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 مقدمة الدراسة :

" جانباا  مان جنانال القلاق الاتث هساتاقف مناقاا االمت اناا   TesT AnxieTyاالختبار " قلق  عدي  

والتث يعرب عن مشكلة نفسية انفعالية خطقة مير بها الطلبة حيث يعاننن مان التانهر والقايق واالرهبااذ الاتث 
 (17، 7991.) م مد عبد الظاهر الطيل ، االكادميى  اإلخفاقيرتهل عليه 

مهاددة  أنهااوهقياي  اوناقاا عاىل  ألدراذالتين ي صلنن عىل درجة عالية ىف قلق االمت ان يتجهانن  فاألفراد -

انفعالياة .)  إثارةللشخصية ، وه  ىف مناقا االمت انا  غالبا ما يكنننن متنهرين ، وخائفني وعصبني ، وىف حالة 
71 ،7997 ،Sieep  ) 

 إذقلق االمت ان بنصفها مشكلة خطقة ومل ة ىف النصاا الااام مان القارن الع،اين ،  إدراذوقد ه  

الطلبة من اوراحل االبتدائية حتى اوراحل الجامعية وهارتاو  نسابة الطلباة الاتين يعااننن مان  أوساطهنت، ىف 
ىف االمت انا  النهائية التى ه ادد مصاقه  )  التأكيدبويزداد عدده   % 02-71ما بني  األقلقلق االمت ان عىل 

MCDonald, 2001 , 8  )  

ىف نتاجاا   أساسايا  يشكل عاامً   إذاالكادميى )الت صيل(  األداءويتفق الباحانن أن قلق االمت ان يؤثر سلبا  ىف  -
ميى ،والشاعنر بعادم سلبية هشتمل عىل ضغنطا  نفسية ،وعدم القدرة عىل الت صيل الادرا،، والفصال االكااد

ويتكنن قلق االختبار من ثًث مكننا  رئيسية هى معرفية، انفعالية، سلنكية ، والطاً  الاتين يعااننن  األمان
من قلق االمت ان لديه  هصنرا  من الناحية اوعرفية ، ه  قلقنن بشكل عاام ، هنقصاه  الاقاة باالنفر ،ور اا 

 , Sarason&sarason, 1990والكفااءة العقلياة)  األكادميياة  سلبية ولديه  شا  ىف قادراهه بأفكارمشغنلنن 
Harris & cay , 2003)  ) 

الاتين يعااننن  األفراد أن إىلوقدم اجمع الباحاني من خًل العديد من نتائج عدد من الدراسا  ىف هتا اوجال -

 : من درجة عالية من قلق االختبار يققنن كاقا  من وقته  قبل االمت ان وخًله وه 
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 أوتا كلاه ننباا  مان االضاطرابا  هنتابه  ردود فعل واضطرابا  فسينلنجية مختلفاة ويناتج عان ها -1
االمت اان ومان ثا  بالتااىل  أسئلةعن  اإلجابةالتث يعنق الرتكيز واالنتباف وهمة  األمر االنفعايلالهيجان 

 (  yahav &cohen, 2008 , Brown , weems , Taylor , 2009)  األداءضعا 

هاام  أساساينييتقامن مكاننني  ختباارقلق اال  أن(  Minor &Gold , 1985 , 250وىف هتا االهجاف  ير ث ) 
 " Emotionalityاالنفعالية "  أو االنفعايلواوكنن  االنزعاج أواوعرىف  اوكنن

اساتاارة انفعالياة  نهااإ ويتقمن قلق االمت ان بشكل واسع االستاارة الفسينلنجية العالياة ، وغالباا  ماا هرجاع  -

ًقتاه بالعدياد مان اوتغاقا   ريع ، ويسه الز يصاحبها الفزع ، واالنزعاج ، وهقنقعا  الفصل  قلق االمت اان وع
االكااادميى  واألداءالت صاايل  الساالبية الناهجااة عاان قلااق االمت ااان ،واوتمالااة ىف ضااعا اآلثااار إىل أشااار ،وقااد 

