالب نفسه .2

 .المعلم وطرائق التدريس .3

 .عة والظروف المحيطة باالمتحاناتطرائق التقويم المتب .4

  ).98 : 1996الطيب ، ( عادات الدراسة الجيدة  .5
 

 :اإلجراءات العملية التعليمية اإلرشادية لخفض قلق االمتحان 

نه هنالك بعض اإلجراءات العمليـة التوجيهيـة واإلرشـادية          أ بعض األخصائيين النفسيين     يقترح

 :أهم اإلجراءات وهي كالتاليلتخفيض قلق االمتحان وسوف يستعرض الباحث 
 

 :تطوير قدرة الفرد علي الفهم وحل المشكالت/  أوال 

 . من القلقةإن فهم الذات واآلخرين واألشياء يقدم وقاية ممتاز -

 .معرفة الفرد بالعالقات السببية بين الحوادث -

 . فهم الذات الجسمية تحمي من القلق حول وظائف الجسم -

حل المشكالت والتعامل مع المشكالت فالتعامل مع التوتر هو نـوع مـن             التدرب علي اتخاذ القرارات و     -

 .المشكالت

  :التدرب علي كيفية طرح البدائل للمشكلة الواحدة مثال -

 .نك لم تتمكن من فهم أسئلة االمتحانأماذا تفعل لو * 

 .ماذا تتصرف لو أن صديقاً طلب منك عدم تقديم االمتحان* 

 .فضل مضاد للقلق، فالمواجهة أفضل من الهروبالتدرب علي مواجهة المشاكل أ -
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 ).أسلوب توكيد الذات ( مساعدة الفرد علي الشعور باألمن والثقة بالذات / ثانياً 

 . تؤدي للقلق والخوف بشكل تدريجييتقديم المثيرات الت

  ).230: 2000زهران، (نحو تدريجي من خالل خبرات النجاح تقوية الثقة بالذات علي 
 

 :التدرب علي االسترخاء/ ثالثاً 

 ).البديل المتنافروهذا ما يسمى بمبدأ (إن القلق واالسترخاء ال يمكن أن يحدثا معاً  -

 .التدرب علي التنفس بعمق وعلي إرخاء العضالت والشعور باالسترخاء -

 .هناك أساليب كثيرة للتدرب علي االسترخاء لكل مجموعة من مجموعات العضالت في الجسم -

االسترخاء بخطوة تطلب فيها من الفرد أن يتخيل موقفاً مثيراً للقلق وبعـد ذلـك يقـوم                 يمكن أن يسبق     -

 .باالسترخاء الذي تعمل كمضاد الستجابة القلق

 .من المفيد إعداد قائمة بالمواقف المثيرة للقلق المراد تخيلها في أثناء االسترخاء -
 

 : الحديث االيجابي مع الذات/ رابعاً 

 .ن يتوقفوا عن استخدام التعليقات السلبية للقلق عندما يتحدثون مع أنفسهمتشجيع األفراد علي أ -

صحيح إنني منزعج ولكن األمور سـوف       ( تشجيع استخدام عبارات ايجابية في الحديث مع الذات مثل           -

أو يمكن اسـتخدامه    ).تسير علي ما يرام، ال يوجد إنسان كامل، أن تعمل وتبذل جهداً أسهل من أن تقلق                 

 ).250 : 2002رضوان، (  مع االسترخاءوحده أو
 

  ) Desensitization: ( تقليل الحساسية التدريجي/ خامساً 

 :  وهذه التقنية تستند إلي الفرضية التالية

من خالل إحداث استجابة مضـادة  ) كالخوف أو القلق   ( باالمكان محو استجابة انفعالية غير مرغوب فيها        

يمكن أن تحدث في آن واحد وهذا ما يطلق عليه بالكف المتبادل، فالفرد ال              لها، فاالستجابات المتناقضة ال     

 بالخوف أو القلق وهو في حالة استرخاء تام، إذ أن االسترخاء يكبح هـذه االسـتجابات                 ريستطيع أن يشع  

 ):أو خطوات (االنفعالية وتشتمل هذه التقنية علي ثالث مراحل أساسية 
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 :دإعداد هرم القلق لدي المسترش .1

حيث يتخيل المسترشد المواقف التي تبعث علي القلق لديه وهو في حالة االسترخاء التـام ويـتم ترتيـب                   

 .المواقف بالتسلسل بدءاً بأقلها إثارة وانتهاء بأشدها إثارة

 .االسترخاء وتدريب المسترشد عليه .2

أي أن  ) أي االسترخاء    ( إقران المثيرات التي تبعث علي القلق لدي المسترشد باالستجابة البديلة للقلق           .3

 .المسترشد يتخيل المواقف تدريجياً بدءاً بأقلها إثارة وانتهاء بأكثرها إثارة وهو في حالة االسترخاء
 

 :تقديم المساعدة في الدراسة/ سادساً 

 .مراجعة المقرر واألعمال المنزلية قبل االمتحان بأيام -

 .لالمتحانتطوير مهارات الدراسة الفاعلة ومهارات االستعداد  -

  ).228: 2003الضامن،  ( تقديم أدلة للدراسة تركز انتباه الطلبة علي الجوانب المفتاحية -
 

 

 

 )التفريغ االنفعالي : ( تشجيع التعبير عن االنفعاالت/ سابعاً 

 .إن تعبير الشخص عن انفعاالته يعمل كمضاد لحاالت القلق -

 .أن تحدث عمليات تفريغ انفعاليمن خالل اللعب وتمثيل األدوار والسيكودراما يمكن  -

 .إن رواية القصص طريقة فعالة للتعبير عن المشاعر -
 

 :تحسين عادات الدراسة السيئة/ ثامناً 

 .تحميل الطلبة المسئولية واالعتماد علي النفس -

 .تدريب الطلبة علي إدارة وقت التعلم وتنظيمه وعد التأجيل -

 .تشجيع الطلبة علي التساؤل والبحث واالستكشاف -

  ).229: 2003الضامن، (  تشجيع الطلبة علي االختبار والتقويم الذاتي المستمرين -
 

 :  التدريب علي مهارات االمتحان/ تاسعاً 

 االهتمام به وإتباع أساليب فعالة عند المذاكرة له من أجل الحصول علـي              ناالمتحان موقف تعليمي البد م    

 هذا المنطلق يري المختصين في هذا المجال أنه البد          مستوي مناسب من التحصيل والنجاح والتفوق، ومن      



 67

 ه لكل طالب يتقدم إلـي االمتحانـات وتسـمي هـذ           ة اكتساب بعض المهارات وهي المهارات الالزم      نم

 :ومن هذه المهارات ما يلي) بمهارات االمتحان ( المهارات 
 

 

 :مهارة المراجعة/ المهارة األولي

ي ينبغي أن يكتسبها أي طالب يمر باالمتحانات، ألنه من خاللها مهارة المراجعة من أهم المهارات الت

يسترجع الكثير من المعلومات والبيانات التي مر بها خالل العام الدراسي ومهارة المراجعة تحتاج إلي 

التركيز والمتابعة أول بأول ولكي يستطيع الطالب أن يراجع المراجعة الجيدة البد أن يسير وفق خطوات 

 :أهمها ما يليمعينة من 

 .تدوين أكثر النقاط أهمية في كراسة المالحظات 

 .مراجعة هذه المالحظات دورياً والتلخيص قدر المستطاع 

 .المراجعة حسب الجدول الزمني المحدد 

 .تحديد المواد التي تحتاج لمجهود ووقت أكبر في المراجعة ثم البدء بدراستها أوالً 

 .نتباه أو قلة التركيز أثناء المراجعةتجنب أسباب التشتت الذهني أو ضعف اال 

 .المراجعة المنظمة لجميع المواد المقررة ووضع المادة الصعبة مع مادة أقل صعوبة 

  ).220 :2005الداهري، ( استخدام األلوان للتأشير علي النقاط المهمة 
 

 :مهارة االستعداد لالمتحان/ المهارة الثانية 

ن كان الطالب متقدم إلي امتحان مهم ويتوقف مستقبل اإلنسـان           إهامة و  االستعداد لالمتحان من األمور ال    

 :لهذا االمتحان ومن أهم خطوات االستعداد لالمتحان ما يلي عليه، فالبد أن يستعد الطالب استعدادا جيداً

 .عدم السهر طويالً ألن السهر يرهق الجسم ويتعبه ويخرج اإلنسان عن التركيز في الدراسة 
 

شرب المنبهات كالشاي والقهوة الن مثل هذه المنبهات تأخذ من قدرة الطالـب وتركيـزه               االبتعاد عن    

 .هواستيعاب
 

 المنبهة، فهذه أمور غير طبيعية تدفع الطالب إلي السهر ومن ثـم عـدم مقـدرة                 صعدم تناول األقرا   

المـذاكرة  الطالب علي المواصلة في الدراسة، الن ما بني علي شيء صناعي هو صناعي وبالتالي تكون                

 .مصطنعة
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أخذ قسط وافر من النوم ألن النوم يريح الجسم وكذلك العقل من التفكير وبالتالي يتجدد نشاط اإلنسـان                   

  ).25: 1997منشورات جامعة القدس، ( وتعود إليه حيويته 
 

 وجود حالة من التهيؤ النفسي الطيب للتعامل الجيد والفعال مع موقف االمتحان وكـذلك               يالمحافظة عل  

 . واالبتعاد عن التوتر والقلقيالمحافظة غلي االتزان االنفعال

 :مهارة أداء االمتحان/ المهارة الثالثة 

الجلوس في المكان المخصص بهدوء وكتابة البيانات الشخصية، وإتباع التعليمات التـي تلقـي علـي                 

 .نالطالب من لجنة سير االمتحا
 

 .لتزام آداب االمتحانالكتابة بخط واضح، وتنظيم كراسة اإلجابة، وا 
 

 .عدم محاولة الغش والمحافظة علي الهدوء النفسي التام أثناء أداء االمتحانات 
 

 االمتحان يحتاج نوعاً من االجتهاد والحكمة في التعامل مع ورقة األسئلة من حيث حسـن قراءتهـا،                  

  ).287: 2000زهران، (وحسن اختيار األسئلة وحسن اإلجابة 
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 اإلرشاد النفسي: ث الثالثالمبح

 :مقدمة

 من التخصصات الهامة في حياة اإلنسان المعاصر وذلك الزدياد          يلقد أصبح مجال اإلرشاد النفس    

حاجة هذا اإلنسان إلي من يأخذ بيده ويساعده علي حل مشكالته، حيث تزايدت حـدة الضـغوط النفسـية                 

ة وتباعد العالقات بين األفراد، وكـذلك التغيـرات         والمشكالت النفسية واالجتماعية نظراً لتغير نمط الحيا      

االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية والتطورات التي تحدث في ميدان التربية والتعليم، حيث أصبح الفرد             

 .اليوم يعيش جملة من الصراعات النفسية الناجمة عن التغيرات األسرية التي تحدث في مجتمعاتنا
 

ضرورة توجيه األفراد وإرشادهم نفسياً في عصرنا الحاضـر وذلـك           كل هذا يؤكد علي أهمية و     

 الوقوع في االضطرابات النفسية واالنحرافات السلوكية، وكـذلك تقويـة ثقتـه بنفسـه               نبهدف الوقاية م  

وشعوره باألمن ومساعدته علي حل مشكالته في جميع المجاالت التربوية واالجتماعية واألسـرية ممـا               

ق التوافق النفسي واالجتماعي والتمتع بقدر عاٍل من الصـحة النفسـية والتوافـق               تحقي ييساعد الفرد عل  

 .) 32: 2005الخطيب، ( النفسي والمهني 
 

بصورة واضـحة نتيجـة     ) اإلرشاد النفسي   ( هذا وقد ظهرت الحاجة إلي الخدمات النفسية وفي مقدمتها          

يش فيها الفرد، وتعقد النظم االجتماعيـة       التطور الذي تناول المجتمع، فأدي إلي اختالف الظروف التي يع         

التي يخضع لها ونمو عمليات التطبيع االجتماعي التي يمر بها ليصبح عضوا نافعا فـي الجماعـة التـي                   

وقد صاحب هذا التعدد االلتزامات والمطالب المفروضة علي الفرد وتعدد أساليب إشـباعها،             .  ينتمي إليها 

رأت علي األسرة والعمل والحياة االجتماعية بصورة عامـة، وبـدت            ثم تعقد أساليب التوافق التي ط      نوم

 خدمة ضرورية تسهم في تخفيف حدة هذه األعباء، وتساعد في           هالحاجة ملحة إلي اإلرشاد النفسي باعتبار     

 . )70: 1987مرسي، (فهم الفرد لنفسه ولما يدور من حوله وتحقيق سبل تكيفه مع الظروف المحيطة به 

 

سي فرع هام من فروع علم النفس التطبيقي وقد تطور هذا الفرع من فروع علم النفس سريعا                 فاإلرشاد النف 

منذ القرن العشرين ووضعت له النظريات وتشعبت مجاالته لتغطي حياة اإلنسان في كافة مراحلهـا منـذ                 

الطفولة حتى الشيخوخة وفي كافة ظروفها في الصحة والمرض وفي كافة جوانبها مـن دراسـة وعمـل                  
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زواج و لقد ظهر اإلرشاد النفسي القرن العشرين كعلم وخدمة منظمة ورسمية ومهنة لها مكانتها كنتيجة                و

  ).14: 2001الزبادي، ( حتمية لتطور الحياة اليومية 
 

واإلرشاد النفسي ليس مجرد إعطاء نصائح، وال ينجم عن الحلول التي يقترحها المرشد، بل انه أكثر مـن                  

ة، وهو تمكين الفرد من التخلص من متاعبه ومشاكله الحالية وتكوين اتجاهات عقليـة       تقديم حل لمشكلة آني   

 .تساعد المسترشد علي التخلص من االتجاهات االنفعالية التي تعيق تفكيره
 

 :تعريف اإلرشاد النفسي

 :  اإلرشاد في اللغة:أوالً 

 اإلنسـان بفـتح     د ش و،  غيرنقيض ال : رشد والرشاد شد والٍ الر( ورد في لسان العرب البن منظور       

 وهـو نقـيض     ، يرشد رشدا ورشاداً فهو راشد ورشـيد       :، ورشد بالكسر  ءيرشد رشداً، وبضم الرا   : الراء

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مـن       "  وفي الحديث النبوي     ،الظالل، إذا أصاب وجه األمر والطريق     

 ".بعدي 

إرشاد الضـال أي  : ترشده طلب منه الرشد وفي الحديث  هداه، واس : وأرشده اهللا ورسوله إلي األمر ورشده     

هو الذي ارشد الخلـق إلـي       :  وفي أسماء اهللا تعالي الرشيد     ،هدايته الطريق وتعريفه والرشدي اسم للرشاد     

  ).285: 1986ابن منظور، ( مصالحهم أي هداهم ودلهم عليها 
 

 :اإلرشاد في االصطالح:  ثانياً

  كما انه يقـع بشـكل    Applied Psychologyلنفس التطبيقي ينسب اإلرشاد النفسي إلي علم ا

 .أوسع في مجموعة من التخصصات التي تهدف إلي مساعدة الناس في مواجهة مشكالت ومواقف الحياة

ولقد ظهرت تعريفات كثيرة لإلرشاد النفسي، بعضها يصور المفهوم والـبعض األخـر يحمـل الطـابع                 

بعض التعريفات علي العالقة اإلرشادية ودور المرشد، فان البعض         وفي الوقت الذي تركز فيه      . اإلجرائي

يركز علي عملية اإلرشاد نفسها، بينما يهتم آخرون عند تعريفهم لإلرشاد بالنتائج التي نحصل عليها مـن                 

 وجليـاً ومـن هـذه     اإلرشاد وسوف يقوم الباحث باستعراض العديد من التعريفات ليكون المفهوم واضحاً          

 : يليالتعريفات ما
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 ينمـي  إلي مساعدة الفرد لكي يفهم ويـدرس شخصـيته، و          ف، تهد  مستمرة بناءةو  منتظمة هو عملية  

 إمكانياته ويحل مشكالته في ضوء معرفته ورغبتـه وتعليمـه           عرف قدراته و  خبراته ويحدد مشكالته، وي   

  ومهنيـاً  ربويـاً وتدريبه لكي يصل إلي تحديد وتحقيق أهدافه وتحقيق الصحة النفسية والتوافق شخصياً وت            

  ).39: 2001نيازي،  ( سريا وزواجياًأو

 عبارة عن محاولة واعية ومنظمة لتوجيه الفرد ليفهم نفسه ويعرف ما عنده من ميول واستعدادات                هو 

  ). 9: 1992، النمرسمارة و" ( وقدرات واستغالله لتحقيق حياة أفضل

 التي تقدم للفرد ليـتمكن مـن التخطـيط          مجموع الخدمات التربوية والنفسية والمهنية    عبارة عن   هو   

ـ              ويحقـق   هلمستقبل حياته وفقاً إلمكانياته وقدراته العقلية والجسمية وميوله بأسلوب يشبع حاجاته ورغبات

  ).37: 2001ملحم، ( تصوراته لذاته 

بأنه عبارة عن خدمة مهنيـة إنسـانية وتربويـة          " وتعرف جماعة مينوسوتا لإلرشاد النفسي اإلرشاد        

 مواصلة النمو والتطور من اجل تحقيق أهداف        يصة هدفها مساعدة الفرد علي القيام باالختيار وعل       متخص

 عن طريق اختيار أسلوب حياة ترضيه وتوافـق مـع           كالشخصية إلي أقصي حد يمكن الوصول إليه وذل       

 ).20 :1997القذافي، ( مركزه 

اعدة الفرد علي فهم نفسه لتحقيق      هو عبارة عن عملية بناءة مثمرة ومخططة ومبرمجة تهدف إلي مس           

  ).13: 1996عبد المنعم، (أهدافه في الحياة، وتحقيق الصحة النفسية والتكيف مع نفسه ومع مجتمعه

حـدهما وهـو   أالعالقة الشخصية وجها لوجه بين شخصـين  " نه أعلي    Tolbert  تولبيروتعرفه 

فر موقفاً تعليمياً للشخص الثـاني المسترشـد،        المرشد من خالل مهاراته وباستخدام العالقة اإلرشادية، يو       

حيث يساعده علي فهم نفسه وظروفه الراهنة والمقبلة، وعلي حل مشكالته وتنمية إمكانياتـه بمـا يحقـق        

  ).11:  1996الشناوي، (  الحاضر والمستقبل يرغباته وميوله وكذلك مصلحة المجتمع ف

 ،  ن عالقة بـين فـردي     ن عملية تفاعلية تنشأ ع    " اإلرشاد النفسي بأنه     Glanz,1962  زجالنويعرف   

 المرشد ، واألخر المسترشد، يقوم فيها المرشد من خالل هـذه العالقـة بمسـاعدة                وأحدهما متخصص ه  

المسترشد علي مواجهة مشكلة تغيير أو تطوير سلوكه وأساليبه في التعامل مع الظروف والمشكالت التي               

  ). 5 : 2006أبو حماد، ( يواجهها 
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 إن اإلرشاد النفسي يتضمن المقابلة في مكان خاص يسـتمع   Patterson, 1974  نباتر سوي وير 

فيه المرشد ويحاول فهم المسترشد ، ومعرفة ما يمكنه تغييره في سلوكه ، بطريقة أو أخـري ، يختارهـا         

لخبـرة  ويقرها المسترشد ، ويجب أن يكون المسترشد يعاني من مشكلة ، ويكون لدي المرشد المهـارة وا       

  ).17: 2002أبو عيطة، . (للعمل مع المسترشد للوصول إلي حل المشكلة

العملية التي يحدث فيها استرخاء لبنية " نه أ   اإلرشاد النفسي علي  Rogers, 1952 روجرزويعرف  

الذات للمسترشد في إطار األمن الذي توفره العالقة مع المرشد والتي يتم فيها إدراك المسترشد لخبراتـه                 

  ).71: 2002القاضي، " ( المستبعدة في ذات جديدة

عملية تشتمل علي تفاعل بـين مرشـد   "    اإلرشاد علي انه  Pepinsky, 1954 بيينسكيويعرف  

ومسترشد في موقف خاص بهدف مساعدة المسترشد علي تغيير سلوكه بحيث يمكنه الوصول إلـي حـل                 

  ).64: 1998الزيود، (مناسب لحاجاته 

يشير إلي أن اإلرشاد     ) 1981( معية األمريكية لعلم النفس تعريفاً لإلرشاد النفسي عام         وقد نشرت الج   

عبارة عن الخدمات التي يقدمها اختصاصيون في علم النفس اإلرشادي لمسترشد وفـق مبـادي               " النفسي  

خصـيته  وأساليب دراسة السلوك اإلنساني خالل مراحل نموه المختلفة لهم لتأكيد الجانب االيجابي فـي ش              

وتحقيق التوافق النفسي لديه، وإكسابه مهارات جديدة تساعد علي تحقيق مطالب النمو والتوافق مع الحياة،               

 العمرية، ومجـاالت الحيـاة كاألسـرة،        لويقدم اإلرشاد لجميع األفراد في مختلف المراح      . واتخاذ القرار 

 ).16: 2002أبو عيطة، " (والمدرسة، والعمل 

متخصص : عالقة إنسانية بين فردين أحدهما    " العربي اإلرشاد النفسي علي أنه      ويعرف مكتب التربية     

متدرب، وثانيهما يطلب المساعدة من أجل التوصل إلي بعض الحلول المالئمة لمشكالته، والتي قد يكـون                

شخصية أو اجتماعية أو انفعالية، أو مشكلة اختيار مهنة أو عمل، مع إعطاء المسترشـد فرصـة اتخـاذ                   

  ).22: 2007الخطيب، ( ر المناسب الذي يتفق مع إمكانياته وقدراته القرا

عبارة عن عملية تعليمية تساعد الفـرد       " نه  أوقد وضع ماهر عمر تعريفاً شامالً لإلرشاد النفسي علي           

علي أن يفهم نفسه بالتعرف علي الجوانب الكلية للمشكلة لشخصيته، حتى يتمكن من اتخاذ قراره بنفسـه                 

ته بموضوعية مجردة مما سهم في نموه الشخصي وتطوره االجتماعي والتربـوي والمهنـي،      وحل مشكال 
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 و المرشد النفسي و الذي يتولى دفع العمليـة اإلرشـادية            دويتم ذلك من خالل عالقة إنسانية بين المسترش       

  ).18: 1997عمر، " ( المهنيةهنحو تحقيق الغاية منها بخبرات

هو احدي العمليات الفردية التي تساعد الفرد "إلرشاد النفسي بأنه  اW.A Obuid وليم عبيدويعر ف  

علي تعلم المواد الدراسية ، وسمات المواطن والقـيم االجتماعيـة والشخصـية والعـادات والمهـارات                 

 ).12: 2006العزة ، (واالعتقادات التي تصنع الكائن المتوافق السوي 

موقف يتم التفاعل فيه بين شخصين، أحدهم " ه  اإلرشاد النفسي علي أنBruch, 1981بروكويعرف  

مرشد واألخر مسترشد يحاوالن الوصول إلي فهم كل منهما األخر، ولديهما أهداف كثيرة خاصة لتحقيـق                

  ).21: 2007الخطيب، ( فائدة كبيرة للمسترشد 

لفهـم  بأنه عبارة عن عملية توجيه وإرشـاد الفـرد          " يعرف الباحث اإلرشاد النفسي   : تعريف الباحث  

امكاناته وقدراته واستعداداته واستخدامها في حل مشكالته وتحديد أهداف ووضع خطط حياته المسـتقبلية              

من خالل فهمه لواقعه وحاضره، ومساعدته في تحقيق اكبر قدر من السعادة والكفاية، من خـالل تحقيـق      

 من الصـحة    فع بقدر كا  ذاته والوصول إلي أقصي درجة من التوافق بشقيه الشخصي واالجتماعي والتمت          

 .النفسية
 

 : اإلسالمين الديمفهوم اإلرشاد في •

ـ : "لقد ورد في القرآن الكريم لفظ إرشاد والرشد في مواقع كثيرة من األيات حيث قال تعـالي                   ْل قُ

ِدي ِإلَى الرشِْد فَآمنَّا ِبِه ولَن نُّشِْرك ِبربنَا        هي ،ُأوِحي ِإلَي َأنَّه استَمع نَفَر من الِْجن فَقَالُوا ِإنَّا سِمعنَا قُرآناً عجباً           

  )1: الجن، أية" (  َأحداً

، ففـي  )ومن يهده اهللا فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً         ( وفي أية أخري يقول الحق سبحانه       

ان والي سلوك الطريق الصحيح،     اآلية األولي هناك إشارة إلي أن القرآن الكريم يهدي إلي الرشد، أي اإليم            

إلي توحيد رب العباد، أما في اآلية الثانية فقد وردت كلمة مرشدا بمعني الشخص الـذي يقـدم النصـح                    

  ).10: 2006العزة، ( والهداية واإلرشاد 
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 :التربية وعلم النفسمفهوم اإلرشاد في  •

م المسترشـد الـذي يواجـه    اإلرشاد عملية فنية متخصصة مستمرة وهي عالقة بين طرفين أحده      

مشكالت وعوائق وصعوبات مختلفة، واألخر المرشد الذي بحكم خبرته الفنية في مجال اإلرشاد قادر علي               

تقديم المساعدة للمسترشد، ليفهم ذاته ونفسه والعالم من حوله وفهم دوافعه وميوله وقدراته، وبالتالي فهـي                

 لديه من قدرات وإمكانيـات      اساعدة للمسترشد لالستفادة مم   عملية إنسانية واعية وهادفة تستهدف تقديم الم      

 من النمو السوي في كافة المجاالت العقليـة والنفسـية واالجتماعيـة             نوالدفع بها لتحقيق أقصي قدر ممك     

  ).35: 2003السفاسفة، ( والجسمية واالنفعالية والمهنية 
 

وم واسع يستخدمه الكثيـر مـن       ، مفه Counselingوبشكل عام يمكن القول أن مفهوم اإلرشاد          

العاملين في مجال تقديم الخدمات النفسية مثل األطباء والمحامين والعسكريين واإلختصاصيين، وذلك علي             

اعتبار أن الخدمة اإلرشادية التي يقدمها المرشد للمسترشدين في المؤسسات التربوية تقوم علـي عالقـة                

ة قائمة علي الثقة واالحترام بهدف إحداث تغييـر فـي           تفاعلية بهدف التغلب علي الصعوبات، فهي عالق      

  ).44: 1999شعبان و تيم، ( قدرات الفرد ليتكيف مع محيطه الذي يعيش فيه 
 

 

 ):أهمية اإلرشاد النفسي ( ي اإلرشاد النفسي الحاجة إل 

التوجيه واإلرشاد في الماضي يتم دون أن يكون له صفة علمية، أو برنامج مـنظم، ولكنـه                 كان    

تطور وأصبح له نظرياته وطرقه ومجاالته، وينعكس هذا التطور في العصر الذي نعيش فيه، وهـو مـا                  

 Psychologicalيعرف بعصر القلق حيث أصبح إنسان اليوم يعيش جملة مـن الصـراعات النفسـية    

Conflicts   ت غيرات األسرية التي حدثت في المجتمعات العربية، وما صاحبها من مشكال          تالناجمة عن ال

  )30: 1980زهـران،   ( متعددة متمثلة في تحول األسرة الممتدة إلي أسرة نووية، وخروج المرآة للعمل             

 التي يكون في أمس الحاجة فيهـا        Shocks العديد من الصدمات     نأضف إلي ذلك ما يتعرض له الفرد م       

 وصـدمة الـزواج،     إلي التوجيه واإلرشاد والتي منها صدمة التحاق الطالب بالمدرسة، وصدمة الطالق،          

  ).35: 1998محمود، (  التقاعد، وصدمة فقدان إنسان عزيز ةواالنتقال من المدرسة إلي العمل، وصدم
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كما أن عدم القدرة علي اتخاذ القرار وعدم الثقة بالقدرة علي النجاح في مواجهـة بعـض المطالـب                       

عوامل الهامة والملحة في الحاجة إلـي        والضرورية وضعف الثقة بالنفس تعتبر من ال       ةواالحتياجات الالزم 

  ).28: 1994الزعبي، ( التوجيه واإلرشاد النفسي 

وتبدو أهمية التوجيه واإلرشاد النفسي جلية في حاجة األطفال أثناء مراحل نموهم إلي من يأخذ بيدهم                  

لمتمثلـة فـي    ويساعدهم علي حل المشكالت اليومية التي يواجهونها، والتي منها المشكالت التربويـة وا            

مشكالت التأخر الدراسي، ومشكالت اختيار نوي التخصص والدراسة التي يرغبها الطالـب، ومشـكالت              

  ). 23: 2002حواشين، ( سوء التوافق التربوي 
  
لقد أصبحت الحاجة إلي اإلرشاد النفسي ملحة وضرورية في جميع دول العـالم بصـفة عامـة                 و  

 تكنولوجية وتغيرات سريعة متالحقة في جميع جوانب حياة الفـرد   والسيما بعد أن شملها مظاهر حضارية     

 يعـيش فـي عصـر التقـدم         ن فاإلنسـا  ،سواء علي الصيعد األسري أو االجتماعي أو الثقافي أو المهني         

التكنولوجي والتغيرات والتحديات المليئة بالمشكالت، فكل فرد يمر خالل مراحل حياته بمشكالت عاديـة              

 ومن هنا كان الزماً إلي ظهور الحاجة إلي         دوإرشا توجيه    يحتاج فيها إلي    صعبة ف، ومواق وفترات حرجة 

  ).2 :1987عمر، ( اإلرشاد النفسي 
 

 واضحة نتيجة التطور الذي تناول المجتمـع،        ةولقد ظهرت الحاجات المختلفة إلي الخدمات النفسية بصور       

 يخضع لهـا، وبالتـالي      ي االجتماعية الت  دي إلي اختالف الظروف التي يعيش فيها اإلنسان وتعقد النظم         أف

 تعقـد أسـاليب     مصاحب هذا تعدد االلتزامات و المطالب المفروضة علي الفرد وتعدد أساليب إشباعها، ث            

  ). 71: 1987مرسي، (التوافق التي يجب علي الفرد تعلمها وإتباعها 
 

 والحياة االجتماعية التـي     وسوف يشير الباحث إلي بعض نواحي التطور التي طرأت علي األسرة والعمل           

 : من حاجة األفراد والجماعات إلي اإلرشاد النفسي ما يليتدعت وزاد
 

 :التغيرات األسرية .1

 الـزواج ومشـكالت     تمن مظاهر التغيرات األسرية والتي تستجوب االهتمام بها مشكلة السكن ومشكال          

 إلي العمل كل هـذه المشـكالت        تنظيم األسرة ومشكالت الشيخوخة والمشكالت الناتجة عن خروج المرآة        

  ).19 :1996عبد المنعم، (أدت إلي تدخل التوجيه واإلرشاد النفسي في حل هذه المشاكل 
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 :التغيرات االجتماعية و الثقافية .2

 أصـبحت هنـاك   عكل مجتمع يتغير، ومجتماعتنا تشهد هذا العصر تغيرات كبيرة، وبتغير المجتم      

 المشاكل التي تظهر علي السطح، ولعل أهـم مظـاهر تغيـر              لوجود اإلرشاد للمساهمة في حل     ةضرور

المجتمع التعليم الذي أصبح من حق كل فرد وبالتالي إقبال الناس علي التعلم من مختلف فئـات المجتمـع                   

وكذلك خروج المرآة إلي العمل زاد من تغير المجتمع وادي إلي تغير بعض المظاهر السلوكية والعـادات                 

  ).14: 1990، نمرالسمارة و( والقيم 
 

 كان مرفوضاً قد أصبح مقبوالً وبالعكس والتقدم االقتصادي         ا الحاصل سواء في السلوك فم     عفالتغير السري 

والفروق الفردية وزيادة الطموح، أكدت علي الحاجة إلي اإلرشاد النفسي، فالطفل عندما ينتقل من المنزل               

حياة الجامعية كل هذه الفترات تحتاج إلي نوع مـن          إلي المدرسة، ومن المدرسة إلي العمل وانتقاله إلي ال        

التوجيه واإلرشاد حتى يستطيع أن يتوافق ويتكيف مع الحياة الجديدة وذلك إمداده بالمعلومات التي تساعده               

  ).14 :2000الزبادي والخطيب، (علي إنارة طريقه في الحياة 
 

 :التقدم العلمي والتكنولوجيا. 3

م العلمي وظهور اختراعات جديدة وظهور الراديو والتلفزيون في كل بيـت أدي             التغير التكنولوجي والتقد  

 وأنماط السلوك وتغير النظام التربوي و النظـام         ت واالتجاها مإلي تغير بعض المفاهيم واألفكار وتغير القي      

ـ    ااالقتصادي والمهني وبالتالي ظهور مشكالت يحتاج الفرد إلي من يساعده في مواجهتها وحله             ا  وهـذا م

  ).23: 2002حواشين، ( يقوم به اإلرشاد النفسي 
 

 : مجال التعليميالتطور ف. 4

 ومفاهيمـه وزيـادة مصـادر المعرفـة، وزيـادة           مإن ازدياد أعداد التالميذ في المدارس وتطور التعلـي        

التخصصات والمواد جعلت المعلم غير قادر علي مواجهة هذا الكم من األعباء في المؤسسات التعليميـة،                

خاصة أن المدرسة تضم طالب متفوقين وطالب معاقين وجانحين مما أدي إلي بروز بعض المشاكل في                و

باإلضافة إلي تطور التعليم فقد كان قديماً يهـتم بتلقـين المعلومـات             . التكيف والتوافق المدرسي المدارس   

ية وأصبح في مقـدوره     والحقائق أما في عصرنا الحالي فأصبح يهتم بالطالب وجعله محور العملية التعليم           

أن يختار ما يناسب ميوله وقدراته وارتبط التعليم بحاجات ومطالب الطالب وقدرته علي إشباع مثل هـذه                 
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 العملية التربوية من اجـل خلـق نـوع          ي مالمح تطور التعليم إشراك األسرة ف      نالحاجات والمطالب، وم  

الميذ في المدارس مما أدي إلي ضرورة وجود        التعاون ما بين األسرة والمدرسة فضالً عن زيادة أعداد الت         

 . )15: 2000الزبادي والخطيب، (  لإلرشاد النفسي في المدارس بجميع مراحلها المختلفة جبرنام
 

 

 :التغيرات في مجال العمل. 5

 الناس وعلي ما يقومون بـه مـن         يإن التقدم الحاصل في المجال العلمي والتكنولوجي والصناعة اثر عل         

 تغير البناء الوظيفي والمهني في المجتمع فكثرت األعمال وتنوعت وسـائل اإلنتـاج وزادت               أعمال، فقد 

ـ                 ةالتخصصات في العمل وزالت مهن قديمة وظهرت مهن أخري جديدة، هذا باإلضافة إلي حلول الماكين

ـ                 طرار الصناعية محل األيدي العاملة أدي إلي ظهور حالة من القلق عند األفراد علي أعمالهم والي االض

إلي تغيير العمل إلي عمل أخر، والبد ليتسنى لهم التكيف والتوافق في أعمـالهم مـن أن يواجهـوا مـا                     

  ).16: 1990نمر، السمارة و(يعترضهم من مشكالت وذلك بمساعدة اإلرشاد النفسي 
 

 

 أن هناك ضرورة هامة وحاجة ملحة لإلرشاد النفسي في المجتمع الفلسـطيني،             قويتضح مما سب   

أن الشعب الفلسطيني عاني الكثير من األزمات وتعرض للعديد من الويالت والنكبـات والصـدمات               حيث  

النفسية، وما نجم عن ذلك من تغيرات أسرية اجتماعية وثقافية واقتصادية وتعليمية وتربوية، حيث التفكك               

 عن األسـر الممتـدة،       الناجمة تاألسري و الالمباالة وعدم توفر الرعاية األسرية الالزمة، كثرة المشكال         

وعدم توفر الرعاية التعليمية من حيث توفر المستلزمات الدراسية، وتهيئـة الجـو الدراسـي المناسـب،                 

 السالبة في األطفال، وتـدني المسـتوي        توالمتابعة الدراسية في المدرسة والبيت، وغرس القيم واالتجاها       

 ي الذكر والظروف التي مر بها الشعب الفلسـطين        الثقافي لألفراد، ومما الشك فيه أن هذه الجوانب السابقة        

خلقت العديد من المشاكل واألزمات والصعوبات والعوائق التي تتطلب أن ينهض التوجيه واإلرشاد النفسي              

ليتصدى لهذه المشاكل واألزمات وأن يتحمل المسئولية والمهمة الملقاة علـي عاتقـه، حيـث انتشـرت                 

ختلف أنحاء فلسطين، حيث تم افتتاح قسم التوجيـه واإلرشـاد فـي             المؤسسات والمراكز اإلرشادية في م    

المدارس الحكومية، ثم افتتاح كثير من المراكز التي تقدم الخدمات اإلرشادية لفئات المجتمع المختلفة مثل               

 حيث عملت علي استقبال الحـاالت التـي تعرضـت للتعـذيب             1990 مبرنامج غزة للصحة النفسية عا    

هداء، ثم تم ظهور قسم التوجيه واإلرشاد في وكالة الغوث الدولية نتيجـة الضـرورة               واالعتقال وأسر الش  
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الملحة إلي هذه الخدمات اإلرشادية واإلرشاد النفسي، وما زالت هذه المؤسسات تقدم الخدمات اإلرشـادية               

 .إلي يومنا الحاضر
 

 Counseling Goals: أهداف اإلرشاد النفسي 

 وهو أثمن ثروة يمتلكها المجتمع ولكل إنسان دوره في الحياة يستطيع            يعتبر اإلنسان قيمة في ذاته      

أن يؤديه بكفاية إذا نمت جوانب شخصيته بشكل متوازن ومتكامل، ونتيجة التطورات والتغيـرات التـي                

 ر امتد العمل علي إيجاد اإلنسان المتوازن الذي يتمتع بقدر واف           في مختلف الجوانب   طرأت علي حياة الفرد   

حة النفسية واالتزان االنفعالي والنمو المتكامل، هذا األمر يتطلب العمل علـي تحسـين خـدمات                ٍمن الص 

  ).213 :2004عطيوي، (اإلرشاد والتركيز علي االستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل نمو الفرد 
 

رشـاد  وقد أشار كثير من علماء النفس والمختصين في هذا المجال إلي أهداف عديدة ومتنوعة لإل                

   إلي أن الهدف األساسي من اإلرشـاد  Rogers, 1951روجرز   فقد أشار :  األهدافهالنفسي ومن هذ

 . النفسي هو البناء العريض للنفس لتكو ن أكثر توافقاً وتكيفاً مع الحياة
 

   أن الهدف األساسي لإلرشاد النفسي هـو تحقيـق    Patterson, 1970  نباتر سويري حيث  

  ثالثة أهداف لإلرشاد النفسي هـي اإلدراك   Ponzo, 1976بونزو  شد وتقويتها، واقترح الذات للمستر

  ).22 :1987عمر، (الذاتي واالعتراف المعرفي وتغيير السلوك 
 

 مجموعة من األهداف لإلرشاد النفسي والتي منها إحداث تغييـر ايجـابي فـي               الزعبيولقد حدد    

ـ         يد النفسية ف  سلوك المسترشد والمحافظة علي صحة الفر       حـل   ي أحسن وضـع ممكـن، والمسـاعدة ف

المشكالت التي تعترض المسترشد، وتسهيل عملية النمو وتوجيهه إلي المسـارات الصـحيحة، وتغييـر               

 المسترشد علي اتخاذ القرار المناسب، والتكيف مع        ةالعادات والمسلكيات الخاطئة إلي الصحيحة، ومساعد     

  ).33: 1994الزعبي، ( نفسه ومع اآلخرين
 

  أن اإلرشاد التربوي والنفسي عملية بناءة تهدف إلي مساعدة المتعلم لكي             1988ويري  زهران،     

 ويحدد مشكالته وينمي امكاناته فـي ضـوء معرفتـه       وميوله يفهم ذاته ويدرس شخصيته ويعرف خبراته     

  ).47 :2001ي، نياز( الشخصي واألسري  النفسيورغبته، بما يوفر له تحقيق الصحة النفسية والتوافق
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  إلي أن الهدف الرئيسي لإلرشاد النفسي هـو تسـهيل النمـو              Zax,1976 زاكس   يشيرفي حين    

ومساعدة المسترشد أن يسلك بفاعلية وعقالنية ، وأن يزيد من استقالله ومن قدرته علي أن يكون مسئوالً                 

  ).33 : 1994الزعبي ، ( عن نفسه متكيفاً مع حياته اليومية 
 

ر البعض إلي أن مهما تعددت أهداف التوجيه اإلرشاد النفسي فأنها تندرج تحت ثالث مستويات            كذلك يشي 

 :وهي كالتالي

يتناول التفكير  والمدركات والتطورات والمعارف والخبـرات         ) : Cognitive ( معرفيالمستوي  ال .1

 .توالمعتقدا

 .ت واالتجاهات والقيميتناول الوجدانيات واالنفعاال ): Affective ( وجدانيالستوي الم  .2

 يتناول عملية تعديل السلوك وإكساب مهارات سلوكية عملية        ): Doing ( سلوكيالعملي  المستوي  ال .3

  )40: 1987زهران،  ( ةجديد

 

 :ويمكن إجمال أهداف التوجيه واإلرشاد النفسي ضمن المستويات السابقة في النقاط التالية

  )Self – actualization: ( تحقيق الذات: أوال

وفي نفس الوقت للفرد امكانات قد      )تحقيق الذات   ( كل فرد لديه دافع أساسي يوجه سلوكه هو دافع           

تسهل أو تعيق تحقيق ذلك الدافع، فاإلنسان المتفوق الذكي وصاحب االمكانات والقدرات الممتازة يستطيع              

 تقبل ذاته وتحقيقها مهما كانت       اإلرشاد النفسي يركز علي مساعدة الفرد علي       ن ولك ،أن يحقق ذاته بسهولة   

االمكانات الموجودة عنده، فاإلرشاد ال يقبل فكرة إما كل شي أو ال شي، ولكنه يساعد الفرد قبل كل شـي                    

علي التعرف علي قدراته وامكاناته وحاجاته ويفهمها، وبعد ذلك يعمل علي مساعدته علي تحقيق أقصـي                

وم بذلك علي المرشد النفسي أن يساعد المسترشد علي تحقيق          ولكي يق .درجة يمكن أن توصله إليها امكاناته     

 عليه رفع ثقة الفـرد      ذاته وذلك بالسعي إلي أن يكون لديه مفهوماً ايجابياً عن ذاته فإذا وجد المفهوم سالباً              

بنفسه وإذا كان هناك مبالغة من الفرد عن ذاته فعلي المرشد أن يساعده علي تعريفه بنفسه وإبعـاده عـن                    

  ).2002:24حواشين، (ذاته عن غة المبال
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 Adjustment: تحقيق التوافق:  ثانياً

إن من أهم أهداف التوجيه واإلرشاد النفسي تحقيق التوافق، أي تناول السلوك والبيئـة الطبيعيـة                 

واالجتماعية بالتغيير والتعديل حتى يحدث التوازن بين الفرد وبيئته وهذا التوازن يتضمن إشباع حاجـات               

 . البيئةت ومقابلة متطلباالفرد

ويتطلب تحقيق هذا الهدف تنمية طاقات المسترشد وإكسابه مهارات التعامل مع المواقف وخاصة المواقف              

 :الضاغطة، ومن أهم مجاالت تحقيق التوافق األتي

أي تحقيق السعادة مع النفس والرضا عنها وإشـباع الـدوافع والحاجـات األوليـة         : التوافق الشخصي * 

 .يةوالفطر

 في ضوء   جنسب المواد الدراسية والمناه   أ علي اختيار    دوذلك عن طريق مساعدة الفر    : التوافق التربوي * 

 .قدرات وإمكانيات الفرد

ناسب للمهنة واالستعداد عملياً وتدريبياً لها واإلنجـاز والكفـاءة          م ويتضمن االختيار ال   :التوافق المهني * 

 .والشعور بالرضا والنجاح

 ويتضمن السعادة مع اآلخرين وااللتزام بأخالقيات المجتمـع ومسـايرة المعـايير             :جتماعيالتوافق اال * 

  ).20 :2000،  و الخطيبالزبادي(  التغير االجتماعي لاالجتماعية وتقب
 

 

  Psychic Health: تحقيق الصحة النفسية: ثالثاً

عر بالسعادة مـع نفسـه ومـع        اً ويش يالصحة النفسية تعد حالة دائمة يكون فيها الفرد متوافقا نفس          

ون قادراً علي مواجهـة     الل قدراته إلي أقصي حد ممكن ويك      اآلخرين ويكون قادراً علي تحقيق ذاته واستغ      

من، فان مـن أهـداف      أ النفسية وما تتضمنه من سعادة و      ةولكي تتوافر لدي الفرد الصح     مطالب الحياة،

ادة الفرد وهناه ولتحقيق ذلك الهدف ال بـد مـن           عملية اإلرشاد النفسي تحقيق الصحة النفسية وتحقيق سع       

 العمل، إذ انه من غير المعقول أن        عمساعدة الفرد في الرضا عن أساليب تكيفه مع المجتمع والمدرسة وم          

  ذلك األمر بإزالة ما يواجهه الفرد في حياته من مشكالت          م مع كل ذلك األمر، ويت     يكون الفرد غير متوافقٍ   

 علـي حـل     ة لذلك يعمل اإلرشاد علي إكساب الفرد القدر       تواق والتكيف عنده  ومتاعب وصعوبات تعيق ال   

  ).43: 2001ملحم، ( المشكالت وفهمها بالشكل الصحيح 
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 Educational Improvement: تحسن العملية التربوية: رابعاً

لتوافق إن أكثر المؤسسات التي تهتم بالتوجيه واإلرشاد النفسي هي المدرسة وكما ذكر فان تحقيق ا               

 مع الحياة فيها ومع العملية التربوية، لذلك فان مساعدة الفرد فـي             فالتربوي والنجاح في المدرسة والتكي    

 بطرق الدراسة الصحيحة وتجنيبه للعوامل التي تعيق نجاحه، كـل ذلـك يثيـر               هالتوافق المختلفة وتعريف  

ويهيئ جواً سليماً للعمليـة التربويـة    بالرضا والسعادة في المدرسة هدافعيته ويشجعه علي الدراسة ويشعر    

  ).17: 1996عبد المنعم، ( ويعمل علي تحسينها 
 

 Control - Self :إكساب الفرد مهارة الضبط والتوجيه الذاتي: خامساًً

ويعني الوصول بالفرد المسترشد إلي درجة من الوعي بذاته وإمكانياته، وفهمه لظروفه ومحيطـه                

كون الكائن البشري في بداية حياتهم متمتعاً بمركز ضبط خـارجي لسـلوكياته،             فهماً اقرب للواقع، حيث ي    

وينتقل ذلك تدريجياً بفعل التربية والتنشئة االجتماعية والتوجيه واإلرشاد إلي مركز ضبط داخلي، وبالتالي              

لمسترشد يتحكم في سلوكياته ويضبطها برغبة داخلية ومراقبة ذاتية دون تردد أو خوف، وبالتالي يستطيع ا              

مواجهة مشاكله المستقبلية دون االعتماد علي اآلخرين، وصوالً إلي الوقاية والحماية مـن الوقـوع فـي                 

  ).16: 2003السفاسفة، ( المشاكل، وهذا الجانب الوقائي من االهتمامات الرئيسية للتوجيه واإلرشاد 
 

 Decision  - Making :صنع القرارات :سادساً

سلسلة من المواقف والخبرات، يحتاج فيها إلـي اتخـاذ قـرارات متباينـة              يمر الفرد في حياته ب     

 في متطلباتها،   ةومتدرجة في الشدة والخطورة، كذلك يمر بفترات انتقالية في الحياة وبمراحل نمائية متباين            

ويحتاج إلي ذلك األمر اتخاذ القرار الصحيح والقرار المناسب، وهذه مهارة يجب أن يتدرب عليها الفـرد                 

منذ صغره كالقرار الزواجي والقرار التعليمي أو القرار المهني وبالتالي فهو يحتاج إلي تعلـم إجـراءات                 

اتخاذ القرارات وصنعها، كما يحتاج البعض األخر من األفراد إلي مساعدة في تعديل إجـراءات اتخـاذ                  

ح وتسهيل الخطوات التـي     القرارات وصنعها، وبالتالي فان الفرد يحتاج إلي مساعدة فنية عملية في توضي           

تمكن من الوصول إلي القرارات المناسبة ليتخذها بنفسه ويرضي عنها ويتحمل مسؤوليتها وهذا ال يتـأتى                

  ).55: 2004حسين، ( إال باإلرشاد النفسي 
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 :مناهج واستراتيجيات التوجيه واإلرشاد النفسي 

تلفة، وحتى يؤدي التوجيـه اإلرشـاد       اإلرشاد النفسي له دور بارز في جميع مجاالت الحياة المخ           

النفسي دوره علي أكمل وجه، ال بد من توفير مناهج علمية يتبناها هذا التوجيه واإلرشاد النفسي، وهـذه                  

المناهج تعتمد علي ثالث استراتيجيات وهي المنهج التنموي، والمنهج الوقائي، والمنهج العالجي ومـا دام               

 يحرصان علي الجانب الوقائي في تجنب األطفال الوقوع فـي           )الوقائي(  والثاني )التنموي  ( المنهج األول 

 يحاول عالج ما وقـع فـي        )العالجي( ، والمنهج الثالث   المختلفة المشاكل والتعرض لالضطرابات النفسية   

  ).28 :2002حواشين، (الخطر 
 

 :التالي أهدافه وتطلعاته وهي كقوعلي العموم توجد هناك ثالث مناهج لإلرشاد النفسي لتحقي
 

 Developmental: المنهج النمائي: األول

 السليم  ميعتبر هذا المنهج عملية اإلرشاد عملية نمو، وتقدم إلي األفراد العاديين بهدف رعاية نموه               

واالرتقاء بسلوكهم ورفع إمكانياتهم وقدراتهم واستعداداتهم وكفاءاتهم لتدعيم تـوافقهم النفسـي والصـحي             

ي الصراعات والمشكالت التي تحيط بالفرد، حيث يفيد هذا المـنهج فـي تخطـيط      واالجتماعي للتغلب عل  

برامج التوجيه واإلرشاد النفسي في المدراس لألخذ بيد التالميذ للوصول بهم إلـي التوافـق فـي جميـع                   

  ).36: 1996عبد المنعم، ( جوانبهم الشخصية واالجتماعية والدراسية 
 

ن خـدمات   أوترجع أهمية المنهج التنمـوي إلـي        ) جية اإلنشائية   االستراتي( ويطلق عليها أحيانا      

لـي تـدعيم الفـرد    إ العاديين لتحقيق زيادة كفاءة الفرد الكفء، و      األفراد التوجيه واإلرشاد تقدم أساساً إلي    

 المنهج التنموي اإلجراءات التي تؤدي إلي النمو السليم         ن إلي أقصي حد ممكن، ويتضم      والمتكيف المتوافق

علي مستوي ممكن مـن النضـج       أالل مراحل العمر المختلفة وصوالً بهم إلي        خسوياء والعاديين   لدي األ 

والصحة النفسية، حيث يتحقق ذلك عن طريق معرفة وفهم وتقبل الذات ونمو مفهوم موجب للذات وتحديد                

اً واجتماعيـاً    خالل رعاية مظاهر نمو الشخصية جسمياً وعقلي       ن م لجوانب الحياة المختلفة  األهداف السليمة   

  ).21: 2000، الخطيبالزبادي و(وانفعالياً 
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 Preventive Method: المنهج الوقائي: الثاني

يحتل الجانب الوقائي حيزاً كبيراً في برامج التوجيه واإلرشاد إذ أن الوقاية خطوة سابقة للعـالج،                  

 المشـكلة واالضـطراب بإزالـة       وقد تؤدي إلي تقليل فرص الحاجة إليه فالوقاية هي محاولة لمنع حدوث           

األسباب المؤدية إلي ذلك، كما أنها محاولة للكشف المبكر في مرحلته األولي بقصد السيطرة عليه ومنـع                 

ومن اإلجراءات الوقائية التي يمكن القيام بها توفير الصحة النفسية في البيئة المدرسية من خـالل               ،  تطوره

سة مشكالتهم في بداية ظهورها وتوفير الجو االجتماعي القائم         التعرف علي حاجات الطلبة واالهتمام بدرا     

  ).215: 2004عطيوي، ( علي التقبل وإتاحة الفرص أمام الطلبة للتعبير عن مشاعرهم وشخصياتهم 

ضـد  )التحصـين النفسـي     ( إلرشاد النفسي ويطلق عليه أحياناً مـنهج        اويحتل المنهج الوقائي مكاناً في      

 النفسية حيث يهتم هذا المنهج باألسوياء واألصحاء قبـل اهتمامـه بالمرضـي              المشكالت و االضطرابات  

 مسـتويات وهـي     ةليقيهم ضد حدوث المشكالت و االضطرابات النفسية حيث يتدرج هذا المنهج إلي ثالث            

 :كالتالي

 وهي محاولة منع حدوث المشكلة أو االضطراب أو المرض وذلك بإزالـة األسـباب               :الوقاية األولية  

 . يقع المحظورحتى ال

 ويتضمن محاولة الكشف المبكر وتشخيص االضطراب في مرحلته األولـي بقـدر             :الوقاية الثانوية  

 .االمكان والسيطرة عليه ومنع تطوره وتفاقمه

  تقليل اثر إعاقة االضطراب أو منـع إزمـان المـرض           ةوتتضمن محاول : الوقاية من الدرجة الثالثة    

  ).24: 1990نمر، السمارة و(  المستشفي والحيلولة دون إبقاء المريض داخل
                                            

 :زهران إلي أن الخطوط العريضة للوقاية من االضطرابات النفسية تتمحور في التاليحامد ويشير 

 العقليـة   فوتتضمن االهتمام بالصحة العامة، والنواحي التناسلية والوظائ      : اإلجراءات الوقائية الحيوية  * 

 .والحيوية للجسم

ويتضمن رعاية النمو النفسي السوي، ونمو المهارات األساسية، والتوافق         : اإلجراءات الوقائية النفسية  * 

 .الزواجي والمهني، والتنشئة االجتماعية الصحيحة والميول واالتجاهات واالستعدادات والقدرات
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لبحوث والدراسـات العلميـة، وعمليـات التقـويم       وتتضمن إجراء ا  : اإلجراءات الوقائية االجتماعيـة   * 

 عن االضـطرابات    فومن ثم تتبع الحاالت بالتقويم المستمر والكش      .والتخطيط العلمي لإلجراءات الوقائية   

  ).47: 2006سعفان، (والمشكالت التي تواجه الفرد 
 

 Treatment Method: المنهج العالجي: الثالث

فق النفسي للمرضي الذين تعرضوا إلي اضطرابات نفسية، فهـو          يهدف هذا المنهج إلي إعادة التوا       

 .يعمل علي التعرف علي المرض النفسي وأسبابه وتشخيصه وتقديم العالج المناسب

وهذا المنهج يحتاج إلي تخصص دقيق في اإلرشاد العالجي، كما انه يحتاج إلي عيادات وامكانات ويأخـذ                 

 بالمنهج النمائي والمنهج الوقائي، وقد ال يعطي نتائج سريعة وجيدة           وقتاً وجهداً وتكاليف عالية إذا ما قورن      

  ).33: 2005، ربيع( إذا كانت حالة االضطراب شديدة أو مزمنة 

من خالل ما تقدم من استعراض لمناهج واستراتيجيات التوجيه واإلرشاد النفسي           ويتضح مما سبق      

دأ بالجانب التنموي مروراً بالجانب الوقائي وانتهـاء        أن هذه المناهج متكاملة و متناسقة ومتدرجة حيث تب        

بالجانب العالجي حيث تركز فيها علي تنمية قدرات الفرد بتوفير كل االمكانات والظروف التي يسـتطيع                

ووقاية الفرد من الوقوع في المشكالت و عالج الفرد الذي يتعرض للمشكالت والحيلولة دون              ،  العيش فيها 

ـ              زمان المرض لديه كما   إ  وان  ة ينبغي علي كل من يقوم بالعمل في اإلرشاد النفسي أن يلم بالمناهج الثالث

يكون علي دراية كاملة بها حتى يستطيع أن يبني خططه واستراتجياته في العمل اإلرشادي بناء علي هذه                 

 .المناهج
 

 Principles of the Counseling Process: مبادئ عملية اإلرشاد النفسي 

رشاد النفسي علم وفن يقوم علي أسس ومبادئ عامة يستطيع القائم بالعملية اإلرشـادية أن        التوجيه واإل  

 :يلتزم بها ويعمل من خاللها لضمان نجاح عملية التوجيه واإلرشاد النفسي ومن أهم هذه المبادئ ما يلي
 

 Confidentiality: مبدأ السرية: أوال

مسترشد تعتبر من أهم العناصر األساسية والهامة فـي          وال يإن العالقة اإلنسانية بين المرشد النفس       

عملية اإلرشاد النفسي، وعليه يجب أن تتميز العالقة بالثقة المتبادلة بين طرفي العملية اإلرشـادية حتـى                 

يستطيع المرشد أن يقدم الخدمة النفسية علي أكمل وجه، وهذا ال يتأتى إال أن يقوم المرشد بحفظ أسـرار                   
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مبدأ السرية التامة في عالقته اإلرشادية كسباً في ثقتهم وحتى يثمر اإلرشاد النفسـي،              المسترشد ويراعي   

 يجوز   ال نهأوتعتبر السرية دعامة أساسية وواحدة من أهم أخالقيات المرشد النفسي، وهنا البد أن نوضح               

 علـي حيـاة      وأيضا إذا كانت هناك خطـورة      ،خذ موافقة منه  أإفشاء السرية إال مع أهل المهنة وذلك بعد         

 .المسترشد هنا يجب إفشاء السرية ضمان حياة المسترشد
 

 

 

 

 

 Acceptance of the Counselee:  مبدأ تقبل المسترشد: ثانياً

يجب علي المرشد النفسي أن يتقبل المسترشد كما هو علي عالته و عيوبه دون نقد أو لوم، ودون                    

 من أهم واجبات المرشد أن يتعرف علـي مواقـف       دون استخدام المعاني حيث     و مالحظات أو إبداء رأي   

 ويجد اإلشارة هنا إلـي ذكـر توصـيات          ،الفشل لدي المسترشد أوال ثم التعرف علي مواقف النجاح ثانياً         

ـ   Rogers1951روجرز   ي  بأنه يجب علي المرشد النفسي أن يتقبل المسترشد بانفعاالته المختلفـة وعل

 ككـل   د أن ننوه هنا بان تقبل المسترش      ب، كما ويج  م وطالقة الوجه  المرشد أن يتقبل المسترشد بطيب الكال     

 أوال ثم القيـام     تقبل المسترشد كما هو   يعني قبول كل سلوكياته أيا كان هذا السلوك حسناً أو سيئاً بل يجب              

  ).23 :1987عمر، (بتعديل السلوكيات الخاطئة ضمن العملية اإلرشادية 
 

 

 Here & Now: مبدأ هنا واآلن: ثالثاً

يركز هذا المبدأ علي الظروف واألحداث التي يعيشها المسترشد اآلن، حيث انه يمر بكثيـر مـن                   

المواقف واألحداث النشطة والتي من شانها زيادة التوتر لديه والعمل علي عـدم القـدرة علـي التكيـف                   

لية اإلرشادية بحيـث     أي المكان التي يتم فيه العم      ،والتوازن، كذلك يجب علي التأكيد علي ما يحدث اآلن        

يقوم المسترشد بسرد األفكار واألحداث والمعتقدات وما يصاحبها من مشـاعر وأحاسـيس نابعـة مـن                 

المسترشد ويقوم المرشد بتحويلها إلي الحاضر وينبغي علي المرشد الماهر أن يكون ملماً بجميع جوانـب                

لة مساعدته ووضع الحلـول المناسـبة       العملية اإلرشادية حتى يكون قادرا علي فهم مشكلة العميل ومحاو         

وذلك بمساعدة المسترشد حيث البد أن تكون الحلول نابعة من المسترشد وفق قدراته حتى يستطيع القيـام                 

  ).34: 2002حواشين،  (  المختلفة وإعادة التوافق والتكيف لهجل التخلص من مشاكلهأبها من 
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 :مجاالت اإلرشاد النفسي 

د النفسي وشملت شتي جوانب الحيـاة العالجيـة والتربويـة والزوجيـة             تعددت مجاالت اإلرشا    

 .ألسرية والطفولة والشباب والشيخوخةوا

 : زهران ثالثة اتجاهات في تناول مجاالت اإلرشاد النفسي وهي كالتالي حامدويورد

 ومجـال   يتضمن التركيز علي المجاالت الرئيسية والهامة مثل مجال اإلرشـاد التربـوي           :االتجاه األول * 

 .اإلرشاد المهني ومجال اإلرشاد العالجي

يتضمن باإلضافة إلي مجاالت اإلرشاد الرئيسية اإلرشاد الزواجي واإلرشـاد األسـري            : االتجاه الثاني * 

 .وإرشاد األطفال وإرشاد الكبار

ت ويتضمن اإلرشاد الصحي واإلرشاد االجتماعي واإلرشاد األخالقـي وإرشـاد الفئـا           : االتجاه الثالث * 

 .الخاصة وإرشاد الصحة النفسية

 :سيركز الباحث علي مجاالت اإلرشاد الرئيسة وهي كالتاليوهنا 

 Educational Counseling: اإلرشاد التربوي: أوال

 رسم الخطط التربوية التي تتناسـب مـع          و د تحدي اإلرشاد التربوي هي عملية مساعدة الفرد علي        

ه، وان يختار نوع الدراسة والمناهج الدراسية التي تسعده علي الكشف           قدراته وإمكانياته واهتماماته وأهداف   

 في مجـاالت الحيـاة      عن اإلمكانيات التربوية، ومعاونته علي النجاح في دراسته وتحقيق أهداف التربوية          

  . )270: 1987مرسي،  ( المختلفة

عام هو نجاح العمليـة      ال فحيث تتكامل أهداف اإلرشاد التربوي مع أهداف اإلرشاد النفسي والهد           

 التالميذ وفهم سلوكهم ومساعدتهم في االختيار السليم أنوع واالسـتمرار           ة عن طريق معرف   كالتربوية وذل 

  عبـر مراحـل العمـر المختلفـة        فيها بنجاح إلي جانب استفادته في حل ما قد يتعرض له من مشكالت            

  ).282: 1994زهران، (

ي احد العلوم اإلنسانية ولديه الدراية والمعرفة والخبـرات         ويقوم بهذه الدور مرشد تربوي مؤهل ف        

 في كيفية التعامل مع الطالب في شتي االتجاهات والمجاالت، من خالل طرق وأساليب اإلرشـاد                ةالالزم

  ).28 :2003السفاسفة، ( المتنوعة 
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 :مهام اإلرشاد التربوي

 :لتربوية التاليةيهدف اإلرشاد التربوي إلي مساعدة الطالب في حل المشكالت ا

حيث ما زال عدد كبير من الطالب بحاجة ماسة إلي المساعدة في اختيار أنواع              : اختيار نوع الدراسة   .1

 . عن تأثيرات األسرةالدراسة والتخصصات تتناسب مع قدراته بعيداً

 .وتشمل الغياب عن المدرسة، وضعف التحصيل الدراسي وصعوبة التعلم والرسوب: التأخر الدراسي .2

 . والذين يحتاجون إلي رعايةمحدودي الذكاءويشمل الطالب : عف العقليالض .3

 .وتشمل األذكياء، والذين يحتاجون إلي استغالل قدراتهم لكي ال تضيع الموهبة لديهم: التفوق العقلي .4

  مثل التأخر الدراسي وسوء التوافق وتكرار الرسوب والتسرب ت حيث تنعكس بعض المشكال:النظام  .5

  ).131: 2000الزبادي والخطيب، ( ة وفقدان السمع  مثل مشكالت النمو، والتأتأ:مشكالت أخري .6
 
 

 

 Clinical Counseling: اإلرشاد العالجي: ثانياً

اإلرشاد العالجي هو عملية مساعدة المسترشد علي اكتشاف وفهـم وتحليـل نفسـه، ومشـكالته                  

 قق النفسي والعمل علي حل المشكالت بما يحق        تؤدي إلي سوء التواف    يالشخصية واالنفعالية والسلوكية الت   

  ).89: 2002أبو عيطة، (أفضل مستوي للتوافق والصحة النفسية 
 

ويهتم هذا النوع من اإلرشاد إلي دراسة شخصية المسترشد ككل حتى يمكن توجيهه الوجهـة الصـحيحة                 

 يتنـاول اإلرشـاد     حيـث . بأفضل الطرق للوصول إلي اكبر درجة من التوافق النفسي والصحة النفسـية           

العالجي المشكالت النفسية مثل مشكالت الشخصية واضطراباتها و المشكالت االنفعالية ومشكالت التوافق            

 جمع المعلومات مثل االختبارات النفسية ومقـاييس التشـخيص          ل مستخدماً في ذلك وسائ    ،والسلوك العام 

 أن يفهم ويشخص مشكلة المسترشد      علي أن يجمع بيانات ومعلومات تساعده       د حتى يستطيع المرش   يالنفس

 . )264: 1987مرسي، ( بدرجة أفضل 
 

 

 Vocational Counseling: اإلرشاد المهني: ثالثاً

 عملية مساعدة الفرد    ويعتبر اإلرشاد المهني من أقدم مجاالت اإلرشاد النفسي، فاإلرشاد المهني ه            

إلعداد للعمل والحصول عليه والتقدم فيـه، وهـذا         علي اختيار العميل الذي تتناسب قدراته واستعداداته وا       
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 علي مساعدة الفرد علي أن يقرر مصيره المهني بنفسه ويتضمن اإلرشـاد             ليعني أن اإلرشاد المهني يعم    

  ).47: 1996عبد المنعم، ( مل والحصول عليهالمهني عدة إجراءات منها االختيار واإلعداد للع
 

نسان المناسب في المكان المناسب بما يحقق التوافق المهنـي  ويهدف اإلرشاد المهني إلي وضع اإل    

مشكالت اختيـار نـوع     (  ويمكن تلخيص أهم المشكالت المهنية في        ،ويعود علي الفرد والمجتمع بالخير    

حيث تشـمل خـدمات اإلرشـاد       ) التقاعد عن العمل    * مشكالت التكيف مع العمل     * العمل واإلعداد له    

حليل شخصية العامل وكذلك طبيعة العمل واالختيار المهني والتأهيل فيمـا بعـد             المهني التربية المهنية وت   

  ).284: 1988زهران، (والتوافق المهني 
 

ـ                  فـي   دويري الباحث من واقع عمله كمرشد في مدارس المرحلة األساسية العليا أن دور المرش

، ومن خالل النشرات، وعقد     المدرسة بالتوجيه واإلرشاد المهني يكون من خالل حصص التوجيه الجمعي         

الندوات اإلرشادية المتنوعة خاصة لطلبة الصف التاسع بالتعاون مـع المؤسسـات والمراكـز المهنيـة،                

والجامعات الفلسطينية، وعقد اللقاءات الفردية مع الطالب، وإعداد الزيارات الميدانية للمؤسسات والمصانع            

 ةوالجامعات والمراكز المهنية والتقنية المختلف
 

 Family Counseling: اإلرشاد األسري: رابعاً

يهدف اإلرشاد األسري إلي تحقيق سعادة واستقرار و استمرار األسرة، وبالتالي سعادة المجتمـع                

 لألوالد   الصحيحة واستقراره، وذلك بنشر تعليم أصول الحياة األسرية السليمة وأصول التنشئة االجتماعية          

  التي تطفو علـي السـطح       والمساعدة في حل وعالج المشكالت األسرية      ووسائل تربيتهم ورعاية نموهم   

  ).135: 2000، والخطيبالزبادي (
 

حيث يركز اإلرشاد األسري ينظر إلي األسرة باعتبارها وحدة متكاملة، يشكل الفرد فيهـا عنصـرا مـن                

رشاد األسري  حيث يلقي اإل  .عناصرها، ويري أن تعاون األسرة يضمن لعملية اإلرشاد فرص نجاح أفضل          

  ).38: 1996عبد المنعم، ( اهتماماً بالغاً في كثير من المجتمعات 
 

  :ويمكن إجمال الخدمات التي يقوم بها اإلرشاد األسري إلي األتي

 . من حيث برامج مختلفة وإرشادية في تربية األبناء:التربية األسرية •
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 .تهم وعالقة الوالدين مع األقرباءوتشمل توضيح العالقة بين األبناء وتربي: الخدمات النفسية •

 حيث االستفادة من األخصائي االجتمـاعي مـن خـالل تقـديم االستشـارات               :الخدمات االجتماعية  •

  ).151: 1990، والنمرسمارة ( واإلرشادات لتوضيح بعض المشكالت التي تخص األسرة 
 

 Counseling  Child: إرشاد األطفال: خامساً

و األطفال تختلف من مرحلة عمرية إلي مرحلـة عمريـة أخـري             من المعروف أن خصائص نم      

وبالتالي فان عملية وأساليب اإلرشاد تختلف من مرحلة إلي مرحلة أخري، فهو يهدف إلي إرشاد األطفال                

إلي مساعدتهم علي النمو الشامل والمتكامل وإشباع حاجاتهم النفسية والجسمية والعقلية ومساعدتهم علـي              

احل النمو المختلفة ومن أهم االضطرابات النفسية التي يهتم بها إرشاد األطفـال هـي        حل مشاكلهم في مر   

الخوف والخجل والبكاء والغيرة كذلك يهتم بتقديم خدمات وبرامج توعية للوالدين في طرق التربية وتحقيق               

  ).36 :1993 النمر، سمارة و(مطالب النمو في كل مرحلة ألطفالهم 
 

مات التوجيه واإلرشاد لألطفال تقدم في العديد من المراكز والمؤسسـات           ويتضح مما سبق أن خد      

 إلـي أن  إضـافة وعيادات األطفال بهدف حل المشكالت، وتقديم البرامج النمائية والوقائيـة والعالجيـة،          

المدرسة تلعب دوراً هاماً في تقديم خدمات اإلرشاد النفسي للطفل حيث يتم التعرف علي قدراته وميولـه                 

اماته وإمكانياته واستثمارها وتوظيفها بشكل أفضل مع ما يتناسب والبيئة المدرسية، مع العمل علـي               واهتم

 .اكتشاف صعوبات التعلم لدي األطفال والمساعدة علي حلها
 

 :اإلرشاد الديني:  سادساً

لشـامل  إن من أهم أهداف التربية في مجتمعنا تنمية الشخصية اإلسالمية الصالحة، الن النمـو بمعنـاه ا                

يتضمن النمو الديني واألخالقي، ويعد اإلرشاد الديني من مقومات السعادة النفسـية، فالجانـب الروحـي                

الممثل في الدين مهما كان مصدره، ولهذا السبب اتجهت عملية اإلرشاد النفسي نحو اإلرشاد، وفـي هـذا      

ني يقوم به رجال الدين العلماء منهم        الديني، فالوعظ الدي   ظالمقام البد أن نفرق بين اإلرشاد الديني، والوع       

 ألتباعها والعمل بما جاء فيها من عظـات         توالواعظين، بما يقدمون من معلومات دينية منظمة، وتوجيها       

بوسائلها المختلفة كدور العبادة وما تقدمه اإلذاعات وشاشات التلفاز، أما اإلرشاد الديني فهو يهـدف إلـي                 

  ).177: 2002حواشين، ( ى فيها السلوك متكامالً مع المعتقدات الدينية تكوين حالة نفسية، متوافقة، يتمش
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 :وحتى تصل عملية اإلرشاد الديني إلي أهدافها البد من توفر العناصر اآلتية

 .ورعايتها بأكملها) الطفل ( المحافظة علي فطرة الناشئ . 1

 .هتنمية مواهب الطفل واستعدادات. 2

 .ا نحو الخير والصالحتوجيه هذه الفطرة وتلك كله. 3

  ).114: 2001موسي، ( التدرج في عملية اإلرشاد سعة، وعمقاُ تبعاً لمراحل النمو للطفل . 4
 

 والتكامل واإلنسـانية    نويقوم اإلرشاد الديني علي أسس ومبادئ منها الربابنة والتوحيد والشمولية والتواز          

 إلي  نطراب واألمراض النفسية حسب رأي الدي      أن سبب االض   نوالتحلي األخالق والهداية، ويري الباحثي    

ارتكاب اإلنسان الذنوب واقتراف اآلثام والمعاصي، والصراع بين الخير والشر والحق والباطـل وهـذه               

 تهدد الذات وتتناوش النفس البشرية، ويحدد الدين طريق الخروج من هذا االضطراب بالتوبـة               تالصراعا

 إلي تلك األعمال، اإلكثار من ذكر اهللا سبحانه         ع إلي اهللا بأن ال يرج     واالستغفار واالعتراف بالذنب والدعاء   

 تعالي والتوكل علي اهللا والصبر علي المصائب والتعلم من تجارب الغير واالستبصار واكتشاف اإلنسان               و

ك ألسباب مشكالته، كل ما تقدم يظهر ما لإلرشاد الديني من أثار بناءة في تنمية الشخصية السوية التي تمل                 

  ).184: 2002حواشين، ( نفساً مطمئنة، توفق بين النفس األمارة بالسوء وبين النفس اللوامة 
 

 Counseling  Adolescents: )الشباب ( المراهقينإرشاد : سابعاً

تعتبر مرحلة الشباب أكثر المراحل الملحة للحاجة إلي اإلرشاد النفسي، لما يتخلل هذه المرحلة من                 

 ومهنية واجتماعية، وهي مرحلة تحقيق الذات وبناء الشخصية ويمر فيها الفرد            ةة ونفسي مشكالت فسيولوجي 

 كالبلوغ الجنسي وما يصاحبه من تغيرات جسمية وانفعاليـة واجتماعيـة وكـذلك              ةبفترات انتقالية حرج  

أخالقيـاً  تغيرات عقلية وما يتبعها من اكتساب أنماط سلوكية، وخالل هذه المرحلة ينمو الفرد اجتماعيـاً و               

  ).50: 1996عبد المنعم، ( ويكون قادراً علي تحمل المسئولية 

ويقوم إرشاد المراهق في جوهره علي المساعدة في رعاية وتوجيه ونمو الشباب نفسياً وتربويـاً                 

 سليم متكامل، وتوافـق     وواجتماعياً والمساعدة في حل مشكالتهم اليومية بهدف مساعدتهم علي تحقيق نم          

  ).24: 1998الزيود، (ق أفضل مستوي ممكن من الصحة النفسية سوي وتحقي
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مـن أصـعب المراحـل      ) مرحلة المراهقة   ( وتبرز الحاجة إلي اإلرشاد في المراهقة من كونها           

النمائية في حياة الفرد، حيث تطرأ علي المراهق خاللها تغيرات في مختلف جوانب شخصـيته الجسـمية                 

ية واالجتماعية مما تسبب له القلق والصراع، فالمراهق يحتاج إلي حاجات نفسية            والعقلية والنفسية واالنفعال  

يسعى إلي إشباعها، فإذا لم يجد اإلشباع يختل توازنه ويضطرب سلوكه، ومن ثم يكون في أشـد الحاجـة             

أمام هذا كله إلي من يرشده ويوجهه من أجل تخفيف صراعاته والتغلب علي مشكالته، ومـن هنـا فقـد                    

الخدمات اإلرشادية المقدمة للمراهق في جميع حياته المختلفة وسوف يقوم الباحث بعرض مـوجز              تعددت  

  ).162: 2004حسين، ( في األتي، 

  :خدمات نفسية •

وتستهدف مساعدة المراهق علي تأكيد ذاته وزيادة الثقة بالنفس لديه ومساعدته في البحـث عـن                   

 الحلول المالئمة لها، كما تتضمن الخدمات اإلرشادية في هذا          هويته والتغلب علي مشكالته النفسية وإيجاد     

المجال أيضاً تزويد المراهق بالمعارف والمعلومات الصحيحة المتعلقة بالثقافة الجنسية، وتقبل التغيـرات             

 .الجنسية التي تطرأ عليه
 

 :خدمات اجتماعية •

انه من الجنسين علي أساس     وتتضمن مساعدة المراهق علي بناء عالقات اجتماعية ناجحة مع أقر           

يير وقيم المجتمع واالمتثال لها، وتنميـة المسـئولية         اام المتبادل، مع مساعدته علي اكتساب مع      االحترمن  

 .االجتماعية لديه بقصد تحقيق التوافق االجتماعي مع مجتمعه
 

 :خدمات دينية وأخالقية •

 وحثه علي التمسك بالمبـادئ والقـيم    وتتمثل هذه الخدمات فقي تزويد المراهق بالمعلومات الدينية         

الدينية، التي تحميه من االنحراف واالبتعاد عن ارتكاب المعاصي والذنوب، والتمسـك بـأداء الفـرائض                

الدينية بانتظام، واللجوء واالعتماد علي اهللا في حل مشكالته واضطراباته النفسية من خالل التوبة والنـدم                

 .ثام ومعاصيوالتحلي بالصبر علي ما اقترفه من آ
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 : خدمات تربوية •

 علي اختيار نوع التخصص الدراسي المناسـب لقدراتـه، والتخطـيط            قوتتضمن مساعدة المراه    

ي جانب مساعدته علي التحرر والتخلص       إل  الدراسي، قكبر قدر من التواف   أالتربوي السليم لمستقبله ليحقق     

 مساعدته علـي تكـوين    و،  )ي دراسته الحالية    وهذا ما يقوم به الباحث ف     ( من الخوف وقلق االمتحانات     

 إشباع ما لديه من حاجـات       ي زمالئه ونحو معلميه، وأن تعمل المناهج الدراسية عل        واتجاهات إيجابية نح  

 .ومراعاتها للفروق الفردية بين المراهقين
 

 

 :خدمات مهنية •
 

ن يكون راضياً عـن     وتتضمن مساعدة المراهق علي أن يجد عمل مناسب لقدراته واستعداداته، وأ            

عمله محققاُ من خالله ذاته ورغباته وحاجاته والتغلب علي المشكالت التي تواجهه في عمله مما يودي به                 

 .في النهاية إلي تحقيق التوافق المهني
 

 :خدمات أسرية •

خوته، وعلي أن يكون له     إه و يدإقامة عالقات أسرية سليمة مع وال     وتتضمن مساعدة المراهق علي       

في األسرة في التصدي لما يعترض األسرة من مشكالت من ناحية، ومن ناحية أخري               عال كعضوٍ  ف دور 

علي تفهم طبيعة المراهقة ومتطلباتها والتغيرات التي تحدث فيها حتي يتمكن من اجتياز              نديمساعدة الوال 

 .لمرحلة بأمان وسالماهذه 
 

 :خدمات صحية •

مايته من األمراض واالبتعاد عن ممارسة السلوكيات       وتتضمن تقديم الخدمات الصحية للمراهق لح       

 .ضرار جسمية ونفسية علي الفرد والمجتمعأغير المرغوبة كالتدخين والمخدرات لما لها من 
 

رشده وتفيده وتقدم له     ت  أن المراهق يحتاج إلي مجموعة من المعلومات       ومن خالل ما سبق يتضح      

د من االهتمام ببرامج التوجيه واإلرشاد النفسـي علـي أن            شكل برامج، والي جانب هذه البرامج الب       علي

 .تراعي هذه البرامج طبيعة مرحلة المراهقة وخصائصها ومطالبها النمائية المختلفة
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 process Counseling: عملية اإلرشاد النفسي 

اإلحالـة،  تعد العملية اإلرشادية سلسلة من الخطوات المتتابعة التي يتبعها المرشد النفسي بدء من                

وانتهاء بتحقيق األهداف، وإنهاء العالقة اإلرشادية، فهي عملية مرنة، حيث تهدف إلي مساعدة المسترشد؛              

ليساعد نفسه بعد تبصره بها، وفهمها، تحقيقاً للتوافق مع الذات من جهة، ومع المتطلبات البيئية من جهـة                  

  ).79 :2003السفاسفة،  ( ةات متعددأخري، فهي عملية فنية تقتضي توفر مهارات، وأساليب وتكتيك

 :وقد وردت عدة تعريفات للعملية اإلرشادية منها علي سبيل المثال

مجموعة من الخطوات المهنية أو المراحل، والتي يتعين علـي       "  يري زهران العملية اإلرشادية بأنها       

لديه من قدرات وإمكانيـات     المرشد النفسي أن يسلكها مع العميل بهدف مساعدته علي فهم ذاته وتنمية ما              

 به إلي تحقيق التوافـق الشخصـي        يواستعدادات مما يساعده علي التغلب علي مشكالته المختلفة، ويؤد        

  ).260 :2004حسين، ( واالجتماعي 

تلك الخطوات أو المراحل المتتابعة التي يعمل فيها المرشد         " ويعرف الشناوي العملية اإلرشادية بأنها       

اء من مرحلة إحالة المسترشد إليه، حتى إقفال الحالة إما بتحقيق أهـداف اإلرشـاد أو                مع المسترشد ابتد  

  ).71: 2007الخطيب، ( بتحويل المسترشد إلي أخصائيين آخرين 

 التي يسلكها فريق اإلرشاد     ةمجموعة من الخطوات المهني   "  ويعرف ملحم العملية اإلرشادية علي أنها        

 بما يمكنه من التوافق السـوي مـع الـذات    امية إمكانات الفرد واستغاللهفي التعامل مع الحالة، بهدف تن 

  ).79 :2003السفاسفة، ( والعالم الخارجي 
 

ولكي تحقق العملية اإلرشادية أهدافها وغاياتها بشكل فاعل، فإنها يجب أن تسير وفـق خطـوات                  

داخلة متسلسـلة ورئيسـة     وإجراءات محددة، بحيث تشتمل هذه الخطوات علي ثالث عمليات محورية مت          

 :وهي كالتالي

 Prepartion: مرحلة اإلعداد والتهيئة. 1 

 اإلرشاد،  نوهي مرحلة الدراسة التي تستهدف البدء في العملية اإلرشادية، وتشتمل علي تهيئة مكا              

وبناء العالقة اإلرشادية الدافئة، واكتشاف مشكلة المسترشد، وتحديد أهـداف اإلرشـاد، وعمليـة جمـع                

  ).43: 1985صالح، ( معلومات والبيانات عن المسترشد وتفسيرها ال
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وعليه فإن العالقة اإلرشادية الجيدة تؤدي إلي نمو نفسي جيد، والعالقة الضعيفة تؤدي إلي نتـائج غيـر                  

االحترام المتبادل والثقة واإلحساس    : مرغوب فيها، ويفترض أن تقوم العالقة اإلرشادية علي عوامل مثل         

  ).73: 2007الخطيب، ( لراحة النفسية باألمن وا
 

 Dignosis: مرحلة التشخيص. 2

وتشمل تحديد العوامل المسئولة عن وجود المشكلة، وكيفية تفاعل األسباب المختلفة، ومعرفة مدي               

  ).260 : 2004حسين ، ( تطورها، ومدي مساهمتها في وجود المشكلة واستمراريتها 
 

 

 

 Counseling:  رشاديمرحلة تنفيذ اإلجراء اإل. 3

 المناسـبة   جوتشمل تحديد أنسب الطرق واألساليب اإلرشادية المناسبة للمسترشد وأساليب العـال            

للحالة، وتطبيقها فعلياً عبر الجلسات اإلرشادية، ثم التقييم واإلنهاء والمتابعة لمعرفة انتقال أثـر اإلرشـاد                

  ).80: 2003اسفة، السف(  بعد انتهاء العالقة اإلرشاديةهواستمراريت
 

 :عناصر العملية اإلرشادية •

 :تشمل عناصر العملية اإلرشادية األطراف التالية 

  المرشد النفسي  

 األزواج    - المعلمـين    -األهـل   (  علي اختالف مواقعهم في الحياة مثـل         ن المسترشد أو المسترشدي   

 ). المرضي النفسيين – اآلباء -أصحاب العمل 
 

 

 : رشاديةخصائص العملية اإل •

 . عملية إنسانية دينامية تتم بين مرشد ومسترشد وتقوم بناء علي عالقة مهنية يسودها التعاون  .1

 .مرنة تقتضي توفر مهارات وأساليب وتكتيكات متعددة عملية فنية .2

 .عملية مستمرة ومنتظمة تستمر عدة جلسات متتابعة .3

 . خدمة تغير طوعي يقبل عليها الفرد بنفسه .4

 .تمكن المسترشد من اتخاذ قراراته بنفسهعملية تعليمية  .5

 .خدمة يقدمها إنسان متدرب تدريباً مناسباً ولديه الخبرة الكافية في مجال اإلرشاد .6

  ).58: 1985صالح، ( عملية مساعدة الفرد علي فهم نفسه من أجل تحقيق ذاته  .7
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 : عوامل نجاح العملية اإلرشادية •

 :ية من خالل اآلتي       تتحدد عوامل نجاح العملية اإلرشاد

 . العالقة اإلرشادية المهنية القائمة علي أساس االحترام المتبادل و التعاون والتفاهم .1

 . الثقة المتبادلة ما بين المرشد والمسترشد .2

 تقبل المرشد للمسترشد كما هو عليه وحسن اإلصغاء له والحفاظ علي سـرية المعلومـات الخاصـة      .3

 .بالمسترشد وخصوصيتها

 .المتبادل بين المرشد والمسترشد، وذلك باالعتراف بقيمة المسترشد وقدرته علي التفكيراالحترام  .4

 . التخطيط الجيد للعملية اإلرشادية واالعداد لها .5

 .تهيئة المكان المناسب الذي تتم فيه المقابالت مع المسترشد .6

 .اة المسترشدالتشخيص الصحيح والقائم علي جمع البيانات الصحيحة والمعلومات الهامة في حي .7

 . الطرق واألساليب اإلرشادية المناسبة في ضوء نتيجة التشخيص التي قام بها المرشدباختيار أنس .8

 . المتابعة والتقييم المستمران لسلوكيات المسترشد فيما بعد .9

طريقة اإلنهاء الصحيحة للعملية اإلرشادية من حيث مراعاة شعور المسترشد وإخبار المسترشد بـأن              .10

  ).111: 1999شعبان و تيم، ( مرشد سيبقي مفتوحاً في أي وقت له باب ال
 

  Theories of Guidance &Counseling: نظريات التوجيه اإلرشاد النفسي 

يستمد التوجيه واإلرشاد من نظريات علمية، حيث توجد هناك العديد من النظريات التـي تفسـر                  

 ثم البد من دراسة مثـل هـذه         نوفهم وتفسير السلوك وم   السلوك اإلنساني، واإلرشاد النفسي يهتم بدراسة       

النظريات حيث تعطي مثل هذه النظريات فهم واضح للمرشد عن طبيعة النفس البشرية، وتجعلـه قـادراً                 

 جهة أخري تفيد المرشد مـن مواجهـة        نعلي اإللمام بكل تكتيكات وأساليب اإلرشاد النفسي من جهة، وم         

 .إلرشاد النفسيتعدد المشكالت التي يتناولها ا

 تعمـل   أنهاكذلك ال يمكن ألي علم من العلوم الطبيعية أو اإلنسانية االستغناء عن النظرية، حيث                 

 العقل البشـري، وال     هعلي الربط في نظام متناسق ومتكامل وتفسير هذه الوقائع بشكل منطقي وسليم يقبل            

 عملية اإلرشاد النفسي تهتم بدراسـة       شك أن المرشد النفسي يجب أن يعمل في ضوء نظرية ما، طالما أن            
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وتفسير وتقييم السلوك والتنبؤ به، وتعديله وتغييره، وتفيد النظريات اإلرشادية في فهم العملية اإلرشـادية               

  ).58 :2004حسين، ( نفسها وفهم طرق اإلرشاد النفسي المختلفة 
 

ـ  وفيما يلي سوف يستعرض الباحث عينة من نظريات التوجيه واإلرشاد ال          تـرتبط  ينفسي الهامـة والت

 :ارتباطاً مباشراً بطرق اإلرشاد النفسي
 

  Psychoanalytic Theory: النفسيلنظرية التحلي: أوالً

وهي نظرية في العالج النفسي فهي قائمة علـي         ) فرويد  (تنسب نظرية التحليل النفسي إلي العالم         

النفسي، حيث يري فرويد أن اإلنسان لـيس        بحوث المرضي النفسيين، ولكن يمكن استخدامها في اإلرشاد         

خيراً وال شريراً ولكن تتحكم فيه غرائزه، حيث يري فرويد أن كثير من األمراض ترجع إلـي الصـراع                   

الجنسي، ويري فرويد أن فترة الطفولة المبكرة من أهم واخطر المراحل في حياة الفرد لما يحدث فيها من                  

م أسلوب لهذه النظرية حيت التفريغ االنفعالي والتنفيس واسـتذكار          خبرات مؤلمة، ويعتبر التداعي الحر أه     

يستطيع المرشد أن يقف علي السبب الـرئيس للمشـكلة          لالذكريات الماضية للكشف عن الخبرات المؤلمة       

  )38: 1997الشناوي، (ومن عالجها أو العمل علي تخفيف حدتها 
 

مكمن الغرائز   ) الهو( ن وتوجهه وهي    ويفترض فرويد ثالث مكونات وقوي تحرك سلوك اإلنسا         

مركز المثاليات، وتحدد نظرية التحليـل النفسـي        ) نا األعلى   األ( مركز التوازن و    ) نا  األ( والشهوات و   

إستراتجيتها في أنها تعتمد في المقام األول علي العالقة الدينامية بين المرشـد والمسترشـد ممـا يـدفع                   

 إلي التخفيف منها وتركز علي التداعي الحـر وسـبر           يمكبوتة وهذا يؤد  المسترشد علي تفريغ انفعاالته ال    

 نجل البوح بالذكريات المؤلمة ومحاولة تخفيف التوتر والصراع عند المسترشد وم          أأغوار الشخصية من    

  ).111: 2003ربيع، ( واألمل في نفس المسترشد ةثم غرس الثق
 

دف الذي تسعي إليه هـو مسـاعدة المسترشـد          وتبدو أهمية نظرية التحليل النفسي من خالل اله         

للوصول إلي فهم ثابت وواضح لقدراته وإمكانياته ليتكيف مع المواقف المحيطة به وحل المشكالت التـي                

 الغموض الذي يكتنف المسترشد حيعاني منها، وتكون طريقة اإلرشاد من خالل قيام المرشد النفسي بتوضي         

 مر  ا ويتبع خطوات معينة من التداعي الحر، حيث يعبر المسترشد عم          وتبيان سلوكه ونظرته العامة للحياة،    
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به من خبرات سابقة بكل حرية، ثم يأتي التفسير من قبل المرشد وتحليل األحالم والتحويل االنفعالي مـن                  

خالل إعادة األشياء التي حدثت للمسترشد في الماضي، وعكس المشاعر االنفعالية للمسترشد واالستبصار             

 لصراعاته مكشوفة أمامه لفهم الصحيح لذاته، وإعادة التعلـيم وبنـاء العـادات              د رؤية المسترش  من خالل 

  ).50: 1994الزعبي، ( الصحيحة تدريجياً 
 

 

 :مميزات نظرية التحليل النفسي 

 .تهتم بعالج أسباب المشكالت وليس األعراض .1

 .تتناول الجوانب الشعورية والالشعورية في الحياة النفسية للفرد .2

 . االقتصادي واالجتماعي للفردعتهتم بماضي الفرد وخبراته السابقة والوض .3
 

 :عيوب نظرية التحليل النفسي 

 .تهتم بالمرضي أكثر من األسوياء .1

 . عليها التغير والتبدلأال تستند إلي أسس منهجية واضحة فطر .2

 .تحتاج إلي وقت كبير وجهد عالي وتحتاج إلي أخصائي ماهر وخبير .3

  ).169: 1996عبد المنعم، ( راعات والتوترات إلي أسباب جنسية ترجع جميع الص .4
 

  Behavior Theory: النظرية السلوكية:ثانياً 

النظرية السلوكية تتمحور حول التعرف علي السلوك غير المرغوب فيه ومحاولـة تعديلـه إلـي                   

المرغوب فيه وتسـمي    سلوك مرغوب فيه وهي تستخدم أساليب كثيرة ومتنوعة لتعديل هذا السلوك غير             

واألسـلوب  ). المثير واالستجابة   ( ، ويطلق عليها أصحابها نظرية      )فنيات تعديل السلوك    ( هذه األساليب   

األمثل المتبع هو تحديد السلوك الخاطئ ثم العمل علي التخلص منه أو انطفائه تدريجياً وتسـتخدم لـذلك                  

لوك غير المرغوب فيه وإحـالل محلـه السـلوك          األمر الكثير من المعززات والتي تساهم في تعديل الس        

  ).234: 2002حواشين، ( المرغوب فيه 
 

واطسون، بافلوف، وسكنر، أن دراسة السلوك علم تجريبي،        : ويري أصحاب النظرية السلوكية ومنهم      

وتهتم النظرية السلوكية بدراسة سلوك اإلنسان وأسبابه وطرق تعديله أو تغييره من خالل بـرامج تعـديل                
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السلوك، وتهتم بالسلوك الظاهري الخارجي أكثر من اهتمامها باألسباب الحقيقية الكامنـة وراء السـلوك               

  ).53: 2001الزبادي و الخطيب، (الصادر من اإلنسان 
 

ويفسر أنصار المدرسة السلوكية المشكالت السلوكية بأنها أنماط من االسـتجابات الخاطئـة أو غيـر                  

ـ  . ئةالسوية المتعلمة من البي                 تطبيـق النظريـة السـلوكية فـي ميـدان اإلرشـاد النفسـي              يويطلق عل

 :حيث يركز هذا النوع من اإلرشاد السلوكي علي ما يلي) اإلرشاد السلوكي ( 

o تعزيز السلوك السوي المتوافق . 

o تعلم سلوك جديد مرغوب فيه والتخلص من سلوك غير مرغوب فيهي مساعدة المسترشد ف . 

o بتحديده وتحديد الظروف ومن ثم إعادة تنظيم البيئـة          كير السلوك غير السوي أو غير المتوافق وذل        تغي 

 .من اجل إنتاج سلوك سوي

o علي متغيرات أخري جديدةه الحيلولة دون تعميم المسترشد قلق . 

o  ً253 :1992جالل، (  النمذجة الحسنة وذلك بتقديم المثل الطيب والقدوة الحسنة سلوكيا.(  
 

 هامة في علم النفس القديم والحديث، ولكن تطبيقها في مجال اإلرشـاد             ةوتمثل النظرية السلوكية مكان     

النفسي أمر حديث نسبياً، وجوهر االهتمام في النظرية السلوكية هو السلوك اإلنساني كيف يتعلم ؟ وكيـف      

، لذا  دحو التعلم وإعادة التعلم فيما بع      وم ميتغير؟ وكيف يتعدل؟ ويقابله اهتمام العملية اإلرشادية بعملية التعل        

فالنظرية السلوكية تفسر المشكالت السلوكية لدي األفراد علي أنها أنماط من االستجابات الخاطئـة غيـر                

  ).45: 1998محمود، ( المناسبة 

أن معظـم   " وتستند النظرية السلوكية في معالجتها لموضوع اإلرشاد النفسي إلي الفرضـية القائلـة                 

وبالتالي فالسـلوكيين يـرون أن مهمـة        " كل المسترشدين هي مشاكل سلوكية في أساليب التعلم لديهم          مشا

المرشد تتركز في تقديم أفضل وأنسب أساليب التعلم للمسترشد لمساعدته علي التوافق والتكيف في مواقف               

  ).225: 1998الخطيب، ( جديدة ومتنوعة 

لوكية تقوم علي مجموعة من المبادئ واألسس التي تشـير          ومن هذا المنطلق نجد أن النظرية الس         

إلي أن معظم سلوك اإلنسان متعلم سواء كان سوي أو غير سوي، وتكون وظيفة المرشد النفسي مسـاعدة               

المسترشد علي تعلم أساليب سلوكية جديدة أكثر توافقاً، وتحلل هذه النظرية السلوك اإلنساني إلـي مثيـر                 
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 كانت العالقة إيجابيـة كـان   اسلوك علي نوع العالقة بين المثير واالستجابة، فإذ       واستجابة، حيث يتوقف ال   

السلوك سوي، وإذا كانت العالقة مضطربة يكون السلوك غير سوي، وتري أن الشخصية هـي مجمـوع                 

 التعزيـز، واالنطفـاء،     واألساليب السلوكية المتعلمة والثابتة نسبياً، وترجع عملية التعلم إلـي الدافعيـة،             

  ).75: 1994الزعبي، ( والتعميم، وإعادة التعميم 
 

ويري بعض الباحثين في هذا المجال أن السلوك عبارة عن مجموعة من األنشطة التي تنقسم إلي                   

أنشطة عقلية وأنشطة وجدانية وأنشطة حركية، وتعديل السلوك هو المساعدة في حل المشـكالت النفسـية                

أن تعديل السلوك هو بمثابة عملية تربوية يتم خاللها إحداث تغيير فـي              أيضا   نوالسلوكية والتربوية ويرو  

 سوية جديدة، أو االبتعاد عن سلوكيات غيـر مرغوبـة، أو تـدعيم              تسلوك المتعلمين كالنمذجة لسلوكيا   

  ).37: 1992مختار، ( سلوكيات قائمة
 

 

 غالباً ما يتعامل وفـق   خالل عمله كمرشد نفسي أن المرشد النفسي في المدرسة    نويري الباحث م     

 السلوكي، حيث يعاني الكثير من الطلبة العديد مـن المشـاكل            اإلرشادالنظرية السلوكية التي تركز علي      

 العنف، والتأخر الدراسي وذلك نتيجة أسباب مختلفة، حيث يقـوم           والعدوان،  : لالسلوكية بشكل واضح مث   

العالجية المناسبة للمسترشد، وذلـك بمسـاعدة        الخطة   عالمرشد النفسي بدراسة الحالة وتشخيصها، ووض     

األهل واإلدارة المدرسية إذا لزم األمر، وهنا يبرز دور المدرسة حيث يعتبر تعديل السلوك وتوجيهه غاية                

 .التعليم، وأساس العملية التربوية بشكل عام واإلرشاد النفسي بشكل خاص
 

 

 :نقد النظرية السلوكية 

 .، بل تهمل العناصر الداخلية للفردال تنظر إلي الفرد نظرة كلية .1

 . الماضية، وتاريخ حياته، وتهتم باألحداث أو األعراض الحاليةصتهمل خبرات الشخ .2

  ).48 :2000الخطيب، (  التركيز علي السلوك المالحظ الظاهري الموضوعي  .3

 ء ورا تعتمد علي أساس إزالة األعراض الظاهرة بدال من التعرف علي األسـباب والـدوافع الكامنـة                .4

  ).164: 1996عبد المنعم، ( المشكلة مما يودي عدم انتهاء المشكلة 
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 :مميزات النظرية السلوكية 

  تجنب النظرية لتصنيف األفراد إلي فئات معينة وعدم استخدام مصطلحات غامضة وغير عادلة مثـل               .1

 ). متخلف – منحرف –سوي ( 

 .مكن تدريب أفراد للقيام بهذه المهمةال تحتاج إلي عالقة إرشادية مباشرة، حيث من الم .2

تعتمد علي ضبط الذات حيث من الممكن أن يقوم الفرد بتعديل سلوكه وفق برنامج معد لهذا الغـرض                   .3

  ).58: 1990، النمرسمارة و( كتحسين عادات االستذكار وإنقاص الوزن 
 
 

  Self Theory: نظرية الذات:ثالثاً 

يمان بأهمية الفرد، لما لديه من عناصـر طيبـة فـي مكونـات              اإل علي    الذات تقوم فلسفة نظرية     

 . )182: 1998الزيود، (  التي تساعده علي التغلب علي مشاكله وتقرير مصيره بنفسه هشخصيت
 

هـي جـوهر    ) الـذات   ( يتضمن التوجيه واإلرشاد النفسي دراسة الذات و مفهوم الذات، حيث           و   

           ويـة فيهـا وهـو الـذي يـنظم السـلوك ويعتبـر نظريـة                هو حجر الزا  ) مفهوم الذات   ( الشخصية و   

اإلرشـاد  ( شمل نظريات الذات حيث تسمي في ميدان اإلرشاد النفسـي           أهي أحدث و  ) كارل روجرز   ( 

  مفهوم الذات وتركز علي خلـق منـاخ نفسـي          ة، حيث تهتم هذه النظرية بدراس     )المتمركز حول العميل    

ويري أنصار هذه النظرية أن المشكالت و الصراعات تنتج         . نمو نفسي  الشخص أن يحقق أفضل      يستطيع

كبر من الواقع وبالتالي فهدف اإلرشاد هنا هـو         أ مفهوم للذات    نقل من الواقع أو تكوي    أ مفهوم   ننتيجة تكوي 

 يوازن بين الذات الواقعية والذات المثالية من        أنتكوين مفهوم واقعي عن الذات، ويركز هنا المرشد علي          

  ).178: 2002أبو عيطة، ( التوتر مواطن القلق وكل واالمشبؤرة عاده عن إب الفرد وةل ضمان سعادجأ
 

 العالم الظـاهري،    كالميل إلي تحقيق الذات، وإدرا    :  مفاهيم أساسية مثل   قوتسير هذه النظرية وف      

بتقدير الذات تبعاً   وتقدير الذات حيث يعيش الفرد ضمن خبرات ايجابية وسلبية تؤدي إلي تطوير اإلحساس              

  ).183: 1998الزيود، ( لنوع الخبرة والتفاعل مع اآلخرين 
 

ويري األخصائيون في هذا المجال أن مفهوم اإلنسان عن ذاته له اثر في سلوكه، لذا فإن فهم ذات                     

المسترشد عنصر أساسي في نجاح عملية اإلرشاد، حيث تهدف عملية اإلرشاد النفسي إلي تحقيـق فهـم                 
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عي للذات، وزيادة التطابق بين مفهوم الذات المدرك ومفهوم الذات المثالي، فإن اسـتطاع المسترشـد                واق

معرفة ذاته يمكنه التحرر من السلوك المتعلم والذي ال يتفق مع ذاته ومع المجتمع، األمر الذي يؤدي إلـي    

  ).71: 1994الزعبي، ( إعاقة ميوله الفطرية عن تحقيق الذات 
 

توجيـه  : روجرز علي مجموعة من الخطوات اإلرشادية أثناء العملية اإلرشادية أهمهـا          وقد أكد      

 نحو المسترشد كفرد أكثر من أنه مشكلة ويحاول فهم اتجاهاته وإثرهـا علـي مشـكلته،                 هالمرشد اهتمام 

وإتباع مرحلة االستكشاف واالستطالع للتعرف علي الجوانب االيجابية والسـلبية للمسترشـد، وتوعيـة              

مسترشد وزيادة فهمه وإدراكه للقيم الحقيقية، ثم تعزيز االستجابات االيجابية ومراعاة الشـروط العمليـة               ال

 وتقدير  ماإلرشادية المتمثلة في االتصال والتواصل الجيد، ومدي وعي وإدراك المرشد لتصرفاته، واحترا           

  ).145: 2002أبو عيطة، ( المسترشد، والفهم والتعاطف مع المسترشد 
 

ويري روجرز أيضاً أن هذا األمر ال يتم إال من خالل امتالك المرشد النفسـي لمجموعـة مـن                      

 مهارة اإلصغاء، و االنتباه، واالسـتماع       :وهيالمهارات اإلرشادية التي يجب أن يقوم بها المرشد النفسي          

ي منهـا    التـي يعـان    تالفعال، والتعاطف، واالحترام غير المشروط، بغض النظر عن نوعية المشـكال          

المسترشد، وعدم إصدار األحكام علي المسترشد واألصالة بمعني أن تكـون الجلسـة طبيعيـة وليسـت                 

ـ         ة هذا كله البد من توافر عالق      نمصطنعة، واألهم م    س مهنية قائمة علي الثقة واالحترام المتبـادل، وعك

رشادية بهدف التعرف علي     يستخدم المرشد النفسي فن المهارات أثناء الجلسة اإل        و التلخيص،   والمشاعر،  

، وإيجاد الحلول المناسبة لها من خالل المسترشـد بمسـاعدة           دطبيعة المشكالت التي يعاني منها المسترش     

  ).36: 1999العزة، ( المرشد النفسي 
 

 :نقد نظرية الذات 

 ومفهـوم الـذات وأغفلـت       تلم تبلور النظرية تصوراً كامالً لطبيعة اإلنسان، حيث ركزت علي الذا           

 .لجوانب االخري لإلنسانا

تركز علي أسلوب ومصدر واحد في جمع المعلومات من الفرد مباشرة، وإغفالها المصادر االخـري                

 .مثل المقاييس واالختبارات النفسية والمالحظة
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 في تقرير مصيره علي حساب الموضوعية فقد يضلل المسترشد مرشده خوفاً            دركزت علي دور الفر    

 .من تهديد ذاته

 علماً بان كال من الجـانبين مكمـالن         ة الشعورية علي حساب الجوانب الالشعوري     بي الجوان تركز عل  

  ).220: 1998الزيود، ( لبعضهما البعض في عملية اإلرشاد النفسي 

ويتضح مما سبق أنه وبالرغم من االنتقادات السلوكية التي وجهت لهذه النظرية، فإنهـا تعتبـر مـن                    

 .ا الكثير من المرشدين النفسيين خاصة في العيادات والمراكز النفسيةالنظريات الهامة، ويعمل به
 
 

 Trait Theory:  نظرية السمات والعوامل: رابعاً

السمة ) ورتمان  ( تركز نظرية السمات علي المكونات األساسية لبناء شخصية الفرد، حيث يعرف               

 وترجع أصول هذه النظرية إلي علم       ،خر ما يختلف فيها الفرد من شخص آل       ةعلي أنها الثبات النسبي لصف    

النفس الفراق وقياس الفروق الفردية حيث تركز هذه النظرية علي تحديد سمات الشخصية وتحليل عواملها               

 لتصنيف الناس والتعرف علي السمات والعوامل التي تحدد السلوك والتي يمكن قياسها وتمكن مـن                سعياً

ـ            التنبؤ بالسلوك من خالله وتدور الفكرة       ق الرئيسة في أنها تحاول أن تفسر السلوك الظاهري عـن طري

 وهي المسئولة عن سلوكه، فنظرية السـمات تقـوم علـي            ، لدي الفرد  ةافتراض وجود استعدادات موجود   

فكرتين أساسيتين األولي هي فكرة وجود استعدادات مستقلة عن الظـروف الخارجيـة و الثانيـة فكـرة                  

  ).97: 2004العزة، ( الفردي العمومية أو الثبات في السلوك 
 

  العـالم    رشاد المباشر ويعد  وتعتبر نظرية السمات هي األساس النظري الذي تقوم عليه طريقة اإل             

 :ومن تطبيقات النظرية في المجال النفسي ما يلي، رائد طريقة اإلرشاد المباشر) وليامسون ( 

o  عملية عقلية معرفيةهي عملية اإلرشاد النفسي . 

o  التوافق لدي األفراد يترك جزءاً كبيراً من العقل قادراً علي استخدامه في التعلم سوء. 

o المرشد مسئول عن تحديد المعلومات المطلوبة وجمعها وتحليلها وتقديمها إلي المسترشد . 

o   ة تقديم النصح وحل المشكالت بطريقة اإلرشاد المباشر بناء علـي الخبـرة والقـدر              ي المرشد قادر عل 

  ).285: 2000الخطيب، (  لديه ةالموجودالكافية 
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 : السمات والعواملنقد نظرية  

 .ال يوجد هناك اتفاق حول معاني السمات .1

 . سلوك الشخص، ولكنها ال تحدد كيف يسلك ولماذا يسلك هذا السلوكيتركز النظرية عل .2

 .اله ونقد كبير بالنسبة لميدان اإلرشاد النفسي من حيث الشخصية وتكامكالنظرية محل ش .3

 . كل أبعادهاي للشخصية عل كامالًاًفال تقدم النظرية وص .4

 .تعتمد علي التحليل اإلحصائي في تحديد السمات العامة وإعطاء وصف كمي لها .5

  ).114: 1987مرسي، (  وال تهتم بمعرفة أسباب السلوك ،تركز علي وصف السلوك .6
 

 Trait Theory: الوجوديةنظرية ال : خامساً

إلي اإلنسان كما هو وما سيكون عليه، وتري أن هناك فرقاً بين الكـائن وذاتـه،                تنظر الوجودية     

 االستحسـان   لحيث إن الذات هي انعكاس للعالم الخارجي، فقد تنال االستحسان من اآلخرين، أو ال تنـا               

 ذاته، وانه خارج إرداة الفرد، وإحساس الفرد بأنه كائن يتوقف علي فهمه لذاته، ووعيه لنفسـه وخبراتـه                 

  ).45: 1997الشناوي، (الشخصية، وتقبله للواقع يعطي معني لوجوده 
 

كل إنسان  :  عن رأيها في الطبيعة اإلنسانية في مجموعة افتراضات منها         ةوتعبر النظرية الوجودي    

قادر مسئول عن أعماله، وكل إنسان لديه القدرة علي تغيير طبيعة الكون الوجودي بمجهود ضئيل، وعلي                

ديم المساعدة لآلخرين للمحافظة علي الجنس البشري، واإلنسان يخلق طبيعته الخاصـة، وأن             كل إنسان تق  

يتعامل مع اآلخرين بنفس تعاملهم، وان تتصف القرارات بالموضوعية، واالختيار هـو حقيقـة               كل إنسان 

المسترشـد  الوجود اإلنساني، ويحتاج اإلنسان للمساعدة عندما ال يستطيع مواجهة مشكالته بمفرده، وعلي             

طلب المساعدة من المرشد دون انتظار، واإلرشاد يساعد المسترشد علي تنمية قدراته وإمكانياته وتحقيـق               

  ).180: 2002أبو عيطة، ( الذات، واالستفادة من خبرات وتجارب اآلخرين، وعدم اإلساءة لآلخرين 
  

 توضيح  و وعياً وإدراكاً لوجوده،     جعل المسترشد أكثر  : واإلرشاد الوجودي له مجموعة من األهداف أهمها      

 ي الفرد مع اآلخرين، وتعزيز الشعور بالمسـئولية لـد         ةفردية المسترشد، وتقدير حريته، وتحسين مواجه     

المسترشد، ومساعدته في تثبيت إرادته وتقويتها، ومن المآخذ علي النظرية الوجودية أنها تتعامل مع البعد               

 يلإلنسان، وليس البعد السيكولوجي، وتركز النظرية الوجودية عل       الروحي والمشكالت الروحية والفلسفية     
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     ةالمعاني عند اإلنسان، ذات الطبيعة الروحية والفلسفية المتمثلة في عدة مجاالت منها المـوت، والمعانـا               

  ).304: 1998الزيود، ( 
 

 

 R.E.T( Rational- Emotive Theory( :  االنفعالية-العقالنيةنظرية ال : سادساً

تعتبر هذه النظرية طريقة متكاملة للعالج والتعلم، حيث تستند إلي أرضية نظرية معرفية إدراكية، انفعالية               

 إلي استخدام   ةسلوكية، وتتكون من نظرية في الشخصية، وطريقة نفسية في العالج، حيث تتجه هذه النظري             

إلي أن التعلم المبكر هو السبب فـي        العقل والمنطق في اإلرشاد والعالج النفسي، وتشير أسسها ومبادؤها          

االضطراب النفسي والمعاناة والقلق، كذلك تعتبر أن اإلنسان مخلوق عقالني وغير عقالني في آن واحـد،   

 ويتصرف بعقالنية، يصبح شخصاً سوياً فاعالً منتجاً ومتزناً، وعنـدما           رحيث تري أن اإلنسان عندما يفك     

 أن  ي سوي، كما تـر    رإنه يواجه االضطراب، وبالتالي فهو غي     يصبح تفكيره غير عقالني وغير منطقي، ف      

 التفكير الالمنطقي يعود في أصله إلي مراحل العمـر المبكـرة            نالتفكير والعاطفة عمليتان متالزمتان، وأ    

  ).63: 2003السفاسفة، (  بعدم المنطق ةالمتصف
 

ة، بل تأتي من وجدود األفكـار  إلي أن معظم المشكالت النفسية ال تنجم عن ضغوط خارجي    ) أليس(ويشير  

والمعتقدات الخاطئة التي يعتنقها الفرد نتيجة نقص المعلومات واألفكار الصـحيحة لديـه، أي أن السـبب       

 النفسية والمشكالت النفسية هو الفرد ذاته، وليس ما يتعرض له من خبـرات              تالحقيقي وراء االضطرابا  

  ).274  :2000الخطيب، ( في حياته 
 

هذه النظرية أن الهدف الرئيس حسب النظرية هو التقليل من التفكير غير العقالنـي أو مـن                 ويري رائد   

االضطراب االنفعالي عند المسترشد، كما أن علي المرشد أو المعالج أن يساعد المريض علـي اسـتبدال                 

ن النظريـة    هذا فـإ   عاألفكار واالتجاهات غير المعقولة واستبدالها بأفكار واتجاهات منطقية ومعقولة، وم         

 عديدة من أهمها أنها تعتمد علي األسلوب المباشر، وهذا يجعل المسترشد سـلبياً فـي                تتعرضت النتقادا 

 ال يكفيها مجرد تغيير األفكار      ي لعالج حاالت االضطراب الشديدة الت     حالعملية اإلرشادية، كما أنها ال تصل     

  ).97: 2004حسين، ( والمعتقدات 
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 :ين نظريات اإلرشاد النفسيأوجه الشبه واالختالف ب 

 ض يري البع  ثيوجد بين نظريات التوجيه واإلرشاد النفسي العديد من أوجه الشبه واالختالف، حي             

 النظريات ولكن من دون تعارض، فهم يرون أن األسس واحدة فيما يتعلق بالعالقـة               يأن هناك اختالف ف   

 تل نظرية تقوم علي مالحظـات ودراسـا       بين المرشد والمسترشد ويعزون االختالف الحاصل إلي أن ك        

 .كلينيكية تختلف عن االخريتجريبية وممارسات إ

تسنى للقاري أن   يوفي هذا المقام سوف يستعرض الباحث أوجه الشبه واالختالف علي شكل نقاط ل              

 .يتعرف علي درجة التشابه أو االختالف بين النظريات ليكون إطار معرفي كبير

 :نظريات اإلرشاد النفسيأوجه الشبه بين / أوال 

 . الذاتقتسعي جميع النظريات نحو شي واحد في الواقع وهو تحقي 

 .تحاول كل النظريات فهم كيف ينشا القلق وكيف تأتي وسائل الدفاع وكيف يمكن تعديل السلوك 

 .البيئة والمجال النفسي وعالم الشخصية مهم جداً بجانب البيئة االجتماعية 

 .ي يشير إلي الحاضر ويؤثر في المستقبلتري النظريات أن الماض 

 .أن التعلم خطوة أساسية من اجل تحقيق التوافق النفسي عن طريق تغيير السلوك 

 . واضعي النظريات أهمية كبري للعالقة اإلرشادية في إنجاح العملية اإلرشاديةلييو 

 . حيوية تتحكم في سلوكهى وحاجات وقوعتقر النظريات أن للفرد دواف 
 

 :أوجه االختالف بين نظريات اإلرشاد النفسي/ ثانياً 

 في العيادات النفسية، وبعضها خرج من المختبرات النفسية، وبعضها نتج عـن  أتبعض النظريات نش  •

 .الدراسات اإلحصائية

 . الحياة الماضيةتاختالف النظريات حول أهمية الدور الذي يلعبه التعزيز وعضوية الجماعة وخبرا •

  )175: 1996، معبد المنع (ةول أهمية المحددات الشعورية والالشعوريهناك اختالف كبير ح •
 

 السابق لتلك النظريات السابقة ابتداء من النظرية التحليلية ثم          ض من خالل العر   ويتضح مما سبق    

ن  أ  وانتهاء بالنظرية العقالنية االنفعالية    النظرية السلوكية مروراً بنظرية الذات و بنظرية السمات والعوامل        

 .هناك تداخل واضح بين النظريات وأساليبها في اإلرشاد أو العالج
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هي بال شك   و مع الحالة الواحدة من تلك التصورات        يوعليه فيعتقد الباحث أن نظرية واحدة ال تكف         

 بدت نظرية ناجحة، حتى ولو كان       نقاصرة، ولن يكتب لها إال العجز النسبي في حل إشكاالت السلوك وإ           

 .ني وزائفآاً له بريق فالبد أن نكون في واقعية علي أن هذا النجاح النجاح لحظي

نـه  إإذن المهمة صعبة، والموقف جد ليس سهالً، وال هو ورقة قد نغيرها ونستبدلها بأخرى أكثر لمعاناً،                 

 بواقعية وطبيعة السلوك ومنشأه ويؤمن بثقافة تمزج        نموقف يحتاج إلي تساؤل موجه إلي ذهن صافي يؤم        

ضي عريق وحاضر متغير مستقر، وبدايات في خطاها األولي ولكن طموحة نحو إرشـاد وعـالج          بين ما 

 .ر في جسد األمة وكيانهاخشاف لمشاكل وسلوكيات وآفات تن

إذن المهمة تحتاج إلي أخصائي ونفساني واع متعمق حليم صبور، لديه إحساس بان اسـتخدام النظريـات                 

لمرشد الناجح أن يحتفظ بهذه النظريات في جيب عقله كما ولو           السابقة سيكون بوعي وذكاء، فيجب علي ا      

 . ما يجده مناسباً في الوقت المناسب بخطي تملؤها الثقة والتبصرهاكانت أوراق لعب فيخرج من
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 مرحلة المراهقة:  المبحث الرابع

 :مقدمة
بنائه الشباب، ومساعدتهم علي    أ بلد ال يقاس بثرواته الطبيعية، وإنما يقاس بمدي إعداد           أيإن تقدم   

التوافق الصحيح لكي يسهموا في هذا التقدم، وال يتقدم أي مجتمع ما لم يسعى ذلك المجتمع إلـي تربيـة                    

الشباب تربية قوامها الفهم الصحيح واألمن النفسي والتقبل والحرية التي يصـاحبها التوجيـه واإلرشـاد                

 .النفسي

ل اإلنسان تأثراً بجميع العوامل االجتماعيـة واالقتصـادية         وتعتبر مرحلة المراهقة من أكثر مراح     

 به، حيث يتعرض المراهقون والمراهقات لحاالت من اليأس واالنطواء نتيجة ما يالقونه             ةوالثقافية المحيط 

 الدوافع وتقاليد المجتمع ومعاييره، وشـعور المراهـق بـالظلم           نمن إحباط وما يعانون من صراعات بي      

خرين ال يفهمونه وكثرة الضغوط االجتماعية ومراقبة سلوكه وعدم تمكنه من تحقيـق             والحرمان، وأن اآل  

أغراضه المأمولة، وبالتالي فإن المراهق يعيش في دوامة من التوتر واالضطراب فتزداد لديه الحاجة إلي               

  ).73 :1979أحمد، ( الشعور باألمن واالنتماء 
 

 تعد من المراحل التي تطلب توافقاً جديداً فهي          أن مرحلة المراهقة   1980ويري إبراهيم قشقوش،    

المرحلة التي ينتقل فيها الفرد من كونه طفالً إلي مرحلة الرشد، ولعل هذا يتفق مع ما ورد لـدي ليفـين                     

Levin, 1960 معرض حديثه عن فترة المراهقة عندما أوضح أن هذه المرحلة تعـد بمثابـة ارض   في 

  ).5: 1980قشقوش،  ( تقال بين الطفولة والرشدمحايدة يجتاز فيها الفرد مرحلة ان
 

 يري البعض أنها تبدأ فـي       ثوقد اختلف علماء النفس في تحديد بداية ونهاية مرحلة المراهقة، حي          

 سنة تبعا لطبيعـة     12 سنة، بينما يري البعض األخر أنها تبدأ قبل سن           18 سنة وتنتهي في عمر      12سن  

ت النفسية للمراهق ليست بالضرورة ناتجة عن التغيرات الجسمية فـي           المناخ الجغرافي، ولهذا فان التغيرا    

المراهقة فحسب، بل هي نتيجة الثقافة الموجودة في البيئة وهذا ما يفسر قصر مدة المراهقة في المجتمعات                 

ـ        ةالبدائية، بينما تطول فتر     ة المراهقة في المجتمعات المتحضرة، وبالتالي يمكـن القـول أن بدايـة مرحل

هقة ونهايتها تختلف من فرد إلي فرد، ومن ساللة إلي ساللة، ومن جنس إلي جنس أخر ومن ثقافـة                   المرا

  ). 290: 1983معوض، ( إلي ثقافة أخري
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 :مرحلة المراهقة: أوالً

 :تعريف المراهقة في اللغة

: ، فرهق الشيء رهقاً   إلي الفعل راهق الذي يعني االقتراب ممن الشيء        تعني المراهقة لغوياً ترجع   

 .قرب منه، بمعني االقتراب من سن الرشد

 األمر دنـا منـه      قوالمراهقة من الرهق، ويقال أرهقه األمر بمعني أتعبه واحتمل منه ما ال يطيق، وأره             

  ).193 :2005عبد الهادي، (واقترب 
 

 :التعريف السيكولوجي للمراهقة

سنة أو قبل ذلك بعام أو عامين،        ) 19( هي تلك المرحلة التي تبدأ من البلوغ حتى سن          " المراهقة  

 : أو بعد عام أو عامين، كما أنها تمتاز بعدة خصائص وهي علي النحو التالي

  النمو الواضح المستمر، نحو النضج في كافة مظاهر وجوانب الشخصية •

 .التقدم نحو النضج الجسمي والجنسي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي •

 الفترة من العمر المتعبة للصبي، ألنه يبلغ مبلغ الكبـار ويـدنو             هي" كما تعرف المراهقة علي أنها       

 اإلعتمادية في مرحلة الطفولة وبين اكتساب الحقوق وحمـل          نويقترب من الرشد، فهي مرحلة انتقالية بي      

 .المسئولية

مرحلة العمر التي تتوسط بين الطفولـة واكتمـال الرجولـة أو            " وتعرف المراهقة اصطالحاً بأنها      