( ،  0221( ، ودراسة )عليامن هناش ،  putwain , Connors, symes, solo،وانخفاض الدافعية فمنها دراسة ) 
 ( . Zeider, 2001( ودراسة )  Hancook , 2001( ودراسة )  chapel etal , 2005)  ودراسة

ناه الباد للطلباة مان  ه صيل الطلباة ودافعياته  ، يباد أ قلق االمت ان متغقا  من اوتغقا  التى هؤثر ىفويعد  -

اللت ااق بالجامعاة ، التعرض وناقا هقنميية ه دد من خًلها قارارا  هاماة ىف حيااهه  ومساتقبله  اوهناى كا
نه إ  إالالتقني  الرضورية ،  أساليلواختيار التخصص ، وهؤدث االمت انا  دورا  مهام  ىف حياة الطً  ، وهى احد 

الشاديد  الرهباطاهخاصاة ، نظارا   أهمياةقلاق االمت اان  مخيفة ومقلقة ، ويتخاتقد يرهبط بها ما يجعل مشكلة 
والعمىل ومكانية ىف اوجتمع ولهتا فهن يعد مشكلة حقيقية لكااق مان بت ديد مصق الطالل ومستقبلة الدرا، 

بل وبالنسبة للمجتمع ، مام حدا بكاق من االخصائني ىف هتا اوجال باالهتامم بدراسة قلاق  أيقا وأرسه الطً  
ًم زهران ،  قلق االمت ان ) حامد عبد أواالختبار   ( 791،  0222الس

ن طلباة الااننياة العاماة ، ر اا نهر ىف مختلاا اوراحال الدراساية فا بل كل هتا التسكان قلق االمت ان ي وإذا -

امت ان الااننياة العاماة كنناه مرحلاة دراساية ،  أهميةمن الخنف او االنزعاج حيث هنبع  األكربينالنن النصيل 
ماة كنناه معياار قارارا  ها ئجاهنتا أساا هبنى عاىل  إذ، وهربنية قصنث ،  اجتامعية أهميةويكتسل االمت ان 

 يد ىف القبنل ىف مؤسسا  التعلي  الجامعى وااللت اق بكليا  معينة .والنص

،  بأكملهاا األرسةعقد اوشكً  النفسية التى هناجه لاير فقاط الطاً  بال وأ  أه ويعد قلق االختبار من 
 أبنائهااىف هفانق  رسةاأل هتماال ىف رغباة  أرسةكانا  الطاً ساناء  أبنائهاافالقغنط النفسية التى هقع عىل عاهق 

ل ىف اونااهج الدراساية ونظا  االمت اناا  ، والتفاعال باني ااه هتمم مدرسايالتقاديرا  ، ا أعاىلوحصنله  عاىل 
يتجساد ذلا  ىف الطالل واودرسني والزمًء، وال رص عىل عدم الفشل ، وارهفاع مساتنث طمان  الفارد، وكاتل  

 أفارادناشئ عن االمت انا  وما يسببه من هنهر وعصبية لجميع قلق االمت ان ، وال ينجد بي  يخلن من القلق ال
 ( 392، 7994)م مد الطيل ،  األرسة

ههدد التا   أليمةويطلق عىل هتا الننع من القلق قلق ال الة ، وهن خارجئ اونشأ ، ويعترب االمت انا  خربة  -

ن اوساتنيا  أل ا  ىف مناقاا االمت اناا  ، هرضار  أكارواالفراد التين ميتلكنن درجة عالية ىف سمة القلق يكننانن 
   إىلمرونته وهلقائيته مام يؤدث قل قدرة عىل السيطرة حيث يفقد السلنذ لق هجعل الفرد أ العليا من الق



انخفااض  إىلوانهيار التنظي  السلنىك للفرد، ويستنىل الجمند بنجه عاام عاىل االساتجابة ، كاام ياؤدث اضم ًل 

 (12، 0227ىف االمت انا  )فاروق عاامن ،  األداءكبقا  مام يؤدث اىل هدهنر والتكامل انخفاضا  التآزر