  ).153: 1974مغاريوس، ( بداية البلوغ حتى انتهائها ن، وتحسب بدايتها ماألنوثة
 

مشتق من األصل للكلمة فهي ترجع في )  Adolescence ( ويري بعض الباحثين أن مصطلح المراهقة 

والتي تعني التدرج نحو النضج الجسـمي والعقلـي واالجتمـاعي            )  Adolescere(أصلها إلي الفعل    

   ).54 : 2007ر ، بدي( واالنفعالي 
 

وقد عرفت المراهقة في المجتمعات اإلسالمية قبل أن تعرفها المجتمعات األوروبية، فمن حـوالي              

أربعة عشر قرناً أشار الرسول عليه الصالة والسالم في أحاديث كثيرة إلي ضرورة معاملة الطفـل بعـد                  

  ).77 :1987مرسي، ( البلوغ معاملة أخري تختلف عن معاملته قبل البلوغ 
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وللمراهقة ثالث فترات متتالية، في البداية تكون بواكير المراهقة، ثم المراهقة المتوسطة، وأخيراً             

المراهقة المتغيرة، وتبكر المراهقة فتأتي في سن العاشرة، وقد تتأخر وتأتي حتى نحو الخامسـة عشـرة،                 

 متواصلة حتى سن التاسعة     ةراهقة فتر والغالب أن يكون البلوغ في السن الثانية عشرة والثالثة عشرة، فالم          

محمـود،  ( عشرة، وبعض الناس قد تستمر عندهم األحوال النفسية للمراهقة معهم بعـد سـن العشـرين              

2006 :20.(  
 

من خالل ما سبق يتضح للباحث أن مرحلة الثانوية العامة تقع في مرحلة المراهقة والتي تعتبـر                 

 في حيـاة اإلنسـان، ذلـك ألن     لث أنها تعتبر مرحلة تغيير شام     من المراحل الهامة في حياة اإلنسان، حي      

التغيير ال يقتصر علي جانب من جوانب حياة اإلنسان فقط، بل يشمل التغيير جميع جوانب الحياة سـواء                  

الجسمية أو النفسية أو االجتماعية، فالمراهق يتعرض لتغيرات جسمية تؤهله لمرحلة قادمة تختلـف عـن                

 عاشها من قبل، فالمراهق يصبح مرهف الحس ويصبح في حالة من حب االستطالع              مرحلة الطفولة التي  

 . لما يدور حوله من تغيرات
 

 :قافات المختلفة للمراهقةثنظرة ال 

اهتمت الثقافات المختلفة في مرحلة المراهقة وأعطتها أهمية في عملية التنشئة االجتماعية، السيما             

يصبح رجال، ولذلك األمر نجد أن كثير من الثقافات االجتماعيـة           أن الطفل أصبح في مرحلة تمهيدية لكي        

تهتم بتلك المرحلة علي اعتبار أنها فترة انتقالية بين فترة الطفولة والرشد، حيث أن األطفـال فـي تلـك                    

المرحلة يصبحون من مرحلة اإلعتمادية واإلتكالية علي الذين أكبر منهم إلي االعتماد علي أنفسهم، ففـي                

انه أصبح  ( العربية نجد بأن هناك أمثال وأقوال تختص بالمراهقين، فعلي سبيل المثال نجد من يقول             الثقافة  

، بينما الثقافة الغربية فإنهم بعد السن الثامنة عشرة ال يتدخلون في سلوكه علي              )االبن األكبر يجب مآخاته     

 الكثيـر مـن المفـاهيم الثقافيـة         اعتبار أنه أصبح رجال وبالغاً قادراً علي تحمل مسئولياته، ولهذا نـري           

واالجتماعية واألخالقية ترتبط بشخصية المراهق، فالمجتمعات المختلفة عبر التاريخ تولي أهميـة كبـري    

  ).275 : 2003الريماوي ، (باعتبارها أولي مراحل الشباب ) المراهقة ( لهذه المرحلة 
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 ):طبيعتها وأهميتها ( مرحلة الثانوية العامة : ثانياً

تعد المرحلة الثانوية من أخطر المراحل التي يمر بها األبناء لما لها أثر هام في تشكيل الشباب في                   

فترة المراهقة التي تقابل التعليم الثانوي، وللدور الهام الذي تلعبه في تكوين المواطن الصـالح وإعـداده                 

ي حياة الطلبة الدراسية فهي التي تعده        المراحل المتميزة ف   نللحياة المنتجة، وال شك أن المرحلة الثانوية م       

الن يكون فردا صالحاً في مجتمعه، وإنسانا مستقيماً في سلوكه، واجتياز األبناء لهذه المرحلة بسالم يعني                

بأنه سوف يمضي في حياته متزناً في تصرفانه وانفعاالته، ذا شخصية سوية، أما إذا تعثر الشاب في هذه                  

  ).178: 2005الضامن، ( علي تكوينه النفسي وسلوكه االجتماعي فيما بعد المرحلة الحرجة فانه ينعكس 
 

يتحتم علي اآلباء والمربين أن يدركوا أن تلك المرحلة هـي األوان            " وينوه محمد محفوظ إلي أنه       

 بالتربية الدينية والخلقية وتكوين االتجاهـات القوميـة         لالحقيقي لجهدهم الواعي المكثف، والعمل الموصو     

 كيـف   ف الشباب ووقايتهم من االنحراف بكل أشكاله، فإذا قام المربي بدوره علي أكمل وجه وعـر               لدي

يربي ابنه، وكيف يهيئ له كل السبل التي تكفل له حياة خيرة وكيف يوجهه األمثل سـوف ينشـأ علـي                     

  ).22: 1984محفوظ، ( األغلب علي األخالق الفاضلة والقيم الرفيعة
 

مة الواعية هي التي تهتم بشبابها، والشباب من وجهة النظر اإلسالمية هـم             ومما ال شك فيه أن األ     

ونحـن  " األقدر علي حمل تكاليف األمانة وأداء الرسالة والدعوة الدائبة وقد عبر عن ذلك قول اله تعالي                 

 القاضـي إلـي أن   ر، ويشي )13: الكهف" ( نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية أمنوا بربهم وردناهم هدي     

جميع األمم تهتم بتربية الشباب التربية التي تؤهلهم القيام بدورهم في رقي األمة ورفع شانها بحيث تحقـق    

أمال األمة فيه طبقاً للمفاهيم التي يصيغها المفكرون التربويون ورجال السياسـة واالقتصـاد والمجتمـع                

ـ            اص األفكـار واعتنـاق المبـادئ              والدفاع وما إلي ذلك، فهي فترة القوة والحيوية والنشاط، وفترة امتص

  ).181: 1987القاضي، ( 
 

إلي أن الشباب يحتاج إلي قدر كبير من الشجاعة والصالبة وحـب             ) 2005عبد الهادي،   (ويري  

االستطالع، ويحتاج من جانب الكبار إلي قدر كبير من الفهم لهذه المرحلـة، ومسـاعدة الشـباب علـي                   

ـ         الوصول إلي ما يريدونه من حقا       اجتـراء آراء    نئق، واألخذ بيدهم بعيداً عن التبعية إلي االستقالل، وع



 111

الغير إلي تكوين آراء لهم، وعن الهدم إلي البناء والتطوير، وعن االتجاه الطفلي االعتمادي إلـي تحقيـق                  

  ).202: 2005عبد الهادي، ( النضج النفسي واالستقاللية 
 

 

 أن الشباب يتعرض في مرحلة المراهقة بالذات أكثر         في هذا المجال إلي    ) 1984محفوظ،  (ويبين   

من أي مرحلة أخري من مراحل العمر المختلفة لالنحراف سواء فـي اتجاهاتـه الدينيـة أو الفكريـة أو             

السلوكية فتراه يقع بسهولة وبسرعة في براثن المفسدين ودعاة االستعمار الفكري الذين يسعون إلي تحطيم               

 بنيانهم العقلي والنفسي واالجتماعي من اجل هدم وتحطيم         منهم، وتقويض دعائ  عقائد الشباب وزعزعة إيما   

  ).19: 1984محفوظ، ( القوة التي يستند عليه المجتمع في المستقبل 
 
 

وتشير معظم األبحاث والدراسات النفسية واالجتماعية إلي أن الفراغ يأتي علـي رأس األسـباب                

لة المراهقة، وهو المسئول عن مشكلة تشرد الشباب وجنـوح           الشباب وخاصة في مرح    فالمباشرة النحرا 

األحداث والتسكع في الشوارع، واالنضمام إلي رفقاء السور والعصابات وإدمان الخمر والمخدرات، وكل             

  ).177: 2005الضامن، (ما يؤدي إلي تدهور األخالق والقيم 
 
 

لتي ينظر إليها بقدر كبير من األهمية       ويتضح مما سبق إلي أن المرحلة الثانوية من أهم المراحل ا           

 واجب المدرسـة    نحيث تخرج قادة المجتمع، وتعد أبنائها للعمل واإلنتاج ومواصلة تعليمهم الجامعي، وم           

 .أن تدرك أهمية العناية بطالب المرحلة الثانوية، وتعده إعداداً جيداً
 

 العمل علي نمو السـلوك  ةن إلي ضروروفي هذا الصدد ونظراً ألهمية المرحلة الثانوية يشير حامد زهرا  

 ذلك االستقامة وإصالح النفس، والصدق واألمانة، والتواضع ومعاشرة         ملدي طالب المرحلة الثانوية ودعائ    

األخيار والكالم الحسن،واحترام الغير، واإلصالح بين النـاس ، وحسـن الظـن ،و االعتـدال والعفـو                  

ة من تعاليم الدين اإلسالمي ، فالدين اإلسالمي وحده القـادر           واإلحسان،  وكلها قيم أخالقية فاضلة مستنبط      

  ).19 : 1985زهران ،( علي تهذيب النفوس وتحقيق السعادة لألفراد والمجتمعات 
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  لدي طلبة المرحلة الثانوية العامة ومتطلباتها التربويةوخصائص النم: ثالثاًً

ـ      اهتم كثير من الباحثين والمربين بدراسة خصائص الن         امو لدي طالب المرحلة الثانوية ومتطلباته

إلـي   ) 1986عبـد الـرحيم،     (التربوية، السيما أن المرحلة الثانوية هي مرحلة البلوغ والمراهقة وينظر           

عالم جديد يكتشف فيه الفرد قدراته وميوله ومواهبه ويحقق مـن خـالل مظاهرهـا               " المراهقة علي أنها    

سية ذاته، وأن المراهقة ميالد نفسي جديد للفرد يخلع فيه ثوب الطفولـة             الجسمية والحسية واالنفعالية والجن   

 ". ويرتدي ثوب الرشد والنضج والنماء والرجولة
 

وتقع علي عاتق المربين سواء في األسرة أو المدرسة تبعات الوفاء بمطالـب طـور المراهقـة                 

" د أكد أهميته وفعاليته التوجيه النبوي       والبلوغ، وألهمية دور األبوين في تكوين الشاب منذ النشأة األولي فق          

كل مولود يولد علي الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هـل تـري                   

 ".فيها جدعاء
 

ويري بعض المربين أنه يلقي علي عاتق المدرسة تبعات الوفاء بمطالب طور المراهقة والبلـوغ               

 التالميذ وتزويدهم برصيد عريض من الثقافة العامـة والقـيم الخلقيـة             هوتوجيبإشباع حاجات المتعلمين،    

 والمهارات العلمية واالتجاهات التي تمكنهم في نهاية المرحلة أن يشقوا طريقهم فـي الحيـاة                ةواالجتماعي

 ويكونوا مواطنين صالحين ومن هنا فهم يؤكدون علي انه يجب علـي             ح مشكالتهم بنجا  االعملية ويواجهو 

لمدرسة الثانوية أن تحقق النمو المتكامل للطالب عقلياً بحيث يكتسب المعلومات والمهارات واالتجاهـات              ا

 بصورة متكاملة، وأن تحقق له تكامل وتوازن في جوانب شخصيته االخري اجتماعيـاً ونفسـياً     توالخبرا

 ).149 -148: 1977 مطاوع، عبود،(وروحياً، وأن تعد الطالب الثانوي للحياة العملية في المجتمع 
 

 لطالب المرحلة الثانويـة     ةومن هنا يري الباحث أنه البد من التعرف علي خصائص النمو المختلف           

 . وسليمةةوذلك من أجل فهمه وتلبية حاجاته، والتعامل معه بطريقة صحيح) المراهق(

 Physical development :النمو الجسمي لطالب المرحلة الثانوية 

ي الفترة االنتقالية والميزة األساسية في النمو الجسمي حيث تمثل نقطة تحول في             تعد فترة البلوغ ه   

حياة المراهق جسدياً من عدم القدرة علي اإلنجاب إلي القدرة علي اإلنجاب، حيث يتحكم في هذه العمليـة                  

  ).178: 2005الضامن، (  فسيولوجية و بيولوجية وسيكولوجية لعوام
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ة كثيرة منها حدوث تغيرات في الطول والوزن حيث تحدث الزيـادة        ويحدث البلوغ تغيرات جسمي   

المطردة في الطول قبل الوزن، ويصل األنف والرأس واليدان و القدمان إلي الحجـم الكامـل، ويصـبح                  

الصدر مسطحاً عند الذكور، ويظهر شعر الجسم في أماكن مختلفة، وتنشط الغدة الذهنيـة، وكمـا تطـرأ                  

 كبراً واتساعاً،   د الطبقة الذهنية وينمو الصدر ويزدا     ك أما في اإلناث فتزيد سم     تغيرات علي صوت الذكر،   

  ).246 – 245: 1988أبو حطب، صادق، ( كما يزداد الصوت نعومة 
 

 بسرعة النمو الجسمي واكتمال النضج      ز إلي أن مرحلة المراهقة تمتا     يويشير عبد الرحمن العيسو   

الت واألطراف، حيث ال يتخذ النمو معدالً واحداً في جميـع           حيث يزداد حجم أعضاء الجسم وتنمو العض      

القـدرة علـي حركاتـه      ) طالب الثانوية   ( فقدان المراهق    إلينواحي الجسم، كما تؤدي سرعة النمو هذه        

  ).124: 1981العيسوي، (ويؤدي ذلك إلي اضطراب السلوك الحركي لدي المراهق 
 

 

 هذه المرحلة تتسم بالتطور     ييات النمو المختلفة ف   إلي أن عمل   ) 1994الزعبالوي،  (في حين يري    

والسرعة عنها في أي مرحلة أخري من مراحل النمو المختلفة، فجميع هذه التغيرات الجسـمية الطارئـة                 

 .علي الذكور تكسبهم رجولة، والتغيرات الجسمية علي اإلناث تكسبهن أنوثة
 

 

لتقبـل  ) طالب الثانويـة    ( مناسب للمراهق   ويري المربون أنه يجب علي اآلباء أن يهيئوا الجو ال         

 البلوغ وذلك عن طريق المعلومات والمناقشة والحوار الجاد حول هـذه            يالتغيرات السريعة والمتالحقة ف   

المواضيع، كما يؤكدوا علي دور المدرسة الثانوية في إكساب الطالب العادات الجسمية والصحية السليمة،              

شاط الرياضي المناسب، وإقامة المعسكرات الكشفية والتربية الرياضـية         وذلك بإتاحة الفرصة لممارسة الن    

  ).    149: 1977مطاوع، عبود، ( من أجل أن يكتسب المراهق الصحة والقوة 
 

 Cognitive development : لطالب المرحلة الثانويةالعقلي والمعرفيالنمو   

ر منطقية ومثالية ويميل إلي التفكيـر       يتطور التفكير عند المراهقين في هذه المرحلة، ويصبح أكث        

المجرد، ويصبح المراهق أكثر قدرة علي فحص أفكاره وأفكار اآلخرين، وأكثر تمتعاً في العالم الخارجي               

 مجال دراسة النمو العقلي فهـو       ي األصل أحد المشهورين ف    يالذي يعيش فيه، ويعد جان بياجيه السويسر      
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هق وكيفية حل مشكالته اليومية، وقد قسم مراحل النمو العقلي إلي           مهتم في كيفية تطور التفكير عند المرا      

أربعة مراحل منها المرحلة الحس حركية ومرحلة ما قبل العمليات ومرحلة العمليات ومرحلـة التفكيـر                

  ).179: 2005الضامن، ( المجرد والميول 
 

مو العقلي عموما يصل في     وتتميز مرحلة المراهقة بأنها فترة تميز ونضج في القدرات العقلية والن          

أواخر هذه المرحلة إلي قمة النضج ولعل من أهم مظاهر النمو العقلي هو ازدياد نمو العمليـات العقليـة                   

مثل عملية اإلدراك والتفكير المجرد وعملية التخيل ونمو القدرات العقلية الطائفية نحو القدرات اللفظيـة               

  ).201: 2005بد الهادي، ع(والقدرات العددية و القدرات الميكانيكية 
 

وفي هذا الصدد يؤكد المهتمون بمجال المراهقة علي دور المدرسة في تقديم المنـاهج الدراسـية                

بطريقة بعيدة عن الحفظ والسرد، ويجب أن تقدم بأساليب تقوم علي الفهم والعناية بتربية الطالب تربيـة                 

ـ        فكرية صحيحة، وأن تتاح لهم الفرصة لمعالجة المعلومات           روالمشكالت بطريقـة تنميـة عـادة التفكي

  ).150: 1977مطاوع، عبود، ( الموضوعي والنقدي إزاء مختلف المواد الدراسية
 

 أنه يجب علي المعلم أن يشجع طالبه علي التجديـد واالبتكـار فـي تفكيـرهم              قويتضح مما سب  

إلطـالع علـي الكتـب      وإنتاجهم، وان يشجعهم علي اكتساب المعلومات والمعارف بأنفسهم من خالل ا          

والمصادر األصلية، كما يجب عليه أن يخطب العقل في حث المراهق علي ضـرورة االلتـزام بـالقيم                  

األخالقية وذلك من خالل إعطاء صورة واضحة كاملة عن مبادئ الفضيلة وعن المحرمـات والرذائـل                

 المراهق فكرياً بضرورة    علي حد سواء حيث أن أكثر االنحرافات في مرحلة المراهقة نتيجة عدك اقتناع            

 .االلتزام بالقيم األخالقية
 
 

 Social development : لطالب المرحلة الثانويةاالجتماعيالنمو  

يعد النمو االجتماعي من المظاهر النمائية الهامة، خاصة في إقامة عالقات اجتماعية بين المراهق              

 وبـين اآلخـرين، ومـن       ه المتكاملة بين  ةواآلخرين، حيث من خالل تلك العالقات يستطيع أن يحدد الثق         

 المراهـق إلـي     لمظاهره انضمام المراهق إلي جماعة األقران، واتساع دائرة العالقات االجتماعية، ومي          

  ).204: 2005عبد الهادي، (التمرد ومقاومة السلطة األبوية 
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 ل المراهقة فيحـاو   ويري عبد الرحيم أن الفرد يكتسب قدراً كبيراً من النمو االجتماعي خالل فترة            

المراهقون االستقالل والبعد عن االعتماد علي اآلباء وسيطرتهم، وإيجاد ارتباطات جديـدة مـع أفـراد                

آخرين، ويظهر في هذه المرحلة االهتمام بالمظهر الشخصي وتعتبر المنافسة مـن مظـاهر العالقـات                

  ).298: 1986لرحيم، عبد ا(  إلي الزعامةل هذه المرحلة ويالحظ أيضا الميياالجتماعية ف
   

ويضيف إبراهيم وجيه علي ذلك أن من المظاهر األساسية للنمو االجتماعي خالل هذه الفترة ميل               

المراهق لتكوين صداقات، فالصفة البارزة في المظهر االجتماعي للمراهق هو ميله للخروج عن العالقات              

أوسع وأشمل لتمثل أصدقائه ورفاقه، وميلـه       االجتماعية الضيقة التي تربطه بأسرته وحدها، إلي عالقات         

لالنتماء إلي جماعات من هؤالء األصدقاء كجماعة أصدقاء الحي أو النادي أو المدرسـة أو نحـو ذلـك                   

 ).64: 1980محمود، (
 

في حين يري المربون أن للمدرسة دور مهم في تنمية النمو االجتماعي عند المراهق من خـالل                 

فرص للتدريب العملي فيما يتصل باالتجاهات والقـيم فـي قواعـد التعامـل              إعطاء الطالب المزيد من ال    

 أن تمارس ذلك عـن طريـق        عاالجتماعي وآداب السلوك، وتكوين الصداقات والعمل الجماعي، وتستطي       

 مجلس الفصل، فالمدرسة تستطيع أن تغرس في طالبها القيم االجتماعية السـليمة،             لالمجالس المدرسية مث  

قي بأبنائها اجتماعياً بحث يكونوا قادرين علي إقامة عالقة اجتماعية صـحيحة متـأدبين              وتستطيع أن ترت  

  ).86: 2007بدير، ( بآداب السلوك المختلفة 
 

 

 Social development : لطالب المرحلة الثانويةي االنفعالالنمو 

ث يتأثر المراهق   تتصف انفعاالت طالب الثانوية العامة في هذه المرحلة بأنها انفعاالت عنيفة، حي           

بالمثيرات ألتفه األسباب وال تتناسب مع مثيراتها، فنجده مرهب الحس في بعض أموره تسيل مدامعه سراً                

أو جهراً، ويذوب أسي وحزناً حينما يمسه الناس بنقد هادئ، كما يالحظ التقلب االنفعالي وعـدم الثبـات                  

  ).202: 2005عبد الهادي، : ( ا يلياالنفعالي ولعل من أهم االنفعاالت في مرحلة المراهقة م
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 : الحساسية االنفعالية •

 .    حيث يتأثر المراهق سريعاً بالمثيرات المختلفة، مهما كانت تافهة، إذ يثور ألتفه األسباب

 :الحدة االنفعالية  •

 .     فالمراهق يصرخ بعنف وتهور، وإذا قاد سيارة يقودها بتهور

 : االرتباك  •

 .لوك الطابع العام بأنه مرتبك، ال يمتاز باالستقرار االنفعالي      يأخذ علي الس

 : الحساسية الشديدة للنقد •

 .      حيث ال يتقبل المراهق النقد من اآلخرين حيث يأخذ الجانب العدائي منهم
 

ويشير عبد الرحيم إلي أن المراهق بحاجة ماسة إلي من يساعده علي تحقيق االتزان  في حياتـه                    

 والميول االنطوائية والتمركز    لوالتكيف والتوافق مع من حوله ويالحظ في هذه المرحلة الخج         الشخصية،  

حول الذات، ولعل التغيرات الجسمية التي تطرأ علي المراهق لها اثر كبير في الميـل إلـي االنطوائيـة                   

  ).295: 1986عبد الرحيم، ( والخجل والتمركز حول الذات 
 

خري للنمو االنفعالي حيث تتطور مشاعر الحب ويتضح الميل إلـي           ويذكر حامد زهران مظاهر أ      

الجنس األخر، ويميل المراهق إلي التركيز علي عدد محدود من أفراد الجنس األخر، ويتعـرض بعـض                 

 واليأس والقنوط والحزن واآلالم النفسية نتيجة ما يالقونه مـن إحبـاط، ومـا               بالمراهقين لحاالت االكتئا  

ين الدوافع وبين تقاليد المجتمع ومعاييره، كذلك نالحظ مشاعر الغضب والثورة نحو            يعانوه من صراعات ب   

مصادر السلطة والمدرسة والمجتمع خاصة تلك التي تحول بينه وبين تطلعه إلـي التحـرر واالسـتقالل                      

  ).348: 1977زهران، ( 
 

ني تحقق أحالمه وأمالـه فـي       فالمراهق يحاول أن يلفت انتباه الجنس األخر بلباسه وأناقته، ويتم           

لحظات، ولكنها إذا اصطدمت بواقعه تصبح بعيدة المنال، وقد يستخدم المراهق في هذه المرحلـة العنـف                 

  ).256: 1988أبو حطب، صادق، (  والبكاء عند اإلناث خالبدني عند الذكور، والصرا

 
 



 117

 وهناك من الطـالب طـالب ال        ويلمس الباحث في طالب الثانوية العامة الميل إلي العنف البدني،           

يمر عليهم يوم دون أن يتعارك ويشتبك باأليدي مع زمالئه، بل لديه استعداد تام ألن يتعارك مع معلميه أو                   

 .من يحيطون به، كذلك تلجأ البنات إلي الصراخ والبكاء إذا ما تعرضت لموقف معين
 

ت، أو المعلمين في المدارس وغيـرهم       ولهذا فانه يجب علي المربين سواء أكانوا الوالدين في البي           

من يعني بالتربية واإلرشاد أن ينظروا إلي الشباب في مثل هذا السن نظرة خاصة، ألن الشباب في مثـل                   

 تغيرت علي أثرها أشياء كثيرة في حياتهم يحتاجون معهـا إلـي   ةهذا السن دخلوا في مرحلة عمرية جديد     

ربية، حيث يحتاج الشاب في مثل هـذا السـن إلـي مسايسـة              الحكمة في المعاملة والعدل والتعقل في الت      

ومحاورة، ومعرفة األساليب التي تنفذ إلي قلبه ويتأثر بها، لكي يتخذها المربي سبيال إلي ضبط عواطفـه،                 

  ).274: 2003الريماوي، ( وتوجيه انفعاالته نحو الخير واإلصالح 
 

 Social development : لطالب المرحلة الثانوية الخلقيالنمو 

تتميز المراهقة بأنها فترة يقظة دينية يصبغها االهتمام الديني، ويزيد من اهتمام المراهق بالمسائل                

الدينية حيث أنه طالب بممارسة العبادات بشكل بكل أكثر جدية مما كان عليه الحال في الطفولة، ونجد أن                  

ما أن الحوادث التي تقع له كموت صديق        مناقشاته مع أصدقائه يغلب علي موضوعاتها المسائل الدينية، ك        

  ).267: 1988أبو حطب، صادق، ( تجعله يزداد تركيزاً علي الدين 
 

ويؤكد العيسوي علي أن معظم الدراسات والبحوث التي أجريت في هـذا المجـال أظهـرت أن                   

ين عامل قوي ومؤثر في      أماكن العبادة، فالد   ن من المراهقين يؤمنون بالقيم الدينية ويرتادو      ةالغالبية الساحق 

  ).230: 2002العيسوي، ( حياة الشباب 
 

ومن الملحوظ أن النمو الخلقي يرتبط ارتباطاً وثيقاُ بالنمو االجتماعي، ويخضـع تطـوره لمـدي                  

عالقة الفرد بالمعايير والقيم السائدة، ويرتبط من ناحية أخري بالنمو الديني وبمدي عالقة الفـرد بإقامـة                 

  ).324: 1975السيد، ( ي استجابته لمستويات الخير والشر الشعائر، وبمد
 

ومن هذا المنطلق فإنه يتبين إذا كان المجتمع خيراً تنتشر فيه القيم الخلقية، فان ذلك ينعكس ايجابياً                   

علي سلوك أفراده فيرقي النمو الخلقي لديهم فيعيش المجتمع في أمن وطمأنينة وسعادة فعلـي األسـرة أن                  
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دها علي الفضائل وترتقي بأخالقهم، وكذلك دور المدرسة أن تعمل علي تثبيـت العقيـدة لـدي                 تربي أفرا 

طالبها، وتعمل علي تربية الضمير الخلقي، والوازع الديني لديهم مـن خـالل دروس التربيـة الدينيـة                  

مدرسة وسطان   وال ةوغيرها، والبد من الربط بين التقدم العلمي والحضاري والقيم الخلقية والدينية، فاألسر           

هامان من وسائط التربية، فإذا قاما بدورهما التربوي واإلرشادي علي أكمل وجه فانه سوف نرقي بالنمو                

  ). 151: 1977مطاوع وعبود، ( الخلقي لدي طالب المرحلة الثانوية 
 

 لطلبة المرحلة الثانويـة فـي مرحلـة         ةويتضح من خالل العرض السابق لخصائص النمو العام         

هامة أال وهي مرحلة المراهقة يجعلنا علي دراية كاملة بشخصية المراهق ويقربنا كثيراً إلي فهمه،               عمرية  

 .جل التعرف علي أفضل الطرق واألساليب للتعامل معه وتحديد احتياجاته، من أ
 

  ):308 – 307: 1975زهران، ( وفي ضوء ما سبق يتوجب علي المربين مراعاة ما يلي   

 األسرة والمدرسة والمجتمع، واالهتمام بمجاالت النشاط التـي تحقـق           يية االجتماعية ف   االهتمام بالترب  

 .التربية االجتماعية عن طريق التوجيه واإلرشاد النفسي

 االهتمام بتعليم القيم والمعايير السلوكية في جميع نواحي العملية التربوية واسـتعمال المدرسـة كـل                 

 . والروحية بصفة عامةإمكانياتها في تعليم القيم الخلقية

 . إشراك المراهق بقدر االمكان في النشاط االجتماعي 

 في التحرر واالستقالل دون إهمال رعايته وتوجيهه توجيهاً غير مباشر،           ه احترام ميل المراهق ورغبت    

 يجب مناقشته دائماً في آرائه، وأخذ رأيه في القرارات التـي            كمع عدم إشعاره بفرض اإلرادة عليه، كذل      

 .تتصل به حتي تكسب ثقته

 اختيار أصدقائه مع توجيهه إلي حسن اختيار الصديق والتأكـد           ي ترك الحرية للمراهق بقدر االمكان ف      

 .من سالمة المعايير االجتماعية السائدة في جماعة الرفاق التي ينضم إليها

 .  توسيع خبرات المراهق ومعارفه بالنسبة للجماعات الفرعية في المجتمع الكبير 

 إكساب المراهق العادات الجسمية والصحية السليمة بإتاحة الفرصـة لممارسـة النشـاط الرياضـي                

 .المناسب
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 التفكير الموضوعي والنقدي إزاء مختلف      ي العناية بتربية المراهق تربية فكرية صحيحة، وتشجيعه عل        

 .المواد الدراسية

فتعمل علي ضبط عواطفه وتوجيـه انفعاالتـه         استخدام األساليب التربوية التي تنفذ إلي قلب المراهق          

 .نحو الخير والصالح

 . العمل علي تثبيت العقيدة لدي المراهق والعمل علي تربية الضمير الخلقي والوازع الديني 
 

 

 :عالقة المراهق باألسرة: رابعاًً

قـون مـن     تصبح العالقة بين المراهق وأسرته أكثر توتراً خالل مرحلة المراهقة، ويشكو المراه              

 معهم فترة طويلة مما يعزز عندهم مشاعر االنفصـال عـن            نعدم التواصل مع اآلباء، وبأنهم ال يجلسو      

األسرة والعيش باستقاللية مما يجعل اآلباء ينعتونهم بالعصيان وعدم الطاعة، وتبرز المشكلة حينما يحـد               

تهم، ولعل السيطرة وعدم االسـتقرار       قرارا االوالدان في إعطاء المجال ألبنائهم كي يحلوا مشاكلهم ويتخذو        

في المعاملة من جانب الوالدين تؤدي إلي الضعف األكاديمي، وتدني مفهوم الـذات، والسـلوك السـيئ،                 

فالحياة األسرية تشكل الحياة االجتماعية للمراهق بغـض النظـر إلـي وضـع األسـرة االقتصـادي أو               

معززاً له، كلما كان نموه في الجوانـب السـابقة          االجتماعي، وكلما كان محيط األسرة مشجعاً للمراهق و       

الذكر أفضل وأكثر استقالالً، ومما الشك فيه أن تكيف المراهق يعتمد علي طبيعة العالقة مع األسرة خالل                 

 مع عائالت مفككة وتعاني من مشكالت مزمنـة         نمرحلة الطفولة والمراهقة، فالمراهقين الذين يترعرعو     

  ).184: 2005الضامن،  ( ةاعية وانفعاليغالباً يطوروا مشكالت اجتم
 

 

 :نظريات تفسير المراهقة: خامساًً

 :سة التحليليةدرالمراهقة من وجهة نظر الم 

تؤكد نظرية فرويد في التحليل النفسي علي دور األسرة والتوتر الجنسي في زيادة الدافعية لـدي                     

البلوغ، ومن وجهة نظره فان المراهـق يتولـد         المراهقين، ويري فرويد أن المراهقة رد فعل نفسي لفترة          

لديه شعور جنسي اتجاه الجنس المختلف من الوالدين، فاألوالد يشـعرون بـأنهم مجـذوبون نحـو األم                  

ومنافسون لألب، وان زيادة التوتر تؤدي إلي الشعور بالمسرة وعدم المسرة معتمداً علي الطـرق التـي                 
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ساس لنمو الشخصية في مرحلة المراهقة، ويـري فرويـد أن           يستخدمها في تكيفه، وهذا التكيف يشكل األ      

علي المراهق إتباع الوسطية بين التساهل مع دوافعه أو رفضها وكبتها، معتبرا أن أهم عمـل يقـوم بـه                    

  ).54 :2006محمود، ( مالمراهقين هو االنفصال عن الوالدين وتكوين حياة خاصة به
 

 عندما  لالضطرابات التي تواكبها هي شيء طبيعي يحص      في حين تري آنا فرويد أن المراهقة و ا          

 المراهق أن يبتعد عن بيئته األسرية، وتعتبر أن توتر األسرة شيء مفضل ألنه يساعد المراهق علي                 ديري

تحقيق واحداً من أهم أهدافه وهو االنفصال، كما أن أصحاب هذه النظرية يربطون بين خبرات الطفولـة،                 

  ).97: 2007بدير، ( اهق وتوتر األسرة وسلوك المر
 

 ي والبحوث المنشورة حول طبيعة هذه المرحلة متناقضة إذ أن بعضها يصور مرحلة المراهقة عل               

أنها مرحلة عواصف وزوابع، وبعضها األخر يعتبرها عادية، وأن معظم المراهقين يتعاملون مع والـديهم               

م قدر االمكان، ومن المالحظ هذه األيام أن        ومعلميهم ومع أصدقائهم بطريقة جيدة ويتحاشون الصراع معه       

معظم التحليليين يقللون من أهمية الدور الجنسي لدي المراهقين ويركزون علي مساهمة الذات وأثرها في               

  ).284: 2003الريماوي، ( شخصيته 
 

 :نظرية النمو النفس اجتماعيالمراهقة من وجهة نظر    

حيث حدد أريسكون ثمان مراحل للنمو، وكل مرحلة يواجه         يعد أريسكون من أنصار هذه النظرية            

 في المهام   ح صراع وتحدي، ويري أن النجاح في تحقيق المهام النمائية يؤدي إلي السعادة والنجا             االفرد فيه 

المستقبلية، في حين أن عدم النجاح يؤدي إلي عدم السعادة والي عدم االستحسان من قبل المجتمع وذلـك                  

 الكفـاءة   وامل مع المهام النمائية االخري، حيث هناك مهام نمائية مثل تحقيـق الهويـة               الصعوبة في التع  

، إال أن مرحلة المراهقة تعطـي الفرصـة         ة فترة زمنية محدد   يالذاتية، واكتساب القيم ليست مقصورة عل     

 وعليـه   للتعامل مع تلك المهام، ويري أريسكون أن تحدي الهوية هو التحدي األكبر والرئيس للمراهقين،             

ـ             بـاختالف الجـنس والثقافـة       فيجب األخذ في االعتبار أن المهام والتحديات التي يواجهها الفرد تختل

  ).208: 2005عبد الهادي، ( والظروف الشخصية 
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 :المدرسة السلوكيةالمراهقة من وجهة نظر    

ان، وتـري النظريـة      السلوكيون علي أهمية التعلم والبيئة االجتماعية في نمو اإلنس         ءيجمع العلما   

السلوكية أن معظم سلوك المراهق متعلم، وتتجاهل نظريات الـتعلم العوامـل البيولوجيـة الهرمونـات،                

والمفاهيم العقلية كالعقل والذات، وفي تفسيرها للسلوك تركز علي كيف تشكل البيئة السـلوك بـدالً مـن                  

 الذاتية لدي الشباب، وأنهم قادرون علي حل         العقلية، ويؤكد باندورا علي أهمية الكفاءة      تالمشاعر والقدرا 

مشكالتهم والتعاطي مع انفعاالتهم، أما سكنر فإنه يؤكد علي أهمية التعزيز والعقاب فـي تشـكيل سـلوك        

 المعززات التـي  يالمراهق، ويري سكنر أيضا أن علي المجتمع أن يهيئ للشباب الفرص كي يحصلوا عل     

 ).196: 2003الضامن، ( ي المقبول تساعدهم في التحصيل والسلوك االجتماع
 

ويتضح من خالل استعراض النظريات التي تحدثت عن المراهقة أنها ركزت علي عدة جوانـب،                 

 مرحلة الطفولة والمراهقة، في حين ركزت       لفالنظريات العقلية ركزت علي التفكير والقدرات العقلية خال       

 األسرة وانعكاس ذلك علي     لي يقود إلي الصراع داخ    النظريات التحليلية علي الجانب الجنسي والتوتر الذ      

سلوك المراهق وكفاءته الذاتية، بينما ركزت النظريات النفس اجتماعية علي الجوانب االجتماعية في النمو              

 التحديات التي وخاصة العالقات بين أفراد األسرة واألصدقاء ويروا أن نمو المراهق يمكن فهمه من خالل               

 . الهوية واكتساب القيم الشخصيةيصول عل أجل الحنيواجهها م
 

  ويري معظم النظريات التي تتحدث عن نمو المراهقين تعترف بوجود أشياء متشابهة وأخـري مختلفـة                

 أن تؤخذ بعين االعتبار مثل الجنس والمستوي االقتصادي         ببين المراهقين، إال أن هناك عوامل كثيرة يج       

 تؤكد النظريات علي الدور الذي يلعبه األشخاص المهمـين          افية، كم واالجتماعي لألسرة واالختالفات الثقا   

 .في حياة المراهق
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 : علي اإلطار النظريمتعقيب عا

بعد اإلطالع الواسع الذي قام به الباحث علي المراجع والكتب التي تهتم بمجال التوجيه واإلرشاد النفسي،                

 قلق االمتحان لما له أهمية كبري       لنفسي، وخصوصاً وكتب الصحة النفسية والتي تتحدث عن مفهوم القلق ا        

 باالتفاق مع مشـرفه بتصـنيف       ثخصوصاً عن المهتمين بمجال اإلرشاد النفسي وبرامجه، فقد قام الباح         

 :اإلطار النظري لدراسته، حيث قدم الباحث شرحا تفصيلياً لبعض المباحث في دراسته وهي كاألتي
 

لنفسي، موضحاً أن القلق النفسي هو مرض العصر، تـم تطـرق              لقد عرض الباحث مقدمة عن القلق ا      

الباحث إلي تقديم شرح تفصيلي للقلق النفسي حيث تطرق إلي مفهوم القلق النفسـي، وقـد أورد الباحـث                   

العديد من التعريفات في هذا المجال، وتحدث الباحث عن نشأة القلق النفسي ومن ثم التطرق إلي تصنيفات                 

فة كـالقلق الموضـوعي، والقلـق العصـابي، والقلـق الخلقـي، والقلـق المـوقفي            وأنواع القلق المختل  

 ).كقلق االمتحان ( 
 

 ثم تطرق الباحث إلي مفهوم القلق وعالقته ببعض المصطلحات المختلفة مثل القلـق النفسـي وعالقتـه                 

وضيح مفهومي سمة القلق وحالـة      بالخوف، وتم التمييز بين المفهومين من كل الزوايا المختلفة، كذلك تم ت           

 النظـري   ر فضل الباحث أن يتطرق في اإلطا      والقلق والتفريق بينهما مع ذكر عدد من األمثلة المختلفة،          

 وغيرها  ة أو االجتماعي  ةلدراسته لعرض مفصل األعراض المصاحبة للقلق النفسي سواء الجسمية أو النفسي          

الفرد، كذلك تم توضيح األسباب والعوامل المؤديـة للقلـق          من األعراض المبينة لوجود القلق النفسي عند        

 .النفسي
 

 وبعد ذلك تطرق الباحث للنظريات المفسرة للقلق النفسي، حيث عرض الباحث أراء كثير مـن مـدارس                 

 ومن روادها فرويـد، وأدلـر، وفـروم، وكـارن هـورني،              ةعلم النفس المختلفة مثل المدرسة الفرويدي     

 روادها ميللر ودوالدر، ومورر، والمدرسة اإلنسانية ورائدها كـارل روجـزر،            والمدرسة السلوكية ومن  

والنظرية البيولوجية، والنظرية الوجودية، واختتم الباحث عرضه لنظريات علم الـنفس المفسـرة للقلـق               

بالنظرية اإلسالمية وعرض الباحث نقاط التشابه واالختالف بين النظريات المتعددة، واختتم الباحث هـذا              

لمجال بالحديث عن أنواع عالج القلق النفسي سواء العالج النفسي أو الطبي أو الكيمائي أو البيئي وغيره                 ا

 .من أنواع العالجات المختلفة
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ثم بدأ الباحث بمقدمة عن قلق االمتحان موضحاً أهمية هذا الموضوع وعالقته بالتحصيل الدراسي، كـذلك   

 . نشأة قلق االمتحانتم التطرق في المقدمة علي دور األسرة في
 

حيث ركز في إطاره النظري علي التعريـف        ) قلق االمتحان   (  و اهتم الباحث بموضوع الدراسة الحالية       

 االمتحان،  ق أعطي الباحث عدة تعريفات مختلفة تساهم في توضيح معني قل          دبالمصطلح قلق االمتحان، وق   

 وقام بالتفريق بينهما، وتحدث الباحـث عـن         ومن ثم شرح الباحث أنواع قلق االمتحان الميسر والمعسر،        

 . واألسباب المؤدية لقلق االمتحانلمصادر قلق االمتحان، وكذلك العوام
 

وركز الباحث علي عرض ألهم النظريات التي فسرت قلق االمتحـان كالنظريـة المعرفيـة والنظريـة                 

 . معالجة المعلوماتةالسلوكية، ونظري

 األعراض المصـاحبة لقلـق االمتحـان كـاألعراض الجسـمية،            وتطرق الباحث للحديث بالتفصيل عن    

 .واألعراض النفسية االنفعالية، واألعراض االجتماعية، واألعراض العقلية المعرفية
 

البـاحثين    قلق االمتحان وعرض في هذا السـياق ألراء بعـض          مكونات  وفي النهاية تحدث الباحث عن    

 اإلجراءات العملية التعليمية اإلرشادية لخفـض قلـق         ن كذلك تطرق في حديثه في هذا المجال ع        األجانب

 كالتدريب علي االسترخاء، خفض الحساسية التدريجي، وغيره من األساليب اإلرشادية االخري،            االمتحان

كذلك تم توضيح مهارات االمتحان مثل مهارة المراجعة ومهارة االستعداد لالمتحان، ومهارة اإلجابة علي              

 .ورقة االمتحان

عن مقدمة في اإلرشاد     حدث الباحث عن اإلرشاد النفسي، والبرامج اإلرشادية، حيث تضمن حديثه         ثم ت  

النفسي، وعن ضرورة وجوده وحاجة اإلنسان له، تم تناول الموضوع بالتدرج من حيث المفهـوم العـام                 

 الحيـاة   لإلرشاد النفسي وأهدافه، وكذلك التطرق إلي حاجة المجتمع لإلرشاد النفسي في كافـة مجـاالت              

المختلفة، كذلك تم توضيح أهمية اإلرشاد النفسي لفئات وشرائح المجتمع المختلفة السيما فـي المـدارس                

وخصوصاً اليوم حيث أن كل فرد يمر من خالل مراحل نموه بمشكالت متعددة نتيجة التغيرات االجتماعية               

ك تم الحديث عن األهـداف العامـة        واالقتصادية والتطورات التي حدثت في ميدان التربية والتعليم، وكذل        

 التطرق إلي تاريخ اإلرشاد النفسي وتوضيح مراحل نموه حتي وصل إلينا علي هـذا               ملإلرشاد النفسي، وت  
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الحال الحاضر، كذلك فضل الباحث في توضيح اإلرشاد النفسي من زاوية إسالمية للتعرف علي األساليب               

 .اإلرشادية في الدين اإلسالمي
  

 إلي مجاالت اإلرشاد النفسي وتوضيح كيف دخل اإلرشاد النفسي إلي كل الفئـات وأصـبح                ثم تم التطرق  

 اهتم الباحث في دراسته الحالية علي فئة المراهقين حيث أفرد بعض الصـفحات              دحاجة ملحة للجميع، ولق   

 .لما لها أهمية كبري في المجتمع المعاصر) مرحلة الثانوية العامة ( إلي مرحلة المراهقة 
  
قد ركز الباحث علي مفهوم العملية اإلرشادية وخطوات إجرائها، وخصائصها المميزة لها، كذلك الحديث              و

عن المهارات التي يجب أن يمتلكها المرشد النفسي المـاهر، واختـتم الباحـث تفصـيل المتغيـر األول                   

 النظريـات لكـي      تم توضيح نقاط االتفاق واالختالف في هذه       وبالنظريات التي فسرت اإلرشاد النفسي،      

 .تكون جهة حصينة يمكن أن يرتكز عليها المرشد النفسي في العملية اإلرشادية
 

 

 

) الثانوية العامـة    (  ثم قام الباحث بعرض تفصيلي لمجال إرشاد المراهقين، حيث عرف مرحلة المراهقة             

المرحلة الثانويـة    لدي طلبة    وخصائص النم  ركز في حديثه عن      موتطرق إلي طبيعة المراهقة وأهميتها، ت     

، وأخيراً تحدثت   )النمو الجسمي، النمو الديني، النمو االجتماعي، النمو العقلي          ( العامة ومتطلباتها التربوية  

عن عالقة األسرة بالمراهقة، موضحاً أن هناك دوراً كبيراً لألسرة في هذا المجال، واختتم حديثـه عـن                  

 .لة المراهقةمرحلة المراهقة بعرض النظريات التي فسرت مرح
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 الفصل الثالث
 دراسات سابقة

 
 

 
 . البرامج اإلرشادية النفسيةدراسات تناولت موضوع:  أوال 

 

 .دراسات تناولت موضوع القلق النفسي:  ثانياً 
 

 . قلق االمتحانعدراسات تناولت موضو:  ثالثاً 
 

 .تعقيب عام علي الدراسات السابقة: رابعاً 
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 :الفصل الثالث

 اسات السابقةالدر
 

 : مقدمة

   بعد اإلطالع الواسع من قبل الباحث علي األدب العربي والتراث العلمي وعلي مخزون علم النفس فـي   

هذا المجال، و قيام الباحث بتجميع أكبر عدد من البحوث و الدراسـات سـواء المحليـة أو العربيـة أو                     

من البحوث و الدراسات السابقة في جميع المجاالت التي تخدم وتقـوي            األجنبية، قام الباحث بجمع الكثير      

دراسة الباحث الحالية، وعليه فقد اتفق الباحث مع المشرف علي الدراسة بأن يقوم بعمل تصنيف مرتـب                 

لهذه الدراسات، لذلك سوف يعرض الباحث هنا ألهم البحوث والدراسات العربية واألجنبية التي تناولـت               

 .رة مباشرة أو غير مباشرة مع موضوع الدراسة الحاليةالمشكلة بصو

 :هذا وقد تم تصنيف البحوث والدراسات السابقة إلي ثالث مجموعات علي النحو التالي
 

 .لدي الطلبة البرامج اإلرشاديةوتختص بالبحوث والدراسات التي تناولت : المجموعة األولي

 .القلق النفسي والدراسات التي تناولت ثوتختص بالبحو: المجموعة الثانية

 . قلق االمتحانوتختص بالبحوث والدراسات التي تناولت : المجموعة الثالثة

 : لدي الطلبةالدراسات التي تناولت موضوع البرامج اإلرشادية: أوالً
 

 ):  Lawson, 1991( دراسة . 1

ل وخفض قلق االمتحان لدي طالب           اثر برنامج تدريس مع استخدام شريط فيديو علي التحصي                   "   بعنوان   

 ".الجامعة

استخدام شرائط الفيديو المسجل عليها إرشاد لخفض قلق                    اسة إلي تحديد مدي فاعلية         وتهدف هذه الدر        

طالباً من كلية المجتمع         )   54(   االمتحان، ورفع مستوي التحصيل في مادة األحياء، واشتملت العينة علي                           

األحياء، وأوضحت النتائج أن                االختبار، واختبار تحصيلي في مقرر             وجمعت البيانات باستخدام قائمة قلق            

االمتحا     يؤثر  ن قلق  لفيديو                               ا بين شريط  لجمع  ا أن  أظهرت  وكما   ، ثيراً سلبياً تأ لدراسي  ا لتحصيل  في ا  

 .والمحاضرة العادية هي أفضل األوضاع، حيث يرفع مستوي التحصيل ويخفض قلق االمتحان المعسر
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  ):1995عبود، (دراسة . 2

 ".فاعلية برنامج إرشادي في تخفيف القلق الناتج عن الحرمان الوالدي لدي األطفال"  بعنوان

 المحرومين   األطفال يدشادي جماعي في خفض مستوي القلق ل      هدفت الدراسة إلي تحديد فاعلية برنامج إر      

ارس عثمـان بـن     طالب وطالبة من مد    ) 40( ن بسب الطالق وتكونت عينة الدراسة من        يدمن احد الوال  

 تسنة وتم تقسيمهم إلـي أربـع مجموعـات وتوصـل           ) 11 – 9( عفان بحيث تتراوح أعمارهم ما بين       

وق دالة في وجود االختبار لصالح التطبيق القبلي، كما توصلت إلي عدم وجـود               أن هناك فر   إلي الدراسة

 . المتابعة اختبار القلق بعد فترةيفروق دالة بين متوسطات درجات المجموعة نفسها عل
 

  ):1997صالح، (دراسة . 3

مدي فاعلية اإلرشاد السلوكي في خفض قلق االمتحان لدي البـاقين لإلعـادة فـي الثانويـة                "  بعنوان  

 ".العامة

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي مدي فعالية برنامج إرشادي سلوكي فـي خفـض قلـق االمتحـان،         

طالبـاً مـن     ) 60( أخر العام، وتكونت عينة الدراسة مـن        وتحسين مستوي األداء الدراسي في امتحان       

 تم جمع المعلومات باسـتخدام      و الباقين لإلعادة في الثانوية العامة، قسموا علي أربع مجموعات تجريبية،         

قائمة قلق االختبار واستخدم الباحث النسب المئوية واختبار التات واختبار تحليل التباين األحادي لمعالجـة               

 توجد فروق دالة بين متوسطي درجات أفـراد المجموعـات التجريبيـة             هأظهرت الدراسة أن  الفروض، و 

 .لصالح اإلرشاد الجمعي المباشر
 

 

  ):1997الكعبي، (دراسة . 4

 " ممارسة برنامج إسالمي مع حاالت القلق النفسي "  بعنوان

 أو التخفيـف مـن      جالعالوهدفت الدراسة إلى تصميم برنامج إسالمي مقترح في خدمة الفرد يهدف إلى             

 إلي تحسين األداء االجتماعي لدي عينة الدراسة واختبار مدى فاعلية البرنامج            يمشكلة القلق النفسي ويؤد   

 القصـدية اإلسالمي المقترح في العالج أو التخفيف من حدة القلق ثم اختيار عينة الدراسة بأسلوب العينة                

 اعتمدت الدراسة الحاليـة علـي أدوات منهـا          د، وق وهي عبارة عن مجموعة من مريضات القلق النفسي       

مقياس مستشفى الطائف للقلق النفسي ومقياس األداء االجتماعي لمريضات القلق النفسي قبل وبعد التـدخل   
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ومن األسـاليب   ،ودليل المقابلة مع حاالت القلق النفسي وتحليل محتوي المقابالت المهنية مـع الحـاالت             

للتحقق مـن   ) بيرسون  ( الختبار فروض الدراسة واختبار     ) ن  وتكسولكو ( اإلحصائية المستخدمة اختبار  

وتوصلت الدراسة إلـى     ،   صدق وثبات مقياس األداء االجتماعي لمريضة القلق والوسط الحسابي المرجح         

 ووجـود  ممارسة البرنامج اإلسالمي في خدمة الفرد إلى تحسين األداء االجتماعي لدى عينة الدراسـة          أن  

درجة القلق النفسي ومستوى األداء االجتماعي فكلما زادت درجة القلق انخفض مستوى األداء             عالقة بين   

 إلى انخفاض أعراض القلـق النفسـي وتحسـن األداء            يؤدي تطبيق البرنامج اإلسالمي   و أن    االجتماعي

 .االجتماعي
 

  ):1999زهران، (دراسة .5

قلق الدراسة وقلق االمتحان بأسلوب الموديالت مدي فاعلية برنامج إرشادي مصغر للتعامل مع      "  بعنوان

 ".والمناقشة الجماعية

ـ       برنامج هدفت الدراسة إلي دراسة مدي فعالية       مشـكلتي قلـق     عاإلرشاد المصغر المقرح، في التعامل م

 مطالباً من طالب الصف الثالث اإلعدادي، وت       ) 360(، وتكونت عينة الدراسة من      اسة وقلق االختبار  درال

اس قلق الدراسة، ومقياس قلق االمتحان علي أفراد العينة، واستخدم الباحـث لعـالج فـروض                تطبيق مقي 

 واختبـار تحليـل     تالدراسة أساليب إحصائية كثيرة منها النسب المئوية ومعامالت االرتباط، واختبار التا          

تحان، وكمـا   التباين، وأظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة علي مقياس قلق الدراسة وقلق االم            

أظهرت أن هناك فروق دالة إحصائياً لصالح القياس البعدي األمر الذي يؤكد فعالية البرنامج الموضـوع                

 .للدراسة
 

  ):2000الشيخ علي، (  دراسة.6

فاعلية برنامج إرشادي في الدراما النفسية في خفض التوتر وتحسن الكفاءة الذاتية المدركـة              "  بعنوان  

 ".ع األساسي لدي طالب الصف الساب

 تحسن الكفاءة الذاتية في خفـض       يحيث هدفت الدراسة إلي معرفة أثر هذا البرنامج في الدراما النفسية ف           

التوتر لطالب الصف السابع األساسي حيث قام الباحث بتطبيق دراسته علي مجموعتين األولي تجريبيـة               

طالباً وقـد اسـتخدم برنـامج        ) 20( طالباً وأخري ضابطة بلغ عدد أفرادها        ) 20( وبلغ عدد أفرادها    
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 التـوتر   سإرشادي مكون من عدد من الجلسات مستخدماً في ذلك أدوات منها مقياس الكفاءة الذاتية ومقيا              

وقد استخدم أساليب إحصائية متنوعة للخروج بالنتائج مثل المتوسطات، وقد أظهرت النتائج فـروق بـين                

ظهرت أن البرنامج اإلرشادي كان فعاالً في تحسين الكفـاءة          المجموعتين في أبعاد الكفاءة الشخصية، و أ      

 .الذاتية وادي هذا البرنامج إلي خفض التوتر والقلق لدي أفراد العينة
 

  ):2002أبو حطب، (دراسة . 7

فعالية برنامج إرشادي مقترح لتخفيف السلوك العدواني لدى طالب الصف التاسع األساسـي             "  بعنوان  

 ".بمحافظات غزة 

  هدفت الدراسة إلى استقصاء مدى فاعلية برنامج إرشادي في خفض السلوك العدواني، و تزويد                                      حيث 

تألفت عينة    و   . خفض السلوك العدواني إلى أقصى درجة ممكنة                 ، و  الطالب ببعض أساليب التنفيس االنفعالي            

 ضابطة  وعة  مجم طالباً وأخري        )   12(    تجريبية وبلغ العدد فيها          مجموعة  الدراسة من مجموعتين األولي           

واستخدم الباحث مقياس السلوك العدواني ومن تصميم الباحث، برنامج إرشادي                                ،  طالباً    )   12(   بلغت  

عاملي  مقياس مان ويتني التحليل ال          ، واستخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون، و                  الباحث   مقترح من تصميم    

م وجود فروق دالة إحصائيا              عد    وقد أظهرت النتائج        مقياس ويل كوكسون       للتحقق من العدوان العاملي، و            

بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في متوسطات الدرجات لكل من المجموعات في                

 بين طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية              وجود فروق دالة إحصائياَ             و  مقياس السلوك العدواني القبلي            

 فروق دالة إحصائيا          د  ووجو   صالح المجموعة التجريبية       في المقياس البعدي على مقياس السلوك العدواني ل                   

لكلية لمقياس السلوك                                     لتجريبية في الدرجة ا لقبلي والبعدي لدرجات طالب المجموعة ا لمقياسين ا بين ا

 .العدواني لصالح المقياس البعدي
 

  ):2002الهمص، ( دراسة . 8

 ". الفلسطيني بمحافظات غزة مدى فاعلية العالج الديني في تخفيف القلق لدى الشباب" بعنوان 

 و  حيث هدفت الدراسة إلي معرفة مدى فاعلية العالج الديني في التخفيف من القلق لدى الشباب الفلسطيني               

 بين مجموعتي الذكور واإلناث التجريبيـة والضـابطة قبـل وبعـد             التعرف على الفروق الدالة إحصائياً    

 ا على أعلى مستوى للقلق على مقياس تـايلور للقلـق  شاب وشابة حصلو   )40(وقد بلغت العينة    .البرنامج
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 تايلور للقلق و استمارة تقـدير المسـتوى االجتمـاعي االقتصـادي لألسـرة               سقد استخدم الباحث مقيا   و

وقـد   الفلسطينية و اختبار المصفوفات المتتابعة لجون رامن و وقد استخدم الباحث اختبـار مـان وينـي                

 .ثر جوهري في تخفيف القلق لدى الشباب الفلسطينيأظهرت الدراسة أن للعالج الديني أ
 

 :بعنوان ): 2003مصلح، (دراسة . 9

فعالية برنامج إرشادي نفسي جماعي في خفض مستوي التوتر النفسـي لـدي طالبـات المرحلـة                  " 

 "األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث

ب علي حل المشكالت في خفض        هدفت الدراسة إلي فحص اثر برنامج إرشادي نفسي جماعي للتدري                        حيث  

 ".مستوي التوتر النفسي لدي طالبات الصف التاسع األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية

طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي بمدرسة بنات البريج اإلعدادية                          )   40  ( نتكونت عينة الدراسة م        و 

النفسي، برنامج إرشادي نفسي جماعي              استخدمت الباحثة أداة التوتر              و من مدارس وكالة الغوث الدولية               

د                 ا عد إ من  لمشكالت  ا حل  علي  وجلوفر،         (   للتدريب  لبيئة            ) 1984ديكسون  ا مع  ليتالءم  تقنينه  بعد 

وقد أظهرت الدراسة نتائج منها وجود فروق ذات داللة إحصائية لدي طالبات المجموعة                                      ،  الفلسطينية  

نامج مباشرة، كذلك أظهرت النتائج فروق ذات داللة                       بعد تطبيق البر      )   0.05(    مستوي داللة    التجريبية عند

 .إحصائية لصالح المجموعة التجريبية بعد شهرين من المتابعة
 

  ):2003الحواجري، (دراسة . 10

مدى فعالية برنامج إرشادي مقترح للتخفيف من أثار الصدمة النفسية لدى طلبة مرحلة التعليم              "  بعنوان

 ".األساسي في محافظات غزة 

ت الدراسة إلي فحص فاعلية برنامج إرشادي مقترح للتخفيف من أثار الصدمة النفسـية لـدي طلبـة                  هدف

        طالـب،   ) 194 (تألفت عينة الدراسـة السـيكومترية مـن         ، و مرحلة التعليم األساسي في محافظة غزة     

الوكالة بمحافظة  طالبة من طلبة الصف السادس االبتدائي من مدرستين ابتدائيتين من مدارس             ) 146 (و  

)  طالبةً   12 طالباً،   12 (نطالباً وطالبةً بواقع مجموعتين تجريبيتي    ) 48( تألفت من    ةغزة، والعينة اإلكلينيكي  

 س مقيا استخدم الباحث أساليب إحصائية متنوعة منها     وقد  ،  ) طالبةً   12 طالباً،   12(ومجموعتين ضابطتين   

 مقياس مؤشر الضـغط النفسـي عنـد       ، و عصاب آليزنك مقياس ال داث الصادمة و    ردود فعل األطفال لألح   
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 برنامج إرشـادي مـن      ادي و مقياس المستوى االجتماعي واالقتص   األطفال في مرحلة ما قبل الصدمة و        

، والمتوسط الحسـابي، ومعامـل      )اختبار مان ويتني   ( و وقد استخدم الباحث التحليل العاملي    .إعداد الباحث 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق جوهرية بـين طلبـة           ، حيث ن ويلكوكسو ر، واختبا  بيرسون االرتباط

في مسـتويات   ) ذكور، وإناث   ( وطلبة المجموعتين الضابطتين    ) ذكور، وإناث   ( نالمجموعتين التجريبيتي 

الصدمة النفسية والعصاب بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي وذلك لصالح المجموعتين الضـابطتين، األمـر              

 أفراد المجموعتين الضابطتين، بينما لم تظهـر أي         يمستوي الصدمة النفسية لد   الذي يدلل علي انخفاض     

وهـذه  . نفروق تذكر بين القياسين القبلي والتتبعي لمقاييس الدراسة علي أفراد المجمـوعتين التجـريبيتي             

ـ   أ جهة، واستمرارية    نالنتائج تؤكد فاعلية البرنامج اإلرشاد في خفض الصدمة النفسية م          ن ثر البرنامج م

 .جهة أخري
 
 

 

 

  ):2004النجار، ( دراسة . 11

 إرشادي مقترح في التوجيه المهني لتخفيف مشكالت االختيار المهنـي لطلبـة             جفعالية برنام "  بعنوان  

 ".العاشر األساسي 

 في مدينة خـان يـونس       شراعالحيث هدفت الدراسة إلي التعرف علي مشاكل االختيار المهني لدي طلبة            

طالباً من طالب الصف العاشر وتم تقسيم العينة إلي          ) 76( برنامجه علي عينة قوامها     حيث طبق الباحث    

 استخدم أدوات لجمع المعلومات منها اختبـار الـذكاء          ثمجموعتين األولي تجريبية والثانية ضابطة، حي     

ـ               اليب المصور وتقدير المستوي االجتماعي االقتصادي لألسرة ومقياس االختيار المهني  وقد اسـتخدم أس

ـ      ) ت(  مان وتني واختبار التات      رإحصائية لمعالجة البيانات مثل اختبا      دومعامل ارتبـاط بيرسـون، وق

أظهرت النتائج أن مشاكل الطالب المهنية ترجع إلي مشكل مهنية متعلقة باألصـدقاء و تليهـا مشـكالت                  

عتين الضـابطة   مهنية مرتبطة بالمجتمع واألسرة، كما أظهرت نتائج انه يوجـد فـروق بـين المجمـو               

 القياس القبلـي والقيـاس البعـدي        يكذلك وجود فروق بين المجموعة التجريبية ف      . والمجموعة التجريبية 

 .لصالح القياس البعدي
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  ):2005الصقهان، (دراسة . 12

 مدمني يتقييم فعالية العالج العقلي االنفعالي في خفض درجة القلق واألفكار الالعقالنية لد"  بعنوان 

 ".رات المخد

  وهدفت الدراسة لمعرفة مدي فعالية العالج العقالني االنفعالي لخفض درجة القلق لدي عينة من مدمني                                    

معرفة مدي فعالية العالج العقالني االنفعالي لخفض درجة األفكار الالعقالنية لدي                                   وكذلك   . المخدرات     

 نزالء مركز      نمني المخدرات م       فرد من مد      )   20(   تكونت عينة الدراسة من         و ،   مدمني المخدرات      نعينة م

االخري ضابطة وعددها            )   10(   التأهيل النفسي وتم توزيع العينة علي مجموعتين األولي تجريبية وعددها       

و مقياس األفكار الالعقالنية،            مقياس القلق      واعتمد الباحث في دراسته مجموعة من األدوات منها،                        ) 10(   

) ت  (   اختبار     و التكرارات والنسب المئوية               ائية منها  استخدم الباحث مجموعة من األساليب اإلحص               و 

 ه تم التوصل إلي نتائج منها ان          قد  و لمجموعة واحدة، وغير المستقلة           )   ت  (    اختبار    و . لمجموعتين مستقلتين   

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة علي مقياس التفكير                                     

لالعقالني     لقبلي   وذلك للقيا      ا كما  س ا لتجريبية                          ،  لمجموعة ا ا بين  ئية  إحصا داللة  ذات  توجد فروق  ال   

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين                 ، وال   والمجموعة الضابطة علي مقياس القلق وذلك للقياس القبلي                    

 توجد    و وال   المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة علي مقياس التفكير الالعقالني وذلك للقياس البعدي                              

وق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة علي مقياس القلق وذلك للقياس                                    فر 

 .البعدي

 :الدراسات التي تناولت موضوع القلق النفسي: ثانياً
  ): Denny,1966(دراسة  .1

 "تأثير القلق النفسي علي تكوين المفاهيم لدي الطالب ذوي القدرات العقلية العليا" بعنوان 

 ) 168(دفت الدراسة إلي دراسة القلق والذكاء في تكوين المفاهيم، و قام الباحث بتقسيم العينة التي بلغت                 ه

 ر لقياس القلق،  وجات التي حصلوا عليها في قائمة تايل      در ومنخفضي القلق حسب ال    القلقطالباً إلي مرتفعي    

 إلي أن الطـالب ذوي القـدرات       ةحيث توصلت الدراس  والنسب المئوية   ) ت( وقد استخدم الباحث اختبار     

العقلية المرتفعة كان الفروق في األداء لصالح مرتفعي الذكاء، بينما كانت الفـروق فـي األداء لصـالح                  

 .منخفضي القلق في حالة الطالب ذوي القدرات العقلية المنخفضة
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 ):Heinrich, 1979( دراسة  .2

 ".لدي طالب القدرة الثقافية المختلفةالتأثير السببي للقلق علي اإلنجاز األكاديمي " بعنوان 

طالباً في الجامعة وقد     ) 86( ن  لق والتعلم وكانت العينة مكونة م     إلي دراسة العالقة بين الق     ةهدفت الدراس 

قـد   فترات زمنيـة و    استخدم الباحث مقياس سبيليجر لقياس سمة وحالة القلق وقام بقياس التحصيل لثالث           

اسي، وان العالقـة بـين حالـة القلـق          درثر في حالة القلق والتحصيل ال     أظهرت النتائج أن سمة القلق تؤ     

والتحصيل كانت غامضة غير واضحة، كما أظهرت أن سمة القلق تؤثر في حالة القلق والتحصيل لـدي                 

 .طالب مرتفعي القدرة العقلية
 

 :)1981, مرسي(دراسة . 3

 "ت المؤلمة في الطفولةعالقة سمة القلق في المراهقة والرشد بإدراك الخبرا" بعنوان

رشد بالخبرات المؤلفة في الطفولة،     حيث هدفت الدراسة إلى البحث عن عالقة سمة القلق في المراهقة وال           

 مـن    ثانوياً طالباً) 56(منهم  ,  سنة 25-15طالبا تراوحت أعمارهم بين     ) 122(وتكونت عينة الدراسة من     

 مقيـاس   الباحـث  استخدم    حيث ,بية بجامعة الرياض  طالبا من كلية التر   ) 66(مدرسة الجزيرة بالرياض و     

القلق الصريح ومقياس الخبرات المؤلفة في البيت وفي المدرسة واستخدم من الناحية اإلحصائية معامالت              

,  نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة بين االستعداد للقلق في المراهقة والرشـد          ت وأظهر ،الرتباط لبيرسون 

أي أن أصحاب سمة القلق العالية من المراهقون والراشـدين قـد   , في الطفولةوالتعرض للخبرات المؤلفة   

والقسوة واإلحبـاط    تعرضوا في الصغر أكثر من أقرانهم أصحاب سمة القلق المنخفضة لخبرات الحرمان           

 الباحثوالفشل وعدم التقبل من المدرسين وعدم االنسجام مع الوالدين هنا يتضح من الدراسة التي قام بها                 

حيث إن األطفـال    ,  مرحلة الطفولة تعتبر أساس للمراحل األخرى التي تليها من مراهقة ورشد وغيرها            أن

 . الذين مروا بخبرات مؤلفة في حياتهم سينعكس ذلك سلبا على حياتهم المستقبلية والعكس صحيح
 

 

 :)1982, مرسي(دراسة . 4

 ".لثانويةعالقة القلق بالتحصيل الدراسي عند طلبة المدارس ا" بعنوان

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين القلق الصريح والتحصيل الدراسي عند طلبة المدارس الثانوية بدولة               

، طالبة من طلبة المدارس الثانويـة بالكويـت       ) 170(طالب و   ) 200(وتكونت عينة الدراسة من     . الكويت
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،  الناحية اإلحصائية معامالت االرتباط     واستخدم من  ، مقياس للقلق الصريح ومقياس للقلق النوعي      مستخدماً

ومعنى ذلك أن طلبة أصـحاب      , وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط سالبة بين التحصيل الدراسي والقلق         

القلق المرتفع يكون أداؤهم في االمتحانات المدرسية ضعيفا وأن طلبة أصحاب القلـق المـنخفض يكـون                 

ا يتبين أن تلك الدراسة العالئقية والتي درسـت عالقـة القلـق             هن.أداؤهم في االمتحانات المدرسية مرتفعا    

بمعنـى أن العالقـة     , بالتحصيل الدراسي بينت أن ارتفاع نسبة القلق يعيق األداء في االمتحان بشكل جيد            

 .عكسية بين القلق والتحصيل الدراسي
 

 ):1989أحمد، (دراسة . 5

 ".ي طالب ذوي قدرات عقلية مختلفةدراسة تأثير القلق في التحصيل الدراسي لد" بعنوان 

 طلبـة ذوي    يهدفت الدراسة إلي التعرف علي مدي تأثير القلق في األداء علي االختبارات التحصيلية لد             

طالباً وقد استخدم الباحث أدوات بحـث منهـا          ) 105( قدرات منخفضة، حيت تكونت عينة الدراسة من        

ـ  ققائمة سمة القلق وحالة القل     تخدم الباحـث النسـب المئويـة والـدرجات المعياريـة       لسبيليجر، وقد اس

 علي تأثير سمة القلق علي األداء العام وعلي التحصيل الدراسي           والمتوسطات الحسابية وقد أظهرت النتائج    

وكما أوضحت النتائج أن العالقة بين سمة القلق والتحصيل قوية وانه تؤدي إلي تدني التحصيل الدراسـي                 

، كما أوضحت الدراسة إلي أن سمة القلق لدي الطالب مرتفعي القـدرات العقليـة               وتؤثر علي األداء العام   

 .تؤثر في تحصيلهم وعلي المقابل وجدت انه ليوجد تأثير بالنسبة للطالب ذوي القدرات العقلية المنخفضة
 

 ):1989العيسوي، عبد الطيف (دراسة .  6

 ".وسمتهمخاوف األطفال المرضية وعالقتها بحالة القلق " بعنوان 

هدفت الدراسة إلي الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بين مخاوف األطفال المرضية والقلق باعتبـاره               

 هدفت إلي التعرف لي الفروق بين الذكور واإلناث في تلك المتغيرات وقد تمت الدراسة               احالة وسمة، وكم  

ادس االبتدائي، واستخدم الباحثـان     تلميذ وتلميذة من الصفين الخامس والس      ) 200( علي عينة تكونت من     

، وتمـت المعالجـة اإلحصـائية باسـتخدام     ) السمة –الحالة ( اختبار المخاوف المرضية، واختبار القلق      

 انه ال توجد    ج المعياري، واختبار التات، وتحليل التباين، وقد أظهرت النتائ        فالمتوسط الحسابي، واالنحرا  
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لق ولكن علي العكس توجد فروق جوهرية بينهما في سمة القلـق            فروق جوهرية بين الجنسين في حالة الق      

 . حصل اإلناث علي دراجات أعلي في سمة القلق من الذكورثوالمخاوف المرضية حي
 

 ):1991، الطحان(دراسة . 7

دراسة العالقة بين القلق عند األبناء وكل مـن االتجاهـات الوالديـة بالتنشـئة والمسـتوي                 " بعنوان  

 ".قتصادي لألسرةاالجتماعي واال

 من االتجاهات الوالدية فـي التنشـئة        ل القلق عند األبناء، وك    نإلي التعرف علي العالقة بي    هدفت الدراسة   

طالبـة،   ) 186(طالباً و    ) 152( والمستوي االجتماعي واالقتصادي لألسرة، وتكونت عينة الدراسة من         

رجر ومقياس االتجاهات الوالدية ومقياس التنشـئة    وقد استخدم الباحث مقياس سمة القلق وحالة القلق لسبيلب        

االجتماعية، ودليل المستوي االقتصادي والثقافي، ولقد عولجت البينات إحصائياً باستخدام معامل ارتبـاط             

بيرسون، وتحليل التباين، ولقد أظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية دالة بنـي القلـق عنـد األبنـاء                   

 التنشئة، وظهر أن تأثير اتجاهات األب في التنشئة كان أكثـر وضـوحاً بالنسـبة    يواالتجاهات الوالدية ف 

 اآلباء، وأوضحت الدراسة أن تباين القلـق        تلألبناء الذكور، وتبين أن اإلناث يتأثرن بدرجة كبيرة باتجاها        

 . يعتمد علي تباين أشكال المعاملة الوالدية سواء الذكور أو اإلناث
 

 ):1992أبو هين، (دراسة . 8

 "القلق لدى األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة"بعنوان 
 

تأثير األحـداث   ودراسة الصحة النفسية لدى األطفال المتأثرين بالعنف في قطاع غزة         وهدفت الدراسة إلى    

التعرف على نـوع المشـاكل السـلوكية         و العنيفة التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني عل صحته النفسية        

 طفـالً )  87( وتكونت عينة الدراسة من   ال نتيجة تعرضهم للمواقف العنيفة      شر لدى األطف  والنفسية التي تنت  

من اإلناث مـن األطفـال      ) 34(من الذكور و  ) 53(سنة موزعين بين     15 – 8ممن تقع أعمارهم ما بين      

ن تعـرض لهـا     قائمة بالمواقف الصعبة التي قد يكـو      ومن أدوات الدراسة     .المتضررين خالل االنتفاضة  

 تصميم برنامج غزة للصـحة      اختبار المشاكل النفسية والسلوكية لألطفال وهم من      طفل خالل االنتفاضة و   ال

 25اختبار تقدير الذات لألطفال ويتكون من       و بندا   18اختبار المواقف الخوف والقلق ويتكون من       النفسية و 

 والنسـب المئويـة ومعامـل    االنحرافات المعيارية ومن األساليب اإلحصائية المستخدمة المتوسطات،  بندا  
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مشاهدة األطفال لحدث عنيف يتعرض إليه اآلخرون أمامه هو من          وقد أظهرت النتائج أن     . بيرسون ارتباط

أكثر المواقف تأثيرا عليه وان وقعه عليه أشد على ذاته من التعرض الشخصي ومـن النتـائج النفسـية                   

المزعجة القلق واضطرابات النوم وقد ظهرت      من أطفال العينة لديهم مشكالت األحالم       %50ن  أالسلوكية و 

 :كما أشارت الدراسات النهائيـة إلـى أن       م أطفال العينة ،     %) 54(العنف لدى   الكوابيس التي تدور حول     

فراد العينة لديهم خوف ولكن بسـيط  منهم من أ% 52و  من أفراد العينة خالين من القلق والمخاوف        % 35

 .منهم يوجد لديهم خوف وقلق شديد% 13و
 

 ): 1993عثمان، ( دراسة .9

  طالب الجامعة أثناء أزمة الخليجأنماط القلق وعالقته بالتخصص الدراسي والجنس والبيئة لدي "نبعنوا

هدفت الدراسة إلي الكشف عن العالقة بين أنماط القلق المختلفة ومتغيرات الدراسـة، والتعـرف علـي                 

ينة والقرية وطالب العلوم واآلداب في جامع البحـرين         الفروق بين الذكور واإلناث وكذلك بين سكان المد       

طالب وطالبة مـن طـالب       ) 140 ( ي حيث بلغت العينة حوال     المختلفة قأثناء أزمة الخليج في أنماط القل     

كليتي اآلداب والعلوم بجامعة البحرين وقد استخدم الباحث أدوات منها مقياس القلق ومقياس قلق المـوت                

استخدم لمعالجة البيانات اإلحصائية أساليب إحصائية مثل معـامالت االرتبـاط            قلق الحرب وقد     سومقيا

، وخلصت الدراسة بنتائج أهمها أن هنالك قلق كبير فـي المواقـف             )ت  ( وتحليل التباين الثالثي واختبار     

ن الضاغطة وان انه ال يوج فروق في ظهور القلق بيت سكان القرية وسكان المدينة، كما أظهرت النتائج أ                 

 . المواقف الضاغطةيطالب اآلداب أكثر إحساساً بالقلق من طالب العلوم ف
 

 

 

 

  ):1993حمام، (دراسة . 01

 القلق لدى عينة من طلبة وطالبات الجامعات المصرية وعالقته بسمات الشخصـية وبعـض               " بعنوان  

 .المتغيرات األخرى

ات الجامعات المصـرية فـي عالقتـه         إلى الكشف عن القلق لدى عينة من طالب وطالب         وهدفت الدراسة 

دراسة العالقة بين القلق وبعض المتغيـرات       ، و بالمتغيرات السيكولوجية التي تم قياسها في الدراسة الحالية       

التعرف على الفروق بين اإلناث والذكور في العالقة بـين       واألخرى كالتنشئة االجتماعية والمناخ الدراسي      

التعرف على الفروق في القلق بين طالب األقسـام العلميـة    و .االجتماعيةوالتنشئة  ) الحالة و السمة  (القلق  
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بلغ حجم العينة الكلية والتي تتـوفر فيهـا شـروط العينـة             و.وطالب األقسام األدبية وتحصيلهم الدراسي    

  وطالبة من كليات نظرية وعملية مختلفة فقد تم اختيار كلية اآلداب والتربية األقسام األدبية              طالباً) 1674(

 نعـي , األزهـر  كلية العلوم والتربية األقسام العلمية لتمثل الكليات األدبية بجامعة           ,النظريةلتمثل الكليات   

مقياس آراء  ومن أدوات الدراسة    ،   بالصف األول حتى الرابع الجامعي     قالزقازي, المنصورة، المنيا  ,شمس

 )كاتـل ( مقيـاس    وس المنـاخ الدراسـي      مقيا و )السمة, الحالة(مقياس القلق    و األبناء في معاملة الوالدين   

 التحليـل   التبـاين،  تحليل    و  معامالت االرتباط  االنحرافات،  و المتوسطات "ت"اختبار   ، مستخدماً الصورة

بين أسـاليب   ) 0.01(د ارتباط موجب دال إحصائيا عند مستوى        ووج الدراسةوقد أظهرت نتائج    .العاملي

 بين الذكور واإلناث في بعض      إحصائيافروق دالة    ووجود    القلق  التي يتبعها الوالدان وسمة    الخاطئةالتنشئة  

)  وحرية التصرف  لاالستقال,  واللين حالتسام, التقبل(أساليب التنشئة االجتماعية فيما يتعلق بتنشئة الوالدين        

, الحالـة (بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث في القلـق          إحصائيا   فروق دالة  د ووجو الذكوروكان لصالح   

 .)السمة
 

 

  ):1994حداد، ( دراسة . 11

 ".سمات القلق وعالقتها بمستوي الدعم االجتماعي" بعنوان 

ي الدعم االجتماعي لـدي طلبـة       وحيث هدفت الدراسة إلي فحص العالقة االرتباطية بين سمة القلق ومست          

 لمتغيري الجنس   قاًالعالقات وف  والفروق بين هذه     بكالوريوس التربية االبتدائية في جامعة اليرموك باألردن      

 بتطبيق مقياس سمة القلق ومقياس اليرموك للتقييم الذاتي ومقيـاس الـدعم             ة الباحث توقام. ومكان اإلقامة 

 اختبار  وت المتوسط الحسابي،    استخدم حيث    وطالبة طالباً) 157(  العينة للدراسة من     ت وتكون ،االجتماعي

 عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية فـي سـمة            وأشارت نتائج الدراسة إلي     االنحراف المعياري،  ،)ت(

القلق تعزي إلى الجنس أو مكان اإلقامة والي وجود فروق في مستوي الدعم االجتماعي بين سكان المدينة                 

 علي وجود عالقة ارتباطية عكسية بين سمة القلق         ودلت النتائج أيضاً  . وسكان القرية لصالح سكان المدينة    

 . لمتغيري الجنس ومكان اإلقامةم وجود فروق ذات دالله إحصائية وفقاًوكذلك عد, والدعم االجتماعي
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 ):1997, الليل( دراسة . 12

عالقة بعض المتغيرات بالقلق العام لدي طالب وطالبات المرحلة المتوسـطة والثانويـة فـي               "  بعنوان  

 ".المملكة العربية السعودية 

, والمرحلة الدراسـية  , ات الجنس واإلقامة في المدينة أو القرية      هدفت الدراسة إلي معرفة مدي تأثير متغير      

علي مستوي القلق العام لدي مجموعة من الطالب وطالبـات المرحلـة المتوسـطة              , وعدد أفراد األسرة  

) 206(مـنهم  , طالبا وطالبـة  ) 404( والمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية وتكونت عينة الدراسة         

طالبة واستخدم مقياس القلق العام لألطفال والمراهقين من إعداد الباحث وعمل الباحـث             ) 198(  و   طالباً

هو أن متغير السـكن     , ومن أهم النتائج لتك الدراسة    ) ت( علي معالجة البيانات إحصائيا باستخدام اختبار       

تثاره القلق العـام    والعيش في المدينة وكذالك متغير ازدياد ونقصان عدد أفراد االسره له دور كبير في اس              

وكـذالك يشـير إلـي      , لدي عينة البحث مما يشير إلي ارتفاع المواقف الضاغطة في المدينة علي القرية            

أما المتغيرات االخري فلم يكن     ،  دها عن ستة أفراد   افرأارتفاع المواقف الضاغطة لذي الفئة التي يقل عدد         

 . راسةلها تأثير جوهري علي ارتفاع القلق العام لدي عينة الد
 

 

  ):1997أبو مصطفي، (دراسة . 13

دراسة حالة وسمة القلق لدى الطالبات المقيمات العائدات في كلية التربية الحكومية في " بعنوان 

 ".  محافظات غزة

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق الجوهرية بين متوسطات درجات كل من الطالبات المقيمات                             

طالبة من طالبات المستوى األول               ) 210( لق وسمة القلق وتكونت عينة الدراسة من             والعائدات في حالة الق           

بكلية التربية بمحافظات غزة واستخدم الباحث اختبار حالة وسمة القلق وقد استخدام أساليب إحصائية                                     

لمقيما                 ) ت  ( كالمتوسطات، االنحرافات المعيارية وقيمة اختبار                       ت وداللتها لحالة القلق لدى الطالبات ا

 الدراسة النتائج أهمها انه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطالبات المقيمات                                  ت وتوصل  ، والعائدات      

 .وال توجد فروق دالة إحصائيا بين الطالبات والمقيمات والعائدات في سمة القلق والعائدات في حالة القلق
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 ):2000غراب، (دراسة . 14

 ".يرات لدي طلبة الثانوية العامة بمدارس محافظات غزة القلق وعالقته ببعض المتغ"  بعنوان 

 حيث هدفت الدراسة إلي الكشف عن عالقة القلق ببعض المتغيرات لدي طلبة الثانوية العامة بمدارس                                    

التعرف علي الفروق في القلق تبعاً للجنس والتخصص والمنطقة التعليمية لدي طلبة                            و  محافظات غزة     

 علي العوامل المختلفة التي تربط القلق سواء كان الحالة                      و التعرف    فظات غزة   الثانوية العامة بمدارس محت            

تألفت عينة الدراسة من طلبة الثانوية العامة وقد                    وقد   أو السمة لدي هذه الفئة الهامة من المجتمع الفلسطيني               

لي استخدام اختبار       استخدم الباحث قائمة القلق الحالة والسمة وباإلضافة إ                و قد  طالباً وطالبة ) 743( بلغت 

و تحليل التباين األحادي واالختبار               )   ت  (   المتوسط واالنحراف المعياري واختبار                 مستخدما   عوامل القلق      

فروق في القلق كحالة لدي طلبة الثانوية                  وأظهرت النتائج عدم          معامالت االرتباط         و و  البعدي لشيفيه    

لق       وجود   م  وعد  بمدارس محافظات غزة تبعاً للجنس             نوية بمدارس              فروق في ا لثا لق كسمة لدي طلبة ا

 فروق في القلق كحالة لدي طلبة الثانوية بمدارس محافظات غزة                         وعدم وجود      محافظات غزة تبعاً للجنس       

ال توجد فروق في القلق كحالة وكسمة لدي طلبة الثانوية بمدارس محافظات غزة تبعاً                                 و  تبعاً للتخصص  

 .للمنطقة التعليمية
 
 

 

  ): 2002رضوان، (دراسة .15 

 "القلق لدي مرضي السكري بمحافظة غزة وعالقته ببعض المتغيرات"بعنوان 

هدفت الدراسة إلي التعرف علي مستوي القلق لدي مرضي السكري بمحافظة غزة وعالقـة ذلـك                حيث  

مريضا من   ) 267 (نتكونت عينة الدراسة م    و )الجنس  ) (تاريخ المرض   ) ( السلوك الديني   ( بمتغيرات  

السلوك  اختبار القلق واختبار     ، مستخدماً مريضة ) 156(مريضاً وعدد   )111(سكري بواقع عدد    مرضى ال 

 المتوسط  النسيب المئوية و  التكرارات و  الديني لدي مرضي السكري واستخدم لمعالجة البيانات اإلحصائية       

معامل ارتبـاط   و دية اختبار شيفيه للمقارنات البعاألحادي وتحليل التباين والحسابي واالنحراف المعياري   

توجد فروق ذات داللة إحصائية في القلق لدي مرضي         صلت الدراسة إلي نتائج عدة أهمها و      وتو،  بيرسون

كما .السكر ي بمحافظة غزة تعزي لمتغير الجنس وذلك لصالح اإلناث، وفي السلوك الديني لصالح الذكور              

ين القلق والسلوك الـديني لـدي مرضـى         توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية ب       أظهرت انه   

 .السكري بمحافظة غزة، أي انه كلما زاد مستوي القلق قل مستوي السلوك الديني والعكس هو الصحيح
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  ):2003أبو جهل، ( دراسة . 16

 "القلق لدي طلبة كلية التربية الحكومية بغزة وعالقته بتقدير الذات وبعض المتغيرات االخري"  بعنوان 

 القلق كحالة وكسمة وتقدير الذات وكـذلك        يالتعرف علي مدي العالقة بين مستو      الدراسة إلى حيث هدفت   

التعرف علي مدي العالقة بين مستوي القلق وتقدير الذات وعالقته بعض المتغيرات مثل الجنس ومكـان                

دراسة من  تكونت عينة ال  و .اإلقامة والمستوي الدراسي والتخصص لدي طلبة كلية التربية الحكومية بغزة         

وقد استخدم الباحث في دراسـته مجموعـة مـن          .طالباً وطالبة من طلبة كلية التربية الحكومية       ) 433( 

 المتوسـط    منهـا   حالة سمة القلق واختبار تقدير الذات، مستخدماً أساليب إحصـائية          ر اختبا األدوات منها 

ال توجد فروق ذات    هرت النتائج انه    أظ وقد   .تحليل التباين األحادي   الحسابي واالنحراف المعياري واختبار   

ال توجـد فـروق ذات داللـة         في مقياس القلق كحالة وكسمة يعزي إلي متغير الجنس، و         داللة إحصائية   

في مقيـاس    توجد فروق ذات داللة إحصائية       في مقياس تقدير الذات يعزي إلي متغير الجنس، و        إحصائية  

الح طلبة المستوي الرابع، وأظهرت أن هناك عالقـة         تقدير الذات يعزي إلي متغير المستوي الدراسي لص       

 .ق مقياس القلق كحالة وبين مقياس تقدير الذات مع الدرجة الكلية للقلنارتباطية سالبة بي
 

 

 

  ):2006أبو سالمه، (دراسة . 17

ة التدين وقلق الموت وعالقتهما بدافعية اإلنجاز لدي معلمي مدارس الثانوية العامة في محافظ            "  بعنوان

 ".شمال غزة

هدفت الدراسة إلي التعرف علي عالقة التدين وقلق الموت بدافعية اإلنجاز لدي معلمي مـدارس الثانويـة                 

العامة في محافظة شمال غزة، وقد اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي وقـد تكونـت عينـة                  

 معلمي المدارس الثانوية بمحافظة     معلم ومعلمة من   ) 254( الدراسة من عينة عشوائية منتظمة مكونة من        

شمال غزة وقد استخدم الباحث مقياس الدافع إلنجاز للراشدين وكذلك مقياس الوعي الديني ومقياس قلـق                

الموت، وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج منه انه توجد عالقة ارتباطية بين دافـع اإلنجـاز                  

شفت عن وجود عالقة سالبة بين دافعية اإلنجـاز والتـدين،           وقلق الموت لدي أفراد عينة الدراسة، كما ك       

وأظهرت الدراسة وجود فروق بين متوسطي الذكور واإلناث في مستوي الدافع لإلنجاز ومستوي القلـق               

 .وكانت الفروق لصالح اإلناث
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 :الدراسات التي تناولت موضوع قلق االمتحان: ثالثاً
 

  ):Tobias & Sigmumd, 1972( دراسة  .1

 ".اثر الكمون علي قلق االمتحان لدي طلبة قسم علم النفس بجامعة فلوريدا" ان بعنو

 ) 90( الدراسة مـن   االمتحان، وقد تكونت عينة  الكمون وقلق  نالكشف عن العالقة بي   إلي  هدفت الدراسة   

حـدة وقـد   طالباً من الطلبة الذين درسوا مادة مقدمة في علم النفس في جامعة والية فلوريدا بالواليات المت         

استخدم الباحث اختبار تحليل التباين األحادي ومعامالت االرتباط، وتوصلت الدراسة إلي أن أداء الطلبـة               

 .ذوي القلق المرتفع أقل من ذويهم ذوي القلق المنخفض في األجزاء الصعبة من اختبار القدرة الرياضية
 

 

 

 
 

 :) Jacko &Hack, 1974( دراسة  .2

   ".ر علي التحصيل الدراسي لدي الطالب في مرحلة المراهقةأثر قلق االختبا" بعنوان 

 وتألفـت عينـة الدراسـة مـن                هدفت الدراسة إلي توضيح العالقة بين التحصيل الدراسي وقلق االختبار         

) ت ( طالباً في مرحلة المراهقة بجامعة كيزي بأمريكـا، واسـتخدم الباحـث اختبـار التـات               ) 104( 

المختلفة في الحصول علي النتائج وقد أظهرت الدراسة أن هناك وجـود فـروق ذات           ومعامالت االرتباط   

 .داللة إحصائية في التحصيل الدراسي لدي الطالب تعزي الختالف الموقف االختباري
 

  ):1974أبو صبحة، ( دراسة  .3

 محافظـة   العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي لدي طلبة الثالث اإلعدادي بمـدارس           "  بعنوان  

 ".العاصمة عمان

الكشف عن العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسـي، ودراسـة الفـروق بـين     هدفت الدراسة إلي   

طالباً وطالبة، مـنهم       ) 420( الجنسين في مستوي وجود قلق االمتحان، حيث شملت عينة الدراسة علي            

الت االرتباط والنسب المئوية، وقد أظهـرت       طالبة،  مستخدماً في ذلك معام      ) 138( طالباً، و    ) 237( 

 أفراد العينـة، كمـا      تالدراسة أن هناك معامالت ارتباط سالبة بين درجات القلق والمجموع العام لعالما           

بينت الدراسة أن هناك اطراداً في ارتفاع متوسط التحصيل باالنتقال إلي فئة القلق المرتفع، وفئـة القلـق                  

 .ضالمعتدل، وفئة القلق المنخف
 

 

 

 

 



 142

 ): Couch.et.al, 1979( دراسة  .4

 ".التقارير الذاتية حول قلق االمتحان وعالقتها بالتحصيل الدراسي " بعنوان 

، وتكونـت   هدفت الدراسة إلي دراسة التقارير الذاتية حول قلق االمتحانات وعالقته بالتحصيل الدراسـي            

مقياس قلق االمتحان وقد استخدم الباحث اختبار       طالباً جامعياً، وأعد الباحث لذلك       ) 426(عينة الدراسة من  

تحليل التباين للحصول علي النتائج، وقد أظهرت الدراسة أن الطالب الذين لديهم قلق ضار كانوا يعـانون                 

من درجة عالية من القلق قبل االمتحان، وضعفاً في االنتباه للواجبات المحـددة، وتثبيتـاً للتفكيـر حـول              

 .دات للذات خال االمتحانات، وتشككاً حول القدرة األكاديميةاألخطاء السابقة وانتقا
 

  ): Bander.Betz,1981( دراسة  .5

 ".الجنس وعالقته بقلق السمة في مادة الرياضيات، وعالقته بقلق االمتحان" بعنوان 

ة العالقة بين كل من الجنس ودور الجنسين بقلق السمة في الواليات المتحد            عن   هدفت الدراسة إلي الكشف   

إلي قيـاس سـمة      اسة قياس قلق مادة الرياضيات وقلق االختبار باإلضافة       تلك الدر يكية، كما شملت    مراأل

بـين الـذكور     روق دالة إحصـائيا   تائج أن هناك ف   أظهرت الن  شخص وقد  ) 56(  لدي عينة قوامها     قالقل

 .واإلناث لصالح اإلناث، أي أن اإلناث تكونن أكثر قلقاً
 

 

  ): 1984أبو زينة،  ( دراسة  .6

اثر قلق االختبار وترتيب فقراته حسب درجة صعوبتها علي تحصيل طلبة الصف التاسـع فـي                " بعنوان

 ".مبحث الرياضيات

 الصف التاسع، كذلك معرفة الفـروق       طلبةعلي اثر قلق االمتحان في تحصيل       هدفت الدراسة إلي التعرف     

 مادة الرياضيات، و شملت عينة الدراسـة         بين الجنسين في وجود القلق وأثره علي التحصيل الدراسي في         

طالبة، وقـد    ) 517( طالب،   ) 707( طالباً وطالبة من طالب الصف الثالث اإلعدادي، منهم          ) 1224( 

وتحليـل  ) ت  ( استخدم الباحث مقياس لقلق االمتحان من إعداده مستخدما أساليب إحصائية كاختبار التات             

ك فروقاً ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء الطالب علي اختبـار            التباين، وقد أوضحت الدراسة أن هنا     

 .التحصيل في الرياضيات، والفروق لطالح الطالب ذوي القلق المنخفض
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 ): Depreeuw, 1984(دراسة . 7

 ".العالقة بين سمات الشخصية وقلق االختبار"  بعنوان

الدراسـة   قلق االختبار، حيث تكونت عينة    سمات الشخصية و   وهدفت الدراسة إلي الكشف عن العالقة بين      

طالبة بجامعة أنديانا بأمريكا، وقد استخدم الباحث مقياس قلق االختبار، وتوصلت الدراسة إلي              ) 47( من  

نتائج منها أن الطالبات ذوات القلق االختباري المرتفع بارتفاع في درجات القلق العام، عـدم االسـتقرار                 

 .وشدة الحساسية
 

 ): Hunsley, 1985(دراسة. 8

 ".العالقة بين قلق االمتحان واألداء األكاديمي"  بعنوان

ديمي، حيث تكونت عينة الدراسـة       األكا هدفت الدراسة إلي الكشف عن العالقة بين قلق االمتحان واألداء         

حـث  طالباً في السنة الثالثة في مساق القياس النفسي في جامعة ووترلو بأمريكا، واستخدم البا              ) 62( من  

أداة لجمع البيانات وهي مقياس قلق االمتحان المعدل، مستخدماً النسب المئويـة، ومعـامالت االرتبـاط                

 أدائهم األكاديمي   نالختبار صحة الفروض، وأظهرت النتائج أن الطلبة الذين لديهم قلق امتحان مرتفع، كا            

 . سيئاً للغاية في هذا المساق
 

 

 

  ):1986الهابط، (دراسة . 9 

 المرحلـة   ب الدراسي لـدي طـال     لدراسة قلق االختبار وعالقته بالمهارات الدراسية والتحصي      "ن   بعنوا

 ".الثانوية

 يهدفت الدراسة إلي التعرف علي العالقة بين قلق االختبار والتحصيل الدراسي والمهارات الدراسية لـد              

طالـب و         ) 160( هم   طالب وطالبـة، مـن      )325( طالب المرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة من        

والنسب المئويـة   ) ت  ( طالبة واستخدم الباحث مقياس قلق االمتحان، وقد استخدم اختبار التات            ) 165( 

في تحليل النتائج، وقد أظهرت الدراسة أن البنات تفوقن علي البنين في مقاييس القلق، كما وجد أن هنـاك                   

 .سي لدي موضع الدراسةعالقة سالبة بين قلق االختبار والتحصيل الدرا
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  ):1987الهواري، الشناوي، ( دراسة . 10

 )".قلق االمتحان ( مقياس االتجاه نحو االختبارات "  بعنوان 

هدفت الدراسة إلي الكشف عن العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي، حيث شملت العينـة عينـة                 

فس، وقد استخدم الباحث مقياس قلق االمتحـان لقيـاس          طالباً من طالب قسم علم الن      ) 70( الدراسة علي   

 بـين درجـات     مستوي قلق االمتحان وتوصلت الدراسة إلي وجود عالقة ارتباط سالبة غير دالة إحصائياً            

علي المقاييس الفرعية االنشغال واالنفعالية ومعدالتهم      ) مقياس قلق االمتحان    ( الطالب في المقياس الكلي     

 .التراكمية
 

  ):1987شعيب، ( ة دراس. 11

 لطالب وطالبات الثانوية العامة بمدينة مكـة        ةقلق االختبار وعالقته ببعض المتغيرات المرتبط     "  بعنوان

 . المكرمة

لطالب وطالبـات     الدراسة إلي التعرف علي العالقة بين قلق االمتحان وبعض المتغيرات المرتبطة           هدفت

  )181( طالباً وطالبـة، مـنهم       ) 378(  عينة الدراسة من     ، وتكونت الثانوية العامة بمدينة مكة المكرمة    

 في دراسته مقياس قلق االمتحان، واستخدم أساليب إحصـائية لتحليـل            طالبة، مستخدماً  ) 197( طالباً و   

 ال توجـد فـروق ذات       هواختبار تحليل التباين، وقد أظهرت الدراسة ان      ) ت  ( البيانات مثل اختبار التات     

ن طالب التخصصات العلمية واألدبية في قلق االختبار، كما أظهرت الدراسـة أن قلـق               داللة إحصائية بي  

 اقل من درجـة قلـق االختبـار لـدي طـالب             ةاالختبار لدي المستويات االقتصادية االجتماعية المرتفع     

المستويات االقتصادية واالجتماعية المنخفضة، كذلك أوضحت الدراسة أن سمات الشخصـية العصـابية             

عة، االنبساطية المنخفضة والتخصص العلمـي واألدبـي، ووظيفـة األم، المسـتوي االقتصـادي               المرتف

 .واالجتماعي لألسرة ومستوي تعليم األب من المتغيرات التي تتنبأ بدرجة قلق االختبار
 

  ):1988أبو مرق، (دراسة . 12

الثـانوي  البات الصف األول  بين قلق االختبار والتحصيل الدراسي لدي طالب وطةدراسة العالق "  بعنوان

 ".بمدينة مكة المكرمة

هدفت الدراسة إلي دراسة العالقة بين قلق االختبار والتحصيل الدراسي لدي طالب وطالبات الصف األول               

الثانوي بمدينة مكة المكرمة وكذلك هدفت إلي قياس الفروق بين الجنسين في قلق االختبار ومكوناته، وقد                
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طالبـة، مسـتخدما     ) 424( طالب و    ) 656( طالباً وطالبة منهم     ) 1080 ( شملت عينة الدراسة علي   

 شفيفه البعدي لتحليل البيانات وقد أظهرت الدراسـة         رواختبا)ت  ( أساليب إحصائية مختلفة كاختبار التات      

  و   % ) 25.23( أن المرتفعين من الطالب والطالبات في قلق االختبار يمثلون نسبة ضئيلة تتراوح بـين               

 الدرجـة الكليـة     ي وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين ف       م،  كما أظهرت الدراسة عد      % ) 26.08( 

لقلق االختبار، كذلك أبانت الدراسة وجود عالقة سالبة ذات داللة إحصائية بين قلق االختبار والتحصـيل                

 . لدي الطالباتالدراسي العام لدي الطالب ، في حين كانت العالقة سالبة وغير دالة إحصائياً
 

  ):1988أبو زيتون، ( دراسة . 13

العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي العام لدي طلبة الثانوية العامة بمدارس محافظة             "  بعنوان

 ".اربد 

هدفت الدراسة إلي الكشف عن العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي، والتعرف علي الفروق بين               

 حيث استخدم الباحث    وطالبة،طالب   ) 412( جود قلق االمتحان، وتكونت عينة الدراسة من        الجنسين في و  

 معامالت االرتبـاط     لقلق االمتحان، وقد استخدم الباحث أساليب إحصائية لتحليل البيانات         نمقياس سارسو 

ياً بـين قلـق      دالة احصـائ   ة، وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلي وجود عالقة ايجابي         )ت  ( واختبار التات   

االمتحان والتحصيل الدراسي العام، وكما بينت النتائج إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل               

 .العام تعزي إلي مستوي القلق
 

  ): 1988تركي، ( دراسة . 14

 ".قلق االمتحان بين القلق كسمة والقلق كحالة " بعنوان

بين القلق كسمة والقلق كحالة وقد طبق الباحث الدراسـة   إلي التعرف علي موقف االمتحان  هدفت الدراسة 

طالبة من طالبات جامعة الكويت من المستويات والتخصصات المختلفة، حيث           ) 175( علي عينة قوامها    

استخدم الباحث مقياس سبيلبرجر لقلق االمتحان، وتمت المعالجة اإلحصائية باستخدام المتوسط الحسـابي،             

قد أظهرت الدراسة أن االرتباط بين سمة القلق وقلق االمتحان أعلي من االرتباط             واالنحراف المعياري، و  

 تأثير سمة القلق علي قلق االمتحان أعلي من تأثير حالة القلق علـي قلـق                نبين القلق وقلق االمتحان، وأ    

 .االمتحان
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  ):1990 مصطفي،أبو (دراسة . 15

 الرحلـة   بلمستوي االقتصادي االجتماعي عند طال    قلق االمتحان وعالقته بمستوي الطموح وا     "  بعنوان

 ".الثانوية بمدينة أم درمان 

هدفت الدراسة التعرف علي عالقة كل من قلق االمتحان بمستوي الطموح، قلق االمتحان بالمستوي                                    

االقتصادي واالجتماعي لدي عينة من طالب المرحلة الثانوية والتعرف علي الفروق الجوهرية لدي عينة                                        

 القسم العلمي واألدبي في قلق االمتحان، المستوي االقتصادي االجتماعي واإلسهام في عمليات                                   من طالب   

التوجيه واإلرشاد التربوي وذلك علي ضوء النتائج التي تسفر عنها الدراسة وشملت عينة الدراسة علي                                     

دبي في المدارس        طالباً من طالب الصف الثالث الثانوي بقسميه العلمي واأل                      )   309( عينة عشوائية عددها        

لبيانات مقياس قلق االمتحان واستبيان مستوي                             الحكومية للبنيين و       لباحث في دراسته لجمع ا استخدم ا

 الطموح للراشدين واستبيان تقدير المستوي االقتصادي االجتماعي لألسر المقيمة في مدينة أم درمان                                     

وتحليل   )   ت  (   نحراف المعياري واختبار            المتوسط واال     مستخدماً أساليب إحصائية لمعالجة البيانات منها               

قلق االمتحان ومستوي الطموح وكما أن                  وقد أظهرت النتائج أن هناك عالقة موجبة بين                  األحادي     التباين   

 إلي وجود فروق ذات           ت هناك عالقة موجبة بين قلق االمتحان والمستوي االقتصادي واالجتماعي، وأشار                              

طال                  لدي  المتحان  ا قلق  بين  ئية  إحصا ي         داللة  نو لثا ا لمرحلة  ا القتصادي            ةب  ا لمستوي  ا لمتغير  تعزي   

 .واالجتماعي
 

 ): Browne, 1991( دراسة . 16

 ".قلق االمتحان وأداء االمتحان والتدخل المعرفي في نقص المهارات " بعنوان 

 علي األداء في اختباري           قاسة إلي معرفة آثار قلق االمتحان والتحصيل الدراسي الساب                        هذه الدر     هدفت   

اختبارين     طالباً وطالبة، وتم جمع المعلومات باستخدام                    )   402  (   ن مختلفين، وتكونت العينة م        لصيتح 

 اإلحصائية مثل اختبار التات           بن مقتنيين في فهم القراءة والرياضيات، واستخدم الباحث األسالي                        تحصيليي 

 إلي    يؤدي   رة أداء االمتحان،           لرفع مها   معرفي  أن التدخل ال         واختبار تحليل التباين األحادي، وأظهرت النتائج         

 .خفض قلق االمتحان، وكما أظهرت أن التحصيل الدراسي السابق والجنس يؤثر علي أداء االمتحان
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  ):1992الطواب، (دراسة . 17

 ".قلق االمتحان وبالذكاء وعالقته بالتحصيل الدراسي لدي طلبة وطالبات الجامعات "   بعنوان 

 االمتحان والذكاء والتحصيل الدراسي عند طالب                   قطبيعة العالقة بين قل      هدفت الدراسة إلي الكشف عن            

 في جامعة األمارات         كوطالبات الجامعة، كذلك الفروق في درجات هذا القلق بين الجنسين من الطلبة وذل                                

طالب وطالبة وقد استخدم الباحث مقياس قلق االمتحان                     )   400(   العربية المتحدة، وقد تكونت العينة من               

 ظهور نتائج منها وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط                    يك اختبار الذكاء وقد أسفرت الدراسة عل                وكذل   

درجات الطالب في قلق االمتحان ومتوسط درجات الطالبات فيه، كذلك درجات قلق االمتحان تختلف                                        

لف باختالف   باختالف المستوي الدراسي، كذلك وجد أن تأثير قلق االمتحان في التحصيل األكاديمي ال يخت                                  

 .الجنس، كذلك وجود عالقة عكسية بين درجات قلق االمتحان والتحصيل األكاديمي
 

  ):1993عبد الحميد، ( دراسة . 18

 ".قوة األسرة وقلق االختبار لدي األبناء"  بعنوان

      الدراسة إلي دراسة قوة األسرة وعالقتها بقلق االختبار لدي األبناء، وتكونت عينة الدراسة من                                        هدفت  

  ) 120(   طالباً وطالبة من طالب الفرقة األولي بكلية التربية باإلسماعيلية وبور سعيد، منهم                               )   253(   

طالبة، وقد استخدم الباحث مقياس قلق االختبار، واستخدم الباحث لمعالجة البيانات                                  )   133(   طالباً، و    

بين    )   0.01( ي وجود دال عند مستوي         إحصائياً معامالت االرتباط والنسب المئوية، وقد توصلت الدراسة إل 

 .قوة األسرة كما يدركها األبناء وقلق االختبار لديهم
 

  ):1995الصفطي، ( دراسة. 19

قلق االمتحان وعالقته بدافع اإلنجاز لدي عينات من طالب الثانوية العامة في جمهورية مصر                                   "  بعنوان    

 ".ودولة األمارات العربية المتحدة

 واالمارت من        راسة الفروق بين مرتفعي القلق في دافعية اإلنجاز في كل من مص                      هدفت الدراسة إلي در          

طالب من      )   32(   طالب وطالبة من مصر و          )   349(   الطالب من الجنسين، حيث بلغت العينة من حوالي                

اإلمارات وقد استخدم الباحث أدوات في الدراسة مثل اختبار قلق االمتحان واختبار الدافع لإلنجاز وقد                                                

 البيانات اإلحصائية مثل معامالت االرتباط بيرسون واختبار تحليل التباين وقد أظهرت                                 ةخدم لمعالج   است 
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 عالقة عكسية بين قلق االمتحان ودافع اإلنجاز، كما أظهرت أنه يوجد اختالف في                                د نتائج الدراسة وجو        

 .درجات القلق ترجع إلي متغيرات منها الجنس والدولة
 

 ): 1995السيد، ( دراسة. 20

 )".دراسة مقارنة (  طالب الثانوية العامة في النظام القديم والحديثيقلق االمتحان لد"  بعنوان

 الدراسة إلي التعرف علي مستويات قلق االمتحان لدي طالب المرحلة الثانوية العامة في النظام                                      هدفت  

لجنسين في وجود قلق       القديم ومقارنته في النظام الجديد، كذلك هدفت إلي التعرف علي الفروق بين ا                                  

لعينة علي              لثانوي في                         )   502(   االمتحان لديهم، وشملت ا لثالث ا طالب وطالبة من الصفين الثاني وا

المدارس الحكومية و الخاصة بمحافظة الجيزة،  وقد استخدم الباحث مقياس قلق االمتحان، وقد استخدم                                      

 اختبار شيفيه البعدي وقد أبانت الدراسة أن                 أساليب إحصائية مختلفة مثل اختبار تحليل التباين األحادي و                    

هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين متوسطات الطالب في المدراس الحكومية والمدارس الخاصة في                                         

مستوي قلق االمتحان، والفروق لصالح طالب المدارس الخاصة، كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات                                           

االمتحان، والفروق لصالح الذكور، كما أبانت الدراسة عدم                            داللة إحصائية بين الجنسين في مستوي قلق              

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الطالب في النظام القديم والنظام الحديث للثانوية العامة                                           

 .في مستوي قلق االمتحان
 

 ): Hodge, 1996( دراسة . 21

 ".وية العامة الثانةاثر قلق االمتحان علي الروح المعنوية لطلب"  بعنوان

 تكونت   دهدفت الدراسة لتقصي اثر قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة في مقاطعة وليز الجنوبية، وق                                    

استبانة الوصف الذاتي اجمع           و طالب ثانوي، وقد استخدم الباحث مقياس القلق الخاص،               ) 234( العينة من 

 التات، واختبار تحليل التباين األحادي، ولقد                      الفروض اختبار       ةالبيانات، وقد استخدم الباحث الختبار صح               

أن الطالب الثانوية العامة لديهم درجة كبيرة من القلق والتوتر، كما أظهرت أن قلق                                        أظهرت النتائج      

 . الثانويةة كبيراً علي مستوي الروح المعنوية لدي طالب المرحلاالمتحان يؤثر تأثيراً
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  ):Tunks, 1997( دراسة .  22

 " أداء االمتحان لدي طلبة المرحلة الثانويةي أثر التدريب علي كتابة فقرات االمتحان عل"بعنوان

وهدفت هذه الدراسة إلي دراسة اثر التدريب علي كتابة فقرات االمتحان علي أداء االمتحان، واشتملت                                             

لعينة علي     م اختبار تكس                          )   40(   ا لعامة، وتم استخدا نوية ا لثا ل     اطالب من طالب ا مهارات   س لتقدر ا

 . وجود فروق دالة بيم المجموعتين علي أي مقياسماألكاديمية، وقائمة قلق االمتحان، وأظهرت النتائج عد
 

 

 

  ):1997فرح، (دراسة . 23

 . تخفيض قلق االختبار لدي طلبة جامعة اليرموكياثر العالج النفسي ف"  بعنوان 

أو ما يعرف باستراتيجية العالج بالقراءة فـي         ةاستخدام المواد المكتوب   للكشف عن فاعلية   وهدفت الدراسة 

من طلبـة   طالباً وطالبة    ) 55( لدي عينة من الطلبة الجامعيين، وتكونت العينة من          تخفيض قلق االمتحان  

 الباحـث   م قلـق االمتحـان، واسـتخد      ج الباحث دليل لعال   م في جامعة اليرموك، وقد استخد     سوريولكابلا

 فـروق دالـة     د، ولقد أظهرت النتـائج وجـو       وتحليل التباين األحادي   تتااألساليب اإلحصائية كاختبار ال   

  .إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية أثناء فترة المعالجة تعزي لتعرض أفرادها للمعالجة
 

 ): Otomo, 1998(دراسة . 24

 صخصـائ  الرياضيات، وسمة القلق، وقلـق االمتحـان، وال        قالعالقة بين قلق الكمبيوتر، وقل    "  بعنوان  

 ".  لدي طلبة الجامعةةوالديموغرافي

 وهدفت الدراسة إلي دراسة أربعة أنواع من القلق وهي قلق الكمبيوتر، وقلق الرياضيات، وقلق االمتحان،               

وسمة القلق، لدي طلبة الجامعة من الجنسين، ودراسة العالقة بين هذه المتغيرات، وتكونت العينـة مـن                     

احدي كليات المجتمع، وقد استخدم الباحث األدوات التالية منها مقياس قلـق            من طالب وطالبات     ) 351( 

االمتحان، ودليل قلق الكمبيوتر، ومقياس االتجاهات نحو الرياضيات، وقائمة القلق كحالة وسمة، وأسفرت             

النتائج عن وجود ارتبط قوي بين قلق االمتحان وقلق الرياضيات، ووجود معامل ارتباط ضعيف بين قلق                

 . فروق بين الذكور واإلناث علي قلق االمتحاندالمتحان وقلق الكمبيوتر، كما أظهرت النتائج أنه ال يوجا
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  ):1998أبو مصطفي، ( دراسة . 25

 ".قلق االمتحان وعالقته بالتحصيل الدراسي لدي طالبات كلية التربية الحكومية بمحافظات غزة"  بعنوان

قة قلق االمتحان بالتحصيل الدراسي في مساق منـاهج البحـث فـي     هدفت الدراسة إلي التعرف علي عال     

ـ اقس وطالبات األةم األدبياقسالتربية، والتعرف علي الفروق الجوهرية بين طالبات األ   ، وتكونـت  ةم العلمي

  طالبة من طالبات السنة الرابعة، واستخدم الباحث مقياس قلق االمتحان المعـد            ) 120( عينة الدراسة من    

للحصـول علـي نتـائج      ) ت  (  واستخدم الباحث معامل االرتباط بيرسون، واختبار التات         ، )رجلسبيلي( 

البحث، ولقد أظهرت الدراسة نتائج انه توجد عالقة موجبة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي، وأنـه                

العلمـي، كمـا    توجد فروق بين األقسام العلمية واألقسام األدبية في قلق االمتحان لصالح طالبات القسـم               

 .أظهرت أنه توجد فروق بين الطالبات ذوات قلق االمتحان المرتفع والمنخفض في التحصيل الدراسي
 

  ):1999العجمي، ( دراسة.26

        طالبات كليـة التربيـة للبنـات باإلحسـاء          يالعالقة بين قلق االختبار والتحصيل الدراسي لد      "  بعنوان  

 ).األقسام األدبية ( 

الدراسة إلي معرفة العالقة بين قلق االختبار والتحصيل الدراسي لدي طالبات كليـة التربيـة،               هدفت هذه   

طالبة من طالبات الكليـة، وقـد        ) 500( وكذلك معرفة قلق االختبار لديهن، وتكونت عينة الدراسة من          

 الفروض مثـل     الختبار صحة  اإلحصائية اختبار قلق االمتحان، وتم استخدام المعالجات        استخدمت الباحثة 

النسب المئوية ومعامل االرتباط بيرسون، ولقد أظهرت النتائج وجود نسبة كبيرة من قلق االمتحـان بـين                 

 . الطالبات، كما أظهرت الدراسة وجود عالقة عكسية بين قلق االختبار والتحصيل الدراسي
 

 

  ):2000الكريديس، (دراسة . 27

 إلعـداد   ةكلية التربي  المتغيرات لدى طالبات     لإلنجاز وبعض ية  قلق االختبـار وعالقته بالدافع   "  بعنوان  

 ". بالرياضةالمرحلة االبتدائيمعلمات 

معرفة طبيعة العالقة بين قلق االختبار و الدافعية لإلنجاز والمستوى االجتماعي                               وهدفت الدراسة إلى          

لتربية إلعداد معلمات                         ل      ، و  المرحلة   واالقتصادي لدى طالبات كلية ا دراسة الحالية بالعينة        قد تحددت ا

قسمي العلوم      ن م األساسية   طالبة للعينة    ) 270(  طالبة للعينـة االستطالعيـة و       ) 67( المستخدمة وعددها        
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 قسم القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية كي يمثل التخصص                       و والرياضيات كي يمثل التخصص العلمي           

استمارة المستوى االجتماعي           و  لإلنجاز    ةدافعي  مقياس ال     و مقياس قلق االختبار       ومن أدوات الدراسة              األدبي    

) 0.05(  عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى               د  وجو   وقد توصلت الدراسة إلي نتائج منها            واالقتصادي      

بينما لم توجد عالقة ذات داللة              ,   بين قلق االختبار و الدافعية لإلنجاز لدى طالبات التخصص العلمي                         

فروق دالة        وعدم وجود       عية لإلنجاز لدى طالبات التخصص األدبي               إحصائية بين قلق االختبار و الداف               

إحصائياً في قلق االختبار لدى طالبات كلية التربية إلعداد معلمات المرحلة االبتدائية منخفضي الدافعية                                        

الدافعية لإلنجاز لدى         ,    دالة إحصائياً في درجات كل من قلق االختبار                  ق  فرو   وجود   م  وعد  الدافعية    ومرتفعي    

لبا   لمستوى االجتماعي واالقتصادي                                     طا ئية منخفضي ا ا لمرحلة االبتد د معلمات ا لتربية إلعدا ت كلية ا

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية لإلنجاز لدى                            ومرتفعي المستوى االجتماعي واالقتصادي                 

د بينما لم توج    ,   طالبات التخصص العلمي وطالبات التخصص األدبي لصالح طالبات التخصص العلمي                            

فروق ذات داللة إحصائية في قلق االختبار لدى طالبات التخصص العلمي وطالبات التخصص األدبي في                                       

 .كلية التربية إلعداد معلمات المرحلة االبتدائية
 
 

 بعنوان ):2001سعادة، ( دراسة .28

لعامة فـي   اثر بعض المتغيرات النفسية والديموغرافية علي مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية ا            " 

 ".شمال فلسطين 

 التعرف إلي اثر بعض المتغيرات النفسية والديموغرافية علي مستوي قلق االمتحـان             هذه الدراسة  هدفت  

استبانة لقياس مستوي   اد  دلدي طلبة الثانوية العامة في شمال فلسطين في ضوء عدد من المتغيرات، وتم إع             

طالـب   ) 1800( نتفاضة، وتكونت عينة الدراسـة مـن         الثانوية العامة خالل اال    نقلق الطلبة من امتحا   

وطالبة من طلبة الثانوية العامة، وقد استخدم الباحث الختبار صحة الفروض النسب المئوية والمتوسطات              

 األحادي، ولقد أظهرت النتائج وجود مستوي مرتفع لقلـق   ن المعيارية، وتحليل التباي   تالحسابية واالنحرافا 

 وكما تبين وجود فروق في متوسطات درجات قلق االمتحان تعزي لمتغير الجـنس               الطلبة، داالمتحان عن 

ولصالح اإلناث ولمتغير التخصص العلمي لصالح العلمي، ولحجم العائلة ولصـالح العائلـة ذات الحجـم                

الكبير، وللترتيب الوالدي ولصالح االبن األصغر، ولمستوي تعليم األب ولصـالح المسـتوي األساسـي،               

 .عليم األم ثم األساسي ثم الثانويولمستوي ت
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  ):2001أديبي، (دراسة . 29

 الثانوي  م طالب التعلي  ي االختبار لد  ققدرات التفكير االبتكاري في عالقتها بعادات االستذكار وقل       " بعنوان

 ".والجامعي

 وقلـق وهدفت الدراسة التعرف على العالقة بين قدرات التفكير االبتكاري من جانب وعادات االسـتذكار               

ـ   ( االمتحان من جانب أخر ويتضمن التفكير االبتكاري         ، ) التلقائيـة، االصـالة      ةالطالقة الفكرية، المرون

كلية التربية  ( طالباً وطالبة من مرحلتي التعليم الثانوي العام والجامعي          ) 227 (تكونت عينة الدراسة من   و

ه لجمع البيانات اختبار القدرة علي التفكيـر         الباحث في دراست    واستخدم بدولة البحرين ) و العلوم واآلداب    

ولتحليل نتائج الدراسة استخدم الباحث تحليـل        االبتكاري ومقياس عادات االستذكار و قائمة قلق االختبار       

 وتوصل الباحـث    معامل االرتباط بيرسون   المتوسطات و  للفروق بين ) ت  ( التباين أحادي االتجاه واختبار     

هناك ارتباط موجب دال إحصائيا بين قدرات التفكير االبتكـاري مـن جانـب         إلي نتائج لدراسته منها أن    

ال توجد ارتباطات دالة إحصائيا بين قدرات التفكير االبتكاري مـن            و ومتغير طرق العمل من جانب أخر     

ال توجد ارتباطات دالة إحصائيا بين قـدرات التفكيـر          غير الرضا عن المعلم من جانب أخر و         جانب ومت 

 . من جانب ومتغيري االنفعالية وقلق االختبار من جانب أخراالبتكاري
 

 

   ):  Zeidner, 2001( دراسة . 30

  هدفت الدراسة إلي استقصاء اثر قلق االمتحان في التحصيل الدراسي لدي عينة من المراهقين مكونة مـن                

في الصـف    البط ) 124( طالب في الصف السابع األساسي، و        ) 118( طالب وطالبة، منهم     ) 416( 

ي، وقد استخدم الباحث مقياس قلق االمتحان       سطالب في الصف التاسع األسا     ) 174( الثامن األساسي، و    

، مستخدما أساليب إحصائية مثل معامل ارتباط بيرسون، والنسب المئوية، وقـد أشـارت هـذه                لسارسون

 الطلبة في المستويات الصفية الثالث      الدراسة إلي أن هناك ارتباطاً سالباً بين قلق االمتحان والتحصيل لدي          

 ).السابع، الثامن، التاسع ( 
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  ): 2004هواش، (دراسة . 31

العالقة بين دافعية اإلنجاز وقلق االمتحان وأثرها في التحصيل في مادة اللغة اإلنجليزيـة لـدي                "بعنوان

 ".طلبة المرحلة األساسية والثانوية في محافظة المفرق 

التعرف علي العالقة بين دافعية اإلنجاز وقلق االمتحان وأثرها في التحصيل في             ة إلى حيث هدفت الدراس  

  تألفت عينة الدراسة مـن     و مادة اللغة اإلنجليزية لدي طلبة المرحلة األساسية والثانوية في محافظة المفرق          

ي لذكور و االخر  أخذت من مدرستين واحدة ل    طالبة   ) 81( طالب و    ) 99(  منهم   طالباً وطالبة،  ) 180( 

استخدم الباحث في دراسته لجمع البيانات مقياس دافعية اإلنجاز ومقياس          لإلناث من نفس البيئة المكانية، و       

 تولتحليل نتائج الدراسة استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافا       ،   التحصيل قلق االمتحان ومقياس  

يختلف مستوي تحصـيل    د أظهرت النتائج انه     ق و ن األحادي تحليل التباي  و المعيارية وتحليل التباين الثالثي   

الطلبة في مبحث اللغة اإلنجليزية باختالف مستوي دافعيتهم، وال يمكن عزو ذلك إلي قلـق االمتحـان أو                  

، يختلف الطلبة في دافعيتهم لإلنجاز باختالف مسـتوياتهم الصـفية          وال   المستوي الصفي أو التفاعل بينهما    

 . في قلق االختبار باختالف مستوياتهم الصفية ولصالح الصف التاسع األساسييختلف الطلبةبينما 
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 تعقيب عام علي الدراسات السابقة 
 قسمها  يوالتي تناولت متغيرات الدراسة والت                  الدراسات السابقة          العرض السابق للبحوث و         من خالل   

 :الباحث إلي ثالث مجموعات وهي

 .البرامج اإلرشادية لدي الطلبةبحوث والدراسات التي تناولت وتختص بال: المجموعة األولي

 .القلق النفسي والدراسات التي تناولت ثوتختص بالبحو: المجموعة الثانية

  .قلق االمتحان وتختص بالبحوث والدراسات التي تناولت :المجموعة الثالثة

 : علي النحو التالي يعقب علي هذه الدراساته في ضوء ما سبق عرضه أنفقد رأي الباحث أن
 

 :الدراسات التي تناولت موضوع البرامج اإلرشادية: أوال

 فقد أراد الباحث أن يعقب علـي        اإلرشاد النفسي وبرامجه اإلرشادية   بعد استعراض الدراسات التي تناولت      

 :علي النحو التاليهي هذه الدراسات من عدة زوايا و
    

 :من حيث الموضوع: والًأ 

ير من الباحثين السابقين في دراساتهم مواضيع هامة وقد صمموا الكثير من البرامج السلوكية              قد تناول الكث  ل

اإلرشادية ذات الطابع الجماعي بغية تخفيف وخفض بعض المشكالت النفسية أو االضطرابات السـلوكية              

ابات فقد تناول   والمالحظ للجميع أن هذه البرامج نجحت نجاحاً كبيراً في الحد من هذه المشاكل أو االضطر              

، العدواني موضوع السلوك     تناول  )2002أبو حطب،   (  موضوع الصدمة وكذلك      )2003 ،الحواجري( 

موضـوع التوجيـه     ) 2004النجـار،   ( موضوع خفض التوتر، فيما تناول       ) 2003 مصلح،( وتناولت  

اول مشـكلة المخـاوف   فقد تن ) 2000منصور، ( أما المهني لحل مشكالت االختيار المهني عند الطلبة،     

ـ       )2002الهمص(في مجال القلق النفسي فقد تناول       المرضية، أما     الشـباب   د موضوع القلق النفسـي عن

 تعـدد لمواضـيع البـرامج اإلرشـادية         الجامعي وقد صمم برنامج إرشادي لهذا الغرض وبالتالي فهناك        

 .نفسيندرة الدراسات التي تناولت البرامج في مجال القلق الوباإلضافة إلي 
 

 :من حيث األهداف: ثانياً

الباحثين أهـداف عديـدة ومتنوعـة وأرادوا أن         وضع   لقد توحدت الدراسات السابقة في أهدافها، ولهذا         

يحققوا هذه األهداف، وبالتالي صمموا برامج إرشادية الهدف منها دراسة الظاهرة بشكل موسع ومن ثـم                
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موضوع خفض التوتر،    ) 2000الشيخ علي   (  فقد تناول    وضع خطة عالجية للمشكلة التي أرادوا تناولها،      

موضوع المخاوف المرضية، والمالحظ     ) 2000منصور،  (تناول  ووضع برنامجاً إرشادياً لذلك األمر و       

 .أن الجميع نجح في تحقيق أهدافه المرجوة
 

 :من حيث العينات: ثالثاً

 فـي   تاختلفت الدراسـا   الفلسطينية، ولقد     أجريت معظم الدراسات السابقة في هذه المجموعة علي البيئة        

 ففـي    وقد تناولت مجمل الدراسات والبحوث مراحل تعليمية معينة،         عليها الدراسة  متناول العينة التي تقو   

          دراسـة  و ) 2002أبـو حطـب،     ( دراسـة    علي المرحلة اإلعدادية مثل       الدراسات معظمحين ركزت   

أن بعض الدراسات ركزت علي بعض الفئـات الخاصـة كفئـة             نجد في المقابل     ، )2003 ،الحواجري( 

في حين أخر نجد أن بعض الدراسات ركـزت علـي   ) ، 2000منصور ( المتخلفين عقلياُ كما في دراسة      

 إلي توحد هذه الدراسات في أحجام العينة        ة، باإلضاف  )4200النجار،  ( بداية المرحلة الثانوية مثل دراسة      

 . والبد من مجموعتين تجريبية وأخري ظابطةبسبب أنها برامج إرشادية 
 

 :من حيث األساليب اإلحصائية: رابعاًً

تفقت   ل    ا لدراسات       ا ا من  لية            كثير  لحا ا لدراسة  ا مع  بقة  لسا ا في   م     ا استخد لية             لتا ا ئية  اإلحصا ليب  ألسا ا   :

     ،)   2003الحواجري،       (   مثل    ، واختبارات التباين            T-testالمتوسطات، االنحرافات المعيارية، قيم ت                   

         ،   ) 2000علي،   الشيخ   (     ،   ) 2002  أبو حطب   (   واختبار مان وتني كدراسة               ،   ) 2003،  مصلح (   

 .أما باقي الدراسات فقد تناولت أساليب متعددة تتناسب مع متغيرات المنهج الذي تتبعه، )2002الهمص، ( 
 

 :من حيث النتائج: اًخامس

 في   ملحوظاً   في أن معظم البرامج أظهرت تحسناً            راسة الحالية      السابقة مع الد      كثير من الدراسات      ال     اتفقت  

 والذي حقق الهدف من            ) 2002أبو حطب،     (   مستوى العينة مما يعني نجاحها في تحقيق أهدافها مثل                 

 الذي خفف من      )   2003الحواجري،       (     دراسته وهو تخفيف السلوك العدواني لدي طلبة التاسع، ودراسة                        

ها من الدراسات، و النتائج أثبتت أن هناك حاجة ملحة و ضرورة لتصميم                            أثار الصدمة النفسية، وغير           

 .البرامج اإلرشادية لعالج ومواجهة كثير من المشكالت النفسية والسلوكية في مجتمعنا الحالي
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 :الدراسات التي تناولت موضوع القلق النفسي: ثانياً

 النفسي فقد أراد الباحث أن يعقب علي         بعد استعراض الدراسات التي تناولت تخصص الباحث وهو القلق        

 :علي النحو التاليهي هذه الدراسات من عدة زوايا و
    

 :من حيث الموضوع: والًأ 

 علـي    تناولت وركزت الدراسـات السـابقة       لقد اختلفت الدراسات في تناول موضوع القلق النفسي، فقد        

درس القلق وعالقته ببعض المتغيرات مثل       الباحثين   نموضوع القلق النفسي في مجاالت ضيقة فالغالبية م       

 الدراسي مثل دراسة     أو التحصيل  ،   )1999دسوقي،  (  وتقدير الذات كدراسة     القلق وعالقته بدافع اإلنجاز   

، بينمـا تناولـت دراسـة             )1993عثمـان،   ( ودراسـة    ) 1989أحمـد   ( ودراسة   ) 1982مرسي  ( 

 في حين أخر ركزت معظم الدراسات علي دراسة القلق           االجتماعي،عالقة القلق بالدعم     ) 1994حداد،  ( 

حيـث درس عالقـة القلـق بالمخـاوف          ) 1989العيسوي  (وعالقته ببعض المتغيرات االخري كدراسة      

والتـي تناولـت عالقـة القلـق بسـمات الشخصـية، ودراسـة             ) 1993حمـام   ( المرضية، ودراسة   

 هناك قلة من الباحثين مـن تنـاول         درس سمة القلق وحالة القلق، وكانت     حيث   ) 1997أبو مصطفي،   ( 

 أن تضع لها أسـاليب إرشـادية أو         دالموضوع علي أنها مشكلة أنها تحتاج إلي تدخل وحلول ومن ثم الب           

 والتـي مـن      )2002الهمص،  ( ودراسة   ) 1992الكعبي،  (  مثل دراسة    تكتيكات عالجية إذا لزم األمر    

 .المهتمين في هذا المجال للمساعدة في تخفيف حدة القلق والتوترنها أن تساعد أش
 

 :من حيث األهداف: ثانياً

تعددت األهداف بتعدد المواضيع التي تناولتها البرامج والدراسات فكانت تهدف في مجملها إلـي معرفـة                

إلي الكشف   وكشف مستوي القلق النفسي الموجود لدي عينة الدراسة في كل دراسة فهناك دراسات هدفت             

إلي التعرف القلق النفسي وعالقتـه بـبعض المتغيـرات دون           عن الفروق بين المجموعات وكذلك هدفت       

ودراسـة      ) 1997الليـل،   ( مثل دراسة    ةالخوض في تقديم الحلول المناسبة للتخفيف من حدة هذه المشكل         

 دراسات هدفت إلي    كا وهن ، )2003أبو جهل،   (ودراسة   ) 2002رضوان،  ( ودراسة   ) 2000غراب،  ( 

 التعرف علي الفروق بين الجنسين في مستوي وجود القلق أو أن القلق الموجود قلق حالة أو قلـق سـمة                   

وعالقة ذلـك القلـق بـبعض المتغيـرات،          ) 1997أبو مصطفي،   ( ودراسة ) 1981مرسي،  ( كدراسة  
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شادي للتخفيف من القلـق     باإلضافة إلي أن هناك بعض الدراسات تناولت الموضوع علي شكل برنامج إر           

  ).2002الهمص، ( ودراسة  ) 1997الكعبي، ( النفسي مثل دراسة 
 
 

 :من حيث العينات: ثالثاً

ـ ) األردن، فلسطين، الخليج العربي مصر،(  لقد أجريت معظم الدراسات السابقة في البيئة العربية           ا، بينم

  عليها الدراسـة   م في تناول العينة التي تقو     تاختلفت الدراسا أجري البعض األخر في بيئات أجنبية، ولقد        

 ) 1981مرسـي،  ( وقد تناولت مجمل الدراسات والبحوث مراحل عمرية مختلفـة كالطفولـة كدراسـة      

 ففي حين ركزت    ، )1982مرسي،  ( ، والمراهقة والمرحلة الثانوية كدراسة       )1989العيسوي،  ( ودراسة  

 وبعـض    )2005الصـقهان   (  المخدرات مثل دراسـة   بعض الدراسات في اختيار عيناتها علي مدمني        

 في حين بعض الدراسات ركـزت        )2002رضوان  ( دراسة    مثل  السكري ضيالدراسات ركزت علي مر   

 وعلي جانب أخر ركزت بعض الدراسات علـي الشـباب            )1997الكعبي  (دراسة  كعلي مريضات القلق    

 كذلك اختلفت الدراسات السابقة فيما      ، )2002الهمص(   ودراسة  )1997أبو مصطفي   ( دراسةكالجامعي  

بينها في حجم العينات المستخدمة في الدراسات السابقة فقد بلغت أصغر عينة مستخدمة فـي الدراسـات                 

 ت، بينما بلغت أكبر حجم للعينـات فـي الدراسـا           )2002الهمص،  ( فرد كما في دارسة    ) 40( السابقة  

 أن هناك ندرة في تناول طلبة الثانويـة         ظوالمالح،   )1993حمام،  ( فرد كما في دراسة      )1674( السابقة  

 .هم شريحة من شرائح المجتمعأالعامة مع العلم أنها 
 

 :من حيث األساليب اإلحصائية: رابعاًً

تفقت   ل    ا لدراسات       ا ا من  لية            كثير  لحا ا لدراسة  ا مع  بقة  لسا ا في    م      ا لية           استخد لتا ا ئية  اإلحصا ليب  ألسا : ا

، أبو هين   (   مثل     واختبارات تحليل األحادي التباين               ، T-test  رية، قيم ت       المتوسطات، االنحرافات المعيا            

أما   ،  ) 2002الهمص،    (   ،    ) 1993،  عثمان  (     ،   ) 2002  ، رضوان   (     ، )   2006أبو سالمة،     (     ،   ) 1992

 .باقي الدراسات فقد تناولت أساليب متعددة تتناسب مع متغيرات المنهج الذي تتبعه
 

 :من حيث النتائج: اًخامس

بالنسبة للدراسات التي تناولت القلق وعالقته ببعض المتغيرات فقد أظهرت معظمها تأثير القلق علـى               أما  

، )1997أبو مصـطفي،    ( ، )2002رضوان،  ( ،   )2005الصقهان،  ( مثل    وانخفاضاً عدة متغيرات زيادةً  
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فراد األسـرة   وكما أظهرت النتائج أن هناك دور لمتغيرات الجنس والتخصص والمستوي التعليمي وعدد أ            

 بعـض الدراسـات     ت، واتفق  )2000غراب،  ( ودراسة   ) 1997الليل،  ( علي مستوي القلق مثل دراسة      

، بينمـا   )2000غـراب،  (  كدراسةعلي عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين في وجود القلق النفسي            

جود مستوي القلق   خالفت بعض الدراسات هذا الرأي وأظهرت أن هناك فروق جوهرية بين الجنسين في و             

كما أظهرت وجود فروق بين سمة القلق وحالة القلق مثل دراسة            ،)1990عوض وعبد الطيف،    (كدراسة  

) اإلسالمي  (  بالنسبة للبرامج الدينية التي تناولت القلق فقد أثبتت أن للعالج الديني             اأم،   )1981مرسي،  ( 

  ).1997الكعبي، (   ، )2002الهمص، ( دراسة  ناجح وفعال في التخفيف من حدة القلق مثل دور
 

 :الدراسات التي تناولت موضوع قلق االمتحان: ثالثاً

 فوجد أن هناك نشـاط      من خالل إطالع الباحث الواسع علي الدراسات التي تناولت موضوع قلق االمتحان           

لتي تناولـت   كبير في حركة البحوث الميدانية الخاصة بقلق االمتحان، حيث أجريت العديد من الدراسات ا             

 . قلق االمتحان
    

 :من حيث الموضوع: والًأ 

 لقد تناولت معظم الدراسات العربية واألجنبية موضوع قلق االمتحان وعالقته ببعض المتغيـرات مثـل               

التي تناولت قلق االمتحان وعالقته بالتحصـيل        ) 1988أبو مرق   ( ودراسة   ) 1974أبو صبحة   ( دراسة  

قلـق االمتحـان    ) 2004هواش، (  بينما تناولت دراسة،) Jacko &Hack, 1974( و دراسة الدراسي، 

 ،قلق االمتحـان وعالقتـه بـالتفكير االبتكـاري         ) 2001 أديبي(دراسة   توعالقته بدافع اإلنجاز، وتناول   

قلق االمتحان وعالقته بسـمات الشخصـية، وتناولـت دراسـة              )  Depreeuw, 1984(وتناولت دراسة 

موضوع قلق االمتحان وعالقته بمستوي الطموح لدي طـالب الجامعـة، فيمـا             ) 1990في،  أبو مصط ( 

 .موضوع بناء مقياس قلق االمتحان ) 1986الشناوي، ( تناولت بعض الدراسات مثل دراسة 

موضـع قلـق     ) 1999زهران،  ( ودراسة   ) 1997صالح،  ( بينما تناولت بعض الدراسات مثل دراسة       

 .اج إلي تدخل وأعدت برامج إرشادية للتخفيف منهااالمتحان كمشكلة تحت

حسب معلومـات   ( أما في فلسطين فلم ينل مجال قلق االمتحان اهتماماً كافياً من قبل الباحثين الفلسطينيين               

حيث أن المكتبة الفلسطينية تفتقد إلي دراسات ميدانية تتعلق بقلق االمتحان، وعلي الرغم من ذلك               ) الباحث  
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 تناولت  والتي )1998أبو مصطفي،   ( ث دراسات قليلة جداً في هذا الميدان ومثال ذلك دراسة         فقد وجد الباح  

في البيئـة والمجتمـع الفلسـطيني،  وعالقتـه بالتحصـيل الدراسـي ودراسـة            موضوع قلق االمتحان    

ق االمتحان فـي     في تأثيره علي قل    ةوالتي درست دور المتغيرات النفسية والديموغرافي      ) 2001سعادة،  ( 

 .شمال الضفة الغربية
 

 :من حيث األهداف:    ثانياً

لقد تباينت الدراسات السابقة العربية واألجنبية في أهدافها، ففي حين كانت تهدف معظم الدراسات السابقة               

 الذي تناول عالقـة قلـق        )1992الطواب،  ( إلي بحث عالقة قلق االمتحان ببعض المتغيرات مثل دراسة        

االمتحان بالتحصيل الدراسـي، و      قلقعالقة  الذي تناول     )1988 زيتون،   أبو (ةن بالذكاء، ودراس  االمتحا

 بـدافع اإلنجـاز، و تناولـت دراسـة            عالقـة قلـق االمتحـان      ) 1995الصـفطي،   ( تناولت دراسة   

 ) 1990مصـطفي،   أبـو   (  بقوة األسرة، و تناولت دراسـة        نعالقة قلق االمتحا   ) 1993عبد الحميد،   ( 

عالقة قلق االمتحان بمستوي الطموح، بينما كان البعض األخر من الدراسات يهدف إلي التعـرف علـي                 

، وبعض الدراسات    )1995السيد،  ( الفروق بين النظام الحديث والنظام الجديد للثانوية العامة مثل دراسة           

،  وكذلك كانت تهدف     "مة والقلق كحالة    تناولت قلق االمتحان بين القلق كس       )1988تركي،  (  دراسةمثل  

و             ) 1999زهـران،   ( بعض الدراسات إلي إيجاد حلول ومقترحات لمشكلة قلق االمتحان مثـل دراسـة              

  ). 1997صالح، ( 
 

 :من حيث العينات: ثالثاً

يئـات              لقد أجريت الدراسات السابقة في بيئات معينة، فقد أجريـت معظـم الدراسـات السـابقة فـي الب                 

 حين أخر أجريت بعض الدراسات في بيئات أجنبيـة فـي            ي، ف )المصرية، األردنية، السودان، فلسطين     ( 

الواليات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، ولقد اختلفت الدراسات في تناول عينة الدراسة ففـي حـين                 

 ودراسـة       )1988أبو زيتـون،    (ودراسة    عليها تاختارت معظم العينات المرحلة الثانوية إلجراء الدراسا      

، اتجه بعض الباحثين إلي إجراء الدراسات علي عينة من طالب الجامعـات، وهـذا      )1988أبو مرق،   ( 

دليل علي أن أهم فئة هي فئة المرحلة الثانوية ومرحلة الشباب الجامعي، واتفقت الدراسات فيما بينها علي                 

سـعادة،  (  أجريت معظم الدراسات علي الجنسين مثل دراسـة          ثيالنوع الذي أجريت عليه الدراسات، ح     
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 للتعرف علي الفروق بين الجنيسن، فـي حـين ركـزت بعـض     )1988أبو زيتون،   (، ودراسة    )2001

حيث ركز علي اإلناث لكشـف       ) 1998أبو مصطفي،   ( الدراسات علي اإلناث في دراستها مثل دراسة        

  )1986، الشناوي،   يالهوا ر (  علي الذكور مثل دراسة      مستوي القلق عندهن، وركزت بعض الدراسات     

 اختلفت الدراسات السابقة فيما بينها في حجم العينات المستخدمة          د، ولق  )1990 مصطفي،أبو  (  دراسةو  

فـرد كدراسـة     ) 70(في الدراسات السابقة فقد بلغت أصغر حجم عينة مستخدمة في الدراسات السـابقة              

فـرد مثـل     ) 1800( ، بينما بلغ أكبر حجم للعينات في الدراسات السابقة          ) 1986الهواري، الشناوي،   (

  ).2001سعادة، ( دراسة 
 

 :من حيث األساليب اإلحصائية: رابعاًً

: ساليب إحصـائية متنوعـة مثـل       استخدام األ   في  السابقة مع الدراسة الحالية    كثير من الدراسات  ال اتفقت

االنحرافات المعيارية، ومعامالت االرتباط، واختبـارات التـات           ، و المتوسطات الحسابية، والنسب المئوية   

 .، وتحليل التباين األحادي والثنائي، واختبارات مان وتني ، واختبار شيفيه البعدي والتحليل العاملي)ت ( 
 

 

 :من حيث النتائج: اًخامس

لدراسي أو األداء األكاديمي في     اتفقت الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل ا          

أغلب نتائجها إلي وجود عالقة عكسـية بـين قلـق االمتحـان والتحصـيل الدراسـي مثـل دراسـة                              

بينمـا أظهـرت     ) 1984أبو زينة،   ( ،   )1974أبو صبحة،   ( ،   )1986الهابط،  ( ،   )1992الطواب،  (

 المتحان والتحصيل الدراسيأنه توجد عالقة موجبة بين قلق ا ) 1988أبو مرق، (دراسة 

واتفقت هذه الدراسات علي وجود فروق جوهرية بين الجنسين في مستوي قلق االمتحان لصالح اإلنـاث،                

بينما أظهرت الدراسات التي أعدت برامج إرشادية لتخفيف قلق االمتحان فعالية كبيـرة وحققـت نجاحـاً                 

  ).1997صالح، ( ة ، ودراس )1999زهران، ( ملحوظاً في هذا المجال كدراسة 

ومن خالل التعليق السابق علي الدراسات التي استخدمها الباحث، فقد استفاد الباحث فـي اختيـار مـنهج                  

الدراسة، وتحديد العينة المستخدمة في الدراسة، كما استفاد من المعلومات الواردة في الدارسات، في بناء               

ن للباحث نقص البرامج اإلرشادية المعدة لعالج قلـق         مقياس قلق االمتحان، والبرنامج اإلرشادي، ولقد تبي      

االمتحان بشكل خاص في البيئة الفلسطينية، مما تطلب إعداد برنامج إرشادي خاص بذلك، متضمناً جميع               

ــة    ــة أو المعرفي ــمية أو االجتماعي ــية أو الجس ــواء النفس ــانوي س ــب الث ــو الطال ــب نم .جوان
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 الفصل الرابع

 إجراءات الدراسة
 :مقدمة

 ثم يتنـاول    الفصل تحديداً فرضيات الدراسة كخطوة أولي لتحديد المسار العملي لإلجابة عنها،          يتناول هذا   

عرضاً لمنهج الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتها وأدواتها، ثم يلي ذلك عرضاً لخطوات الدراسة التجريبية              

، ثم مرحلـة القيـاس      اإلرشادي تطبيق البرنامج والتي تتضمن مراحل القياس القبلي والبعدي، ثم يلي ذلك          

 .، وخطوات الدراسةا في تحليل الدراسة عليهالباحثاعتمد   التيالبعدي، ومن ثم األساليب اإلحصائية

 :وفيما يلي عرض لهذه اإلجراءات

 : فرضيات الدراسة: أوالً 

في متوسطات درجات مسـتوي قلـق        ) 0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .1

 .االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير الجنس

 

في متوسطات درجات مسـتوي قلـق        ) 0.05=∝(ة إحصائية عند مستوى     ال توجد فروق ذات دالل     .2

 .االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير التخصص العلمي للطلبة
 

في متوسطات درجات مسـتوي قلـق        ) 0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .3

 .ظات غزة تعزي لمتغير المستوي التعليمي لألباالمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحاف
 

في متوسطات درجات مسـتوي قلـق        ) 0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .4

 .االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير المستوي التعليمي لألم
 

في متوسطات درجات مسـتوي قلـق        ) 0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .5

 .االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير مكان السكن
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في متوسطات درجات مسـتوي قلـق        ) 0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .6

 .بةاالمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير الترتيب الوالدي للطل
 

في متوسطات درجات مسـتوي قلـق        )  0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .7

 .االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير حجم األسرة

في مستوي قلق االمتحان بـين القيـاس    ) 0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     .8

 . بعدي للمجموعة التجريبيةالقبلي والقياس ال

في مستوي قلق االمتحان بـين القيـاس    ) 0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     .9

 . القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة

في مستوي قلق االمتحان بين القيـاس        ) 0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          .10

 .طة والقياس البعدي للمجموعة التجريبيةالبعدي للمجموعة الضاب

 :ةـج الدراسـمنه:ً ثانيا 

 : منهجين في دراسته هما كما يليجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدامأمن 

  :لمنهج الوصفي التحليليا *

 بأنه طريقة في البحث تتناول إحداث وظـواهر وممارسـات موجـودة     المنهج الوصفي التحليلي   يعرف و

ة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها                متاح

  ).43: 2002األغا، ( ويحللها

فعالية برنامج إرشادي لخفض قلق االختبار لـدي طلبـة          " وتهدف هذه الدراسة إلى إجراء دراسة بعنوان        

 ".المرحلة الثانوية بمحافظات غزة 

 يرتبط المنهج التجريبي بالقيـام       طبقاً لطبيعة الدراسة، و    المنهج التجريبي الباحث يستخدم   ومن ثم استخدم    

بالتجارب العملية والتي تعرف بأنها تدابير محكمة يعدها الباحثون ويربطونها بالظروف المحيطة بظواهر             

 الظـواهر            المتغيرات التـي تـؤثر فـي       معينة مما يساعد في استخالص بعض النتائج من العالقات بين         

  ).122: 1995الهادي، ( 
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 :المنهج التجريبي* 

يعتمد على التجربـة الميدانية التطبيقية، ويستخدم للمفاضلة بـين أسـلوبين أو            ويعرف بأنه المنهج الذي     

طريقتين الختيار أحدهما أو إحداهما للتطبيق مباشرةً أو للتطبيق بعد التعديل حسبما تـدعو إليـه النتـائج                  

 . )43: 1999الواصل،  ( الحاجـةو
 

استخدم الباحث للتحقق من غرض الدراسة المنهج التجريبي وهو عبارة عن تصميم تجريبي نفذ على               وقد  

إرشـادي   حيث قام الباحث ببنـاء برنـامج         ،البعديالمجموعة التجريبية باستخدام القياس القبلي والقياس       

  .العامةمقترح لخفض قلق االختبار لدي طلبة الثانوية 
 

 

 

 :المجتمع األصلي للدراسة: ثالثاً 

في مـدارس السـلطة الوطنيـة       ) التوجيهي  (  من جميع طلبة الصف الثاني عشر         مجتمع الدراسة  يتكون

طالب وطالبة، مـوزعين    ) 5428(والبالغ عددهم   ) المنطقة الجنوبية   (الفلسطينية في محافظة خان يونس      

و ذلك حسب إحصائية وزارة التربية والعليم للعـام الدراسـي           علي فرعي العلمي واألدبي كل علي حدي        

 .  م والجداول التالية توضح توزيع أفراد المجتمع األصلي2008 – 2007
 

 " 2 "جدول 

  حسب الجنسمحافظة خان يونس يوضح توزيع طلبة الصف الثاني عشر في 
 

 المجموع )إناث ( طالبات  )ذكور ( طالب  المحافظةالرقم
 5428 2792 2636 ونسخان ي .1

 %100  %51.44  %48.56 النسبة المئوية
 

 
 

 " 3 "جدول 

 يالتخصص العلم حسب محافظة خان يونس يوضح توزيع طلبة الصف الثاني عشر في 
 ج

المجموعطالبات علمي طالبات أدبي طالب علمي طالب أدبي المحافظة

 620 2172 577 2059 خان يونس
 2792 2636 مجموع الطالب 

5428 

 %100 %22.206 %77.793  %21.889 %78.110 النسبة المئوية
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 " 4 "جدول 

 محافظة خان يونس يوضح خالصة توزيع طلبة الصف الثاني عشر في 
         

 القسم العلمي القسم األدبي
 المحافظة

طالبات علمي طالب علمي طالبات أدبي طالب أدبي

 

المجموع

 

 620 577 2172 2059 خان يونس
 1197 4231 المجموع

5428 

 51.796  %48.203  %51.335 48.664 النسبة المئوية
  %22.052  %77.947النسبة المئوية الكلية

100% 

 
 

 :ةـة الدراسـعين:  رابعاً  
 :تألفت عينة الدراسة من

 Pilot Sample: العينة االستطالعية:  أوالً

،  من طلبة الصف الثاني عشر في مدارس محافظة خـان يـونس       حيث قام الباحث باختيار عينة عشوائية     

طالب أدبي   ) 35( طالب وطالبة، وتوزعت بينهما مناصفة بواقع        ) 70( حيث بلغت العينة االستطالعية     

طالبة أدبي وعلمي،  حيث استخدمت العينة االسـتطالعية لتقنـين أدوات الدراسـة،               ) 35( وعلمي، و   

 : يوضح توزيع العينة االستطالعية وهي كاألتي )) 5((  والجدولوالتحقق من الصدق والثبات،

 

  "5"  جدول 

 يوضح توزيع طلبة الصف الثاني عشر في العينة االستطالعية

 المجموع الفرع العلمي الفرع األدبي الجنس        التخصص

 35 16 19 )طالب (   ذكور    
 35 19 16 )طالبات (إناث     

  35 35 المجموع
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 Actual Sample :العينة الحقيقية الفعلية: ثانياً

 طبقية ممثلة للمجتمع األصلي للدراسة وبلغـت العينـة الحقيقيـة                 ةحيث قام الباحث باختيار عينة عشوائي     

طالب وطالبة من مدارس الثانوية العامة من محافظة خان يونس موزعة علي القسمين العلمـي                ) 542( 

 :يوضح اختيار العينة الحقيقية الممثلة للمجتمع وكانت كالتالي)  )6(( واألدبي، وجدول 
 

 " 6 "جدول 

 يوضح توزيع العينة الحقيقية الممثلة للمجتمع األصلي للدراسة
 

 المجموع الفرع العلمي الفرع األدبي الجنس        التخصص

 263 58 205 )طالب (   ذكور    
 279 62 217 )طالبات (إناث     

 542 120 422 المجموع
 

 :طريقة الحصول علي العينة الحقيقية الفعلية *

 الممثلة للمجتمع األصلي للدراسة، حيث اختار العينة العينة العشـوائية           ةقام الباحث بحساب العينة الحقيقي    
 :الطبقية، وقد حصل عليها كالتالي 
 . طالب وطالبة5428=    حجم المجتمع األصلي للدراسة 

 .من المجتمع األصلي % 10)= م ( يقية الممثلة للمجتمع األصلي حجم العينة الحق
  طالب وطالبة542   = 54280   =  5428   × 10                                  =  
                                    100                     100 

 . طالب2636 =   1حجم الطبقة األولي في المجتمع ن 

 . طالبة2792 = 2الطبقة الثانية في المجتمع نحجم  

 .طالب263    = 542  ×  2636=  م      × 1ن =  1حجم الطبقة األولي في العينة م 

     5428                                             ن               
                                                                    

 . طالبة279    = 542  × 2792=  م    ×  2ن  =  2حجم الطبقة الثانية في العينة م 

      5428                                              ن       
 

 :حساب العينة الحقيقية لطالب الثاني عشر في محافظة خان يونس: سادساًً
  طالب 263= العينة                              عدد الطالب في 

   = 263×   عدد طالب األدبي =  عدد  طالب الفرع األدبي في العينة   

                                              عدد الطالب الكلي
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  طالب أدبي205 =   263       × 2059=         عدد طالب الفرع األدبي في العينة  
                                            2636 

 
  = 263×   عدد طالب العلمي= عدد طالب الفرع العلمي في العينة  

                                             عدد الطالب الكلي
 . طالب علمي58  =  263    × 577=     عدد طالب الفرع العلمي في العينة   

                                              2636 
 
 :حساب العينة الحقيقية لطالبات الثاني عشر في محافظة خان يونس: سادساًً

  طالبة 279=                              عدد الطالبات في العينة 
   = 279×   عدد طالبات األدبي =  عدد طالبات الفرع األدبي في العينة   

 عدد الطالبات الكلي                                             
  طالبة أدبي217 =   279   × 2172=  عدد طالبات الفرع األدبي في العينة  

                                            2792 
   = 279×   عدد طالبات العلمي =  عدد طالبات الفرع العلمي في العينة  

 لطالبات الكلي                                             عدد ا
 . طالبة علمي62 =   279 × 620=   عدد طالبات الفرع األدبي في العينة  

                                               2792 
 :اإلرشاديةالعينة : اًلثثا

 قام الباحث باختيار مجموعة من الطالب ذوي قلق االمتحان المرتفع حسب مقياس قلق االمتحان المعـد،                

، وذلك إلمكانية تطبيق البرنامج اإلرشادي علـيهم إذ سـيكون مـن             ) طالب   15( بلغت المجموعة   حيث  

الصعب تطبيق البرنامج اإلرشادي على طلبة الصف الثاني عشر وذلك لصعوبة تجميـع الطـالب مـن                 

 .مدارس مختلفة، ولصعوبة تفريغ الطالب من يومهم الدراسي

 اإلرشادي مع الطلبة ذوي قلق االمتحـان المرتفـع، وتصـويره            كذلك قام الباحث بتنفيذ جلسات البرنامج     

بالفيديو أيضاً، و من ثم تطبيق مقياس قلق االمتحان وهو بمثابة قياس بعدي، ومن ثم المقارنة بين عالمات                  

، و درجـات الطـالب فـي القيـاس البعـدي                     )قبل تنفيذ البرنامج اإلرشادي     ( الطالب في القياس القبلي   

 .، لمعرفة مقدار التغير الحاصل علي أعضاء المجموعة)طبيق البرنامج اإلرشاديبعد ت( 
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 :تصنيف البيانات العامة لخصائص أفراد العينة 

 الباحث بتصنيف البيانات العامة لخصائص أفراد العينة و الجداول التالية تبـين خصـائص مجتمـع                 قام 

 :الدراسة كالتالي

 :   الجنس/ أوالً 

 من عينـة الدراسـة مـن        % 48.5توزيع العينة حسب الجنس، حيث تبين أن         )) 7 (( يبين جدول رقم  

  من عينة الدراسة من اإلناث %51.5الذكور، و 

   "7" جـدول 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 48.5 263 ذكر
 51.5 279 أنثي

  100.0 542 المجموع

 
 

 :     العلميصالتخص/  ثانيا

مـن عينـة الدراسـة       % 22.1توزيع العينة حسب التخصص، حيث تبـين أن          )) 8(( يبين جدول رقم    

 .من عينة الدراسة متخصصين في التخصصات األدبية% 77.9تخصصهم في التخصصات العلمية، و 
   

  "8" جـدول 

 التخصصتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 ةالنسبة المئوي التكرار التخصص

 22.1 120 علمي 
 77.9 422 أدبي

  100.0 542 المجموع
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 :   التعليمي لألبيالمستو/ ثالثاً

من عينـة   %  24.5 المستوي التعليمي لألب، حيث تبين أن        بتوزيع العينة حس   )) 9(( يبين جدول رقم    

ة الدراسة المسـتوى     من عين  % 43.7الدراسة المستوى التعليمي آلبائهم أقل من شهادة الثانوية العامة، و           

 من عينة الدراسة المسـتوى التعليمـي آلبـائهم دبلـوم            % 11.6 التعليمي آلبائهم هي الثانوية العامة، و     

 . من عينة الدراسة المستوى التعليمي آلبائهم جامعي فأكثر% 20.1 متوسط، و
 

  "9" جـدول 

 المستوي التعليمي لألبتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة المئوية التكرار عليمي لألبالمستوي الت

 24.5 133 ةأقل من ثانوية عام
 43.7 237 ثانوية عامة
 11.6 63 دبلوم متوسط
 20.1 109 جامعي فما فوق
  100.0 542 المجموع

 

 

 :     التعليمي لألميالمستو/ رابعاً 

من عينـة الدراسـة     %  30.3 المستوي التعليمي لألب أن      بتوزيع العينة حس   )) 10(( يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة المستوى التعليمي     %  40.8المستوى التعليمي لألمهات أقل من شهادة الثانوية العامة، و          

من عينة الدراسة المستوى التعليمي لألمهات دبلوم متوسـط، و          %  17.3لألمهات هي الثانوية العامة، و      

 .ات جامعي فأكثر من عينة الدراسة المستوى التعليمي لألمه% 11.6
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  "10" جـدول 

 المستوي التعليمي لألمتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة المئوية التكرار المستوي التعليمي لألم

 30.3 164 ةأقل من ثانوية عام
 40.8 221 ثانوية عامة
 17.3 94 دبلوم متوسط
 11.6 63 جامعي فما فوق
  100.0 542 المجموع

 

 :   مكان السكن/  خامساً 

 من عينـة الدراسـة       %51.5توزيع العينة حسب مكان السكن، حيث تبين أن          )) 11(( يبين جدول رقم    

 من عينة الدراسـة      %20.5من عينة الدراسة يسكنون في المخيمات، و         % 28.0يسكنون في المدن، و     

 .يسكنون في القرى

  "11" جـدول 

 لسكنمكان اتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة المئوية التكرار مكان السكن

 51.5 279مدينة           
 28.0 152مخيم            

 20.5 111 قرية
  100.0 542 المجموع

 

 :     عدد أفراد األسرة/ سادساً 

من عينة الدراسة    % 4.6توزيع العينة حسب عدد أفراد األسرة، حيت تبين أن           )) 12(( يبين جدول رقم    

 8-5 من عينة الدراسة يبلغ عدد أفراد أسـرهم مـن        %54.1 أفراد، و    4بلغ عدد أفراد أسرهم أقل من       ي

 . أفراد فأكثر9من عينة الدراسة يبلغ عدد أفراد أسرهم  % 41.3أفراد، و 
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  "12" جـدول 

 عدد أفراد األسرةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة المئوية التكرار عدد أفراد األسرة

 4.6 25 4أقل من 
 54.1 293  أفراد8 -5
 41.3 224  أفراد فأكثر9

  100.0 542 المجموع
 

  

 :الترتيب الوالدي للطالب/ سابعاً 

من أفراد   % 25.1، حيث تبين أن     الترتيب الوالدي للطالب   توزيع العينة حسب   )) 13(( يبين جدول رقم    

من أفراد العينة يحتلون المرتبة الوسـطي        % 61.4دي، و   العينة يحتلون المرتبة األولى في ترتيبهم الوال      

 .من أفراد العينة يحتلون المرتبة األخيرة في ترتيبهم الوالدي % 13.5في ترتيبهم الوالدي، و 

  "13" جـدول 

 الترتيب الوالدي للطالبتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة المئوية التكرار الترتيب الوالدي للطالب

 25.1 136ل           األو
 61.4 333األوسط          

 13.5 73 األخير
  100.0 542 المجموع
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 :ةـأدوات الدراس: خامساًً 

 :وهما كالتالي قام الباحث بإعداد و تطبيق أداتين لجمع البيانات في دراسته الحالية
 

 )احث إعداد الب( مقياس قلق االمتحان    :أوالً

 : خطوات بناء المقياس 

 :في الصورة األولية: أوالً

 والبحوث في مجال قلـق االمتحـان        من الدراسات السابقة   في البداية فقد قام الباحث باإلطالع علي كثير       

ومقيـاس قلـق    ) محمد حامد زهـران     ( واإلطالع علي مقاييس قلق االمتحان مثل مقياس قلق االمتحان          

لقلق االمتحان، فقد قام الباحث ببناء مقياس جديد إشتمل          ) رسبيلبيرج( ومقياس   ) نلسارا سو ( االمتحان  

 – الجسـمية    – االجتماعية   –النفسية االنفعالية   ( علي األعراض الرئيسية لقلق االمتحان وهي األعراض        

عـة   علـي أرب   ةفقرة موزع  ) 54( وقد بلغت عدد فقرات المقياس في الصورة األولية         ) العقلية المعرفية   

 .أبعاد رئيسية
 

 

 :النهائيةفي الصورة : ثانياً

ومن أجل إخراج المقياس في صورته النهائية، فقد قام الباحث بعرض المقياس في صورته األولية علـي                 

عدد كبير من المختصين في مجال علم النفس اإلرشاد النفسي والصحة النفسية واإلحصاء، وبلـغ عـدد                 

من أعضاء الهيئة التدريسية فـي كليـة التربيـة بالجامعـة             محكم   عضو ) 13( فريق السادة المحكمين    

، وجامعة األزهر، وجامعة األقصى، ومركز التدريب المجتمعي لحل النزاعات، وبرنامج غـزة             اإلسالمية

 وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقـام         ، ))1(( للصحة النفسية والمجتمعية، انظر ملحق رقم       

من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبـذلك خـرج                بإجراء ما يلزم    

يوضـح   )) 6(( ، انظـر ملحـق     االسـتطالعية  في صورته شبه النهائية ليتم تطبيقه على العينة       لمقياس  ا

 الصورة النهائية للمقياس 
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 : وصف المقياس 

تعلقة بمجال القلق بوجه عام ومجال قلـق االمتحـان           بعد اإلطالع الواسع علي المقاييس واالستبيانات الم      

بوجه خاص، وتحديد الباحث ألهم جوانب وأبعاد قلق االمتحان، فقد صمم الباحث مقياساً جديداً تناول فيـه            

 :أهم األعراض التي تميز قلق االمتحان وهي أربع أبعاد كالتالي
 

 القلق واالرتبـاك   من االمتحان و   ف الخو ويتضمنو يتضمن   :  الجانب النفسي واالنفعالي   /البعد األول    .1

 والغضـب    الشعور بالعصبية الزائدة، والشعور بـالحزن       و  بخيبة األمل  روالشعو  الفشل والرسوب  وتوقع

  ).21 -1( فقرة من  ) 21( وعدد فقراته . ة العدوانيازدياد، والشديد
 

 وعدم المشاركة في المناسبات     الشعور بالعزلة واالنطواء،   ويتضمن: الجانب االجتماعي / البعد الثاني    .2

  الجو األسري المشجع علي الدراسة،د، وافتقااالجتماعية، وفتور العالقات االجتماعية

  ).32 – 22( من  ) 11( وعدد فقراته 
 

 

فقدان الشهية للطعام، وارتباك المعدة، والرغبة في القـيء،           ويتضمن :الجانب الجسمي / البعد الثالث    .3

قات القلب، وارتعاش اليدين، والشعور باإلجهاد والتعـب الجسـمي العـام، و             وتصبب العرق، وسرعة د   

  ).44- 33( من  ) 12(  تقلص العضالت، وعدد فقراته و، اإلغماء أثناء االمتحانات
 

 

الشعور بالنسيان وعدم القدرة على التركيز وتشـتت          ويتضمن :الجانب العقلي المعرفي  / البعد الرابع    .4

لتذكر وصعوبة في التفكير وعدم القدرة على اتخاذ القرارات السليمة، وعدد فقراتـه               االنتباه وصعوبة في ا   

  ).52 -45( من  ) 8( 

 

 Test Validity  : المقياسصدق 

 :قام الباحث بتقنين فقرات االستبيان وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتالي

 :بيان بطريقتينقام الباحث بالتأكد من صدق فقرات االست: صدق فقرات االستبيان
 

 :صدق المحكمين. 1

عضواً من أعضاء الهيئة التدريسـية      ) 13( على مجموعة من المحكمين تألفت من        المقياسعرض الباحث   

وجامعة األزهر، وجامعة األقصى، ومركز التدريب المجتمعي لحـل         في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية      
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 متخصصين في علم النفس واإلحصاء وقد اسـتجاب         عيةالنزاعات، وبرنامج غزة للصحة النفسية والمجتم     

الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسـجيلها                 

 .في نموذج تم إعداده، وبذلك خرج االختبار في صورته شبه النهائية ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية

 Internal Consistency:  لفقرات االختبارصدق االتساق الداخلي. 2

 مفردة، وذلـك   )70  (وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لفقرات االختبار على عينة الدراسة البالغة       

 .بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لفقرات االختبار

باط كل فقرة مـن فقـرات االختبـار ككـل،           معرفة مدي ارت  :" و لالختبار ه  باالتساق الداخلي والمقصود  

وتستخدم هذه الوسيلة اإلحصائية كمحك داخلي لقياس صالحية الوحدات وقياسها لمـا يقيسـه االختبـار                       

  ).98: 1996عويضة، ( 

 قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات االختبار  •

 يبـين معـامالت     )) 14 ((قـم    ر لقام الباحث بإجراء صدق االتساق الداخلي لفقرات االختبار، وجـدو         

االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معـامالت االرتبـاط                  

ساوي  الجدولية والتي ت   r المحسوبة اكبر من قيمة      rحيث أن قيمة    ) 0.05(المبينة دالة عند مستوى داللة      

 ، وبذلك تعتبر فقرات االختبار صادقة لما وضعت       ) 68( ودرجة حرية  )0.05( عند مستوى داللة     0.233

 .لقياسه باستثناء الفقرات المظللة في الجدول 
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  " 14" جدول 

 يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لفقراته
 

 رقم الفقرة
 معامل

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية
 فقرةرقم ال

 معامل

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية
1 0.493 0.000 27 0.578 0.000 
2 0.382 0.001 28 0.348 0.003 
3 0.407 0.000 29 0.527 0.000 
4 0.409 0.000 30 0.542 0.000 
5 0.545 0.000 31 0.539 0.000 
6 0.322 0.007 32 0.493 0.000 
7 0.255 0.033 33 0.358 0.002 
8 0.529 0.000 34 0.378 0.001 
9 0.260 0.030 35 0.326 0.006 

10 0.290 0.015 36 0.401 0.001 
11 0.388 0.001 37 0.335 0.005 
12 0.316 0.008 38 0.321 0.007 
13 0.550 0.000 39 0.518 0.000 
14 0.564 0.000 40 0.486 0.000 
15 0.405 0.001 41 0.395 0.001 
16 0.274 0.022 42 0.552 0.000 
17 0.616 0.000 43 0.306 0.010 
18 0.584 0.000 44 0.297 0.012 
19 0.253 0.034 45 0.461 0.000 
20 0.432 0.000 46 0.498 0.000 
21 0.333 0.005 47 0.433 0.000 
22 0.597 0.000 48 0.599 0.000 
23 0.598 0.000 49 0.574 0.000 
24 0.528 0.000 50 0.628 0.000 
25 0.308 0.009 51 0.583 0.000 

ان
تح
الم
ق ا
 قل
س
قيا
م

 

26 0.255 0.033 52 0.446 0.000  
 

 0.233 تساوي 68 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

 

 

 



 176

 : المقياس ألبعادالصدق البنائي  •

اط بين كل بعد من أبعاد المقياس،        وللتحقق من الصدق البنائي لألبعاد، قام الباحث بحساب معامالت االرتب         

أبعـاد المقيـاس     مـن    بعد مدى ارتباط كل     يبين )) 15(( والمعدل الكلي ألبعاد المقياس،  و جدول رقم         

 لـه  أبعاد االختبـار  من بعدأن محتوى كل ) ) 15( (، ويوضح جدول رقم الكلية لفقرات المقياس بالدرجة  

، وبذلك تعتبر فقرات أبعاد مقياس قلـق االمتحـان          )0.05(عالقة قوية بهدف الدراسة عند مستوى داللة        

 .صادقة  لما وضعت لقياسه

  "15" جـدول 

 معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس قلق االمتحان، والدرجة الكلية لفقرات المقياس

 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد

 0.000 0.614 الجانب النفسي :البعد األول
 0.000 0.917 الجانب االجتماعي : الثانيالبعد

 0.000 0.767الجانب الجسمي : البعد الثالث
 0.000 0.836 .الجانب العقلي : البعد الرابع

 0.000 0.617 جميع الفقراتالدرجة الكلية ل
 

 0.233 تساوي 68 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r المحسوبة اكبر من قيمة rقيمة 
 

 :Reliabilityبات المقياس ث 

وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصـفية               

 .ومعامل ألفا كرونباخ
 

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  •

ومعدل األسئلة الزوجية الرتبـة     إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة          ب قام الباحث 

لكل مقياس من مقاييس االستبانة، وقد تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتبـاط سـبيرمان                

 : حسب المعادلة التالية) Spearman-Brown Coefficient(براون للتصحيح 



 177

1= معامل الثبات 
2
ر+
ر

يبين أن هناك معامل )  )16 ((دول رقم  حيث ر معامل االرتباط وقد بين ج  

 . لفقرات االستبيانثبات كبير نسبياً
 
 

 " 16 "جدول 

 )طريقة التجزئة النصفية ( يوضح معامل الثبات 

 طريقة التجزئة النصفية
 المجال

 مستوى المعنوية معامل الثبات معامل االرتباط

 0.000 0.841319 72610. الجانب النفسي :البعد األول

 0.000 0.935434 87870. الجانب االجتماعي :لبعد الثانيا

 0.000 0.744428 59290.الجانب الجسمي : البعد الثالث

 0.000 0.823114 69940. .الجانب العقلي : البعد الرابع

 0.000 0.8772 0.7813 جميع الفقراتالدرجة الكلية ل
  

 

 : ألفا كرونباخطريقة •

قة ألفا كرونباخ لقياس ثبات مقياس قلق االمتحان لك لبعد من أبعاد المقيـاس،       الحالي طري  واستخدم الباحث 

معامالت ألفا كرونباخ والتي تدل علي وجود        )) 17 (( ويبين جدول رقم     والمعدل الكلي لفقرات المقياس،   

 .مالت ثبات كبيرة ودالة إحصائياًامع

 " 17 "جدول 

 )طريقة ألفا كرونباخ (  يوضح معامل الثبات 

 طريقة ألفا كرونباخ
 لمجالا

 مستوى المعنوية معامل الثبات معامل االرتباط

 0.000 0.8066 72610. الجانب النفسي :البعد األول

 0.000 0.9553 87870. الجانب االجتماعي :البعد الثاني

 0.000 0.7775 59290.الجانب الجسمي : البعد الثالث

 0.000 0.8807 69940. .الجانب العقلي : البعد الرابع

 0.000 0.9036 0.7813 جميع الفقراتالدرجة الكلية ل
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 .البرنامج اإلرشادي المقترح لخفض قلق االمتحان لدي طلبة الصف الثاني عشر :ثانياً

 : يشمل البرنامج العناصر التاليةثوفيما يلي عرض مفصل للبرنامج اإلرشادي حي

 ).العامة، الفرعية( أهداف البرنامج . 1

 .محتوي البرنامج ويشمل فلسفة البرنامج والنظرية القائم عليها. 2

عنوان الجلسة، أهـداف    ( جلسة إرشادية بحيث تشمل كل جلسة علي         ) 12( جلسات البرنامج وتشمل    . 3

 ).، الخطوات اإلجرائية للجلسة، تقييم الجلسة ةالجلسة، المدة الزمنية للجلس

 .الجلسة وتوضيح نقاط القوة إلثرائها ونقاط الضعف لتعديلها مالتقويم في نهاية كل جلسة لتقوي. 4
 

 البرنامج اإلرشادي المقترح لخفض قلق االمتحان لدي طلبة الصف الثاني عشر
 

 ):األهداف  ( لمحور األول للبرنامجا

 :الهدف العام للبرنامج 

المرحلـة الثانويـة     طلبـة    متحانات لـدي  لال المصاحبة يهدف البرنامج اإلرشادي إلي خفض حالة القلق        

 .بمحافظات قطاع غزة
 

 )األهداف الخاصة للبرنامج :  ( للبرنامج األهداف اإلجرائية 

 :   يمكن حصر األهداف اإلجرائية للبرنامج فيما يلي

 .تقديم تعريف واضح وشامل بالبرنامج وأهدافه وأهميته. 1

 .حان والناتج عن االمتلديهم القلق مستويمساعدة الطلبة علي تخفيف .2
 

إكساب الطالب بعض العادات الدراسية الجيدة وتزويدهم بالطرق واألساليب الصحيحة لكيفية المراجعة            . 3

 .والمذاكرة واالستعداد لالمتحانات
 

  التوتر لديهم عند االمتحانات  القلق وجل خفضأتدريب الطالب علي أسلوب االسترخاء والهدوء من . 4
 

 وانفعالياً ومعرفياً ليتخطى فترة االمتحانات بكفـاءة عاليـة مـع إحساسـه              إعداد وتهيئة الطالب نفسياً   . 5

 .بالشعور بالثقة في النفس واألمن النفسي
 

 .تدريب الطالب علي إدارة الوقت واالستفادة الفعالة من الوقت. 6
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 :الفئة المستهدفة 

 .االمتحانعينة قصدية من طلبة الثاني عشر الذين يحصلون علي أعلي درجة علي مقياس قلق 
 

 :عدد جلسات البرنامج 

 . جلسة12  تبلغ عدد جلسات البرنامج 
 

 :المدة الزمنية للجلسة الواحدة 

 .دقيقة ويتخللها فترة قصيرة من الراحة ) 70 – 60( تتراوح المدة الزمنية للجلسة الواحدة ما بين 
 

 :مكان انعقاد الجلسات 

 .خان يونس/  الحكومية  العامةحدي مدارس الثانويةإل التابعة المكتبة المدرسية
 

 :  )محتوي البرنامج(المحور الثاني 

 :االستراتيجية 

بعض األسـاليب    ومن ثم تدريب أعضاء المجموعة علي         سوف يستخدم الباحث فنيات المناقشة والحوار،     

 .اإلرشادية في جلسات تدريبية متنوعة والتقنيات

 :التصور النظري للبرنامج 

 نظريـة ال يستند في إطاره النظري و كذلك خطواته اإلرشادية إلى           اً إرشادي امجاًالباحث برن سوف يستخدم   

عي مـع   ا السلوكي باستخدام أسلوب اإلرشاد الجم      اإلرشاد العقالني االنفعالي   السلوكية المعرفية و نظرية   

 . االمتحاناتفي  المرتفعذوي القلقالطالب 

 -:من هذا البرنامج وهما كالتالينه يريد تحقيق أمرين أومن هذا المنطلق يري الباحث 

 .تعديل األفكار والمعتقدات الخاطئة التي تعلق في أذهان الطالب عن االمتحانات .1

 .تعديل السلوك الخاطئ الذي يالزم الطالب القلق في فترة االمتحانات. 2
 

 : البرنامجيالفنيات المستخدمة ف 

 .)المحاضرات المبسطة( ف منه اإللقاء النظري حول مفهوم قلق االمتحان وكيفية التخفي •

 . مع مجموعات العمل و المشاركينالمناقشة والحوار •
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 .  علي مهارات تطبيق االمتحان كمهارة المراجعةب التدريلتقديم نموذج فيديو مصور حو •

 .إذا لزم األمر) تكاليف ( الواجبات المنزلية  •

 :فنيات تعديل السلوك وتشمل األتي •

 ).المباشرة( النمذجة المتخيلة أو الحية .1

 .التدعيم االيجابي .2

 .التوكيد الذاتي .3

 .التفريغ االنفعالي .4
 

 :األدوات والوسائل المستخدمة 

 .لوحات إيضاحية) المادة العلمية التي سوف توزع علي المشاركين  (  •

  وجهاز عرض بور بوينتأشرطة وجهاز فيديو •

 . البرنامججهاز عارض رأسي وشفافيات حول موضوع •

 .المذاكرة واالستعداد الجيد لالمتحانات طرق نشرات إرشادية توضح •

 .. مجموعة أفكارها باستخدامهالاستخدام لوحات البوستر واألقالم الخاصة التي ستناقش ك •

 .L.C.D وجهاز  كمبيوترجهازاألقراص المسجلة،  •
 

 :األفكار والمفاهيم والعمليات العقلية 

، وكذلك التعرف والتدريب علي أهـم       لمختلفة موضوع قلق االمتحان من كافة الجوانب ا        معالجة سوف يتم 

 .األساليب والتكتيكات اإلرشادية التي تسهم في خفض قلق االمتحان

 :التصميمات التجريبية 

حيـث  طالب من ذوي القلق المرتفع فـي االمتحانـات           ) 15( تم تطبيق البرنامج اإلرشادي علي      وف ي س

 سوف يقوم الباحث بإجراء قياسين وهما كالتالي 

o فـي   حيث يقوم الباحث بعمل قياس قبلي للطالب واخذ أكثر الطالب قلقاً          : قياس قبلي / لقياس األول      ا 

 االمتحانات

o    تم تطبيـق البرنـامج      نبعمل قياس بعدي للطالب الذي      حيث يقوم الباحث   :قياس بعدي /  القياس الثاني 
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ـ      )البعدي  / القبلي  ( اإلرشادي عليهم ،وسوف يتم المقارنة بين القياسين          ي لمعرفة درجة التغير الحاصل ف

 ).قلق االمتحان ( خفض مستوي القلق 
 

 : الخدمات التي يقدمها البرنامج 

 :)نفسية (خدمات إرشادية 

تتمثل في أن يكتسب الطالب أسلوب حل المشكالت وتعميم هذه الخبرة في مواقف أخري مشابهة في الحياة                 

 .ة الجيدةباإلضافة إلي اكتساب المهارات والعادات الدراسي

 : )تحصيلية  (  خدمات تربوية 

 .تتمثل في تحسين التحصيل األكاديمي ألفراد المجموعة اإلرشادية
 

 :طرق اختيار العينة اإلرشادية 

 .) إعداد الباحث (يتم االختيار عن طريق مقياس قلق االمتحانات  
 

 :مراحل تطبيق البرنامج 

 : يمر البرنامج بأربعة مراحل هي كالتالي

 ):مرحلة التحضير (  البدءمرحلة  

 حيث يقوم الباحث بحصر الطالب الذين عندهم قلق من االمتحانات ومن ثم يبدأ الباحث في تطبيق

  البرنامج وهي مرحلة الجلسات األولي التي يتم فيها التعارف والتمهيد وشرح أهدافه وإطار العمل ويـتم               

 .ذلك في الجلسة التمهيدية األولي
 

 :لمرحلة االنتقا 

آراء   وهي قلق االمتحان ويتم توضيح سلبياته وأضراره ومعرفة        ةهنا يركز الباحث علي المشكلة الرئيسي     و

 .الجماعة وتوقعاتهم ويتم ذلك في الجلسة الثانية
 
 

 : البناء ومرحلة العمل 

 تهدف هذه المرحلة إلي أن يعمل الباحث علي تقليل القلق عند الطالب باإلضافة إلي إكساب أفراد

موعة أساليب جديدة معرفية وانفعالية وسلوكية للحد من قلق االمتحان لديهم ويتم ذلك في الجلسـات                 المج

 .جلسة ) 12 -3( من 
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 :مرحلة اإلنهاء 

 يتم في هذه المرحلة بلورة األهداف المكتسبة ومراجعة ما تم مناقشته من أفكار وما هي القرارات

 .الختاميةنهاء البرنامج ويتم ذلك في الجلسة نفسياً إلب التي تم التوصل إليها وتهيئة الطال
 

 

 : حدود البرنامج 

 .بمحافظة خان يونس )الصف الثاني عشر( طبق البرنامج علي عينة من طلبة: الحد المكاني 

 م حتـى نهايـة      2007 األول لعـام     يطبق البرنامج في الفترة مابين الفصل الدراس      :  الحد الزماني  

 .اء اهللا م إنش2008الفصل الثاني لعام 
 

تطرق الباحث في البرنامج إلي خفض قلق االمتحان لما فيه فائدة وأهمية بالغة في               :الحد الموضوعي  

 .رفع مستوي التحصيل الدراسي عند طلبة المرحلة الثانوية
 

 

  "18" جدول

  اإلرشاديج توضيحي موضح فيه الخطوط العريضة للبرنام

 أهداف البرنامج
 . القلق عندهم والناتج عن قلق االمتحانمستوي مساعدة الطلبة علي تخفيف.1

 .زيادة التحصيل الدراسي  من اجل تستخدمتدريب الطالب علي المهارات الدراسية والتي .2

 .إكساب الطالب بعض العادات الدراسية الجيدة وتزويدهم بالطرق الصحيحة للمراجعة.3

 ).طالب الصف الثاني عشر ( يةطالب المرحلة الثانوية في المدارس الحكوم عينة البرنامج
 .الباحث منفذ البرنامج
 .غرفة اإلرشاد في المدرسة مكان البرنامج
 .اإلرشاد الجماعي نوع اإلرشاد
 .ة جلس12 عدد الجلسات
 دقيقة للجلسة الواحدة ) 80  -60( مدة الجلسة

  النمذجة-)تكاليف ( ة  الواجبات المنزلي- المناقشة والحوار-المحاضرات المبسطة فنيات البرنامج
 . التفريغ االنفعالي- التوكيد الذاتي- التدعيم االيجابي-)المباشرة(  المتخيلة أو الحية

 .  التقويم النهائي-التقويم التكويني  تقويم البرنامج
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 :تعليمات البرنامج

 :المدة الزمنية للجلسة

 .، كل أسبوع جلسة واحدةة جلسراثني عشدقيقة بحيث تكون  ) 80 -60(   يستغرق وقت كل جلسة  •
 

 : عمل الجماعةن  قواعد وقواني

 . معرفة أهداف الجماعة.1
 . التأكيد على السرية والمحافظة على المعلومات.2
 .  التأكيد على االلتزام بالمواعيد واالستفادة من وقت الجماعة.3
 . تنمية الثقة بين أعضاء الجماعة. 4

  "19" جدول

 ) موضوع الجلسة –رقم الجلسة : ( لتالي توضيحي موضح فيه ا

 موضوع الجلسة رقم الجلسة م

 .)بناء العالقة اإلرشادية ( تعارف  الجلسة األولي .1

 .توقعات المشاركين في البرنامج الجلسة الثانية .2

 .) اآلثار السلبية الناتجة - األعراض   -مناقشة مفهوم قلق االمتحان (  ةالجلسة الثالث .3

 .ي العضلالتدريب علي أسلوب االسترخاء لجلسة الرابعةا .4

 ).مدرج القلق  ( .خفض الحساسية التدريجي للقلق ةالجلسة الخامس .5

 .التدريب علي مهارة إدارة الوقت الجلسة السادسة .6

 ).التمثيل النفسي المسرحي( استخدام السيكودراما  الجلسة السابعة .7

 . أسلوب توكيد الذاتاستخدام الجلسة الثامنة .8

 .التدريب علي مهارات واستراتجيات تطبيق االمتحان ةالجلسة التاسع .9

 .التدريب علي مهارات واستراتجيات تطبيق االمتحان ةالجلسة العاشر.10

 .)النمذجة  (  فنيات تعديل السلوك استخدام الجلسة الحادية عشر.11

 .جلسة ختامية) إنهاء البرنامج وتقويمه( ية عشرالجلسة الثان.12
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 :األساليب اإلحصائية:ساً ساد 

وتم استخدام االختبارات    ) SPSS( من خالل البرنامج اإلحصائي      س بتفريغ وتحليل المقيا   لقد قام الباحث  

 :اإلحصائية التالية

 .ف الثاني عشر نسبة مستوي قلق االمتحان عند طلبة الصسالتكرارات والنسب المئوية لقيا .1
 

 لمعرفة نوع البيانات هل تتبع هذه البيانات إلي التوزيع الطبيعـي أم              سمرنوف -كولومجروف  اختبار   .2

  ).Sample K-S-1( ال 
 

 .اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات المقياس .3
 

 .معامالت االرتباط لقياس صدق المقياس الداخلي للفقرات .4
 

المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات     ( يس النزعة المركزية    ويشمل مقاي : اإلحصاء الوصفي التحليلي   .5

 ).المعيارية والتباين 
 

 

 : ويشتمل علي بعض االختبارات مثل:اإلحصاء االستداللي .6

 T- Test.(  One sample t test( اختبار التات البارامتري  

 T- Test(   .Independent Sample T -Test(  التات البارامتري اختبار 

  ).One Way ANOVA( ليل التباين األحادي اختبار تح 

  ). Scheffe TEST (اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة البعدية 

 .اختبار ويلكوكسون للفروق بين الرتب في المجموعات المرتبطة 

 .اختبار ما وتني للفروق بين الرتب في المجموعات المستقلة 
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 : خطـوات الدراسـة: سابعاً 

 :هداف الدراسة قام الباحث بإجراء الخطوات التاليةمن أجل تحقيق أ

 القلق النفسـي، وقلـق      و ذو العالقة باإلرشاد النفسي،      اإلطالع على اإلطار النظري واألدب التربوي      .1

االمتحان، المتمثلة بالكتب والدراسات في مجال اإلرشاد النفسي والقلـق النفسـي، ورسـائل الماجسـتير                

 من أجل إعـداد أدوات      و الدراسات السابقة و المقاييس المتعلقة بهذه الدراسة       ة  والدكتوراة العربية واألجنبي  

 .الدراسة
 

 .البدء بكتابة الفصل األول بما يتضمنه من مشكلة الدراسة، وأهدافها، وأهميتها .2
 

وشـمل    شمل المبحث األول اإلرشاد النفسـي،       أربعة مباحث،   من والذي يتكون نظري  الطار  اإلكتابة   .3

مرحلة المراهقة ومتطلباتها، وشمل المبحث الثالث القلق النفسي بوجه عـام، بينمـا شـمل               ي  المبحث الثان 

 .المبحث الرابع قلق االمتحان بشكل خاص
 

 .وتصنيفها إلي مجموعاتتحديد الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة واالستفادة منها  .4
 

بخفـض قلـق    البرنامج اإلرشـادي الخـاص       مقياس قلق االمتحان و   ( أدوات الدراسة وشملت     إعداد .5

 نخبـة مـن     يوعرضها عل )  التي ستتناولها الدراسة وتحديد جلساتها وأهدافها وخطوات إجرائها        االمتحان

 . السادة المحكمين
 

القيام بالحصول علي كتاب رسمي من وزارة التربية والتعليم العالي والقاضي بتنفيذ الدراسـة علـي                 .6

 .حافظة خان يونسمدارس الثانوية العامة بم
 

 .أفراد العينة الفعلية للدراسةوتحديد تحديد مجتمع الدراسة  .7
 

ومن ثم  . تطبيق أدوات الدراسة علي العينة االستطالعية إلجراء عملية التقنين للتأكد من صدقه وثباته             .8

 .التطبيق علي العينة الفعلية الحقيقية
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 الدراسة الفعلية، والتي حصلت علي أعلـي        تحديد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة من عينة       .9

 فـي مسـتوي قلـق       ندرجات في مقياس قلق االمتحان، وتم تقسيمهم مع مراعاة التجانس بين المجموعتي           

 . وذلك بطريقة عشوائيةناالمتحا
 

 ونصف الشهر، بواقع جلستين     رتطبيق البرنامج اإلرشادي المقترح علي المجموعة التجريبية لمدة شه         .10

 .أسبوعياً
 

 والضـابطة، بعـد انتهـاء البرنـامج         ةإعادة تطبيق مقياس قلق االمتحان علي المجموعتين التجريبي        .11

 .مباشرة
 
 

 .القيام بجمع المعلومات وتفريغها وتحليلها إحصائياً بهدف معالجة فروض الدراسة .12
 
 

 يـتم كتابـة بعـض التوصـيات         جتفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة وعلي ضوء هذه النتائ          .13

 .والمقترحات بهدف االستفادة منها في المستقبل
 
 

 .تلخيص الدراسة في عدة صفحات لتسهيل التعرف علي محتواها .14
 
 

 .ترجمة التلخيص إلي اللغة اإلنجليزية ليتم االستفادة منها علي نطاق واسع .15
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 الفصل اخلامس

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
 

 .ي الطبيععاختبار التوزي 

 . الدراسة أدواتتحليل فقرات 

 .تحليل الفرضيات 

 التساؤل األول وتفسيره ومناقشتهنتيجة عرض  

  ومناقشتها اعرض نتائج الفرضية األولي وتفسيره 

  ومناقشتها اعرض نتائج الفرضية الثانية وتفسيره 

  ومناقشتها اعرض نتائج الفرضية الثالثة وتفسيره 

  ومناقشتها اهعرض نتائج الفرضية الرابعة وتفسير 

  ومناقشتها اعرض نتائج الفرضية الخامسة وتفسيره 

  ومناقشتها اعرض نتائج الفرضية السادسة وتفسيره 

  ومناقشتها اعرض نتائج الفرضية السابعة وتفسيره 

  ومناقشتها اعرض نتائج الفرضية الثامنة وتفسيره 

  ومناقشتها اعرض نتائج الفرضية التاسعة وتفسيره 

  ومناقشتها افرضية العاشرة وتفسيرهعرض نتائج ال 

  ومناقشتها اعرض نتائج الفرضية الحادية عشر وتفسيره 
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 الفصل الخامس

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها

 :مقدمة

        علي المعالجات اإلحصائية التي استخدمت علي       يعرض هذا الفصل النتائج التي توصل إليها الباحث، بناء 

مقياس قلـق   تفريغ أدوات الدراسة، وهو من البيانات التي تم التوصل إليها من خالل       ما تم جمعه، وتحليله     

 Sample -1(  سمرنوف-اختبار كولمجروف( اختبار التوزيع الطبيعي، ولقد استخدم الباحث االمتحان

K-S)(                     لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ؟ وهو اختبـار ضـروري فـي حالـة اختبـار

ويوضح الجـدول    ات  ، الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعياً ،             الفرضي

وكذلك قيمـة   ) الجدولية Zأي أصغر من قيمة     (   صغيرة    Z قيمةأن  نتائج االختبار حيث    )  )20 ((رقم  

.05.0(   0.05 من  لكل مجال أكبرمستوى الداللة  >sig (تتبع التوزيـع   ن البياناتوهذا يدل على أ

 . المعلميةالطبيعي ويجب استخدام االختبارات
 

  "20" جـدول 

  )One-Sample Kolmogorov-Smirnov(اختبار التوزيع الطبيعي 

 قيمة مستوي الداللة Zقيمة  محتوي البعد

 0.372 0.915 الجانب النفسي: البعد األول

 0.016 1.556 الجانب االجتماعي: البعد الثاني

 0.101 1.221 الجانب الجسمي: البعد الثالث

 0.702 0.706 .الجانب العقلي: البعد الرابع

 0.949 0.521 جميع األبعادالدرجة الكلية ل
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 :تحليل فقرات الدراسة •

لتحليل فقـرات االسـتبانة   ) One Sample T test( للعينة الواحدة  )) T(( ختبارقام الباحث باستخدام ا

 المتوسط  كتحتوي على النسبة المئوية لبدائل كل فقرة، وكذل         ) 24 ،   23 ،   22  ،    21( التالية  والجداول  

بمعنى أن  ) يوجد قلق   ( ومستوى الداللة لكل فقرة، وتكون الفقرة إيجابية         tالحسابي والوزن النسبي وقيمة     

 الجدوليـة والتـي تسـاوي       t من قيمة    أكبر المحسوبة   tأفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة         

 والـوزن   0.05 مـن    أقلأو مستوى المعنوية    ) ( 0.05( ومستوى داللة   ) 541( عند درجة حرية     1.96

بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على       )  قلق ضعيف ( و، وتكون الفقرة سلبية      )  %60 من   أكبرالنسبي  

 عند درجة حريـة     1.96 -ية والتي تساوي    الجدول t المحسوبة أصغر من قيمة      tمحتواها إذا كانت قيمة     

،  )  %60 مـن    أقل والوزن النسبي    0.05 من   أقلأو مستوى المعنوية    ) ( 0.05( ومستوى داللة   ) 541(

 .)0.05( أكبرإذا كان مستوى المعنوية ) قلق متوسط( وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة 
 

 

 :عاد التاليةفقرات مقياس قلق االمتحان ويتكون من األبتحليل  •

 :الجانب النفسي: البعد األول
 

أن أفراد العينة يعانون من قلق االمتحان       ) ) 21 ((يبين جدول رقم    قام الباحث بتحليل فقرات البعد األول و      

وبصورة كبيرة، كما أن أعلى ثالث فقرات يعـاني         )  " 5 "باستثناء الفقرة رقم    (  في جميع فقرات المحور   

 :قلق مرتفع كما يليفيها أفراد العينة من 

 % 88.86 بلغ الوزن النسبي للقلق  ) فترة االمتحانات هي من أصعب األوقات لدي ( "10"  رقم الفقرة  

   % 83.28   بلغ الوزن النسبي للقلق)  باالرتباك عندما يقترب موعد االمتحانأشعر( " 2"  رقمالفقرة  

بلـغ الـوزن النسـبي للقلـق         ) سوبي باالمتحانات أفكر في النتائج المترتبة علي ر     ( " 9"  م رق الفقرة  

81.00. % 

 : ثالث فقرات يعاني فيها أفراد العينة من قلق هي كما يليأقلكما أن   

 %.68.52بلغ الوزن النسبي للقلق  )  بخيبة أمل قرب تقدمي المتحان مهمأشعر( " 4"  رقمفي الفقرة •

 %.66.13بلغ الوزن النسبي للقلق  ) متحاناتتتسم تصرفاتي بالعدوانية وقت اال ( "18"  رقمالفقرة •

  .%60.96بلغ الوزن النسبي للقلق  ) أتوقع الفشل بعد تعرضي الختبار ما ( "5"  رقم الفقرة •
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 مـن   أكبـر وهو  % 75.23وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي للقلق لجميع فقرات المحور يساوي              

 مما يعني أن أفراد العينة يعـانون مـن          )0.05( من   أقل وهي   )0.000(ومستوى الداللة يساوي    % 60"

 قلق في الجانب النفسي 

  "21" جـدول 

  ومستوي الداللة لكل فقرة tالنسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة 

 )الجانب النفسي(  البعد األولمن فقرات

 رقم الفقرة
كبيرة 

 جداً
صغيرةمتوسطةكبيرة

صغيرة 

 جداً

المتوسط

سابي الح

)5( 

الوزن 

النسبي
 tقيمة 

مستوى

 الداللة

1 24.534.531.4 8.1 1.5 3.73 74.50 12.386 0.000 
2 47.228.218.6 5.5 0.4 4.16 83.28 12.763 0.000 
3 29.533.429.5 6.1 1.5 3.83 76.68 11.015 0.000 
4 23.132.319.9 13.711.13.43 68.52 7.734 0.000 
5 14.621.832.5 16.214.93.05 60.96 0.894 0.372 
6 38.722.926.4 9.0 3.0 3.85 77.08 10.720 0.000 
7 22.036.920.8 14.26.1 3.54 70.89 8.950 0.000 
8 42.822.110.1 13.811.13.72 74.35 9.805 0.000 
9 47.429.97.6 10.54.6 4.05 81.00 10.763 0.000 

10 63.522.111.1 1.8 1.5 4.44 88.86 12.597 0.000 
11 35.633.419.6 8.7 2.8 3.90 78.08 10.708 0.000 
12 32.840.615.3 8.1 3.1 3.92 78.38 10.546 0.000 
13 31.229.018.6 11.110.13.60 71.99 8.716 0.000 
14 38.925.619.9 11.83.7 3.84 76.86 9.765 0.000 
15 42.325.616.2 9.4 6.5 3.88 77.56 11.527 0.000 
16 29.336.316.1 11.17.2 3.70 73.91 7.428 0.000 
17 24.534.523.6 8.5 8.9 3.57 71.48 6.136 0.000 
18 29.519.220.7 13.717.03.31 66.13 4.922 0.000 
19 42.425.316.1 11.84.4 3.89 77.90 10.316 0.000 
20 36.025.322.1 9.4 7.2 3.73 74.69 9.788 0.000 
21 31.934.720.7 10.12.6 3.83 76.64 10.159 0.000 

 0.000 10.231 75.23 3.76 الدرجة الكلية لفقرات البعد األول
 

 

  )1.96(  تساوي  ) 0.05( ومستوى معنوية  ) 541(  الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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، دليـل    )11،  10،  2(  وخاصة الفقرات    فقرات البعد بدرجة كبيرة   الطالب علي    ويري الباحث أن إجابة   

 تولد لدي الطالـب      من أصعب األوقات التي تمر علي الطالب، حيث        علي أن فترة االمتحانات من الفترات     

 . من االمتحانات، ومن ثم التفكير المستمر في الرسوبمشاعر القلق واالرتباك

، حيث يدل هـذا      )6،  19،  4( ات بدرجة قليلة وخاصة الفقرات      بينما كانت إجابة الطالب في بعض الفقر      

األمر علي أن الطالب ال يصلون إلي درجة العدوانية وفقدان األمل في النجاح،  وأظهرت إجابة الطـالب        

 .محايدة حيث ال يميل الطالب إلي التشاؤم بعد أداء أي امتحان ) 5( علي الفقرة رقم 
 

 :عياالجتماالجانب : الثانيالبعد 

أن أفراد العينة يعانون من قلق االمتحـان فـي جميـع            ) ) 22 (( جدول رقم    بينيأما الجانب االجتماعي ف   

وبصورة كبيرة، كما أن أعلى ثالث فقرات يعاني فيها أفراد العينة من قلق مرتفـع كمـا                 ،  فقرات المحور 

 :يلي

 %.86.61وزن النسبي للقلق  بلغ ال) أحب الجلوس بمفردي أثناء فترة االمتحانات ( "26" الفقرة   

ـ   ) أشعر بالقلق من الجو المتوتر باألسرة وقت االمتحانات       ( " 29" الفقرة   وزن النسـبي للقلـق     بلـغ ال

85.72.% 

بلغ الوزن النسـبي    ) أشعر بالضيق الشديد لإللحاح المستمر من الوالدين على المذاكرة         ( "30 " الفقرة  

 %.80.63للقلق  

 :ثالث فقرات يعاني فيها أفراد العينة من قلق هي كما يلي أقل أن  يوضح الجدولكما

بلغ الـوزن   ) أشعر بفتور في عالقاتي الشخصية مع الزمالء أثناء فترة االمتحانات          ( "27"  رقم الفقرة •

 %.71.48النسبي للقلق  

بلـغ  ) اتأشعر بالضيق الشديد نتيجة االهتمام الزائد بي من الوالدين أثناء االمتحان           ( "31"  رقم الفقرة •

 %.69.15الوزن النسبي للقلق  

بلغ الوزن النسـبي    ) أفتقد للجو األسري المناسب والمشجع علي للدراسة والمذاكرة        ( "32"  رقم الفقرة •

 %.65.13للقلق  
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 مـن   أكبـر وهو  %  75.93وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي للقلق لجميع فقرات المحور يساوي            

 مما يعني أن أفراد العينة يعانون مـن         )0.05( من   أقلوهي   )0.000( ومستوى الداللة يساوي     )60%(

  .قلق في الجانب االجتماعي

   "22" جـدول 

  ومستوي الداللة لكل فقرة tالنسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة 

 )االجتماعيالجانب (الثاني  البعد من فقرات

 رقم الفقرة
كبيرة 

 جداً
غيرةصمتوسطةكبيرة

صغيرة 

 جداً

المتوسط

الحسابي 

)5( 

الوزن 

النسبي
 tقيمة 

مستوى

 الداللة

22 36.520.725.1 7.4 10.33.66 73.14 11.637 0.000 
23 39.119.718.5 12.010.73.65 72.92 10.917 0.000 
24 41.124.219.4 10.94.4 3.87 77.34 16.917 0.000 
25 47.814.621.0 8.1 8.5 3.85 77.01 14.936 0.000 
26 67.710.913.8 1.8 5.7 4.33 86.61 17.190 0.000 
27 23.631.928.4 10.35.7 3.57 71.48 11.858 0.000 
28 39.520.726.8 7.0 6.1 3.80 76.09 15.525 0.000 
29 58.118.619.2 1.8 2.2 4.29 85.72 17.459 0.000 
30 53.018.112.4 12.44.2 4.03 80.63 19.403 0.000 
31 29.525.819.0 12.213.53.46 69.15 7.741 0.000 
32 27.917.025.5 12.417.33.26 65.13 4.181 0.000 

 0.000 13.939 75.93 3.80 الدرجة الكلية لفقرات البعد الثاني
 

 ج

 

 تدلل  ، )26،  29،  30( فقرات  ويري الباحث أن إجابة الطالب علي فقرا ت البعد بدرجة كبيرة وخاصة ال            

علي أن الطالب في فترة االمتحانات، يركز إلي أن يكون بعيداً عن اآلخرين، طلباً إلي الهدوء والسـكينة،                  

ويفضل العزلة واالنطواء علي نفسه نتيجة الخوف والتوتر الناشي عن قرب فتـرة االمتحانـات، فكلمـا                 

التالي زادت العزلة واالنطوائية، بينما ينشأ القلق عند الطالب         اقتربت فترة االمتحانات زاد التوتر والقلق وب      

نتيجة وجود الطالب في الجو المتوتر، والذي يزيد من حدة القلق لدي الطالب الثـانوي، باإلضـافة إلـي                   

 . اإللحاح المستمر من قبل األهل علي الطالب بالدراسة
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  )27، 31، 32( قرات خاصة الفقرات ويعتقد الباحث أن إجابة الطالب بدرجة قليلة علي بعض الف

دليل علي أن الطالب الثانوي يتفهم خوف األهل عليه واالهتمام الزائد به، وخصوصاً أنـه مقبـل علـي                   

 .  شاملة، تحتاج إلي التركيز واالنتباه، وهذا ما يوفره معظم أولياء األمور ألبنائهمتامتحانا
  

 :الجسميالجانب : الثالثالبعد 

أن أفراد العينة يعانون من قلق       )) 23((  جدول رقم    نحث تحليل لفقرات البعد الثالث، ويبي     وقد أجري البا  

وبصورة كبيرة، كما أن أعلى ثـالث       )  " 40 "باستثناء الفقرة رقم    ( االمتحان في جميع فقرات المحور،      

 :فقرات يعاني فيها أفراد العينة من قلق مرتفع كما يلي

 %.87.93بلغ الوزن النسبي للقلق  ) عة ضربات قلبي وقت االمتحاناتتتزايد سر ( "36"  رقمالفقرة 

بلغ الوزن النسبي للقلـق      ) أشعر بالرعشة والرجفة في يداي خالل أداء االمتحانات        ( "41"  رقم   الفقرة 

83.69.% 

 %.79.59بلغ الوزن النسبي للقلق  ) أشعر بعدم الراحة في النوم وقت االمتحانات ( "33"  رقمالفقرة 

 : ثالث فقرات يعاني فيها أفراد العينة من قلق هي كما يليأقل أن  يوضح الجدولكما

بلغ الـوزن النسـبي     ) أشعر بآالم في مختلف مناطق جسمي في فترة االمتحانات         ( "43 " م رق الفقرة •

 %.70.92للقلق  

ـ     ) أشعر ببرودة شديدة في جسمي أثناء االمتحانات       ( "39"  رقم   الفقرة • بي للقلـق    بلـغ الـوزن النس

68.60.% 

 %.60.41بلغ الوزن النسبي للقلق  ) أشعر برغبة في القيء أثناء أداء االمتحان ( "40" الفقرة رقم •

 

 مـن   أكبـر وهو  %  75.28وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي للقلق لجميع فقرات المحور يساوي            

أن أفراد العينة يعانون مـن      مما يعني   ) 0.05( من   أقلوهي  ) 0.000(ومستوى الداللة يساوي    %) 60(

 قلق في الجانب الجسمي 
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  "23" جـدول 

  ومستوي الداللة لكل فقرة tالنسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة 

 )الجسميالجانب (الثالث  البعد من فقرات

 رقم الفقرة
كبيرة 

 جداً
صغيرةمتوسطةكبيرة

صغيرة 

 جداً

المتوسط

الحسابي 

)5( 

ن الوز

النسبي
 tقيمة 

مستوى

 الداللة

33 49.419.216.6 9.4 5.4 3.98 79.5914.4950.000
34 32.526.619.6 12.06.1 3.71 74.1313.5940.000
35 43.219.220.7 8.1 8.9 3.80 75.9413.1400.000
36 64.618.610.7 4.1 2.0 4.40 87.9315.4990.000
37 38.721.024.0 11.64.6 3.78 75.5414.9650.000
38 42.828.414.9 10.93.0 3.97 79.4514.0070.000
39 27.327.318.5 14.912.03.43 68.607.433 0.000
40 23.618.319.9 12.925.33.02 60.410.314 0.754
41 57.914.618.1 6.8 2.6 4.18 83.6914.8250.000
42 33.617.924.2 18.55.9 3.55 70.969.945 0.000
43 33.023.122.5 8.3 13.13.55 70.929.313 0.000
44 36.029.917.2 13.13.9 3.81 76.2012.1080.000

 0.000 13.317 75.28 3.76 الدرجة الكلية لفقرات البعد الثالث

 
 

 ج

 

، تبين  ) 36،  41 ،33( ة وخاصة الفقرات    ويري الباحث أن إجابة الطالب علي فقرا ت البعد بدرجة كبير          

أن أهم األعراض الجسمية التي تظهر علي الطالب هي سرعة ضربات القلب، والشعور بالرجفة والرعشة               

يري الباحث أن إجابة الطالب علي بعـض         ماين ب ،)اضطربات النوم   ( في األيدي، وعدم الراحة في النوم       

، تبين أن أعراض الشعور بالبرودة في الجسـم،          )40،  39،  44( الفقرات بدرجة قليلة وخاصة الفقرات      

 . والشعور باآلالم و التعب، والرغبة في القيء غير منتشرة عند الطالب بدرجة كبيرة
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 ):المعرفي ( العقلي الجانب : الرابعالبعد 

تحان في جميـع    أن أفراد العينة يعانون من قلق االم       )) 24((  جدول رقم    نأما فقرات الجانب العقلي، فيبي    

وبصورة كبيرة، كما أن أعلى ثالث فقرات يعاني فيها أفراد العينة من قلق مرتفـع كمـا                  ،فقرات المحور 

 :يلي

بلغ الوزن النسـبي    ) يقلقني حالة النسيان التي تبدو واضحة عندي وقت االمتحانات         ( "46" الفقرة رقم   

 %.90.66للقلق  

بلغ الـوزن النسـبي     )  بعض المعلومات لدي وقت االمتحان     أشعر بالضيق لتداخل   ( "51 " الفقرة رقم   

 %.83.76للقلق  

بلغ الوزن النسـبي    ) أشعر بعدم القدرة على تذكر بعض المعلومات وقت االمتحان         ( "50 " الفقرة رقم   

  .%83.73للقلق

 : ثالث فقرات يعاني فيها أفراد العينة من قلق هي كما يليأقل أن  يوضح الجدولكما

بلغ الوزن النسـبي للقلـق       ) أجد صعوبة في انتظام تفكيري أثناء أداء االمتحانات        ( "52 " مالفقرة رق  •

83.32.% 

بلغ الوزن النسبي   ) أجد صعوبة في اتخاذ القرارات السليمة أثناء فترة االمتحانات         ( "47 " الفقرة رقم  •

  .%80.77للقلق  

بلغ الوزن النسبي   ) ر السليم وقت االمتحان   أجد صعوبة لدي في القدرة على التفكي       ( "45 " الفقرة رقم  •

 .%77.60 للقلق 

 

 مـن   أكبـر وهو    %83.36وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي للقلق لجميع فقرات المحور يساوي            

 مما يعني أن أفراد العينة يعانون مـن         )0.05( من   أقل وهي   )0.000( ومستوى الداللة يساوي     )60%(

 قلق في الجانب العقلي 

 

 

 



 196

  "24" ول جـد

  ومستوي الداللة لكل فقرة tالنسبة المئوية والمتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة 

 )العقليالجانب (الرابع  البعد من فقرات

 رقم الفقرة
كبيرة 

 جداً
صغيرةمتوسطةكبيرة

صغيرة 

 جداً

المتوسط

الحسابي 

)5( 

الوزن 

النسبي
 tقيمة 

مستوى

 الداللة

45 47.830.315.1 5.4 1.5 4.18 83.51 14.116 0.000 
46 67.2 21.69.0 1.8 0.4 4.53 90.66 16.638 0.000 
47 37.6 36.019.6 6.3 0.6 4.04 80.77 12.885 0.000 
48 45.2 33.216.1 5.0 0.6 4.18 83.51 13.989 0.000 
49 33.9 31.924.5 7.4 2.2 3.88 77.60 11.836 0.000 
50 49.1 27.118.6 3.7 1.5 4.19 83.73 13.724 0.000 
51 44.6 37.512.2 3.5 2.2 4.19 83.76 13.590 0.000 
52 49.1 28.814.8 4.4 3.0 4.17 83.32 13.423 0.000 

 0.000 13.317 75.28 3.76 الدرجة الكلية لفقرات البعد الرابع
 

 ج

 
 

أن إجابة الطالب علي فقرا ت       ) البعد المعرفي ( يري الباحث من خالل عرض تحليل فقرات البعد الرابع          

، تدلل أن هناك قلق  مرتفع عند الطالب في بعض            ) 51 ، 50،  46 ( البعد بدرجة كبيرة وخاصة الفقرات    

العمليات المعرفية أثناء فترة االمتحانات ، والتي تبدو أو تظهر في حالة النسيان ، أضف إلي ذلـك عـدم                    

ها البعض، نتيجة إتباع الطالب العادات الدراسية الخاطئـة         تذكر المعلومات ، وتداخل المعلومات مع بعض      

 ،  52 (  الطالب علي بعض الفقرات بدرجة قليلة وخاصة الفقرات        في الدراسة،بينما يري الباحث أن إجابة     

، تدلل علي أن هناك قلق متوسط ،عند الطالب في القدرة علي اتخاذ القـرارات السـليمة ،                    ) 49 ،     47

 في التفكير السليم وقت االمتحان ، وكذلك انتظامه ، مما يسبب زيـادة القلـق وقـت                  كما أنه يجد صعوبة   

 . االمتحانات
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 : علي خطوات تحليل أداة الدراسة عام تعقيب

الوزن النسـبي للقلـق     يري الباحث أنه من خالل تحليل فقرات كل بعد من أبعاد مقياس قلق االمتحان أن                

 الثـاني   الوزن النسبي للقلق لجميـع فقـرات المحـور        ، و   % 75.23لجميع فقرات المحور األول يساوي    

الـوزن  و  %  75.28 الثالـث تسـاوي      الوزن النسبي للقلق لجميع فقرات المحور     و   ،% 75.93تساوي

ومستوى الداللـة   %) 60( من   أكبر جميعهاو % 83.36 الرابع تساوي    النسبي للقلق لجميع فقرات المحور    

جميـع الجوانـب    مما يعني أن أفراد العينة يعانون من قلق فـي           ) 0.05( من   أقلوهي  ) 0.000(يساوي  

خالصة تحليل فقرات كل بعد من أبعاد أداة        )) 25((النفسية واالجتماعية والجسمية والعقلية، ويبين الجدول       

 :الدراسة وهي كالتالي

  "25" جـدول  

  الدراسةمجاالتخالصة تحليل 

 محتوى المجال
المتوسط 

 ) 5( الحسابي

ن الوز

 النسبي
مستوى الداللة tقيمة 

 0.000 10.231 75.23 3.76 الجانب النفسي : البعد األول

 0.000 13.939 75.93 3.80 الجانب االجتماعي : البعد الثاني

 0.000 13.317 75.28 3.76  الجانب الجسمي :البعد الثالث

 0.000 14.311 83.36 4.17  الجانب العقلي :البعد الرابع

 0.000 12.854 76.64 3.831 المقياسفقرات الكلية لالدرجة 
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 مناقشة فرضيات الدراسة

 : األول وتفسيرها ومناقشتهاالتساؤلعرض نتائج : أوالً

 ما مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة؟ : "  األول علي ما يليالتساؤل ينص 

 tاستخدم الباحث المتوسطات الحسابية، واألوزان النسبية، وقيمة اختبـار          ، فقد   التساؤلهذا  جابة علي   ولإل

 )One Sample T- test (ل، ومستوي الداللة لكل بعد من أبعاد مقياس قلق االمتحان، وجدو )) 26 (( 

 :يوضح ذلك

  "26" جـدول 

 عد ب ومستوي الداللة لكل ) t( المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية وقيمة اختبار 

 قلق االمتحانمن أبعاد مقياس 

 محتوى المجال
المتوسط 

 ) 5( الحسابي

الوزن 

 النسبي
مستوى الداللة tقيمة 

 0.000 10.231 75.23 3.76 الجانب النفسي : البعد األول

 0.000 13.939 75.93 3.80 الجانب االجتماعي : البعد الثاني

 0.000 13.317 75.28 3.76  الجانب الجسمي :البعد الثالث

 0.000 14.311 83.36 4.17  الجانب العقلي :البعد الرابع

 0.000 12.854 76.64 3.831  للمقياستالدرجة الكلية لفقرا
 

 
 

  )1.96( تساوي  ) 0.05( ومستوى معنوية  ) 541(  الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
 

إجـراء اختبـار    ، وذلك بعد60ي أو المستوي الحيادي يساو ) Cut Point( درجة القطع حيث وجد أن

)One Sample T- test ( وقد أيدت بعض الدراسات هذه النتيجة مثل دراسة ،) ،ودراسة  ) 2001سعادة

  ).1998أبو مصطفي، ( 

ويتضح من الجدول السابق، أن جميع المتوسطات الحسابية لكل بعد من أبعاد مقياس قلق االمتحان أكبـر                 

 النسبي لكل بعد من أبعاد أكبر من الوزن النسبي الحيادي والـذي يسـاوي   من المتوسط الحيادي، والوزن   

الجدولية و التي تسـاوي    )) t(( جميعها موجبة، وأكبر من قيمة       )) t(( ، وكذلك قيم اختبار      )) 60%(( 

، مما يدل علـي   )0.000( ، ومستوي الداللة لكل بعد من األبعاد      ))541(( عند درجة حرية   )) 1.96(( 
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مستوي المتوسط الحسابي ألبعاد مقياس قلق االمتحان هو إيجابي، ويصل لدرجة مقبول جداً، كما يتبين               أن  

  تسـاوي     t ، وقيمـة اختبـار     )) 3.831((أن المتوسط الحسابي لمعدل مقياس قلق االمتحـان يسـاوي           

ي للقلق في جميع     والوزن النسب  ، )) 1.96((  الجدولية، والتي تساوي     t من قيمة    أكبروهو   )) 12.854((

ومسـتوي  ،   ))  60(( وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد والذي يسـاوي           )) 76.64((األبعاد يساوي   

مرتفع من قلـق     وجود مستوي  مما يدل علي    ))0.05(( ، وهو أصغر من      )) 0.000(( الداللة يساوي   

 % )".60( فاية لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة يصل  إلي درجة الكاالمتحان 

 : العامة إلية الباحث أن السبب في وجود مستوي قلق امتحان مرتفع عند طلبة الثانوييعزوو

األحداث السياسية واالجتماعية والنفسية والمعرفية القائمة في مجتمعنا الفلسطيني الحالي، السيما أن نهاية             

 نظام مدارس التعليم العـام، ومـا بـين          المرحلة الثانوية العامة هي مرحلة مفصلية مابين الدراسة ضمن        

 .االلتحاق بالتعليم الجامعي، أو بمهن الحياة المختلفة
 

ألهمية ) طلبة الثاني عشر    (كذلك يري الباحث أن قلق االمتحان يزداد عند طلبة الثانوية العامة وخصوصاً             

ا أنها بالغة األهميـة مـن       المرحلة من وجهة نظر الطالب، حيث أنها نقطة البداية نحو بناء المستقبل، كم            

 وهنـا تجـد االهتمـام       المستقبلية،، ألنها تحدد خريطة أبنائهم      )الوالدين  ( وجهة نظر األسرة وخصوصاً     

والمتابعة من قبل األهل بأبنائهم، والتركيز علي نشاطهم أثناء فترة االمتحان، والذي قد يصـل إلـي حـد                   

لواقع عليه من جانب األهل وبالتالي تزيد حدة القلـق    خوف الطالب ورهبته من االمتحانات نتيجة الضغط ا       

 .عنده
 

كذلك يزداد القلق عند الطالب الثانوي الفلسطيني نتيجة وضع األهل الطالب في مستوي علمي أكبر مـن                 

قدراته وإمكانياته، وبالتالي يطلب األهل منه الكثير، فيصطدم مستوي الطموح العالي مـن قبـل األهـل                 

 .قدراته، وبالتالي تزيد حدة االرتباك والقلق والتوتر لدي الطالببإمكانيات الطالب و
 

وكما تزداد حدة القلق غالباً بين طالب الثانوية العامة إذا ما أدركوا أن مصيرهم في هذا االمتحـان هـو                    

النجاح أو الفشل، مما يعني الشيء الكثير بالنسبة إلثبات وجودهم أو تحقيق ذواتهم، كـذلك نتيجـة هـذا                   

تحان هي التي تقرر دخولهم المعاهد العليا والجامعات، مما يرفع مستوي القلق لديهم، وكذلك العالمـة                االم

 الغالب نوعية التخصص الذي سوف      ي عليها في امتحان الثانوية العامة سوف يقرر ف        نالتي سوف يحصلو  
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 ومعارف وأصحاب   يختاره، ثم إذا زدنا علي ذلك ما يسمعه طلبة الثانوية من قصص وروايات من زمالء              

في السنوات السابقة وما تعرضوا له من مفاجآت، سواء في نوعية األسئلة أو طريقة توزيع العالمات، أو                 

 خوف الطلبة وقلقهم، هذا ناهيك عن خوف الكثير مـن           نحصولهم علي معدالت منخفضة، كل هذا يزيد م       

 علي نتائجهم في الثانوية العامة، إن كل        الطالب من المرض المفاجئ أو األحداث العائلية التي ستؤثر سلباً         

ما سبق يتعرض له طلبة الثانوية العامة في ظروف الحياة اليومية الطبيعية المقرونة باالستقرار السياسـي                

واالقتصادي واالجتماعي واألمني والحياتي، فما بالك لو انعدمت هذه جميعاً كما هو الحـال مـع طلبـة                  

 .فلسطيني الحاليالثانوية العامة في مجتمعنا ال
 

 ةوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع معظم الدراسات التي تناولت موضوع قلق االمتحان كالدراسات الفلسطيني             

ومــن الدراســات العربيــة دراســة          ) 1998أبــو، مصــطفي (ودراســة  ) 2001ســعادة، ( مثــل 

،  )Hunsley, 1985(ة دراسـة ، و من الدراسات األجنبي )1995السيد، ( ودراسة ) 1995الصفطي، ( 

 بوجميعها أقرت بوجود مستوي عالي من قلق االمتحان لدي الطلبة، ويزداد حدة هذا القلق كلمـا اقتـر                 

 .موعد االمتحانات، وخصوصاً إذا كان االمتحان امتحان مهم وشامل، ويتحدد عليه مصير الفرد
 

 : وتفسيرها ومناقشتهااألولي يةعرض نتائج الفرض: ثانياً

فـي  )  0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          ": علي ما يلي   األولي ية الفرض نصت

متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظـات غـزة تعـزي لمتغيـر                 

 ".)ذكر، أنثي ( الجنس

لحساب )  Independent T-test( لمجموعتين مستقلتين  ) t(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظـات غـزة تعـزي    فروق بين  ال

والذي يبين أن مستوى الداللة لكل بعـد ولألبعـاد           )) 27(( لمتغير الجنس والنتائج مبينة في جدول رقم        

ة، وقبول الفرضية البديلة والتـي تـنص        رفض الفرضية الصفري  مما يدل علي     ) 0.05(مجتمعة أقل من    

في متوسطات درجات مستوي     ) 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة         ": نهأعلي  

 .قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير الجنس ولصالح اإلناث
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  "27" جـدول 

 542=  حيث ن متحان حسب متغير الجنس  للفروق بين متوسطات قلق االtاختبار 

 العددالجنس البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

0.58400 3.3791 263 ذكر
 الجانب النفسي

0.28121 4.1215 279 أنثى
-19.0230.000**

0.57960 3.4314 263 ذكر
الجانب االجتماعي

0.48716 4.1404 279 أنثى
-15.4490.000**

0.75115 3.3384 263 ذكر
 الجانب الجسمي

0.42016 4.1652 279 أنثى
-15.9310.000**

0.68612 3.8232 263 ذكر
 الجانب العقلي

0.37628 4.4928 279 أنثى
-14.1950.000**

0.49919 3.4491 263 ذكر  الدرجة الكلية

 0.23355 4.1927 279 ىأنث جميع األبعادل
-22.4160.000**

 0.05دالة عند  *  )1.96( تساوي  ) 0.05( ومستوى معنوية  ) 541(  الجدولية عند درجة حرية tقيمة   

 0.01دالة عند  **  )2.576( تساوي  ) 0.01( ومستوى معنوية  ) 541(  الجدولية عند درجة حرية tقيمة   
 

حصائياً بين الذكور واإلناث في متوسطات درجات مسـتوي         ويتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة إ       

 .قلق االمتحان، حيث كانت متوسطات درجات القلق لدي اإلناث أعلي منه لدي الذكور وبداللة إحصائية
 

ويعزو الباحث نتيجة درجات قلق االمتحان لدي اإلناث أعلي منه عند الذكور، إلي طبيعة تفكير الطالبـة،                 

 .مهمومة علي مستقبلها التعليمي، وبالتالي تزيد عندها حدة القلق والتوترحيث تجد أن الطالبة 
 

 كما أن كثير من الطالبات تكون في منافسة مع زميالتها وبالتالي تزيـد مـن دراسـتها كلمـا اقتربـت                     

االمتحانات، وتقوم بقضاء كثير من األوقات في الدراسة ظناً منها أنها سـوف تتفـوق علـي زميالتهـا،                   



 202

ي ال تسطيع أن تستمر علي هذا الحال بدون راحة وبالتالي يزيد عندها التفكير والتوتر والقلق نتيجة                 وبالتال

 .هذا األمر، هذا بخالف الطالب في المجتمع الفلسطيني
 

 التـي   ة و كذلك يرجع وجود مستوي أقل لقلق االمتحان عند الطالب عنه عند الطالبات إلي حالة الالمباال               

 الفلسطيني في ظل األوضاع السياسية واالقتصـادية الحاليـة، وتكـدس اآلالف مـن               يكون عليها الطالب  

الخريجين و الحاصلين علي شهادات جامعية بدون عمل، أدي هذا األمر إلي تشتت ذهن الطالب وعزوفه                

عن الدراسة طوال العام الدراسي، وتركيزه علي فترة قصيرة وقت االمتحان أدي إلي زيادة التوتر والقلق                

 .نده ألنه ال يستطيع أن يدخل االمتحان وهو غير مستعد له خالل الفترة القصيرةع
 

  كما يرجع الباحث وجود فروق في مستوي القلق إلي ما يترتب عليه من أدوار وعادات وتقاليد يقوم بها                  

ـ                نالذكر ع  ت  األنثى، فالطالب يميل إلي الخروج من البيت مع أصحابه والتنزه، ويستطيع أن يشـغل وق

 علـي العكـس فالطالبـة       افراغه خارج المنزل، وبالتالي يستطيع أن يروح عن نفسه بطرق عديدة، بينم           

وحسب العادات والتقاليد، ودورها األنثوي في المجتمع ال يسمح لها بالخروج من البيت إال فـي حـدود،                  

ضي أوقـات كثيـرة فـي        تقوم الطالبة باالهتمام بشغل وقت الفراغ باالهتمام بالدراسة، حيث تق          يوبالتال

 التي يقضيها الطالب في الدراسة بمراحل كبيرة وبالتالي تكون تحت ضغط المذاكرة             تالدراسة تفوق األوقا  

 .والدراسة وبالتالي يزداد عنده القلق والتوتر
 

ـ        ) الخشونة، القوة   ) ( الطالب  (كما يري الباحث أن طبيعة الذكر         ثتقلل من الخوف والرهبـة لديـه، حي

 النقيض فطبيعـة األنثـى      ي عل ااهداً عدم إظهار أي من األعراض المختلفة لقلق االمتحان، بينم         يحاول ج 

تميل إلي الخوف واالرتباك علي مستقبلها، فهي مرهفـة الحـس، تتـأثر    ) النعومة، الضعف  ) ( الطالبة  (

 .سريعاً بالعوامل النفسية واالنفعالية وبالتالي تزداد درجة حدة القلق والتوتر لديها

وكما يري الباحث أن زيادة مستوي قلق االمتحان عند الطالبات يرجع إلي قيام الطالبات باألعمال المنزلية                

بجانب الدراسة، األمر الذي يعيق عملية الدراسة عند الطالبة، وبالتالي ينشأ القلق والتوتر عنـد الطالبـة                 

راسة ومن هنا ينشأ القلق والتوتر، وتـزداد        نتيجة عدم التوفيق بين متطلبات البيت واألعمال المنزلية، والد        

 .حدته كلما اقتربت فترة االمتحانات
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وعند الموازنة بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، فيما يخـص الفرضـية الثانيـة، ونتـائج                  

اإلناث حيث دلت النتائج علي أن       ) 1992الطواب،  ( الدراسات السابقة، نجد أنها اتفقت مع نتيجة دراسة         

يختلفن عن الذكور في طريـق اسـتجابتهن لموقـف االختبـار، وكمـا اتفقـت مـع نتيجـة دراسـة                                

التي كشفت علي أن متوسط قلق االمتحان لدي اإلناث أكثر منه لدي الـذكور، وكمـا                 ) 1988الطيب،  ( 

ي اإلناث كان أعلي منه     والتي أشارت إلي أن القلق لد      ) 1974أبو صبحة،   ( اتفقت ايضاً مع نتيجة دراسة      

والتي أكـدت علـي      ) 2001سعادة،  ( لدي الذكور، واتفقت نتائج الدراسة الحالية كذلك مع نتيجة دراسة           

 .وجود فروق في قلق االمتحان تعزي لمتغير الجنس ولصالح اإلناث
 

 : وتفسيرها ومناقشتهاالثانية يةعرض نتائج الفرض: ثالثاً

فـي  )  0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           ":لي علي ما ي   الثانية يةنص الفرض ت

متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظـات غـزة تعـزي لمتغيـر                 

 ".)أدبي، علمي ( التخصص العلمي
 

لحساب )  Independent T-test( لمجموعتين مستقلتين  ) t(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

غـزة تعـزي    متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظـات فروق بين  ال

أن قيمة مستوى الداللة لكـل      والتي تبين    )) 28(( لمتغير التخصص العلمي والنتائج مبينة في جدول رقم         

 مما يدل على قبول    )0.05( من   أكبر  )ةالجسمية، االجتماعية، العقلي  ( بعد من األبعاد    وكل   لألبعاد مجتمعة 

 ) 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة           : " الصفرية والتي تنص علي    الفرضية

في متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعـزي لمتغيـر                

 ".التخصص العلمي للطلبة

 

مما يدل على رفض الفرضية الصفرية      ) 0.05(داللة للبعد الجانب النفسي أقل من       مستوى ال  وكما يتبين أن  

توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد       :" المتعلقة بالجانب النفسي وقبول الفرضية البديلة والتي تنص علي        

ات في متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظ           ) 0.05( مستوي الداللة   

 .غزة في البعد النفسي يعزي لمتغير التخصص ولصالح التخصص العلمي
 



 204

 )0.05( من   أكبر يتبين أن قيمة مستوى الداللة لكل بعد من األبعاد المتبقية ولألبعاد مجتمعة              خالصة األمر 

ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد            : " الصفرية والتي تنص علي    مما يدل على قبول الفرضية    

 لدي طلبة الثانوية العامـة       العام في متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان      ) 0.05( لداللة  مستوي ا 

 ".بمحافظات غزة تعزي لمتغير التخصص العلمي للطلبة

  "28" جـدول 

  التخصص للفروق بين متوسطات قلق االمتحان حسب متغير tاختبار 

 العددالتخصص البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

0.45187 3.8603 120 علمي
 الجانب النفسي

0.61675 3.7331 422 أدبي
2.493 0.013* 

0.73388 3.7250 120 علمي
الجانب االجتماعي

0.61102 3.8167 422 أدبي
-1.2510.213#  

0.63223 3.8278 120 علمي
 الجانب الجسمي

0.75699 3.7459 422 أدبي
1.196 0.233#  

0.65885 4.1854 120 علمي
 الجانب العقلي

0.63863 4.1629 422 أدبي
0.332 0.740#  

0.42683 3.8742 120 علمي  الدرجة الكلية

 0.56282 3.8199 422 أدبي جميع األبعادل
1.141 0.255#  

 
 

  )0.05(  غير دالة عند مستوي # )                              0.05( دالة عند مستوي     *  
 

ويتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة القسم األدبي وطلبة القسم العلمي فـي                  

 أن قيمة مستوى الداللة لكـل        من خالل الجدول السابق    كما يتبين متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان      

 ممـا   )0.05( من   أكبر و   )االجتماعي، الجسمي، المعرفي     ( قيةبعد من األبعاد المتب    وكل   لألبعاد مجتمعة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوي           : " الصفرية والتي تنص علي    يدل على قبول الفرضية   

في متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة             ) 0.05( الداللة  

 ".لمي للطلبةتعزي لمتغير التخصص الع
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ويعزو الباحث النتيجة التي تحققت إلي أن المنهج الفلسطيني الحديث أدخل كثير من المقررات العلمية علي                

الفرع األدبي،  والسيما مواد الرياضيات، والفيزياء، والتكنولوجيا، والتي تحتاج إلي كثيـر مـن الجهـد                 

 الطالب حيث أصبح الفرع األدبـي ال يختلـف          والتعب من الطالب الثانوي، هذا األمر زاد من توتر وقلق         

نوعية المـواد التـي يدرسـها       ( ، وكيفاً   )عدد المواد التي يدرسها الطالب      ( كثيراً عن الفرع العلمي كماً      

، وكال الفرعين يحتاج إلي دراسـة       )الطالب والتي تنوعت ما بين المواد العلمية والمواد األدبية اإلنسانية           

 .تهاد من قبل الطالب للوصول إلي النجاحويحتاج إلي الجد واالج
 

كذلك يري الباحث أن النظرة السلبية القديمة القائلة أن الفرع العلمي صعب ويحتاج إلي جهد كبير، بـدأت                  

في االندثار حالياً، وبرزت نظرة واقعية حديثة مفادها أن الفرع العلمي ال يختلف عن الفرع األدبـي فـي                   

طالب الثانوي إلي الدراسة و بذل الكثير من الجهد والتعب في سبيل الوصل             شي، فالفرعين يحتاجان من ال    

 .إلي الهدف المنشود وهو النجاح
 

كذلك يري الباحث تشابه الظروف سواء السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية عند جميع طلبـة الثانويـة            

 .العامة ألغت وجود فروق دالة إحصائيا بين القسمين األدبي والعلمي
 

وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة القسم األدبي وطلبة القسم العلمي فـي              وكما يتبين من الجدول السابق    

متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان في الجانب النفسي، حيث كانت متوسطات درجات القلـق لـدي                

 .حصائيةطالب القسم العلمي أعلي منه لدي طلبة القسم األدبي في الجانب النفسي وبداللة إ
 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلي نوعية المقررات والمساقات التي يأخذها طالب الفرع األدبي، حيث هنـاك                

كثير من العلوم اإلنسانية النفسية والتي تتحدث عن النفس وعن مفهوم القلق وطرق الحد منه، كذلك طبيعة                 

التركيب والتجريـب، بينمـا تجـد مـواد         هذه المواد تجدها مرنة بعيدة عن الجمود وبعيدة عن التحليل و          

 واألحيـاء   ءومساقات الطالب العلمي تميل إلي التجريد والمنطق والجمود كمواد الرياضيات ومواد الكيميا           

 .الجافة، والتي ال يستطيع اإلنسان أن يتعامل معها بسهولة ويسر
 

واد اإلنسـانية كعلـم الـنفس،       كما يرجع الباحث هذه النتيجة إلي أن طالب العلمي يميلون إلي دراسة الم            

 السلوكية، ممـا    لوالفلسفة، وكتب اإلرشاد، والتي تتحدث عن أساليب االسترخاء وأساليب الحد من المشاك           
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تريح الطالب الثانوي وتبعث في نفسه الطمأنينة واألمان النفسي، كذلك يري الباحث أن الجانـب النفسـي                 

 األدبي والعلمي، ومن الطبيعي أن يشعر الطالب الثـانوي           العامة بفرعيها  ةمشترك عند جميع طلبة الثانوي    

بالقلق واالرتباك والخوف والتوتر في فترة االمتحانات، وذلك بسبب خوفه من الرسوب في االمتحانات، أو               

 .عدم حصوله علي نتيجة تحقق طموحاته وتطلعاته
 

يخـص الفرضـية الثالثـة، ونتـائج        وعند الموازنة بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، فيما           

والتي أكدت علـي وجـود       ) 1998أبو مصطفي،   ( الدراسات السابقة، نجد أنها اتفقت مع نتيجة دراسة         

فروق بين األقسام العلمية واألقسام األدبية في قلق االمتحان لصالح طالبـات القسـم العلمـي ودراسـة                  

  واألدبي في مستوي قلق االمتحان     ميخصص العل  أكدت علي وجود فروق بين الت      يوالت  )1986 الهابط، (

 حيث دلت النتائج إلي    )2000الكريديس،  ( لصالح التخصص العلمي، كما اتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة        

الدافعية لإلنجاز لـدى طالبـات التخصـص        وعالقته ب   قلق االمتحان  وجود فروق ذات داللة إحصائية في     

 .البات التخصص العلميالعلمي وطالبات التخصص األدبي لصالح ط
 

 :وتفسيرها ومناقشتهاالثالثة  يةعرض نتائج الفرض: رابعاًً

فـي  )  0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           ": علي ما يلي   الثالثة ية الفرض تنص

متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظـات غـزة تعـزي لمتغيـر                 

 ".)أقل من ثانوية، ثانوية عامة، دبلوم متوسط، جامعي فما فوق ( التعليمي لألبالمستوي 
 

للفروق بـين   ) (One Way ANOVA األحاديالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين 

 والذي يبـين أن    )) 29(( المتوسطات يعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب والنتائج مبينة في جدول رقم            

مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبـول  ) 0.05(قيمة مستوى الداللة لكل بعد ولألبعاد مجتمعة أقل من     

فـي   ) 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللـة          :" الفرضية البديلة والتي تنص علي    

ـ               زي لمتغيـر   متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظـات غـزة تع

 ".)أقل من ثانوية، ثانوية عامة ، دبلوم متوسط ، جامعي فما فوق  ( المستوي التعليمي لألب
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وجود فروق دالة في متوسطات درجات قلق االمتحـان لـدي طلبـة              )) 29((ويتضح من الجدول التالي     

ن تكون هذه الفروق،    ولكي نحدد لصالح م   ، عزة تعزي لمتغير مستوي تعليم األب      اتبمحافظ الثانوية العامة 

  ))30((استخدم الباحث اختبار شيفيه للمقارنات البعدية والتي يوضح نتائجها الجدول 

  "29" جـدول 

 المستوي التعليمي لألب حسب متغير (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

 مصدر التباين البعد
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
"F "قيمة 

مستوى 

 الداللة

 0.999 3 2.997 بين المجموعات
 الجانب النفسي 0.340 182.955538 داخل المجموعات

  185.952541 المجموع

2.938 
 

0.033* 
 

 2.303 3 6.908 بين المجموعات
 الجانب االجتماعي 0.400 215.148538 داخل المجموعات

  222.056541 المجموع

5.758 
 

0.001**
 

 2.208 3 6.625 بين المجموعات
 الجانب الجسمي 0.526 282.817538 داخل المجموعات

  289.443541 المجموع

4.201 
 

0.006**
 

 0.859 3 2.577 بين المجموعات
 الجانب العقلي 0.410 220.832538 داخل المجموعات

  223.409541 المجموع

2.092 
 

0.100#  
 

 0.821 3 2.463 بين المجموعات

 بعادجميع األ 0.284 152.849538 داخل المجموعات

  155.313541 المجموع

2.890 0.035* 

 2.62  تساوي 0.05و مستوى داللة ) 538، 3( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
 3.83  تساوي 0.01و مستوى داللة ) 538، 3( الجدولية عند درجتي حرية Fقيمة 
  إحصائياًةغير دال #  )                  0.01( دالة عند مستوي             **  )   0.05(  عند مستوي  دالة
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   "30" جـدول 

 اختبار شفيه للمقارنات المتعددة حسب متغير المستوي التعليمي لألب

 الفروق المجال
 من أقل

 ثانوية
 دبلوم متوسط ثانوية عامة

جامعي فما 

 فوق

 0.1783 0.0487- 0.0093   من ثانويةأقل
 0.1689 0.0581-  0.0093- ثانوية عامة
 0.2270*  0.0581 0.0487 دبلوم متوسط

 سيالجانب النف

  0.2270*- 0.1689- 0.1783-جامعي فما فوق
 0.1380- 0.1611-0.2815*-   من ثانويةأقل

 0.1435 0.1204  *0.2815 ثانوية عامة
 0.0231  0.1204- 0.1611 لوم متوسطدب

 الجانب االجتماعي

  0.0231- 0.1435- 0.1380جامعي فما فوق
 0.0317- 0.0391 0.2227-   من ثانويةأقل

 0.1910 0.2618*  0.2227 ثانوية عامة
 0.0708- 0.2618*- 0.0391- دبلوم متوسط

 الجانب الجسمي

  0.0708 0.1910- 0.0317جامعي فما فوق
 0.0593 0.0324- 0.1104-   من ثانويةأقل

 0.1696* 0.0780  0.1104 ثانوية عامة

 0.0916  0.0780- 0.0324 دبلوم متوسط

  الدرجة الكلية

 جميع المجاالتل

  0.0916-0.1696*- 0.0593-جامعي فما فوق
 

مستوي ذوي  وجود فروق بين المقارنات بين الطلبة الذين ينحدرون من آباء            )) 30(( ويتبين من الجدول    

 بقيـة  لـدي  تظهـر  لم ابينم ،فوق فما العامة الثانوية ذوي ولصالح فوق، ثانوية عامة، وجامعي فما   تعليمي  

 .إحصائياً دالة فروق ةأي المجموعات
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 مع التعامل كيفية يجهل والذي المنخفض، التعليمي المستوي ذوي من اآلباء أن إلي النتيجة هذه الباحث ويعزو

 األمـور  هـذه  كل  الطالب، منها يستفيد أن يمكن التي األساليب من الكثير يجهل أنه كما ة،الفتر هذه في ابنه

 .االمتحانات فترة في التركيز وتفقده الطالب، لدي القلق ة حد من تزيد وغيرها

 البنه المساعدة يقدم أن يستطيع ال المنخفض التعليمي السمتوي ذو األب أن إلي النتيجة هذه الباحث يعزو كما

 فـي  واالنتباه التركيز زيادة علي الثانوي الطالب تساعد التي المقومات من الكثير إلي يفتقد حيث دراسته، في

 مـن  تحتـاج  والتي العامة الثانوية شهادة وبقوة المرحلة هذه بمكانة األب جهل إلي باإلضافة  المرحلة، هذه

 .الثانوي الطالب ودعم تكاثف إلي الجميع
 

 إلي يعمدون ) فوق فما جامعي ( المرتفع التعليمي المستوي ذوي من اآلباء أن إلي النتيجة هذه الباحث ويعزو

 اآلبـاء  هـؤالء  معرفـة  كذلك العالية، وثقافتهم العلمي تحصيلهم بسبب القلق درجة من أبنائهم عن التخفيف

 الشديد وحرصهم القةالع ذات والمقاالت الكتب قراءة طريق عن وذلك أبنائهم عن القلق ة حد تخفيف بأساليب

 .مثلهم أبنائهم يكون أن علي
 

 نفوس في الطمأنينة روح بث علي المقدرة لديهم المرتفع التعليمي المستوي ذوي اآلباء أن الباحث يري كذلك

 الصـعيد  علـي  أمـا  ألبنـائهم،  السابقة وخبراتهم تجاربهم ينقلون ككذل لديهم، بالنفس الثقة وإعادة أبنائهم،

 هـذه  فـي  الطالب يحتاجها التي المستلزمات جميع لهم يوفرون حيث أبنائهم، من أقرباء دائماً فهم ياالجتماع

 هـذا  فـي  مفيد هو ما كل وينقلون المجال، هذا في اآلخرين تجارب علي واسع إطالع علي أنهم كما الفترة،

 بثمارهـا  تأتي أن شانها من والتي الجيدة، الدراسة أساليب علي واسع إطالع لديهم كذلك أبنائهم، إلي المجال

  االمتحانات، فترة مع التعامل في صعوبة الثانوي الطالب ديج ال وبالتالي عليها، يعتمد عندما الطالب علي

وعند الموازنة بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، فيما يخـص الفرضـية الرابعـة، ونتـائج                  

 فـي  فروق وجود علي أكدت والتي ،) 2001 سعادة، (  دراسة الدراسات السابقة، نجد أنها اتفقت مع نتيجة      

  .لألب التعليمي للمستوي تعزي االمتحان قلق مستوي
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 : وتفسيرها ومناقشتهاالرابعة يةعرض نتائج الفرض: خامساً

في )  0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           ": علي ما يلي   الرابعة يةنص الفرض ت

 مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظـات غـزة تعـزي لمتغيـر                متوسطات درجات 

 ".)أقل من ثانوية، ثانوية عامة، دبلوم متوسط، جامعي فما فوق ( المستوي التعليمي لألم
 

للفروق بـين   ) (One Way ANOVA األحاديالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين 

والذي يبـين أن     )) 31(( لمتغير المستوى التعليمي لألم والنتائج مبينة في جدول رقم          المتوسطات يعزى   

مما يعني قبول الفرضية الصفرية والتـي       ) 0.05(قيمة مستوى الداللة لكل بعد ولألبعاد مجتمعة أكبر من          

ت في متوسـطات درجـا     ) 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة         ال  :" تنص علي 

 ".لألممستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير المستوي التعليمي 
 

عدم وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات درجات مستوي قلـق            )) 31(( ويتضح من الجدول التالي     

 .االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة يعزي لمتغير مستوي تعليم األم
 

 

لباحث هذه النتيجة إلي نظام السلطة والرقابة في المجتمع الفلسطيني لألب،  والذي يعطيه الحـق                ويعزو ا 

بالتصرف في جميع شئون األسرة كيفما يشاء، وفي المقابل نجد أن دور األم عادي من حيـث االهتمـام                   

 .والتوجيه واإلرشاد ألبنائها في خالل فترة االمتحانات
 

المتعلمة يكاد يكو ن متسـاوي      غير  إلي أن اهتمام كل من األم المتعلمة واألم          ويرجع الباحث هذه النتيجة     

إلدراك كل منهما أهمية العلم والتعليم، حيث تؤمن األم بأن التعليم يحدد مستقبل أبنائها وبالتالي تهتم بـه،                  

ني الذي يحـتم    والسبب الذي زاد من اهتمام األسرة الفلسطينية بالتعليم هي خبرات الحياة والوضع الفلسطي            

 .علي األبناء التسلح بالعلم والشهادة للعيش بكرامة
 

كما يري الباحث أن الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في هـذه األيـام، حيـث الحصـار الخـانق                    

واألوضاع االقتصادية السيئة والتي نالت من معظـم فئـات المجتمـع الفلسـطيني باسـتثناء الموظـف                      

، كل هذه األمور زاد من قناعة األسرة الفلسطينية بأهمية التعليم ألبنائها، وتمسكها             )الحاصل علي شهادة    ( 

 .به، الن الشهادة هي التي تعطي اإلنسان قوة في هذه األوضاع السيئة
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كما يري الباحث أن عمل األم الشاق والمتواصل علي مدار اليوم ال يعطيها الفرصة للجلوس مع أبنائهـا                  

لق االمتحان، حيث ال توجد خبرات سابقة لها في هذا المجال، كذلك خـروج للعمـل                والتخفيف من حدة ق   

 .خارج البيت ال يعطيها الفرصة للتوفيق بين مطالب العمل ومطالب وحاجات أبنائها
 

 )  التمركز حول الذات – ةالالمباال( وذلك يري أن طبيعة المراهقة التي يكون فيه الطالب الثانوي 

 تحكم تصرفات أبنائها، كما أن طبيعتها كأم تلعب دور في التراخي والتـدليل، والـذي                ال تسطيع األم أن   

 .يحجم دورها في المتابعة االهتمام
 

  السابقة، فقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة        تو عند الموازنة بين نتائج الدراسة الحالية، والدراسا       

ان تعود إلي المستوي التعليمي     رية في قلق االمتح   هفروق جو التي أكدت علي وجود      و    )1987شعيب،  ( 

والتي أكدت علي وجود فروق فـي        ) 2001سعادة،  ( م، بينما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة         لأل

 .قلق االمتحان يعزي للمستوي التعليم لألم
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  "31"جـدول 

 لألمالمستوي التعليمي تغير  حسب م(One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

 مصدر التباين البعد
مجموع 

 المربعات

درجة 

الحرية

متوسط 

 المربعات
"F "قيمة 

مستوى 

 الداللة

 0.667 3 2.000 بين المجموعات
 الجانب النفسي 0.342 183.952538 داخل المجموعات

  185.952541 المجموع

1.950 
 

0.121#  
 

لمجموعاتبين ا  2.585 3 0.862 
الجانب االجتماعي 0.408 219.471538 داخل المجموعات

  222.056541 المجموع

2.112 
 

0.098# 
 

 0.603 3 1.809 بين المجموعات
 الجانب الجسمي 0.535 287.633538 داخل المجموعات

  289.443541 المجموع

1.128 
 

0.337# 
 

 0.897 3 2.691 بين المجموعات
 الجانب العقلي 0.410 220.718538 داخل المجموعات

  223.409541 المجموع

2.186 
 

0.089# 
 

 0.635 3 1.905 بين المجموعات

 0.285 153.408538 داخل المجموعات
 الدرجة الكلية

 جميع األبعادل
  155.313541 المجموع

2.227 0.084# 

 

  )0.05( و  ) 0.01( غير دالة عند مستوي # 
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 : وتفسيرها ومناقشتهاالخامسة يةعرض نتائج الفرض: سادساًً

في )  0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           ": علي ما يلي   الخامسة يةنص الفرض ت

مكـان  متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير              

 .)"دينة ، قرية مخيم ، م( السكن 
 

للفروق بـين   ) (One Way ANOVA األحاديالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين 

والذي يبـين أن     )) 32(( المتوسطات يعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب والنتائج مبينة في جدول رقم            

مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبـول  ) 0.05(قيمة مستوى الداللة لكل بعد ولألبعاد مجتمعة أقل من     

فـي   ) 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللـة          :" الفرضية البديلة والتي تنص علي    

مكـان  متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير              

 ".السكن
 

د فروق دالة في متوسطات درجات قلق االمتحـان لـدي طلبـة             وجو )) 32((ويتضح من الجدول التالي     

 نحدد لصالح من تكون هـذه الفـروق،         ي ولك مكان السكن،  عزة تعزي لمتغير     اتبمحافظ الثانوية العامة 

 . ))33((استخدم الباحث اختبار شيفيه للمقارنات البعدية والتي يوضح نتائجها الجدول 
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 " 32 "جـدول 

 مكان السكن حسب متغير (One Way ANOVA )لتباين األحادي نتائج تحليل ا

 مصدر التباين البعد
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
"F "قيمة 

مستوى 

 الداللة

 0.667 3 2.000 بين المجموعات
 الجانب النفسي 0.342 183.952538 داخل المجموعات

  185.952541 المجموع
42.686

0.000**
 

 0.862 3 2.585 بين المجموعات
الجانب االجتماعي 0.408 219.471538 داخل المجموعات

  222.056541 المجموع
53.1500.000**

 0.603 3 1.809 بين المجموعات
 الجانب الجسمي 0.535 287.633538 داخل المجموعات

  289.443541 المجموع
37.3700.000**

 0.897 3 2.691 بين المجموعات
 عقليالجانب ال 0.410 220.718538 داخل المجموعات

  223.409541 المجموع
32.4920.000**

 0.635 3 1.905 بين المجموعات

 0.285 153.408538 داخل المجموعات
 الدرجة الكلية

 جميع األبعادل
  155.313541 المجموع

61.0080.000**

  )0.01(  مستوي دالة عند** 
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 " 33 "جـدول 

 مكان السكن اختبار شفيه للمقارنات المتعددة حسب متغير
 

 قرية مخيم مدينة الفروق المجال
 0.1252*- 0.5058*-  مدينة
 الجانب النفسي 0.3806*  0.5058* مخيم

  0.3806*- 0.1252 قرية
 0.1814- *0.6089-  مدينة
الجانب االجتماعي 0.4275*  *0.6089 مخيم

  0.4275*- 0.1814 قرية
 0.3389*- 0.5852*-  مدينة
 الجانب الجسمي 0.2463  0.5852* مخيم

  0.2463- 0.3389* قرية
 0.0227 0.4619*-  مدينة
 الجانب العقلي 0.4847*  *0.4619 مخيم

  0.4847*- 0.0227- قرية
 0.1637- 0.5392*-  مدينة

 0.3756*  0.5392* مخيم
الدرجة الكلية 

 جميع المجاالتل
  0.3756*- 0.1637 قرية

 

قطنون أماكن سـكن مختلفـة      وجود فروق بين المقارنات بين الطلبة الذين ي        )) 33(( ويتبين من الجدول    

 . لصالح المخيم) قرية، مخيم .   ( ولصالح المخيم) مدينة، مخيم : ( وهي كالتالي

يتميز بكثافة سكانية هائلة ال يستطيع الطالب أن        ) المخيم  ( ي أن مكان السكن     ويعزو الباحث هذه النتيجة إل    

 . يجد المكان المناسب للدراسة، وسط الزحام الذي يحيط به من كل مكان
 

 الذين يقطنون المخيمـات يولـون االهتمـام الشـديد           نكما يري الباحث أن أولياء األمور للطلبة الالجئي       

م خالل فترة االمتحانات وخصوصا نهاية المرحلة الثانوية، ألنهم يؤمنـون بـأن             والمتابعة اللصيقة ألبنائه  

 المستقبل وبالتالي يزيد الضغط علي      ن النجاح و وسيلة لتأمي    قالتعليم هو السالح األساسي للحياة، وهو طري      
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 بـبعض  األبناء من أجل النجاح، باإلضافة إلي اإللحاح الشديد من قبل هؤالء اآلباء يـؤدي إلـي قيـامهم    

 .السلوكيات والتي تزيد القلق عند أبنائهم
 

 فـي  ) المواطن ( المدينة أهل ثقافة عن كلياً اختالفاً تختلف ) ئالالج ( المخيم أهل ثقافة أن الباحث يري كذلك

 إلـي  الوالـدين  يدفع المخيمات، تسكن التي لألسرة السيئ االقتصادي الوضع ككذل الحياة، مجاالت من كثير

 الطالـب  عند الشديد واالرتباك القلق حالة من يزيد مما واالجتهاد والجد للدراسة أبنائهم علي شديدال اإللحاح

 .النهائية امتحانات اقتربت كلما الحدة هذه وتزيد الثانوي،
 

 يتربى يالت التربية نمط عن تختلف المخيم ابن عليها يتربى التي االجتماعية التنشئة نمط أن الباحث يعتقد كما

 التراخـي  المدينـة  فـي  نجد بينما والشدة، الحزم المخيم في نجد حيث القرية، ابن كذلك و المدينة، ابن اعليه

 الطالـب  تؤهـل  والتي والمادية البشرية الموارد و اإلمكانيات لضعف نظراً القرية وكذلك ما، نوعاً والتدليل

 .وسليم طبيعي بشكل االمتحانات من للخروج
 

 مـن  بـالكثير  يعـج  المخـيم  أن نجد حيث للدراسة، العام الفيزيقي الجو إلي لفروقا هذه الباحث يعزو وكما

 المناسـب  الوقت وجود معها ينعدم والتي والضوضائية الفوضى تثير أن شأنها من التي والمنبهات المثيرات

 الواسـع  المكـان  حيـث  القريـة  ابن إلي يتوفر ما وهذا واالنتباه، التركيز علي الطالب تفقد والتي للدراسة،

 .عليها يحصل أن القرية ابن عيستطي ال التي الموارد نمن الكثير له يتوفر والتي المدينة، ابن وكذلك والهادي،
 

وعند الموازنة بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، فيما يخص الفرضـية السادسـة، ونتـائج                 

 فـروق  والتي أكدت علي وجـود     ) 1987عيب،  ش( الدراسات السابقة، نجد أنها اتفقت مع نتيجة دراسة         

 .السكن مكان إلي يعزي ن ناالمتحا قلق مستوي في جوهرية
 

 : وتفسيرها ومناقشتهاالسادسة يةعرض نتائج الفرض: سابعاًً

في )  0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           ": علي ما يلي   السادسة يةنص الفرض ت

الترتيب  االمتحان لدي طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير   متوسطات درجات مستوي قلق   

 ".)األول ، األوسط  ،األخير ( الوالدي للطالب 
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للفروق  ) (One Way ANOVA األحاديالختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين 

والذي يبين   )) 34(( تائج مبينة في جدول رقم      بين المتوسطات يعزى لمتغير الترتيب الوالدي للطالب والن       

ـ   ) 0.05(لألبعاد مجتمعة وبعدي الجانب النفسي و الجسمي و أقل من            أن قيمة مستوى الداللة     يمما يعن

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       : "رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص علي        

طات درجات مستوي قلق االمتحان لـدي طلبـة الثانويـة العامـة             في متوس  ) 0.05( مستوي الداللة   

 ".الترتيب الوالدي للطالببمحافظات غزة تعزي لمتغير 
 

 

توجـد فـروق     ال:" مما يعني قبول الفرضية الصفرية والتي تنص علي        ) 0.05(أما بقية األبعاد أكبر من      

جات مستوي قلق االمتحان لدي طلبة      في متوسطات در   ) 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة       

 ".الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير الترتيب الوالدي للطالب
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  "34"جـدول 

 الترتيب الوالدي للطالب حسب متغير (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

 مصدر التباين البعد
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية
متوسط 

مربعاتال  
"F "قيمة 

مستوى 

 الداللة

 1.334 3 2.667 بين المجموعات
 الجانب النفسي 0.340 183.285538 داخل المجموعات

  185.952541 المجموع

3.922 
 

0.020* 
 

 0.138 3 0.276 بين المجموعات
الجانب االجتماعي 0.411 221.780538 داخل المجموعات

موعالمج  222.056541  

0.336 
 

0.715#  
 

10.470 3 20.939 بين المجموعات

 الجانب الجسمي 0.498 268.504538 داخل المجموعات

  289.443541 المجموع

21.017
 

0.000** 
 

 0.623 3 1.246 بين المجموعات
 الجانب العقلي 0.412 222.163538 داخل المجموعات

  223.409541 المجموع

1.511 
 

0.222# 
 

 1.446 3 2.893 بين المجموعات

 0.283 152.420538 داخل المجموعات
 الدرجة الكلية

 جميع األبعادل
  155.313541 المجموع

5.115 0.006**

 غير دالة إحصائياً#  )              0.01( دال عند مستوي  )              ** 005 ( يدال عند مستو * 
 

 

وجود فروق دالة في متوسطات درجات قلق االمتحـان لـدي طلبـة              )) 34(( التالي   ويتضح من الجدول  

  الترتيب الوالدي للطالب في المجـال النفسـي والجسـمي،          عزة تعزي لمتغير     اتبمحافظ الثانوية العامة 

 نحدد لصالح من تكون هذه الفروق، استخدم الباحث اختبار شـيفيه للمقارنـات              يولكوالمجاالت مجتمعة   

 . ))35((ية والتي يوضح نتائجها الجدول البعد
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  "35" جـدول 

  الترتيب الوالدي للطالباختبار شفيه للمقارنات المتعددة حسب متغير

 األخير األوسط األول الفروق المجال

 0.1043 0.2280*  األول
 الجانب النفسي 0.1237-  0.2280*- األوسط

  0.1237 0.1043- األخير
 0.1776 0.5474*  ألولا

الجانب الجسمي *0.3698-  0.5474*- األوسط

  0.3698* 0.1776- األخير
 0.0246 0.1684*  األول

 0.1438-  0.1684*- األوسط
الدرجة الكلية 

جميع المجاالتل
  0.1438 0.0246- األخير

 
بعاً لمتغيـر الترتيـب     وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة الثانوية العامة ت         )) 35(( ويتضح من الجدول    

الوالدي، بحيث كانت الفروق دالة بين أصحاب الترتيب األوسط، وأصحاب الترتيب األول لصالح الترتيب              

 .في المجال النفسي والجسمي وجميع مجاالت الدرجة الكلية الوالدي األول
 

هـل عليـه بـدواعي      ، ويزداد حرص األ    سناً ألكبر يعتبر ا  األولويعزو الباحث هذه النتيجة إلي أن االبن        

الخوف، كما أن االبن األكبر يلقي االهتمام والرعاية من األهل، وتكون معاملته قائمة علي التدليل أكثر من                

أخوته الذين يأتون من بعده، كما أن االبن األكبر يقضي معظم وقته في الخروج من المنزل، أو مشـاهدة                   

 . يمثل مؤشراً قوياً الرتفاع مستوي القلق لديهالتلفاز،  وبالتالي قلقه علي نتائجه المتوقعة مما

 كما يري الباحث أن القلق ينبع لدي االبن األول من رغبته في الوصول إلي مستوي من النجـاح الـذي                    

يسعد األهل ويناسب مع طموحاتهم، والتفكير في مستوي النجاح هذا يثير لديه التوتر والقلق، كما يشـعر                 

ه هو األساس والقدوة في كثير من األمور والقرارات والقضايا سواء إلخوته            الطالب ذو الترتيب األول بأن    

 .أو أخواته األصغر منه، مما يرفع من مستوي القلق لديه
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ويخلص الباحث بشكل عام إلي وجود فروق في مستوي قلق االمتحان تعزي لمتغير الترتيـب الـوالدي،                 

التجربة األولي في األسرة والتي البد مـن الجميـع أن           يأتي من خالل أنه      كبر األ بنباال حيث أن االهتمام  

 لديه الخبرة كافية في هذا المجال، وتقوم        ديخوض التجربة سواء الطالب نفسه أو األسرة، وبالتالي ال يوج         

باالستعانة بخبرات اآلخرين من األصدقاء واألقارب، سواء هذه التجربة ناجحة أو فاشلة، وبالتـالي يقـع                

ديد وتوتر وارتباك يزيد خالل فترة االمتحانات، وكذلك األمـر بالنسـبة للطالـب              الطالب تحت ضغط ش   

المتوسط والتي تخف المتابعة واالهتمام لديه نتيجة اكتساب األسرة الخبرة الكافيـة إلدارة األمـور وقـت               

 الطالـب   االمتحانات، بينما تعود حالة القلق واالنفعال علي االبن األخير الن األسرة تحتاج إلي أن يسـير               

 األمر بالنسبة للطالب والذي يريد أن       كوفق منهج أخوته السابقين بغض النظر عن قدراته وإمكانياته، كذل         

يتفوق علي أخوته السابقين، وال يريد أن يكون أقل منه شأناً، هذه األمور مجتمعة تقود إلي وجود حالة من                   

 .القلق عند الطالب األول والطالب األخير
 

بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، فيما يخـص الفرضـية السـابعة، ونتـائج                وعند الموازنة   

 فـروق  والتي أكدت علـي وجـود      ) 2001سعادة،  (الدراسات السابقة، نجد أنها اتفقت مع نتيجة دراسة         

 ،العجمـي ( دراسـة  مـع  اتفقت كما  الوالدي، الترتيب متغير إلي يعزي ناالمتحا قلق مستوي في جوهرية

 .والتي أشارت إلي وجود فروق بين األبناء في مستوي قلق االمتحان)  1999

 : وتفسيرها ومناقشتهاية السابعةعرض نتائج الفرض: ثامناًً

في )  0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           ": علي ما يلي   السابعة يةنص الفرض ت

ثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير حجـم        متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان لدي طلبة ال       

 ".) أفراد فأكثر 9 أفراد ، 8 -5 ، 4أقل من  ( العائلة
 

للفروق بـين   ) (One Way ANOVA األحاديالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين 

والذي يبـين أن     )) 36( (المتوسطات يعزى لمتغير المستوى التعليمي لألب والنتائج مبينة في جدول رقم            

مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبـول  ) 0.05(قيمة مستوى الداللة لكل بعد ولألبعاد مجتمعة أقل من     

فـي   ) 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللـة          :" الفرضية البديلة والتي تنص علي    
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حجـم  لعامة بمحافظات غزة تعزي لمتغيـر  متوسطات درجات مستوي قلق االمتحان لدي طلبة الثانوية ا     

 ".أفراد العائلة

  "36" جـدول 

 حجم العائلة حسب متغير (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

 مصدر التباين البعد
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
"F "قيمة 

مستوى 

 الداللة

 1.646 2 3.291 بين المجموعات
 الجانب النفسي 0.339 182.661539 داخل المجموعات

  185.952541 المجموع

4.856 
 

0.008**
 

 2.056 2 4.112 بين المجموعات
الجانب االجتماعي 0.404 217.944539 داخل المجموعات

  222.056541 المجموع

5.085 
 

0.006**
 

 2.807 2 5.614 بين المجموعات
 الجانب الجسمي 0.527 283.829539 داخل المجموعات

  289.443541 المجموع

5.330 
 

0.005**
 

 2.509 2 5.018 بين المجموعات
 الجانب العقلي 0.405 218.391539 داخل المجموعات

  223.409541 المجموع

6.192 
 

0.002**
 

 1.602 2 3.204 بين المجموعات

مجموعاتداخل ال  ألبعاداجميع  0.282 152.108539 

  155.313541 المجموع

5.677 0.004**

 
 

  )              0.01( دال عند مستوي ** 

وجود فروق دالة في متوسطات درجات قلق االمتحان لـدي طلبـة             )) 36 ((ويتضح من الجدول التالي     

كـون هـذه الفـروق،       نحدد لصالح من ت    ي ولك حجم العائلة،  عزة تعزي لمتغير     اتبمحافظ الثانوية العامة 

 . ))37((استخدم الباحث اختبار شيفيه للمقارنات البعدية والتي يوضح نتائجها الجدول 
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  "37" جـدول 

 اختبار شفيه للمقارنات المتعددة حسب حجم العائلة

  أفراد فأكثر9  أفراد8-5 أفراد4 من أقل الفروق المجال

 *0.2630 0.0847  أفراد4 من أقل
 الجانب النفسي 0.1783  0.0847-  أفراد5-8

  0.1783- *0.2630-  أفراد فأكثر9
 0.1786 0.0798-  أفراد4 من أقل

 الجانب االجتماعي 0.2584*  0.0798  أفراد5-8

  0.2584*- 0.1786-  أفراد فأكثر9
 0.0970 0.1667-  أفراد4 من أقل

 الجانب الجسمي *0.2637  0.1667  أفراد5-8

  0.2637*- 0.0970-  فأكثر أفراد9
 0.3016* 0.0316  أفراد4 من أقل

 الجانب العقلي 0.2700  0.0316-  أفراد5-8

  0.2700- 0.3016*-  أفراد فأكثر9
 0.2128 0.0163-  أفراد4 من أقل

 *-0.2291  0.0163  أفراد5-8
الدرجة الكلية 

 جميع المجاالتل
  0.2291* 0.2128-  أفراد فأكثر9

 

وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة الثانوية العامة تبعاً لمتغير حجم العائلة،             )) 37(( ويتضح من الجدول    

 :بحيث كانت الفروق دالة بين ما يلي

 في الدرجة الكلية).  أفراد فأكثر9(لصالح  )  أفراد فأكثر9(و )  أفراد 8 -5( 

فالطالب الثانوي الذي يكون عدد أفراد عائلته أكثر يكون         كبر حجم العائلة،    ويعزو الباحث هذه النتيجة إلي      

توزيع الحاجيات واإلمكانيات مقسم علي عدد أفراد األسرة، كذلك االهتمام والمتابعة من قبل األهـل يقـل                 

 .خصوصاً اذا كان هناك أكثر من طالب ثانوي يدرس نفس المرحلة
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د الجو المناسب والمثالي للدراسة، فالطالب      كما يري الباحث أن ضيق مساحة المسكن تؤدي إلي عدم وجو          

 التركيز أو االنتباه إلي دراسته،  كطالب يعيش في أسـرة            عالذي يدرس في بيئة مليئة باألفراد، ال يستطي       

 .صغيرة يتمتع فيها باالمتيازات واألجواء المناسبة والمشجعة علي الدراسة
 

فات التي تنشأ في البيت نتيجة تكدس األطفال في         كما يرجع السبب في تلك النتيجة إلي الصراعات والخال        

البيت، وخروج الوالدين إلي العمل يؤدي إلي نقص المتابعة واالهتمام، كمـا يظهـر أيضـاً أن البيـوت                   

 المنبهات التي من شانها إخراج الطالب الثانوي من حالـة     ن كثير م  االمكدسة والمليئة باألفراد، يصدر عنه    

 ال يستطيع المواصلة، ومن هنا ينشأ القلق وتزيد حدته كلما اقتربت فترة             ي، وبالتال التركيز واالنتباه الشديد  

 .االمتحان
 

كذلك يري الباحث أن المستوي الثقافي المنخفض نسبياً لدي فئة من أبناء الشعب الفلسطيني، مما يؤدي إلي                 

ضف إلي ذلك العـام الـديني       عدم االقتناع بعملية تحديد النسل أو حتي تنظيمه في ضوء العوام السابقة، أ            

 . الذي يشجع الكثيرين علي زيادة النسل، دون النظر إلي طريقة التربية والتنشأة فيما بعد
 

وعند الموازنة بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية فيما يخص الفرضية الثامنة ونتائج الدراسات               

 والتي أكدت علي وجود فروق دالة إحصـائياً فـي            )2001سعادة،  ( السابقة، نجد انه اتفقت مع دراسة       

مستوي قلق االمتحان يعزي إلي حجم العائلـة الكبيـر، كـذلك اتفقـت النتيجـة الحاليـة مـع دراسـة                               

 )Mc Callin, 1988  (والتي أشارت إلي مستويات الضغوط النفسية تكون أعلي كلما زاد حجم العائلة. 
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 : وتفسيرها ومناقشتهاية الثامنةضعرض نتائج الفر: تاسعاً
 

فـي  )  0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           ": ما يلي  ي عل الثامنة ية الفرض تنص

  ."مستوي قلق االمتحان بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية
 

القياس القبلي   بينفروق  لحساب ال ) رتبطةللعينات الم  (ويلكوكسون الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار     

والذي يبين أن مستوى الداللة     ) )38((والقياس البعدي للمجموعة التجريبية والبيانات مبينة في جدول رقم          

 )0.05( من   أقلالجانب النفسي واالجتماعي و الجسمي و العقلي         مقياس قلق االمتحان ك    لكل بعد من أبعاد   

توجد فـروق ذات داللـة       : "والتي تنص علي   ة،وقبول الفرضية البديلة  الصفري الفرضية   يعني رفض مما  

في مستوي قلق االمتحان بين القياس القبلـي والقيـاس البعـدي            )  0.05=∝(إحصائية عند مستوى    

في مستوي   ) 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة         بمعنى    ."للمجموعة التجريبية 

 .ياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية لصالح القياس القبليقلق االمتحان بين الق

  "38" جـدول رقم 

للفروق في بين متوسط القياس القبلي والقياس البعدي ) للعينات المرتبطة(ون كوكساختبار ويل

 للمجموعة التجريبية

 البعد
المجموعة 

 التجريبية
 العدد

متوسط 

 الرتب
 مستوى الداللة zقيمة 

 نب النفسيالجا 8.0 15 القياس القبلي
 0 15 القياس البعدي

-3.40777 0.001** 

 الجانب االجتماعي 8.0 15 القياس القبلي
 0 15 القياس البعدي

-3.41259 0.001** 

 الجانب الجسمي 8.0 15 القياس القبلي
 0 15 القياس البعدي

-3.4119 0.001** 

 الجانب العقلي 8.0 15 القياس القبلي
 0 15 القياس البعدي

-3.41397 0.001** 

 الدرجة الكلية 8.0 15 القياس القبلي

 0 15 القياس البعدي لجميع األبعاد
-3.40846 0.001** 

  )0.01( دالة عند ** 
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، ولصالح القياس القبلـي       ) 0.01( ويتضح من خالل الجدول السابق أن جميع الفروق دالة عند مستوي            

فض مستوي قلق االمتحان في مجموع درجات قلق االمتحان ، وفي جميـع مجـاالت وأبعـاد                 ،حيث انخ 

المقياس ، وفي جميع فروعه األربعة ، الجانب النفسي ، والجانب االجتمـاعي ، والجانـب الجسـمي ،                   

 .والجانب المعرفي العقلي 
 

 متوسـطات درجـات     نان، بي  مستوي قلق االمتح   يوخالصة هذه النتيجة أنه توجد فروق دالة إحصائياً، ف        

 تنفيذ  د تنفيذ البرنامج اإلرشادي المقترح، ومتوسطات درجات نفس المجموعة، بع         لالمجموعة التجريبية، قب  

 .البرنامج اإلرشادي، وذلك لصالح القياس القبلي
  

وتعني هذه النتيجة حدوث انخفاض في قلق االمتحان في مجموعه، وفي األبعاد األربعة، كما تؤكـد هـذه                  

النتيجة فعالية البرنامج اإلرشادي المطبق لخفض قلق االمتحان، وانه يؤدي إلـي ترشـيد وخفـض قلـق      

 .االمتحان من خالل دراسة جميع الجوانب في حياة الطالب الثانوي
 

 أهم يتضمن الحالية الدراسة في المستخدم المقترح اإلرشادي البرنامج أن ضوء في النتيجة هذه تفسير ويمكن

 توكيد التدريجي، الحساسية خفض العضلي، االسترخاء ( للقلق حالة في الفعالة والعالجية اإلرشادية األساليب

 يسـتطيع  والتي الكبيرة، النفسية الراحة الطالب إكساب علي الفعال األثر له كان االسترخاء فأسلوب ،) الذات

 الحساسـية  خفـض  ألسلوب كان كما والتوتر، القلق حدة عليه اشتدت كلما لنفسه يوجدها أن الثانوي الطالب

 مـروراً  البداية من القلق مواقف استعراض تم حيث الطالب، عند القلق حدة خفض في الكبير األثر التدريجي

 الطالـب  بدأ حيث الطالب، عليه تعود التي االسترخاء حالة مع بالتوازي ذلك وكان المقلقة، المواقف بأصعب

 .اقتربت قد االمتحانات أن يعلم انه وخصوصاً عنده القلق حدة خفض في

 إخراج علي اعتمد حيث برنامجه، في الترفيهية األساليب الباحث استخدام إلي النتيجة هذه الباحث يغزو وكما

 الطـالب  يسـاعد  لكي والراحة الهدوء من بجو وإبداله والمقلق، الضاغط المدرسي الجو من الثانوي الطالب

 .االمتحانات لخوض استعداداً ومهامه أوراقه ترتيب علي

 كـذلك   ،) اإلطفـاء  التعزيز، ( السلوك تعديل فنيات استخدام علي اعتماده كذلك النتيجة هذه الباحث ويرجع

 االسـتعداد  مهـارة  المراجعـة،  مهارة ( االمتحانات مع التعامل مهارات إعطاء اإلرشادي البرنامج تضمن

 البرنـامج  تضـمن  كـذلك  االمتحان، قلق خفض إلي تهدف والتي ) االمتحان علي اإلجابة مهارة لالمتحان،
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 إدخـال  ذلـك  إلي فأض االمتحان، قلق تخفيف في السيكودراما توظيف وتم الوقت، إدارة أساليب اإلرشادي

 .االمتحان فترة ل خال للطالب النفسي واألمن الطمأنينة علي يبعث قوية ومساندة دعم كعامل الديني اإلرشاد
 

 تـم  الذي التعاقد أن ايضاً يعتقد وكما اإلرشادي، البرنامج سير مع متوافقة النتيجة ههذ أن الباحث يري وهكذا

 يفسـر  به، الطالب والتزام اإلرشادي، البرنامج تنفيذ بداية عند التجريبية المجموعة أعضاء وبين الباحث بين

 .لديهم االمتحان قلق وخفض ترشيد حدوث أيضاً
 

 التي الدراسات جميع مع اتفقت الحالية النتيجة أن نجد االخري، الدراسات نتائج مع النتيجة هذه مقارنة وعند

 علـي  أكدت والتي ) 1999 زهران، ( دارسة الدراسات هذه ومن  القلق، لخفض إرشادياً برنامجاً استخدمت

ـ  المجموعـة  درجات متوسطات بين االمتحان، قلق في إحصائياً دالة فروق هناك أن  تنفيـذ  قبـل  ةالتجريبي

 كمـا  ،) البعدي القياس ( اإلرشادي البرنامج تنفيذ بعد المجموعة نفس ومتوسطات ،) القبلي القياس( نامجالبر

 فروق دالة إحصائياً لصالح المجموعة      دوالتي أشارت إلي وجو    )1997،  فرح( دراسة مع النتيجة هذه اتفقت

 ةلمعالجة، وكما اتفقت النتيجة الحالي    أثناء فترة المعالجة تعزي لتعرض أفرادها ل      ) العالج النفسي ( التجريبية

والتي طبق عليها برنامج إرشاد جمعي لخفض قلق االمتحان ودلـت            ) 1997صالح،  (للدراسة مع دراسة    

 .علي وجود فروق دالة بين متوسطي درجات أفراد المجموعات التجريبية لصالح اإلرشاد الجمعي المباشر
 

 

 :يرها ومناقشتها وتفسالتاسعة يةعرض نتائج الفرض: عاشراً

في )  0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           ": علي ما يلي   ةية التاسع الفرضنص  ت

  ."الضابطةمستوي قلق االمتحان بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة 
 

 بين القياس القبلي    لحساب الفروق ) للعينات المرتبطة  (ويلكوكسونالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       

والـذي يبـين أن مسـتوى        )) 39(( والقياس البعدي للمجموعة الضابطة والبيانات مبينة في جدول رقم          

مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مسـتوى    ) 0.05(الداللة لجميع األبعاد مجتمعة أقل من       

وعة الضابطة مما يعني رفـض الفرضـية        قلق االمتحان في كل من القياس القبلي والقياس البعدي للمجم         

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى           :" الصفرية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص علي      

في مستوي قلق االمتحان بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة ولصالح             ) 0.05=∝(

 .القياس البعدي 
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 هي على الترتيب    يي الداللة ألبعاد الجانب النفسي والجسمي والعقل       السابق أن مستو   لكما يتبين من الجدو   

مما يعني عـدم وجـود فـروق ذات داللـة           ) 0.05(وهي أكبر من     ) 0.278(،   )0.114( ، )0.096( 

إحصائية في مستوى القلق في كل من القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة في تلك المجاالت                

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى            :"ضية الصفرية والتي تنص علي     قبول الفر  وبالتالي

الضابطة لصـالح   في مستوي قلق االمتحان بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة           )  0.05=∝(

كما يتبين أن مستوى الداللة للبعد االجتمـاعي        . القياس البعدي في المجاالت النفسية والجسمية والعقلية      

 مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق في             )0.05 (قل من أ وهو    )0.001(وي  يسا

 كل من القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدي

  "39" جـدول 

قياس للفروق في مستوى القلق بين متوسط القياس القبلي وال) للعينات المرتبطة(سونوكاختبار ويلك

 البعدي للمجموعة الضابطة

 البعد
المجموعة 

 الضابطة
مستوى الداللة zقيمة  متوسط الرتب العدد

 الجانب النفسي 6.50 16 القياس القبلي
 7.90 16 القياس البعدي

-1.665220.096# 

 الجانب االجتماعي 1.50 16 القياس القبلي
 9.50 16 القياس البعدي

-3.363880.001** 

 جانب الجسميال 6.25 16 القياس القبلي
 9.85 16 القياس البعدي

-1.578970.114#  

 الجانب العقلي 6.00 16 القياس القبلي
 7.63 16 القياس البعدي

-1.085220.278#  

 الدرجة الكلية 3.88 16 القياس القبلي

  10.04 16 القياس البعدي  لجميع األبعاد
-2.71516 0.007** 

 

 غير دالة إحصائياً#  )                      0.01( دال عند مستوي  )           ** 0.05 ( يدال عند مستو* 
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 ثالثة في االمتحان قلق درجات مجموع متوسطات بين إحصائياً دالة فروق توجد ال أنه النتيجة هذه وخالصة

 فـي  ) العقلـي  الجانب ( و ) النفسي الجانب(و ) الجسمي الجانب (وهي االمتحان قلق مقياس أبعاد من أبعاد

 .الضابطة ةالمجموع في البعدي والقياس القبلي القياس
 

 تؤكد كما األبعاد، هذه يف االمتحان قلق مستوي في دال تغيير حدوث عدم تعني النتيجة هذه أن الباحث ويري 

ـ  االمتحـان  قلق في مجتمعة واألبعاد االجتماعي البعد في االمتحان قلق ازدياد النتيجة هذه  المجموعـة  يف

 .اإلرشادي البرنامج تأخذ لم والتي ةالضابط
 

 

 فيفسـره  مجتمعـة،  واألبعاد )االجتماعي( االجتماعي البعد في القلق مستوي في ةبالزياد تغير حدوث عن أما

 علي ائيةاالنطو و والعزلة واالرتباك بالخوف الشعور لديه يزداد الضابطة المجموعة في الطالب بأن الباحث

 وبالتـالي  الحالي، العام نصف امتحانات موعد من االقتراب ومع محددة، زمنية فترة مرور بعد وذلك النفس،

 .واجتماعية وجسمية نفسية أعراض شكل علي جلياً وتظهر االمتحان قلق ة حد يزداد
 

 النفسـية  الجوانـب  فـي  االمتحان قلق في دال تغير حدوث عدم علي تنص والتي النتيجة هذه الباحث ويفسر

 المجموعـة  هذه أفراد أخذ لعدم وذلك متوقع، أمر ) عليه هو ما علي (مرتفعاً بقاءه يبمعن والجسمية، والعقلية

 شـأنها  من والتي االمتحان، مهارات ببجان اإلرشادية، األساليب يتضمن والتي اإلرشادي جللبرنام الضابطة

  .المرتفع االمتحان قلق خفض
 

 المجموعة في زيادته أو ) عليه هو ما علي ( مرتفع ناالمتحا قلق بقاء تؤكد التي النتائج مع جةالنتي هذه وتتفق

 التجريبـي  المنهج اتبعوا الذين الباحثين معظم إليها توصل والتي اإلرشادي، البرنامج تأخذ لم التي الضابطة

 .عالجي أو إرشادي تدخل دون انتظار ةمجموع الضابطة المجموعة من جعل الذي
 

 : وتفسيرها ومناقشتهاالعاشرة يةعرض نتائج الفرض: الحادي عشر

)  0.05=∝(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           ": علي ما يلي   الحادي عشر  يةنص الفرض ت

في مستوي قلق االمتحان بين القياس البعدي للمجموعـة الضـابطة والقيـاس البعـدي للمجموعـة                 

  ".ةالتجريبي
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القياس البعدي للمجموعة الضابطة    لحساب الفروق في      )U ( وتني-لفرضية تم استخدام مان   الختبار هذه ا  

والذي يبـين أن مسـتوى       )) 40((  مبينة في جدول رقم      ت والبيانا ،والقياس البعدي للمجموعة التجريبية   

العقلي و أقـل    الداللة لجميع األبعاد مجتمعة و لكل بعد من أبعاد الجانب النفسي واالجتماعي و الجسمي و                

 توجد فـروق    :"مما يعني رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة والتي تنص علي          ) 0.05(من  

في مستوي قلق االمتحان بين القياس البعدي للمجموعـة         )  0.05=∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى      

بمعنى وجود فـروق ذات       لصالح المجموعة الضابطة،  " ةالضابطة والقياس البعدي للمجموعة التجريبي    

في مستوي قلق االمتحان بين القيـاس البعـدي للمجموعـة            ) 0.05( داللة إحصائية عند مستوي الداللة      

 .الضابطة والقياس البعدي للمجموعة التجريبية

  "40"جـدول 

للفروق في مستوى القلق بين متوسط القياس البعدي للمجموعة ) للعينات المستقلة(ويتني -اختبار مان

 الضابطة والقياس البعدي للمجموعة التجريبية

 العدد القياس البعدي البعد
متوسط 

 الرتب
 zقيمة

مستوى 

 الداللة

 الجانب النفسي 23.5 16 المجموعة الضابطة
 8 15 المجموعة التجريبية

-4.747 0.000** 

 الجانب االجتماعي 23.5 16 المجموعة الضابطة
 8 15 جريبيةالمجموعة الت

-4.764 0.000**

 الجانب الجسمي 23.5 16 المجموعة الضابطة
 8 15 المجموعة التجريبية

-4.752 0.000**

 الجانب العقلي 23.5 16 المجموعة الضابطة
 8 15 المجموعة التجريبية

-4.765 0.000**

 الدرجة الكلية 23.5 16 المجموعة الضابطة

 8 15 جموعة التجريبيةالم  لجميع األبعاد
-4.745  0.000**

  )  0.01( دال عند مستوي ** 
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، ولصـالح المجموعـة    ) 0.00(  السابق أن جميع الفروق دالة بدرجة مرتفعة    الجدول ويتضح من خالل  

التجريبية  ،حيث انخفض قلق االمتحان بدرجة واضحة في المجموعة التجريبية ، وفي جميـع درجـات                 

 . الفرعيةه مقاييسمقياس قلق االمتحان ، وفي جميع
 

 متوسـطات درجـات     نوخالصة النتيجة أنه توجد فروق دالة إحصائياً في مستوي قلق االمتحـان، بـي             

 تنفيـذ البرنـامج اإلرشـادي، ومتوسـطات درجـات المجموعـة الضـابطة                       دالمجموعة التجريبية، بع  

 .، لصالح المجموعة التجريبية)التي لم تأخذ البرنامج اإلرشادي ( 
 

تعني هذه النتيجة أن المجموعة التجريبية استفادت من تنفيذ البرنامج اإلرشادي المقتـرح فـي ترشـيد                 و

 .وخفض قلق االختبار، وذلك بالمقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم يطبق عليها البرنامج اإلرشادي

 يتضمن أساليب إرشادية     لخفض قلق االختبار، والذي    حوتؤكد هذه النتيجة فعالية البرنامج اإلرشادي المقتر      

 . إلي إكساب الطالب مهارات االمتحان، وهكذا تحقق الفرض كامالًةناجحة في تخفيف القلق، باإلضاف

 بدأ يحدث تخفيف للقلـق      يويمكن تفسير هذه النتيجة بأن المجموعة اإلرشادية طبق عليها البرنامج، وبالتال          

موعة الضابطة علي ما هو عليه مـن ارتفـاع فـي             ضل حال أفراد المج    اعند أفراد هذه المجموعة، بينم    

 .مستوي قلق االمتحان لديهم
 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي تؤكد فعالية البرنامج اإلرشادي المقترح، والذي يتضمن               

مهارات أخذ االمتحان، وأنه يؤدي إلي ترشيد وخفض قلق االمتحان، والتي توصل إليها جـيمس بـروان                 

 )Browne ,1991  ( هذه الدراسة الحالية مع نتيجة دراسـة   نتيجة، كما اتفقت  )  ، 1999زهـران ( 

والتي أشارت إلي وجود فروق جوهرية بين المجموعتين في القياس البعدي ، وهذا دليـل علـي فعاليـة                   

 . السلوكية والنفسيةتالبرامج اإلرشادية في تخفيف االضطرابا
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 توصيات الدراسة
 

 خالل العرض السابق لنتائج الدراسة سواء الجزء النظري أو الجزء العملي، فقد توصل الباحث إلي من

 : عدة توصيات أهمها
 

تفعيل دور المرشد النفسي في مجال العمل علي إرشاد الطلبة الذين يعانون من مستوي قلق مرتفع من                  .1

 في الظروف الصـعبة     االمختلفة، والسيم  غيرهم من طلبة المدارس في الصفوف        وطلبة الثانوية العامة، أ   

 .التي يمر بها الشعب الفلسطيني
 

 النفسـي   وضرورة عمل برامج توجيهية وإرشادية في المدارس الثانوية لتوعية الطلبة بكيفية توفير الج             .2

المناسب والهدوء، حتى يستطيع الطالب الثانوي العمل علي خفض مستوي القلق ورفع التحصيل الدراسي،              

 :ز هذه البرامج علي األتي تركنوأ

 .غرس الثقة بالنفس نحو المواد الدراسية، وأن التفوق فيها عن طريق الجد واالجتهاد 

 .أن يكون مستوي طموح الطالب الثانوي متناسباً مع قدراته وإمكانياته 

 بوضع النقاط المهمـة     ك طريقة التلخيص، وذل   لالتعرف علي قواعد ومهارات االستذكار الصحيحة، مث       

 . االختبارتي المنهج الدراسي فتسهل عملية المراجعة وقف

 .استخدام التمرينات الرياضية للتخلص من التوتر قبل االختبارات بوقت كاف 

 جميع دواعي القلـق     راالسترخاء العميق عن طريق شد العضالت ثم إرخائها مع التنفس العميق، وتذك            

 . تحل استجابة االسترخاء مكان استجابة القلقا، وبهذوالتفكير تدريجياً من األقل قلقاً إلي األشد قلقاً
 

قيام المعلمين بتوعية الطلبة نحو كيفية المذاكرة الجيدة والتي من شأنها أن تخفف من مسـتوي قلـق                   .3

 .االمتحان لديهم، والسيما في الظروف الصعبة
 

 ممديري المدارس، تؤهله  قيام وزارة التربية والتعليم بإعطاء دورات للمعلمين والمرشدين النفسيين، و          .4

 . للغايةةللتعامل مع الطلبة خالل األزمات الدراسية والنفسية الصعب

 إرهـاقهم بالمطالـب ذات      متوعية األهالي إلي كيفية التعامل مع أبنائهم طلبة الثانوية العامة، وعـد            .5

 .دراتهالمستويات العالية من الطموح قد ال يستطيع الطالب الوصول إليها في ضوء امكاناته وق
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مطالبة وزارة التربية والتعليم و واألسرة بضرورة تهيئة الجو المناسب والظروف المريحة أثناء تقديم               .6

 . من شأنها أن تخفف من درجة قلق االمتحان لديهميالطلبة المتحان الثانوية العامة، والت
 

واإلرشاد النفسي  ضرورة االستعانة بالمتخصصين في كل من المناهج، وطرق التدريس، وعلم النفس             .7

 طلبة الثانوية العامة في الشهور الستة األخيرة مـن          يفي الجامعات من أجل إلقاء المحاضرات العامة عل       

 تقديمهم المتحان الوزاري الشامل، حيث يوضحون لهم أساليب الدراسـة الفاعلـة             لعامهم الدراسي، وقب  

النفسية، مما يخفف من حدة مستوي القلق        ومخاوفهم   المعرفية،خالل األزمات، ويردون علي استفساراتهم      

 .لديهم
 

ضرورة عمل برامج توجيهية إرشادية لتوعية أولياء أمور الطالب في كيفية تـوفير الجـو النفسـي                  .8

المناسب والهدوء وتشجيع أبنائهم، وذلك بفهم شخصياتهم وطموحاتهم، وإتاحة الفرصة أمـامهم التخـاذ              

 .القرارات السليمة المتعلقة بمستقبلهم
 

 قيام المسئولين عن التربية والتعليم بإعادة النظر في المناهج والمقررات الدراسية الحالية، من حيث               .9

أهدافها ومحتواها، واألساليب المتبعة في تدريسها، ومدي مناسبتها لتطوير نمو تفكير الطالب، وميـولهم              

فة خاصة أسـلوب االمتحانـات      وحاجاتهم ومشكالتهم، وكذلك األساليب المتبعة في عملية تقويمهم، وبص        

الحالية كعامل مسبب لقلق الكثيرين منهم، مما قد يكون لها آثار سلبية علي مستويات أدائهـم ودافعيـتهم                  

 .لإلنجاز
 

ضرورة قيام المدرسة باستغالل كافة إمكانياتها لتوفير مناخ نفسي لطالبها من حيث تنظيم عالقات               .10

ب في محاولة لتشجيعهم علي رفع مستوي إنجـازهم وتحصـيلهم           تتسم باأللفة بين إدارة المدرسة والطال     

 .الدراسي

إال بذكر اهللا تطمـئن  " زيادة أوقات التعبد وقراءة القرآن الكريم ومداومة ذكر اهللا تعالي، قال تعالي       .11

  ).28 ةسورة الرعد، أي". ( القلوب 

 

 



 233

 مقترحات الدراسة

دراسات نفسية في المجتمع الفلسطيني، حيث أن يري الباحث أن موضوع الدراسة ما زال في حاجة إلي 

، وعليه يقترح الباحث إجراء المزيد من الموضوع يعد من الدراسات البكر في مجتمعنا الفلسطيني

 :الدراسات النفسية في هذا المجال، ويقترح ما يلي

 .ليةالقيام بإعادة إجراء الدراسة علي طلبة المرحلة اإلعدادية في مدارس وكالة الغوث الدو .1
 

القيام بدراسات مقارنة بين قلق االختبار والتحصيل الدراسي لدي طالب وطالبات المرحلة الثانوية  .2

 . الجامعاتتوطلبة وطالبا
 

القيام بأبحاث ودراسات عن قلق االختبار وعالقته بالدافعية نحو اإلنجاز لدي طلبة المرحلة الثانوية  .3

 .واإلعدادية
 

ات المختلفة حول قلق االمتحان وعالقته ببعض المتغيرات، ومن بين القيام بإجراء سلسة من الدراس .4

 : هذه الدراسات ما يلي

   دراسة عالقة سمات الشخصية بقلق االمتحان •

  دراسة أثر المستوي االقتصادي االجتماعي علي قلق االمتحان •

 . دراسة أثر المستوي التعليمي والمهني للوالدين علي قلق االمتحان •

 .االتجاهات الوالدية بقلق االمتحان دراسة عالقة  •

 . دراسة أثر النجاح والفشل علي قلق االمتحان •

 . دراسة الفروق بين الجنسين في قلق االمتحان •

 . دراسة الفروق بين التخصصات المختلفة في قلق االمتحان •

 . دراسة عالقة مفهوم الذات بقلق االمتحان •

 . دراسة مستوي الطموح بقلق االمتحان •

 .لفروق بين المستويات الدراسية في قلق االمتحان دراسة ا •
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ربية، جامعة عين شـمس،     ، كلية الت  )غير منشورة    ( رسالة ماجستير ،  "الباقين لإلعادة في الثانوية العامة      

 .القاهرة

، الطبعة األولـي، دار المـريخ،       أساسيات في اإلرشاد التربوي    ): 1985( صالح، محمود عبد اهللا      .76

 .الرياض، السعودية
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قلق االمتحان وعالقته بدافع اإلنجاز لدي عينات من طالب الثانويـة            ): 1995(الصفطي، مصطفي    .77

مجلة دراسـات   ،  )دراسة عبر ثقافية  ( ألمارات العربية المتحدة    العامة في جمهورية مصر العربية ودولة ا      

 .17 – 9 العدد األول ص ص – القاهرة – نفسية

 .، الطبعة األولي، مكتبة الفالح، الكويتاإلرشاد النفسي ): 2003(الضامن، منذر عبد الحميد  .78

لطبعـة األولـي،    ، ا  )الطفولة والمراهقة ( علم نفس النمو     ): 2005 (دالضامن، منذر عبد الحمي    .79

 .مكتبة الفالح، الكويت

دراسة العالقة بين القلق عند األبناء وكل من االتجاهات الوالديـة            ): 1991( الطحان، محمد خالد     .80

 - اإلمارات العربيـة المتحـدة     – مجلة كلية التربية  ،  "بالتنشئة والمستوي االجتماعي واالقتصادي لألسرة    

 .304 -291 العدد السادس ص ص -السنة السادسة 

، الطبعة الثالثة، دار القلـم للنشـر، دبـي،          مبادئ الصحة النفسية   ): 1992( الطحان، محمد خالد     .81

 .اإلمارات العربية المتحدة

قلق االمتحان والذكاء والمسـتوي الدراسـي وعالقتهمـا بالتحصـيل            ): " 1992( سعيد  الطواب،   .82

– الكويـت    –، جامعة الكويت    م االجتماعية مجلة العلو الدراسي األكاديمي لطالب الجامعة من الجنسين،       

  . 89 – 80العدد الثالث ص ص 

، الطبعة األخيرة، المعرفة الجامعيـة،      مبادئ الصحة النفسية   ): 1994(الطيب، محمد عبد الظاهر      .83

 .القاهرة، مصر

 الطبعة الثانية، المعرفة الجامعيـة، القـاهرة،        ،مشكالت األبناء  ): 1996(الطيب، محمد عبد الظاهر    .84

 .مصر

 مجلة دراسات تربوية  ،   " قوة األسرة وقلق االختبار لدي األبناء       " ):1993( عبد الحميد، مغاوري     .85

 .104 – 97 العدد الثالث والخمسين ص ص – المجلد الثامن – القاهرة –

 . الطبعة األولي، عالم المعرفة، الكويت،قلق الموت): 1987(عبد الخالق، أحمد محمد  .86

 الطبعة الثانية، دار المعرفة الجامعية،      ،الدراسة التطورية للقلق  ): 2000( مد  عبد الخالق، أحمد مح    .87

 .القاهرة، مصر
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 الطبعة  ،)القياس  – العالج   -المفهوم( قلق االمتحانات    ): 1989( عبد الرحيم، بخيت عبد الرحيم       .88

 .األولي، دار النهضة المصرية، القاهرة

، الطبعة الثانيـة، دار المعرفـة الجامعيـة،         رضيعلم النفس الم   ): 1996(عبد اهللا، مجدي أحمد      .89

 .القاهرة، مصر

، الطبعة األخيرة، دار قباء للنشـر،       علم النفس اإلكلينيكي   ): 1998( عبد المعطي، حسن مصطفي      .90

 .القاهرة، مصر

 الطبعـة   ،االضطرابات النفسية في الطفولـة والمراهقـة      ): 2001( عبد المعطي، حسن مصطفي    .91

 . مصرالثانية، دار القاهرة،

، الطبعة األولـي،    التوجيه واإلرشاد النفسي واالجتماعي والتربوي     ): 1996(عبد المنعم، عبد اهللا      .92

 .غزة، فلسطين

، الطبعة األولي، الدار العلمية الدوليـة،       تعديل السلوك اإلنساني   ):2001(عبد الهادي، جودت عزت    .93

 .عمان، األردن

، )مرحلة تكوين الجنين وحتى المراهقـة     ( الته  مداوالت النمو ومشك   ): 2005( عبد الهادي، نبيل   .94

 .الطبعة األولي، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، األردن

، الطبعة األولـي، دار الفكـر، عمـان،         مدخل إلي الصحة النفسية    ): 2001( عبداهللا، محمد قاسم     .95

 .األردن

 الكندي للنشر، اربد    ر، الطبعة األولي، دا   الشخصية والصحة النفسية  ): 1999(العبيدي، ناظم هاشم     .96

 .األردن

أنماط القلق وعالقته بالتخصص والجنس والبيئـة لـدي طـالب            ): 1993( عثمان، السيد فاروق     .97

 .38 - 26 العدد الخامس والعشرون ص ص - القاهرة– مجلة علم النفسالجامعة أثناء أزمة الخليج، 

لطبعة األولي، دار الفكر العربي،     ، ا القلق وإدارة الضغوط النفسية    ): 2001( عثمان، السيد فاروق   .98

 .القاهرة
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العالقة بين قلق االختبار والتحصيل الدراسي لـدي طالبـات كليـة             ): 1999(العجمي، مها محمد     .99

 -، مكتـب التربيـة العربـي        مجلة رسالة الخليج العربـي    ،  )األقسام األدبية   ( التربية للبنات باإلحساء    

 .195 - 183 العدد الثالث والثالثون ص ص –السعودية 

 الطبعة األولي، مكتبة دار الثقافـة،       ،سيكولوجية الطفولة والمراهقة  ): 1999(العزة، سعيد حسني     .100

 .عمان، األردن

، مكتبـة دار الثقافـة، عمـان،         أساليبه وفنياته  –اإلرشاد النفسي    ): 2001( العزة، سعيد حسني     .101

 .األردن

 األولي ، دار الثقافـة ، عمـان ،          ةلطبع، ا تمريض الصحة النفسية   ): 2004( العزة، سعيد حسني     .102

 .األردن

، الطبعة األولـي، دار الثقافـة،       دليل المرشد التربوي في المدرسة     ): 2006( العزة، سعيد حسني   .103

 .عمان، األردن

) GC.31(، تعيين دراسـي     نماذج من االختبارات والمقاييس    ): 1994( عصفور، وصفي عصفور   .104

 .اليونسكو/ نروا  معهد التربية ، االو- األردن–عمان 

،  تطبيقاته العملية  - أساليبه الفنية  -المدرسي مفاهيمه النظرية   التوجيه    ):2004(عطيوي، جودت    .105

 .الطبعة األولي، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان، األردن

 .، الطبعة الخامسة، دار المعارف، القاهرةعلم النفس الفسيولوجي): 1980(عكاشة، أحمد  .106

 .، الطبعة األخيرة، مكتبة االنجلو، القاهرة، مصرالطب النفسي المعاصر ): 2003(عكاشة، أحمد  .107

، الطبعة الثانية، دار المعرفـة      المقابلة في اإلرشاد والعالج النفسي     ): 1987(عمر، ماهر محمود     .108

 .الجامعية، اإلسكندرية، مصر

دار الفكـر، عمـان،     ، الطبعة الرابعة،    الصحة النفسية للطفل  ): 1998(العناني، حنان عبد الحميد      .109

 .األردن

، الطبعـة األولـي، دار      سيكولوجية المراهق المسلم المعاصر    ): 1987( العيسوي، عبد الرحمن     .110

 .الوثائق، الكويت
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، الطبعة األخيرة، منشـاة المعـارف،       الجديد في الصحة النفسية    ): 2001(العيسوي، عبد الرحمن     .111

 .اإلسكندرية، مصر

مخاوف األطفال المرضية وعالقتـه بحالـة       ): 1989(يف مدحت العيسوي، عبد الرحمن وعبد اللط     .112

، المجلد السـادس ص     الجمعية المصرية للدراسات النفسية    القلق وسمته، الكتاب السنوي في علم النفس،      

 .139 -114ص 

 .ة الطبعة األولي، دار المعارف، القاهر،دراسات سيكولوجية ): 1981( الرحمندالعيسوي، عب .113

، أمراض العصر واألمراض النفسية والعقلية و السيكوسـوماتية       ): 1984(العيسوي، عبد الرحمن   .114

 .الطبعة الثانية، دار المعرفة الجامعية، القاهرة

القلق وعالقته ببعض المتغيرات لدي طلبة الثانوية العامة بمدارس          ): " 2000( غراب، هشام أحمد     .115

 . الجامعة اإلسالمية، غزة، كلية التربية،)غير منشورة  (رسالة ماجستير، "محافظات غزة 

أثر العالج النفسي في تخفيض قلق االختبار لـدي طلبـة جامعـة              ): "1997( فرح، عدنان محمد     .116

 السـنة  - العدد الحـادي عشـر    – قطر   - الدوحة –، جامعة قطر    مجلة مركز البحوث التربوية   ،  "اليرموك

 .69 - 54السادسة ص ص 

، الطبعـة األولـي، دار      الصحة النفسية للطفـل   ): 1999( شعبان، كاملة الفرخ و تيم، عبد الجابر         .117

 .صفاء للنشر، عمان، األردن

 .، ترجمة محمد نجاتي، الطبعة الرابعةالكف والعرض والقلق ): 1989( فرويد، سيجمنود  .118

 .، الطبعة األولي، دار مصر للطبعة، القاهرة، مصرالشذوذ النفسي ): 1957(فهمي، مصطفي  .119

، الطبعة الثانية، مكتبـة      النفسية دراسات في سيكولوجية التكيف     الصحة): 1997(فهمي، مصطفي    .120

 .الخانجي، القاهرة، مصر

، الطبعـة    عالج الـدين لـه     -تياراته-القلق اإلنساني مصادره   ): 1991(الفيومي، محمد إبراهيم     .121

 .الثالثة، مكتبة االنجلو، القاهرة، مصر

 . المريخ، الرياضرالطبعة الثانية، دا، علم النفس التربوي في اإلسالم ): 1991 (فالقاضي، يوس .122
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، الطبعة الثانية، دار المريخ للنشر،      اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي    ): 2002( القاضي، يوسف    .123

 .الرياض، السعودية

 .، دار الجيل للنشر، بيروت، لبنانالتوجيه واإلرشاد النفسي ): 1997( القذافي، رمضان  .124

 .، الطبعة األولي، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرةجية المراهقسيكولو ): 1980(قشقوش، إبراهيم  .125

قلق االختبـار وعالقته بالدافعية لإلنجاز وبعض المتغيرات       : "  )2000(الكريديس، ريم بنت سالم      .126

، )غيـر منشـورة    (رسالة ماجستير ،  لدى طالبات كلية التربية إلعداد معلمات المرحلة االبتدائية بالرياض        

 . الرياضكلية التربية،

، الطبعة األولي، مكتبة فهد     ممارسة برنامج مع حاالت القلق النفسي      ): 1997(الكعبي، موزة عبيد     .127

 .الوطنية، الرياض، السعودية

، الطبعة الثالثة، هجر للطباعة والنشـر والتوزيـع،         الصحة النفسية  ): 1990(كفافي، عالء الدين     .128

 .القاهرة

، الطبعة األولي، دار الفكر العربي،      والعالج النفسي األسري  اإلرشاد   ): 1999( كفافي، عالء الدين   .129

 .القاهرة، مصر

، الطبعة الرابعـة، الـدار العربيـة،        النفس انفعاالتها وأمراضها وعالجها    ): 1988( كمال، علي    .130

 .بغداد

عالقة بعض المتغيرات بالقلق العام لدي طالب وطالبات المرحلـة           ): " 1997( الليل، محمد جعفر     .131

 السـنة  – العدد الثاني واألربعون – مجلة علم الـنفس ، "طة والثانوية في المملكة العربية السعودية  المتوس

 .246 - 237الحادية عشر ص ص 

، الطبعة الثانية، الهيئة    تربية المراهق في المدرسة اإلسالمية     ): 1984( محفوظ، محمد جمال الدين    .132

 .المصرية للكتاب، القاهرة

، الطبعة األولي، مكتبـة دار الثقافـة، عمـان،          علم النفس اإلكلينيكي  : )2004(محمد، جاسم محمد     .133

 .األردن

، الطبعة األولي، مكتبة االنجلو المصـرية،       مدخل علم النفس التربوي    ): 1890( محمود، إبراهيم    .134

 .القاهرة
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ـ    ع األولي، مكتبة المجتم   ة، الطبع المراهقة): 2006(محمود، إقبال أحمد     .135  ن، عمـا  ر العربـي للنش

 .دناألر

، الطبعة األولي، دار األنـدلس للنشـر،        التوجيه واإلرشاد الطالبي  ):  1998(محمود، حمدي شاكر   .136

 .السعودية

، الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمـان،         تعليم الطفل بطئ التعلم   ): 1992(مختار، عزة    .137

 .األردن

 . االنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثالثة، مكتبةالصحة النفسية ): 1979( مخيمر، صالح  .138

عالقة سمة القلق في المراهقة والرشد بادراك الخبرات المؤلمـة           ): " 1981( مرسي كمال إبراهيم     .139

 .87 - 76 المجلد الثامن ص ص -، جامعة الرياضمجلة كلية اآلداب، "الطفولةفي 

 الطبعة الثانية، دار    ،اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي والمهني     ):1987( مرسي، سيد عبد الحميد    .140

 .، القاهرة، مصرالنموذجيةالتوفيق 

مجلـة  ، "عالقة القلق بالتحصيل الدراسي عند طلبـة الثانويـة    ): " 1982( مرسي، كمال إبراهيم    .141

 .27 - 16 المجلد الرابع ص ص –، جامعة الملك سعود دراسات كلية التربية

، الطبعـة األولـي،     في مرحلة المراهقة   القلق وعالقته بالشخصية  ): 1978(مرسي، كمال إبراهيم     .142

 .دار النهضة العربية، القاهرة، مصر

، الطبعة الثانيـة،    القلق وعالقته بالشخصية في مرحلة المراهقة      ): 1987(مرسي، كمال إبراهيم     .143

 .، القاهرةةدار النهضة العربي

، اتـه العمليـة    أسسه النظريـة وتطبيق    –اإلرشاد النفسي الديني    ):  2006( المزيني، أسامة عطية   .144

 .الطبعة األولي، مكتبة أفاق، غزة، فلسطين

أثر برنامج إرشادي نفسي جماعي في خفـض مسـتوى التـوتر             ): 2003( مصلح، عائشة محمد     .145

غيـر   (رسـالة ماجسـتير    لدى طالبات المرحلة األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدوليـة،            النفسي

 .ية، غزة، كلية التربية، الجامعة اإلسالم)منشورة

 األولي، دار الفكـر     ة، الطبع ةفي التربية المعاصر   ): 1977(  الغني   د وعبود، عب  ممطاوع، إبراهي  .146

 .العربي، القاهرة
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، الطبعـة األولـي،      اضطراباتها –الصحة النفسية مفهومها     ): 2005(المطيري، معصومة سهيل     .147

 مكتبة الفالح، الكويت

ـ    ،)ولة والمراهقـة    الطف(سيكولوجية النمو  ): 1983(معوض، خليل    .148  الفكـر   ر، دا ة الطبعـة الثاني

 .، القاهرة، مصريالجامع

 ، الطبعة الثانية ، مكتبة النهضة    الصحة النفسية والعمل المدرسي    ): 1974( مغاريوس ، صموئيل     .149

 .المصرية ، القاهرة

، الطبعة األولـي، دار المسـيرة، عمـان،         اإلرشاد والعالج النفسي   ): 2001(ملحم، سامي محمد     .150

 .األردن

 .، الطبعة الثانية، دار الكندي للنشر، عمان، األردنالصحة النفسية ): 2001( منسي، حسن  .151

فاعلية برنامج إرشادي مقترح لخفـض بعـض المخـاوف           ): " 2000( منصور، كامل الشربيني     .152

 جامعـة   ، كلية التربيـة،   )غير منشورة    (رسالة دكتوراة  الشائعة لدي األطفال المتخلفين عقلياً،       المرضية

 .الزقازيق

، الطبعـة األولـي، مؤسسـة       أساسيات الصحة النفسية والعالج النفسي    ):  2001(موسي، رشاد    .153

 .المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر

 الطبعـة   ،الصحة النفسية واألمراض النفسية والعقلية وقايـة وعالجـاً         ): 1997( مياسا، محمد    .154

 .الثانية، دار الجيل، بيروت، لبنان

 .، الطبعة األولي، دار الشروق، القاهرة، مصرالقرآن وعلم النفس ): 1989(ي، محمد نجات .155

فعالية برنامج مقترح في التوجيه المهني لتخفيف مستوى مشكالت         ): "2004(النجار، يحيى محمود     .156

ا ، برنامج الدراسات العلي   )غير منشورة  (رسالة دكتوراة ،  "االختيار المهين لطالب الصف العاشر األساسي     

 .المشترك بين جامعتي عين شمس بالقاهرة وجامعة األقصى بغزة

دراسة قلق االختبار وعالقته بالمهارات الدراسية والتحصيل الدراسـي         ): " 1986( الهابط، زكريا    .157

 - الجمعية النفسـية للدراسـات النفسـية      ، الكتاب السنوي في علم النفس،       "لدي طالب المرحلة الثانوية   

 .127 - 119 العدد الثالث عشر ص ص –خامس  المجلد ال–القاهرة 
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، الطبعة الثانية، المكتب الجامعي الحـديث،       التكيف والصحة النفسية   ): 1999(الهابط، محمد السيد   .158

 .اإلسكندرية، مصر

، الطبعة األولي، دار الكتاب الحـديث،  مناهج البحث في العلوم اإلنسانية ): 1995( الهادي، حافظ   .159

 عمان، األردن

مدي فاعلية العالج الديني في تخفيف القلق لدي الشباب الفلسطيني           ): " 2003(بد الفتاح   الهمص، ع  .160

 .        ، الجامعة اإلسالمية، غزة)غير منشورة  ( رسالة ماجستير، "بمحافظات غزة 

رسـالة الخلـيج    ،  ) "قلق االمتحان   ( مقياس االتجاه نحو االختبارات      ): " 1987( الهواري، ماهر    .161

 العدد الثاني والعشـرون ص ص       – السنة السابعة    –، الرياض   مكتب التربية العربي لدول الخليج    ،  العربي

213 - 224. 

العالقة بين دافعية اإلنجاز وقلق االمتحان وأثرها في التحصيل فـي مـادة              ): 2004(هواش، خالد    .162

ـ اللغة اإلنجليزية لدي طلبة المرحلة األساسية والثانوية في محافظـة المفـرق،              ة العلـوم التربويـة     مجل

 .102 - 18 العدد الثالث ص ص - المجلد السابع- البحرين-والنفسية

 .، الطبعة الثالثة، دار الشروق للنشر، عمان، األردنمقدمة في علم النفس):1998(الوقفي، راضي .163

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 249

 : المراجع األجنبية: ثانياً

 

164. Bender .Betz,(1981): The relationship of sex and sex Role to Troit 
and situation ally Specific Anxiety Types. Journal of Research in 
Personality vol (15), No (3). 
  

165. Browne, James P. (1991).Test anxiety and achievement testing: 
Cognitive interference of skills deficit. Dissertation Abstracts 
International, 52, 3(A), 84. 
 
166. Couch, et.al (1979). Self Statements .Test Anxiety   and Academic 
achievement. Aorrelational Analysis Paper Presented at the Annual 
Convention of the Association for Behavior Analysis V28, No76. 
 
167. Culler, R & Holahan, C (1980).Test anxiety and Academic 
performance. Journal of Educational Psychology, 72, 1, P16. 
 
168. Denny, J.P (1966). Effects of anxiety and intelligence on concept 
formation journal of Experimental Psychology, 72,596. 
 
169. Depreeuw, E( 1984 ).A profile of the test anxiety student. 
International Review of Applied Psychology, 33, p222. 
 
170. Heinrich, D.L (1979) The causal influence of anxiety on academic 
achievement for student of differing intellectual ability .Applied 
Psychological measurement,3 ,351. 
 
171. Hodge, (1996).Adolescent anxiety and distress and coping a study 
of senior school student and higher school certificate examination stress. 
Dissertation Abstracts international, 57,(A),114. 
 



 250

172. Hunsley, J. (1985). Test Anxiety, academic performance, and 
cognitive appraisals. Journal of Educational Psychology, 77, 678 – 682. 
 
173. Jacko, Huck (1974).The Effects Of Varying of response formation 
the statistical Characteristics of the alpert – Haber Achievement Anxiety 
Test, 5, V21, No93. 
 
174. Lawson, Donahd .L (1991).The effect of a supplemental video 
instruction program on achievement and perceived debilitating test 
anxiety of community. Dissertation Abstracts International, 53, (A), pp 
115. 
175. Otomo, Yuko (1998). The relation ship of computer anxiety, 
mathematics anxiety, trait anxiety, test anxiety, gender, and 
demographic characteristics among community college student. 
Dissertation Abstracts international, 55, 5, (A), 1957. 
 
176. Tobiac Sigmund (1972) .Latemcy Anxiety Office of Naval 
Research, Washington Personal Training Research Programs Office, 1, 
PP1-20. 
 
177. Tunks, Jeann L.( 1997 ). The effect of training in test item writing 
of test tarbrmance of junior high student. Dissertation Abstracts 
nternational, 54, 3, (A )  728. 
 
178. Zeidner, M. (2001). Sex, ethnic, and social differences in test 
anxiety among Israeli adolescents. Journal of Genetic Psychology, 
150(2) , 175 –185. 
 
 

 



 251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قـــــــــــــاملالح
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 252

  )1( ملحق رقم 

 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة
 

 المؤسسة التي يعمل بها اسم المحكمالرقم

 .الجامعة اإلسالمية .عاطف األغا. د .1
 .الجامعة اإلسالمية .جميل الطهراوي. د .2
 .الجامعة اإلسالمية .سناء أبو دقة. د .3
 .جامعة األقصى .درداح الشاعر. د .4
 .جامعة األقصى . فضل أبو هين.د .5

 .جامعة األقصى .محمد عسلية. د .6

 .جامعة األزهر .محمد جواد الخطيب. د .7
 .جامعة األزهر . عبد العظيم المصدر.د .8
 .جامعة األزهر .محمد عليان. د .9
 .برنامج غزة للصحة النفسية . أحمد أبو طواحينة.د .10
 .برنامج غزة للصحة النفسية .عبد العزيز ثابت. د .11
 .فسيةبرنامج غزة للصحة الن .تيسير دياب. د .12
 .مرشد نفسي بالحكومة .أكرم شعت. أ .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 253

 ) 2( ملحق رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 254

  )3( ملحق رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 255

  )4( ملحق رقم 
 

  غزة- الميةـالجامعة اإلس
 لياـالعات ـادة الدراسـعم

  قسم علم النفس–كلية التربية 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 حفظه اهللا،،،/ ..............................................................    السيد الدكتور 

       تحية طيبة وبعد ،،،

 ).مقياس قلق االختبار ( التكرم بتحكيم أدوات الدراسة / الموضوع 

 قسـم   -نائل إبراهيم أبو عزب بعمل دراسة لنيل درجة الماجستير في الجامعة اإلسـالمية               / يقوم الباحث 

 لدي  االختبار برنامج إرشادي مقترح لخفض قلق       فعالية(إرشاد نفسي، وهذه الدراسة بعنوان      / علم النفس   

  ). المرحلة الثانوية بمحافظات غزةطلبة

اس وتحكيمه، وتحديـد مـدي مالئمـة فقـرات المقيـاس            ولذا نرجو من سيادتكم اإلطالع علي هذا المقي       

ووضوحها ومناسبتها لما وضعت لقياسه، وإبداء الرأي في صالحيتها للتطبيق علي البيئة الفلسطينية، كما              

نرجو من سيادتكم أن تقوموا بتعديل ما يلزم من خالل إضافة فقرات مناسبة ومالئمة، أو حذف أي فقـرة                   

ـ           من الفقرات ترونها غير مال      وجهـة   نئمة وغير مناسبة، أو إعادة صياغة لبعض الفقرات في المقياس م

 .نظركم المحترمة
 

 ...مع فائق احترامي وتقديري لجهودكم الكريمة

 

                                                              الباحث

 ائل إبراهيم أبو عزب                                                              ن
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  غزة- الميةـالجامعة اإلس
 لياـات العـادة الدراسـعم

  قسم علم النفس–كلية التربية 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 حفظه اهللا،،،/ ..............................................................    السيد الدكتور 

 بعد ،،،      تحية طيبة و

 ).البرنامج اإلرشادي ( التكرم بتحكيم أدوات الدراسة / الموضوع 

 قسـم   -نائل إبراهيم أبو عزب بعمل دراسة لنيل درجة الماجستير في الجامعة اإلسـالمية              / يقوم الباحث   

 لدي  االختبار برنامج إرشادي مقترح لخفض قلق       فعالية(إرشاد نفسي، وهذه الدراسة بعنوان      / علم النفس   

  ). المرحلة الثانوية بمحافظات غزةطلبة

ولذا نرجو من سيادتكم اإلطالع علي هذا البرنامج وتحكيمه، وتحديد مـدي مالئمـة جلسـات البرنـامج                  

ووضوحها ومناسبتها لما وضعت من أجله، كما نرجو من سيادتكم أن تقوموا بتعديل ما يلزم من خـالل                  

ة ترونها غير مالئمة وغير مناسبة، أو إعادة صـياغة          إضافة جلسات مناسبة ومالئمة، أو حذف أي جلس       

 . وجهة نظركم المحترمة أو غير ذلك حسب ما ترونه مناسباًنلبعض الجلسات في البرنامج م
 

 ...مع فائق احترامي وتقديري لجهودكم الكريمة

 

                                                              الباحث

                                                 نائل إبراهيم أبو عزب              
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  "مقياس قلق االمتحان" 
 

 أختي الطالبة،/ أخي الطالب

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،
 

نوية العامة، وذلك   إليكم مقياس قلق االمتحان والذي أعده الباحث من أجل قياس قلق االمتحان لدى طلبة الثا              

فعالية برنامج إرشادي مقترح لخفض قلق االمتحان لدى طلبة الثانوية          (في إطار دراسة ماجستير بعنوان      

 ).العامة في محافظات غزة
 

 :  كالتاليخمس بدائل هيفقرات المقياس وأمام كل فقرة من  )  فقرة52( حيث يتكون هذا المقياس من 

 بدرجة قليلة جداً      بدرجة قليلة          بدرجة متوسطة        كبيرة    بدرجة   بدرجة كبيرة جداً  

أمـا   )  ×( وذلك بوضع عالمـة       فقرات المقياس واإلجابة عليها بدقة وموضوعية      نقراءة كل فقرة م    لذا  

 مترينه مناسباً لحالتك الشخصية وما يمثل مشاعرك وأحاسيسك الحقيقية كما لو كنت أمـا             /البديل الذي تراه  

 .اختبار حقيقي
 

عبير عن اآلراء الشخصية للفـرد،      مع العلم أنه ال يوجد هناك عبارات صحيحة وأخرى خطأ، وإنما هي ت            

 .ن نتائج هذا المقياس إنما هي ألغراض البحث العلمي فقط، وسيتم التعامل معها بسرية تامةوأ

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا،،،

 

 

 

 الباحث                                                                                                     

                                                                           نائل إبراهيم أبو عزب
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 :البيانات الشخصية:  القسم األول

 _____________________:        الصف والشعبة______________________:  اسم الطالب
 

 ____________________________: المدرسة
 
 
 
 
 
 ذكر              أنثي :               الجنس.  1
 
              أدبي       علمي:   التخصص.   2
 
   جامعي فما       ثانوية عامة     دبلوم متوسط  ةأقل من ثانوية عام:       التعليمي لألبيالمستو.  3

 فوق 
  
       ثانوية عامة     دبلوم متوسط     جامعي فما فوق   ةأقل من ثانوية عام:       التعليمي لألميالمستو.  4
 
 .مدينة            مخيم            قرية:            مكان السكن. 5
 
  أفراد فأكثر9 أفراد              8 -5                   4أقل من :       عدد أفراد األسرة. 6
 
 األول                  األوسط                        األخير :          الترتيب الوالدي للطالب. 7
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 قلق االمتحان لدي طلبة المرحلة الثانويةحدة برنامج إرشادي لخفض 

 جلسات البرنامج اإلرشادي

 ).بناء العالقة اإلرشادية + تعارف ( ): عنوان الجلسة      ( : الجلسة األولي

 :بناء العالقة اإلرشادية من حيث: أهداف الجلسة اإلرشادية

 . والمشاركينثالباح التعارف بين .1

 .كسر الحاجز النفسي بين الباحث والمشاركين من جهة وبين المشاركين وبعضهم البعض .2

   أهداف البرنامج ومناقشتهاتوضيح .3

 تزويد الطالب بعدد الجلسات ومواعيدها وااللتزام بذلك من خالل المواظبة علي الحضور وفي .4

 .الموعد والمكان المحدد

 .)كالمشاركة وااللتزام بمواعيد الجلسات، واحترام آراء اآلخرين( سات االتفاق علي قوانين الجل .5
 

 :المدة الزمنية للجلسة

 .دقيقة ) 60 -50(يستغرق النشاط في الجلسة لمدة زمنية ما بين  
 

 : للجلسة المتبعةالخطوات اإلجرائية

ك المجـال للمشـاركين      في البداية قام الباحث بالترحيب بالمشاركين،  وقام بالتعريف عن نفسه، ويتر            •

 .للتعارف والتعريف بأنفسهم

ثم قام الباحث بإعطاء فكرة عن ماهية البرنامج اإلرشادي، وما يحتويه من جلسـات، وآليـات العمـل                   •

 تنفيذ البرنامج الذي يكمن أهميته في خفض قلق االمتحان          ةداخله، واألنشطة التي سوف يستخدمها، وأهمي     

 :كن تحدي النقاط الهامة في هذه الجلسة في التاليلدي طالب الثانوية العامة، ويم

 . ثم قام الباحث بتوضيح ماهية البرنامج وجلساته وأنشطته وأدوات وآليات العمل فيه .1

 .ومن ثم تحدث الباحث عن األهداف العامة والخاصة بشكل عام والبرنامج اإلرشادي بشكل خاص .2

 تخفيف مستوي القلق عند طلبـة المرحلـة          ثم قام الباحث بتوضيح أهمية البرنامج اإلرشادي في        .3

 .الثانوية
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 وأخيراً ناقش الباحث مع المشاركين مواعيد وعدد الجلسات وكذلك قوانين العمل الجماعي التـي               .4

تسود الجلسات الخاصة بالبرنامج، و يتم تقسيم المشاركين إلي مجموعات صغيرة وتختار كـل مجموعـة                

 .متحدثاُ باسمها

 . وصدقةعلي جميع تساؤالت المشاركين بصراحقام الباحث باإلجابة  .5

 ).نموذج بطاقة تقويم الجلسات المرحلي  ( تقويم الجلسة من خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلسات •

 ).توقعات المشاركين في البرنامج  ( ) :عنوان الجلسة(: الجلسة الثانية
 

 :   أهداف الجلسة اإلرشادية

 .رنامج وتسجيل المالحظاتاستطالع آراء أفراد المجموعة للب •

 .تحديد الطالب لألهداف التي يتوقعون تحقيقها من خالل المشاركة في البرنامج •

 .تنمية العمل الجمعي والتعاوني عند الطالب •

 .إعطاء تصور واضح وشامل حول موضوع قلق االمتحان •

 

 :الفنيات المستخدمة

 .المناقشة والحوار .1

 .مجموعات العمل .2
 

 :ةالمدة الزمنية للجلس

 .دقيقة ) 60 -50(يستغرق النشاط في الجلسة لمدة زمنية ما بين  

 :الخطوات اإلجرائية للجلسة

يبدأ اللقاء بالترحيب بين الباحث والمشاركين والتأكيد علي قواعد العمل الجماعي التي تم االتفاق عليهـا                 •

 .في الجلسة السابقة

عاته التي يتمني تحقيقها من مشاركته فـي         ثم ترك الباحث الفرصة لكل طالب مشارك للحديث عن توق          •

 .البرنامج اإلرشادي وقام الباحث بالتعليق علي هذه التوقعات

 وما هي تصورات كل مشارك       في الجلسات اإلرشادية    الباحث كذلك بمناقشة توقعات المشاركين      ثم قام  •

 ).برنامج األمنيات التي يرجو تحقيقها من خالل هذا ال-التوقعات( البرنامج من حيث  في
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 الباحث بكتابة سلسلة من االستنتاجات واألفكار والتوقعات ومراجعتها مع أفراد المجموعـة              ومن ثم قام   •

 . وتحديد العناصر األكثر ارتباطاً بقلق االمتحان

 وأخيراً قام الباحث بإعطاء نشاط بيتي تحضيراً للجلسة القادمة وهي قراءة بعض الكتـب والنشـرات                  •

 .الهادفة و التي تتحدث عن قلق االمتحانوالمقاالت والقصص 
 

 : الجلسةويمتق

 ).نموذج بطاقة تقويم الجلسات المرحلي  ( تقويم الجلسة من خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلسات •

 ) اآلثار السلبية الناتجة - األعراض -مفهوم قلق االمتحان  ():عنوان الجلسة : (الجلسة الثالثة
 

 :أهداف الجلسة اإلرشادية

 .ح وشامل عن مفهوم القلق بشكل عام وقلق االمتحان بشكل خاصتصور واضإعطاء  •

 .الحديث عن أنواع وأشكال قلق االمتحان ومصادره •

 . لقلق االمتحانالوقوف علي اآلثار االيجابية والسلبية •

 ).العقلية / االجتماعية / الجسمية / النفسية  (  الناتجة عن قلق االمتحاناألعراضمناقشة  •
 

 :لفنيات المستخدمةا

 . المناقشة والحوار .1

علي جهـاز   ) Power Point ( حعرض شرائ .2

 ) L.C. D(. 

مادة نظرية تتحدث عن قلقل     ( نشرات ومطويات    .3

 ).االمتحان 

 .رمجموعات عمل صغيرة للنقاش والحوا .4

 :المدة الزمنية للجلسة

 .دقيقة ) 70 -60(يستغرق النشاط في الجلسة لمدة زمنية ما بين  

 

 :خطوات اإلجرائية للجلسةال



 264

 ات في الجلسة السابقة لكي يتم الربط بين الجلسما تم الحديث عنه الباحث بمراجعة المشاركين قام •

التمهيد لموضوع الجلسة وإطالع الطالب على الخطوط الرئيسية للجلسة وتذكير الطالب بقوانين وقواعد              •

 .اإلرشاديالعمل 

 قـام ى مفهوم القلق وأعراضه من خالل استثارة أفكار الطالب و          عدة أسئلة للتعرف عل     الباحث طرح ثم   •

 : هذه األسئلةالمفاهيم ومن بتعديل بعض هذه الباحث

 )ماذا يعني القلق لكل طالب ؟ (  ؟ المشاركين  منما مفهوم القلق لدى كل واحد.1

  ؟خاصة) قلق االمتحان (  عامة و  عند حدوث القلقالب ما هي األعراض التي يشعر بها الط.2

 .ما هي اآلثار السلبية الناتجة عن قلق االمتحان؟ وقام المشاركين باإلجابة علي التساؤالت .3

 توضح مفهوم القلق وأنواع القلق وخصوصاً  )Power Point ( حعرض شرائ الباحث بعرض  ثم قام •

 باإلجابة علي أسئلة واستفسارات الطالب حول موضوع النقاش قامقلق االمتحان ثم 

  ).نموذج بطاقة تقويم الجلسات (  تقويم الجلسة من خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلسات:م الجلسةيقوت
 

 
 

 ):خاء العضليالتدريب علي أسلوب االستر( ):عنوان الجلسة  (: الجلسة الرابعة

 :أهداف الجلسة اإلرشادية

 .ة عالية من الثقة بالنفسإعداد الطالب نفسياً وانفعالياً وجسمياً لكي يخوض االمتحانات بكفاء •

 .إتقان الطالب لمهارة االسترخاء والهدوء واالتزان االنفعالي في المستقبل •

 . بث روح الطمأنينة واألمن النفسي في نفوس الطالب وخصوصاً في المواقف العصيبة •

 . إبعاد الطالب عن جو التوتر والقلق وخصوصاً في المواقف االختبارية •

 : المستخدمةالفنيات

مسجل عليها نموذج عملـي      ( قراص المسجلة األ .1

 ).لالسترخاء

 .شرائط فيديو+ شرائط موسيقي هادئة +  مسجل  .2

تطبيق عملي لالسترخاء علـي أحـد       (  النمذجة   .3

 ).المشاركين 

 :المدة الزمنية للجلسة
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 .دقيقة ) 70 -60(يستغرق النشاط في الجلسة لمدة زمنية ما بين  

 :الخطوات اإلجرائية للجلسة

  الحديث مع أفراد المجموعة بشكل يبعث على الثقة واالطمئنان وتلخيص ما حدث في الجلسة السابقة تم  •

 .الحياةروح عن النفس والعقل ويبعد عن مشاكل ي علي التخيل الذي  ثم قام الباحث بحث الطالب •

لتي تبعث الراحة   تركيز النظر على األشياء التي يحبها الطالب وا        ثم  قام الباحث بتوجيه الطالب إلي ال        •

 .   في النفسلسكينةاوواالطمئنان 

 . الباحث بعرض تلفزيوني يوضح فيه آلية استخدام أسلوب االسترخاء لخفض القلقومن ثم قام  •

 الباحث بمناقشة أسلوب االسترخاء للطالب وتعريفهم عليه وكيفية استخدامه فـي خفـض              وبعد ذلك قام   •

 أعضـاء   ي نموذج االسترخاء علي احد المشاركين ويطلب من باق         مع تطبيق  التوتر الناتج عن االمتحانات   

 .المجموعة تسجيل مالحظاتهم أثناء عملية االسترخاء

وقت حاجته له وكتابة شعورهم       الباحث بعد ذلك بتدريب الطالب عملياً علي تنفيذ هذا األسلوب            ثم قام  •

 .سلوب ومناقشة مالحظات الطالب قبل وبعد استخدام هذا األ،بعد ممارسته

  : الجلسةويمتق

 ).نموذج بطاقة تقويم الجلسات المرحلي  ( تقويم الجلسة من خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلسات •
 

 ).استخدام تكتيك خفض الحساسية التدريجي: ( الجلسة الخامسة

 : أهداف الجلسة اإلرشادية 

 .لق بالتدريجخفض التوتر والقلق لدي أفراد العينة من خالل تعريضهم لمواقف الق •
 

 . إكساب الطالب مهارة ضبط النفس والتصرف بحكمة وبهدوء عند المواقف المقلقة •

 

 .باتزان وثقة بالنفس إكساب الطالب القدرة علي مواجهة مواقف الحياة •

 

 :الفنيات المستخدمة

 . الحوار والنقاش .1

تطبيـق عملـي لخفـض الحساسـية        ( النمذجة   .2
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 ).التدريجي 

 .تدريجي فنية خفض الحساسية ال .3

 :المدة الزمنية للجلسة

 .دقيقة ) 70 -60(يستغرق النشاط في الجلسة لمدة زمنية ما بين  

 :الخطوات اإلجرائية للجلسة

 بتلخيص ما   قام بالترحيب بالطالب وشكرهم على حسن التزامهم ويطلب من أحد الطالب أن             الباحثبدأ    •

 .جب البيتي ويناقشه مع الطالبورد في الجلسة السابقة بصورة سريعة ثم يعرج على الوا

 وصوالًتقديم المثيرات التي تسبب القلق في شكل متدرج يبدأ بالمواقف األقل إثارة للقلق               الباحث ب   ثم قام  •

 ).القلقمدرج ( للقلقالشديدة المثير الحقيقي للحالة إلى

لق بينما يكون الفرد فـي   للمثير أو الموقف المسبب للقتدريجياًأحد المشاركين تعريض ب و ثم قام الباحث    •

 من   بدالً ه الطالب على زيادة المشاعر اإليجابية في ذهن       ةساعدقام الباحث بم   و ياً مسترخ هذه الحالة مرتاحاً  

 ".الحوارات مع النفس، التخيل " المشاعر السلبية عبر 

طبـق   فيديو يوضح آلية خفض التوتر والقلق عند طالب آخرين ثم ي           ط الباحث بعرض شري    ومن ثم قام   •

حد أفراد المجموعة اإلرشادية واآلخرين يشاهدون التطور الحاصل وهذا كله في           أحث هذا التكتيك علي     االب

، ثم مناقشة الطالب فـي الحالـة المعروضـة علـيهم            إطار من الموسيقي الهادئة وبعد عملية االسترخاء      

صين التصوري ضد القلـق      على التح  البشجع الط ت و  الباحث أيضا بتدريب   والتعليق عليها،  ومن ثم قام     

   . في خيالهيعيش المواقف المثيرة للقلق تدريجياً بأن

  ).نموذج بطاقة تقويم الجلسات (  تقويم الجلسة من خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلسات: الجلسةويمتق

 

 ):التدريب علي مهارة إدارة الوقت : ( )عنوان الجلسة  (:السادسةالجلسة 

 :اديةأهداف الجلسة اإلرش

 . واستغالله بالشكل األمثلالتحدث عن كيفية تنظيم الوقت •

 .تدريب الطالب علي إتقان مهارة تنظيم الوقت وملئ وقت الفراغ •

 . تبصير المشاركين بإيجابيات تنظيم الوقت والتقيد بالنظام والمحافظة على مواعيد الدراسة •
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 :الفنيات المستخدمة

ـ     (  النمذجة   .1 ة إدارة  نموذج عملي موضح فيه كيفي

 ).الوقت 

 .الحوار والنقاش .2

من خالل عرض مسرحي هادف     (  لعب األدوار    .3

 ).يوضح فيه أهمية تنظيم الوقت

 :  المدة الزمنية للجلسة

 .دقيقة ) 60 -50(يستغرق النشاط في الجلسة لمدة زمنية ما بين  
 

 :الخطوات اإلجرائية للجلسة   

 بتلخيص ما   قام التزامهم ويطلب من أحد الطالب أن         بالترحيب بالطالب وشكرهم على حسن     الباحثبدأ   •

 .ورد في الجلسة السابقة بصورة سريعة

ومن ثم مناقشة الطالب فـي كيفيـة عمـل          ) حول تنظيم الوقت     (  عملي  الباحث بعرض نموذج    ثم قام  •

 .األعمال البيتيةجدول يومي وجدول أسبوعي للمذاكرة وتنظيم 

مشـارك   كل   قامألمر عملياً من خالل إعطاء أفراد المجموعة فرصة ل         الباحث بتنفيذ ذلك ا     وبعد ذلك قام   •

 .بعمل جدول تنظيم وقت ومناقشة األفراد في جدوله

 جل عدم التخبط في األعمال لية كبيرة من أ الباحث بتدريب الطالب علي استثمار الوقت بفعا وثم قام •

ين، ويدور العرض المسرحي حول      ومن ثم قام الباحث بعرض مسرحي قام بلعب األدوار فيه المشارك           •

 .فوائد تنظيم الوقت واآلثار السلبية الناتجة عن عدم تنظيم الوقت واستغالله

 وأخيراً قام الباحث بإعطاء واجب بيتي وهو أن يقوم كل مشارك بتوضيح كيفية تنظـيم وقتـه خـالل                    •

 .األسبوع القادم، مع إعداد جدول للمذاكرة

 :ة الجلسويمتق

 ).نموذج بطاقة تقويم الجلسات المرحلي( ن خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلسات تقويم الجلسة م 
 

 ).التمثيل النفسي المسرحي (  استخدام السيكودراما  :)عنوان الجلسة ( :السابعةالجلسة 
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 :أهداف الجلسة اإلرشادية

 .التخفيف من القلق النفسي و حدة التوتر الناتج عن االمتحانات •

  في قالب مسرحي فكاهي بهدف زيادة الدافعية عند أعضاء المجموعة في التخلصتناول الموضوع   •

 . من حالة القلق الموجودة لديهم

 . تنمية العمل الجماعي بين المشاركين وبث روح التعاون والمحبة في نفوس المشاركين •

 :الفنيات المستخدمة

 .الحوار والنقاش .1

من خالل عرض مسرحي هادف     (  لعب األدوار    .2

 ). فيه كيفية التصرف أثناء المواقف المقلقلةيوضح

 :  المدة الزمنية للجلسة

 .دقيقة ) 60 -50(يستغرق النشاط في الجلسة لمدة زمنية ما بين  

 :الخطوات اإلجرائية للجلسة

 بتلخيص ما   قام بالترحيب بالطالب وشكرهم على حسن التزامهم ويطلب من أحد الطالب أن             الباحثبدأ    •

 . السابقة بصورة سريعة ثم يعرج على الواجب البيتي ويناقشه مع الطالبورد في الجلسة

 تم االتفاق مع الطالب علي المشاركة في عمل مسرحي ثم يتم االتفاق علي مسـرحية معينـة                 ومن ثم    •

الباحـث مـن     يطلب    حيث الهدف منها تبصير الطالب كيفية التصرف وقت المواقف المقلقة والمزعجة،         

 .ستعداد للقيام بهذه األدواراالأعضاء المجموعة 

 . الطالب بعرض العمل المسرحي أكثر من مرة بحيث يشارك جميع األعضاء ثم قام •

  الباحث بعد انتهاء العرض بمناقشة أفراد المجموعة اإلرشادية في العمل المسرحي والتعرف وقام •

 . علي التغيير الحاصل علي كل فرد بعد انتهاء العرض

ل الطالب علي شعورهم أثناء العرض المسرحي وما هي أكثر األشياء التي أعجبت              الباحث بسؤا   ثم قام  •

 . في الجلسةمن أفراد المجموعة اإلرشاديةد كل فر

في زيادة الطمأنينـة واألمـن      )  الدعاء   - االستغفار   -الصالة( توظيف اإلرشاد الديني     و قام الباحث ب    •

 .القلق عند الطالبالنفسي وخفض 
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 ).نموذج بطاقة تقويم الجلسات ( ويم الجلسة من خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلساتتق : الجلسةتقويم
 

 . استخدام أسلوب توكيد الذات :)عنوان الجلسة ( :ثامنةالجلسة ال

 :  أهداف الجلسة اإلرشادية

 .تعزيز مبدأ الثقة بالنفس عند أفراد المجموعة •

 .تعزيز القدرات واإلمكانيات لدي أفراد المجموعة •

 .إخراج المشاركين من حالة الجو المدرسي إلي جو ترويحي ترفيهي •

 :الفنيات المستخدمة

 .الحوار والنقاش .1

 ).مثال توضيحي (  النمذجة  .2

 .مجموعات عمل صغيرة .3

 : المدة الزمنية للجلسة

 .دقيقة ) 60 -50(يستغرق النشاط في الجلسة لمدة زمنية ما بين  

 :الخطوات اإلجرائية للجلسة

 بتلخيص ما   قام بالترحيب بالطالب وشكرهم على حسن التزامهم ويطلب من أحد الطالب أن             احثالببدأ   •

 .ورد في الجلسة السابقة بصورة سريعة

 في هذا الموضـوع   الباحث باستطالع أراء المشاركين في البرنامج حول مفهوم الذات ومناقشتهم      ثم قام  •

 .واخذ اآلراء والتعليقات من أفراد المجموعة

 : العمل الصغيرة وهو كالتاليتثم قام الباحث بطرح سؤال واحد علي مجموعا ومن  •

 أن تحقق وتوكد ذاتك ؟ ومن ثم قام كل مشارك من المشاركين باإلجابة علي السؤال                عكيف تستطي       * 

 . المشاركينع ثم الحوار والنقاش بعد ذلك مع جمينالرئيسي للجلسة وم

يوضح فيه نموذج لشخص استطاع أن يحقق ذاته وما هي المراحل            ثم قام الباحث بعرض شريط فيديو        •

 .التي مر بها والخطوات التي قام بها من أجل أن يوكد ذاته، ثم المناقشة والحوار بعد انتهاء العرض

 أو القيـام    )واجب بيتـي     (  الباحث بتكليف أفراد المجموعة اإلرشادية بعدد من المهام الدراسية          ثم قام  •

 بتعزيز قـدرات الطـالب      قام و بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات كل مشارك      رات وتنفيذها   بعدد من المها  
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 .وزيادة ثقتهم بأنفسهم كذلك يصب في مصلحة خفض التوتر والقلق

 . وفي النهاية قام الباحث باإلعداد إلي رحلة ترفيهية لكسر حالة الملل واالبتعاد عن الجو المدرسي •

  خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلسات تقويم الجلسة من:ة الجلسويمتق
 

 .االمتحانتطبيق  التدريب علي مهارات واستراتجيات   :)عنوان الجلسة ( :التاسعةالجلسة 

 :   أهداف الجلسة اإلرشادية

 مهـارة   -مهارة المراجعـة   ( ل االمتحان مث  تطبيق تدريب الطالب علي بعض مهارات واستراتجيات         •

 ).االستعداد لالمتحان

  تادة وعي الطالب في كيفية االستعداد لالمتحانات و كيفية مراجعة االمتحانا زي •

 :الفنيات المستخدمة

  اإللقاء .1

 .الحوار والنقاش .2

 ).عرض موديول لمهارات االمتحان (  النمذجة  .3

 .مجموعات عمل صغيرة .4

علي  ) Power Point ( حشرائ  عرض فيديو .5

 .)L.C. D( جهاز 

 : المدة الزمنية للجلسة  

 .دقيقة ) 80 -60(يستغرق النشاط في الجلسة لمدة زمنية ما بين  

 :الخطوات اإلجرائية للجلسة   

 . قام الباحث بمراجعة ما تم الحديث عنه بالجلسة السابقة •

 تلك  ةو توضيح أهمي  ). مهارة االستعداد لالمتحان   -مهارة المراجعة (  ثم قام الباحث بالحديث عن ماهية        •

علـي جهـاز    ) Power Point( متحان، وذلك باستخدام عرض فيديو شـرائح  المهارات عند أداء اال

 .)L.C. D( الكمبيوتر 

 ومثال ذلك مهـارة      عند تطبيق هذه المهارات    مراعاتها مناقشة األمور التي يجب   ب  وبعد ذلك قام الباحث    •
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 م االلتـزا   مراجعـة المالحظـات،      بعمل خطة للمراجعة، مراجعة الملخصات،     قامالبد أن    (   المراجعة

 .وهكذا مع باقي المهارات) بجدول المراجعة، المراجعة النهائية

 إلي مجموعات عمل صغيرة يتم من خاللها مناقشة كل مهارة وقام ممثل كـل               ن  ثم تم تقسيم المشاركي    •

 . المشاركينعمجموعة بعرض االيجابيات والسلبيات علي هذه الطريقة وذلك من خالل الحوار والنقاش م

 .اً قام الباحث بإعطاء واجب بيتي وهو عبارة عن عمل جدول للمراجعة قبل االمتحانات و أخير •

 : الجلسةويمتق

 ).نموذج بطاقة تقويم الجلسات المرحلي  ( تقويم الجلسة من خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلسات •

 

 

 

 .)االمتحانق تطبيالتدريب علي مهارات واستراتجيات (   :)عنوان الجلسة ( :العاشرةلجلسة ا

 :   أهداف الجلسة اإلرشادية

ـ   تطبيق تدريب الطالب علي بعض مهارات واستراتجيات         •  –مهـارة أداء االمتحـان       ( ل االمتحان مث

 ).مهارة اإلجابة علي أسئلة االمتحان 

 . لالمتحانات و كيفية اإلجابة علي أسئلة االمتحانأداءزيادة وعي الطالب في كيفية  •
 

 :ةالفنيات المستخدم •

  اإللقاء .1

 .الحوار والنقاش .2

 ).عرض موديول لمهارات االمتحان (  النمذجة  .3

 .مجموعات عمل صغيرة .4

علي  ) Power Point ( حشرائ  عرض فيديو .5

 .)L.C. D( جهاز 

 : المدة الزمنية للجلسة  

 .دقيقة ) 80 -60(يستغرق النشاط في الجلسة لمدة زمنية ما بين  
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 :الخطوات اإلجرائية للجلسة   

 بتلخيص ما   قام بالترحيب بالطالب وشكرهم على حسن التزامهم ويطلب من أحد الطالب أن             الباحثبدأ   •

 .ورد في الجلسة السابقة بصورة سريعة ثم يعرج على الواجب البيتي ويناقشه مع الطالب

 و   ) مهارة اإلجابة علي أسـئلة االمتحـان       –مهارة أداء االمتحان    (  ثم قام الباحث بالحديث عن ماهية        •

 ) Power Point(  تلك المهارات عند أداء االمتحان، وذلك باستخدام عرض فيديو شرائح ةتوضيح أهمي

 .)L.C. D( علي جهاز الكمبيوتر 

اإلجابـة   ومثال ذلـك      عند تطبيق هذه المهارات    مراعاتها مناقشة األمور التي يجب   ب   ومن قام الباحث   •

 مراجعـة ال،   كيفية اإلجابة حسب نوعية األسـئلة      –ت اإلجابة    وق -كيفية اإلجابة  ( علي أسئلة االمتحان      

 .وهكذا مع باقي المهارات) النهائية

 إلي مجموعات عمل صغيرة يتم من خاللها مناقشة كل مهارة وقام ممثل كل              ن  وثم تم تقسيم المشاركي    •

 . المشاركينعمجموعة بعرض االيجابيات والسلبيات علي هذه الطريقة وذلك من خالل الحوار والنقاش م

 : الجلسةويمتق

 )ج بطاقة تقويم الجلسات المرحلي نموذ ( تقويم الجلسة من خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلسات •
 

 .تعديل السلوك فنيات  استخدام   :)عنوان الجلسة (: ر عشة الحاديالجلسة
 

 :   أهداف الجلسة اإلرشادية

 .دتعريف الطالب بقواعد وأساليب االستذكار الجي •

 .استخدام نموذج ايجابي إلكساب الطالب الثقة بالنفس وتقليل التوتر والقلق لديهم •

 .إلى تدريب الطالب على أساليب وقواعد المراجعة الجيدة •

 .تدريب الطالب على تعليمات تساعدهم عند االمتحان •

 :الفنيات المستخدمة •

  اإللقاء .1

 .الحوار والنقاش .2

 .مجموعات عمل صغيرة .3
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 :جلسةالمدة الزمنية لل

 .دقيقة) 70 -60(يستغرق النشاط في الجلسة لمدة زمنية ما بين  
 

 :الخطوات اإلجرائية للجلسة

 بتلخيص ما   قام بالترحيب بالطالب وشكرهم على حسن التزامهم ويطلب من أحد الطالب أن             الباحثبدأ   •

 ورد في الجلسة السابقة بصورة سريعة 

 يوضح طرق مذاكرة    ثقين ذوي السلوك الحسن واألمين، حي     حد الطالب المتفو  أاستدعاء  ثم قام الباحث ب    •

والتعـرف   واألسلوب األمثل في الدراسة وطرق الدراسة الجيدة التي يستخدمها الطالب            لدروسه أول بأو  

 .علي األعمال التي قام بها أثناء فترة االمتحانات

ء اليومية أو األسـبوعية      الباحث بحث الطالب علي عرض برامجهم الدراسية التي اتبعوها سوا           ثم قام  •

 . من تحققهافوالهد

 . حول بعض الوصايا في التحصيل مجموعات العمل الصغيرةقام الباحث بمناقشة ومن  •

 . الباحث بمناقشة أساليب المراجعة الجيدة وبعد ذلك قام •

 . الباحث بمناقشة الطالب حول اإلجراءات التي تساعدهم عند االمتحان ثم قام •
 

 : الجلسةويمتق

 ).نموذج بطاقة تقويم الجلسات المرحلي  ( ويم الجلسة من خالل بطاقة التقويم المرحلي للجلساتتق •

 جلسة ختامية ).هويمإنهاء البرنامج وتق( :)عنوان الجلسة (:   عشرنيةالجلسة الثا

 :   أهداف الجلسة اإلرشادية

 .برنامج تقويم الجلسات اإلرشادية والوقوف علي نقاط القوة ونقاط الضعف في ال •

 .معرفة النتائج التي توصل إليها المشاركين من خالل التدريبات التي استخدمت خالل جلسات البرنامج •

 .معرفة مدي التحسن الذي شعر به المشاركين بعد االنتهاء من الجلسات •

 .إرشاد المشاركين إلي ضرورة االستمرار في تنفيذ ما تم اكتسابه وتوظفيه في حياتهم الجامعية •

 :ات المستخدمةالفني •

  اإللقاء .1
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 .الحوار والنقاش .2

 : المدة الزمنية للجلسة

 .دقيقة)  80 -60(يستغرق النشاط في الجلسة لمدة زمنية ما بين 

 :الخطوات اإلجرائية للجلسة

 قام الباحث بمراجعة ما تم الحديث عنه بالجلسة السابقة في عرض ملخص وسريع لجميع ما تم عرضه                  •

 .في البرنامج اإلرشادي

  الباحث بمراجعة البرامج واألنشطة والموضوعات التي تمت مناقشتها في الجماعة وتشجيع  ثم  قام •

 .أعضاء الجماعة على االستمرار واالستفادة مما تعلموه وتطبيقه في حياتهم اليومية

ج تنفيـذ البرنـام     أثنـاء  م الصعوبات والمعوقات التي واجهته    ي ف المشاركين الباحث بمناقشة     ومن قام   •

 .تغلب عليهاال يةوكيف

 في النهاية قام الباحث بشكر المشاركين في البرنامج علي المجهود الذي بذلوه معه من اجل إنجاح هذا                  •

 . العمل، ويعرب لهم عن سعادته بالفترة التي قضاها معهم أثناء تنفيذ البرنامج

 : خالل تقييم البرنامج من عدة طرقنوتتم الجلسة الختامية م

بعد تنفيذ   في القياس القبلي قبل تنفيذ البرنامج والقياس البعدي          مستوي القلق في   فراد المجموعة أمقارنة    •

 .بين القياسين الفرق الحاصل ةالبرنامج، ومالحظ

 .تقييم الطالب أنفسهم للبرنامج والنتائج التي الحظوها خالل تنفيذ الجلسات  •

 .صاً فترة االمتحاناتالمتابعة والمالحظة للطالب في الفترة القادمة وخصو  •
 

 -:تعليمات البرنامج

 :المدة الزمنية للجلسة

 .، كل أسبوع جلسة واحدةة جلساثني عشردقيقة بحيث تكون  ) 80 -60(   يستغرق وقت كل جلسة  •
 

 : عمل الجماعةن  قواعد وقواني

 .همتنمية الثقة بين و  معرفة أهداف الجماعة. 1

 .لى المعلومات التأكيد على السرية والمحافظة ع. 2

ــة    . 3 ــت الجماعـ ــن وقـ ــتفادة مـ ــد واالسـ ــزام بالمواعيـ ــى االلتـ ــد علـ .  التأكيـ
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  )8( ملحق رقم 

 دوات الدراسةأ المدارس التي طبقت عليهاقائمة بأسماء 

 )مديرية خان يونس ( 

 الفرع المنطقة المدرسةاسم الرقم

 .م إنسانيةعلو+ علمي  المعسكر-خان يونس  . مدرسة عكا الثانوية للبنات .1

 .علوم إنسانية+ علمي   البلد-خان يونس  .خان يونس الثانوية للبناتمدرسة  .2

 .علوم إنسانية+ علمي بني سهيال-خان يونس  .الخنساء الثانوية للبنات .3

 علمي حي األمل–خان يونس  .مدرسة طبريا الثانوية للبنات .4

 علوم إنسانية+ علمي   البلد-خان يونس  .مدرسة عيلبون الثانوية للبنات .5

 علوم إنسانية+ علمي  حي األمل–خان يونس  .نمدرسة هارون الرشيد الثانوية للبني .6

 علوم إنسانية+ علمي   البلد-خان يونس  .مدرسة كمال ناصر الثانوية للبنين .7

 ةعلوم إنساني+ علمي   البلد-خان يونس  .نمدرسة خالد الحسن الثانوية للبني .8

 علوم إنسانية+ علمي  المعسكر-خان يونس  .مدرسة عبد القادر الثانوية للبنين .9

 علوم إنسانية+ علمي بني سهيال-خان يونس  .مدرسة المتنبي الثانوية للبنين.10
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  )9( ملحق 

 مقياس قلق االمتحان في صورته النهائية

  )0.05( رات مقياس قلق االمتحان ومستوي الداللة يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فق
 

 الفقرة م
معامل 

االرتباط

مستوى 

المعنوية

ر من االمتحان والقلق واالرتباك وتوقع الفشل والرسوب والشعو        فويتضمن الخو : الجانب النفسي : البعد األول 
 .ةازدياد العدوانيبخيبة األمل و الشعور بالعصبية الزائدة، والشعور بالحزن والغضب الشديد، و

 0.000 0.493 .أشعر باالرتباك والتوتر عند سماعي لكلمة امتحان 1

 0.001 0.382 .أشعر باالرتباك عندما يقترب موعد االمتحان 2

 0.000 0.407 . الراحة أثناء االمتحانمينتابني شعور بعد 3

 0.000 0.409 .أشعر بخيبة أمل بعد أدائي المتحان هام 4

 0.471 0.088 .أن مستقبلي يتوقف على نتائج االمتحانيقلقني  5

 0.000 0.545 .أتوقع الفشل في بعد أداء االمتحانات 6

 0.007 0.322 .أعاني من التوتر الشديد أثناء فترة االمتحانات 7

 0.033 0.255 .أشعر أن أدائي سوف يكون سيئاً في االمتحان 8

 0.000 0.529 .اناتخوفي من الرسوب يعيق أدائي في االمتح 9

 0.030 0.260 .أفكر في النتائج المترتبة علي رسوبي باالمتحانات 10

 0.015 0.290 .فترة االمتحانات هي من أصعب األوقات لدي 11

 0.001 0.388 .أشعر بسوء أدائي باالمتحانات رغم دراستي الجيدة له 12

 0.008 0.316 .المتحانينتابني الشك في قدرتي علي اإلجابة عن بعض أسئلة ا 13

 0.000 0.550 .أثور ألتفه األسباب وقت االمتحانات 14

 0.000 0.564 .أفقد السيطرة التحكم في انفعاالتي وقت االمتحانات 15

 0.001 0.405 .أشعر بالعصبية الزائدة أثناء أدائي لالمتحان 16

 0.022 0.274 .أرفض المناقشة مع اآلخرين وقت االمتحانات 17

 0.000 0.616 .أشعر بالغضب الشديد بعد أدائي لالمتحانات 18

 0.000 0.584 .تتسم تصرفاتي بالعدوانية وقت االمتحانات 19

 0.034 0.253 .أفضل عدم ممارسة بعض األنشطة االعتيادية وقت االمتحانات 20

 0.000 0.432 .أشعر بالحزن الشديد بعد أدائي لالمتحانات 21

 0.005 0.333 .االنزعاج الشديد أثناء فترة االمتحاناتأشعر بالملل و 22
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 الفقرة م
معامل 

االرتباط

مستوى 

المعنوية

وتشمل الشعور بالعزلة واالنطواء، وعدم المشاركة في المناسبات االجتماعية،: الجانب االجتماعي : البعد الثاني 
  الجو األسري المشجع علي الدراسةدوفتور العالقات االجتماعية، وافتقا

 0.000 0.597 .ت األهل و تحقيق رغباتي في الدراسة التوفيق بين متطلبايأجد صعوبة ف 23

 0.000 0.598 .أشعر بالضيق و العجز عند محاولتي تنفيذ ما يريده األهل مني 24

 0.000 0.528 .أشعر بعدم الرغبة في التحدث مع اآلخرين وقت االمتحانات 25

 0.009 0.308 .أرفض مقابلة الزائرين أثناء فترة االمتحانات 26

 0.033 0.255 .حب الجلوس بمفردي أثناء فترة االمتحاناتأ 27

 0.000 0.578 .أشعر بفتور في عالقاتي الشخصية مع الزمالء أثناء فترة االمتحانات 28

 0.003 0.348 .أفضل عدم المشاركة في المناسبات االجتماعية أثناء االمتحانات 29

 0.000 0.527 .تحاناتأشعر بالقلق من الجو المتوتر باألسرة وقت االم 30

 0.000 0.542 .أشعر بالضيق الشديد لإللحاح المستمر من الوالدين على المذاكرة 31

 0.000 0.539 .أشعر بالضيق الشديد نتيجة االهتمام الزائد بي من الوالدين أثناء االمتحانات 32

 0.000 0.493 .أفتقد للجو األسري المناسب والمشجع علي للدراسة والمذاكرة 33

 وتتضمن فقدان الشهية للطعام، وارتباك المعدة، والرغبة في القـيء، وتصـبب:الجانب الجسمي : البعد الثالث 
 التعب الجسمي و تقلص العضالتبالعرق، وسرعة دقات القلب، وارتعاش اليدين، والشعور 

 0.002 0.358 .أشعر بعدم الراحة في النوم وقت االمتحانات 34

 0.246 0.141 .وية في المعدة عند االمتحانتنتابني آالم ق 35

 0.001 0.378 .أشعر بالصداع الشديد وقت االمتحان 36

 0.006 0.326 .أجد صعوبة في تناول الطعام والبلع صباح يوم االمتحان 37

 0.001 0.401 .تتزايد سرعة ضربات قلبي وقت االمتحانات 38

 0.005 0.335 .أشعر بحالة تعرق شديد وقت االمتحان 39

 0.007 0.321 .أشعر بالتعب الجسمي العام عند االمتحانات 40

 0.000 0.518 .أشعر ببرودة شديدة في جسمي أثناء االمتحانات 41

 0.000 0.486 .أشعر برغبة في القيء أثناء أداء االمتحان 42

 0.001 0.395 .أشعر بالرعشة والرجفة في يداي خالل أداء االمتحانات 43

 0.000 0.552 .ر بتقلص للعضالت أثناء أداء االمتحانأشع 44

 0.010 0.306 .أشعر بآالم في مختلف مناطق جسمي في فترة االمتحانات 45

 0.012 0.297 .أشعر بخفاف شديد في الحلق أثناء االمتحانات 46



 278

 الفقرة م
معامل 

االرتباط

مستوى 

المعنوية

ت االنتباه وصعوبة في ويتضمن الشعور بالنسيان وعدم القدرة على التركيز وتشت        :الجانب العقلي : البعد الرابع 
 التذكر وصعوبة في التفكير وعدم القدرة على اتخاذ القرارات السليمة

 0.000 0.461 .أشعر بعدم للقدرة علي التركيز وقت االمتحانات 47

 0.000 0.498 .يقلقني حالة النسيان التي تبدو واضحة عندي وقت االمتحانات 48

 0.000 0.433 .مة أثناء فترة االمتحاناتأجد صعوبة في اتخاذ القرارات السلي 49

 0.000 0.599 .أجد صعوبة في استيعاب دروسي وقت االمتحانات 50

 0.000 0.574 .أجد صعوبة لدي في القدرة على التفكير السليم وقت االمتحان 51

 0.000 0.628 .أشعر بعدم القدرة على تذكر بعض المعلومات وقت االمتحان 52

 0.000 0.583 .لتداخل بعض المعلومات لدي وقت االمتحانأشعر بالضيق  53

  0.000 0.446 .أجد صعوبة في انتظام تفكيري أثناء أداء االمتحانات 54

 :وقد تم حذف عبارتين وهما كالتالي
 . )يقلقني أن مستقبلي يتوقف على نتائج االمتحان:  ( وهي ) 5( عبارة . 1
 . )م قوية في المعدة عند االمتحانتنتابني آال:  ( وهي ) 35( عبارة  .2

 فقرة ) 52( وبالتالي يصبح المقياس في صورته النهائية مكون من أربعة أبعاد وعدد فقراته 
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  )10( ملحق 

 ةالورقة التقويمي
 

 غزةبمحافظات فعالية برنامج إرشادي مقترح لخفض قلق االمتحان لدى طلبة المرحلة الثانوية 
 
 

 ......................................... :الصف                     ............................................ :سماال

 ......................................... :التاريخ                     .............. .............................. :اليوم

 ....................................... :الساعة                  .................................... ......:الجلسة

  -:األسئلة التقويمية

 ما هي أهم الموضوعات التي استفدت منها في الجلسة ؟. 1
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 هل يتناسب وقت الجلسة مع مضمونها ؟.  2
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 

 أذكر أهم المالحظات التي شعرت بالراحة اتجاهها في الجلسة ؟.  3
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 أذكر أهم المالحظات التي لم تشعر بالراحة اتجاهها في الجلسة ؟.  4
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 ما هي المقترحات التي ترغب في طرحها ؟ .  5
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
 

 ما رأيك في أداء المرشد خالل الجلسة ؟.  6
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
...............................................................................................................................
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  )11( ملحق رقم 
 

 صور من تنفيذ البرنامج اإلرشادي على عينة الدراسة
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ABSTRACT 
 

This study aimed to identify the impact of some of the psychological and 
demographic variables on the level of concern exam high school students in Gaza 
Strip, in the light of seven variables: the sex, specialization, the father's level of 
education, and the level of pain, and place of residence, and congenital 
arrangement for the student, and the size of family members , also aimed at 
identifying the effectiveness of the indicative proposal to reduce concern exam 
high school students in the provinces of Gaza, has been developed to identify the 
paragraph (52) to measure the level of concern of students in the general secondary 
examination, as was the distribution of this measure on a stratified random sample 
hit ( 542) students from public secondary schools art, scientific, and then chosen 
from this sample more students who registered the highest degree of concern on a 
scale where the exam was selected (30) student, you provide the two groups, with 
group included (15) students, and the group included the law on (15) called 
Indicative Programme has been applied to them, the study has attempted to answer 
the following questions: 
 
Q: What Indicative Programme proposed to reduce exam concern to the high 
school students?  
This question leads to these sub questions:- 
1. What level of concern exam to high school students in Gaza Strip?  
2. Are there differences in the level of concern among a sample exam study of high 
school students due to the changing sex (male, female)?  
3. Are there differences in the level of concern among a sample exam study of high 
school students due to a changing scientific specialization(art ,science)?  
4. Are there differences in the level of concern among a sample exam study of high 
school students due to the changing educational level of the father (less than 
secondary, secondary general, the average diploma,university)?             
5. Are there differences in the level of concern among a sample exam study of high 
school students due to the changing educational level of the mother (less than 
secondary, secondary general, the average diploma, university)? 
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6. Are there differences in the level of concern among a sample exam study of high 
school students due to the residence (city, refugee camp, village)?  
7. Are there differences in the level of concern among a sample exam study of high 
school students due to the changing arrangement congenital (First,    middle,      
thelatter)?  
8. Are there differences in the level of concern among a sample exam study of high 
school students due to family size (small, medium, large)?  
9. How effective statistically significant differences at the level of (α = 0.05) in the 
level of concern among measurement exam tribal and telemetric pilot of the group.  
10. How effective statistically significant differences at the level of (α = 0.05) in 
the level of concern among measurement exam tribal and telemetric officer of the 
group.  
11. How effective statistically significant differences at the level of (α = 0.05) in 
the level of concern among measurement exam tribal group and the control group 
of tribal measurement.  
12. How effective statistically significant differences at the level of (α = 0.05) in 
the level of concern among telemetric examination of the group and the control 
group telemetric pilot.  
To test the validity of assumptions used study researcher percentages and test Altat 
Albarramitri (T-Test) One sample t test, and analysis of variance test mono (One 
Way ANOVA), and Shafeh comparisons test, the study has reached the 
following conclusions: 

 
* There are significant differences at the level of (α = 0.05) in the average level of 
concern exam grades to high school students in Gaza Strip cities due to a changing 
sex.   
 * There are significant differences at the level of significance (0.05) in the average 
level of concern exam grades to high school students in Gaza Strip cities due to the 
variable and in the interest of the female sex.  
 * No statistically significant differences at the level of significance (0.05) in the 
average level of concern exam grades to high school students in Gaza Strip cities 
due to a changing scientific specialization of the students.   
 * There are significant differences at the level of significance (0.05) in the average 
level of concern exam grades to high school students in Gaza Strip cities due to 
changing educational level of the father.   
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 * No statistically significant differences at the level of significance (0.05) in the 
average level of concern exam grades to high school students in Gaza Strip cities 
due to changing educational level of the mother.   
 * There are significant differences at the level of significance (0.05) in the average 
level of concern exam grades to high school students in Gaza Strip cities due to 
changing domicile.   
 * No statistically significant differences at the level of significance (0.05) in the 
average level of concern exam grades to high school students in Gaza Strip cities 
due to congenital variable arrangement for the student.   
 * There are significant differences at the level of significance (0.05) in the average 
level of concern exam grades to high school students in Gaza Strip cities due to the 
variable size of the family.   
 * There are significant differences at the level of (α = 0.05) in the level of concern 
among measurement exam tribal and telemetric of the group pilot telemetric.  
 * There are significant differences at the level of (α = 0.05) in the level of concern 
among measurement exam tribal and telemetric officer of the group.  
 * There are significant differences at the level of (α = 0.05) in the level of concern 
among telemetric examination of the group and the control group telemetric. 

 

 
According to the results of a study researcher several recommendations and 
suggestions for parents, teachers, psychologists and counselors, educators and 
officials from the Education, in Gaza Strip, and researchers in the field of 
psychology and counseling, and curriculum developers need to pay attention to the 
indicative programme aimed to develop the capacity of students, urging them to 
see the preparation of individual integrated in all aspects of psychological, social, 
physical and cognitive mental, unable to adapt to the difficult circumstances and 
the problems of life. 
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