فااق  ه أووبتل  فان ظروف ه قاق واجتيااز االمت اناا  الدراساية  ميكان ان راال ارضاية خصابة لظهانر 

اضطرابا  نفسية مختلفة لدث بعض الطً  ، وهاتف االضاطرابا  لهاا صالة كباقة بشخصاية الطالال ، والياهاه 
، ومادث الرعاياة النفساية للتًميات  بانه ة وستقبل أ  نقا النالدين ورؤيته  الخاص وهأثرهاالنفسية  دفاعيةال

 ( 13، 7991،  وآخرونالجراية  أننراوعرضني وال هتف االضطرابا  النفسية )

ها  ، وىف هقياي  منقاا االختباار عاىل اناه ههدياد شاخص ل إىلالتين لديه  قلق اختبار عاال  األشخاصويلجا  -
مناقا االختبار عادة ما يكنننا متنهرين ، وخائفني وعصبني وماارين انفعاليا  فقً عن التمركز السالبى للمعرفاة 

االمت اناا  )  أثنااء  ، وهتاداخل ماع هركيازه  هاوقطربة ، وذل  نتيجة رضبته  السابقة التى هؤثر عىل انتبااه
 ( .10، 0227فاروق عاامن ، 

، كاالنتهااء مان  األسابا هستمر ردود فعله  السلبية للقلق حتى بعد زوال  أفراداهناذ  أن ىلإ اإلشارةوهجدر  -

عرضاة لًضاطرابا  السيكنسانماهية ،  أكاراالنتهاء ىف حالة قلق االمت ان لدث الطالل ، وماال هاؤالء يكننانن 
ال ينياة ىف  األجهازةعاريض بسبل نشاط الجهازين السمبااوث والباراسمبااوث ، وهتف االستمرارية مان شاانها ه

 إىله شادة حساساية الفارد ، وهزياد مان ميلامال هتف االضطرابا  للقلق هزيد مان  أنالجس  للتلا ، كام هبني 
 . أكرواوناقا التى يخربها مام يسبل للفرد قلقا   األمنرهقخي  

 (712، 0222) عىل عسكر ، 

 أثناااءعااىل مهااارا  الدراسااة وىف  األداءساالبى عااىل  قهااأثقلااق االمت ااان اوتزايااد لااه  أن(  Cassadyووحااد )  -

 ( Cassady, 2004والسلنذ لدث الطً  )  اإلدراذاالمت انا  وعىل 

داء اوتطلباا  أ االضاطرا  عناد  إىلقلاق االمت اان ياؤدث  أن( عاىل  Brewin , Beatonبرينن وبيااننن )  وأكد

 .ملةراسة عن التكاء والتاكرة العاىف د أظهر اوعرفية كام 

 (Breain & Beaton , 1001 , 9350 ) 

قلق االمت ان اوتزايد يؤثر سلبا  عىل دافعية االنجااز ومساتنث  أن إىل( 10،  7991، اوصطفى وهنصل ) مصطفى 
 والت صيل الدرا، لدث الطلبة . األداء

سالبية هعانق الفارد  أثاار إىلارهفاع درجة القلق عن ال د الًزم ، يؤدث  أن( 71،  7994ويرث )م مد الطيل ،  -

، االجتامعياة والعقلياة بشاكل فعاال  لنظائفاهاالجتامعية، وعن ادائة  واألنشطةعن التفاعل السلي  ىف الجنانل 
مناجهة اوناقاا الصاعبة ، ويشعر بالتنهر والقيق واوعاناة واوشكً  النفيسة ، وعدم االستقرار او القدرة عىل 

ويازداد النشااط الكهارل للعقاً  ، وقاد يصاا  الفارد  األداءاو التفكق ىف حلها بصانرة مًةاة ، كاام يتادهنر 
النظاام الهرمانم كلاام قار  منعاد ، ويزداد معدل رضبا  القلل ، ويرهفع ضغط الدم ، ويختال  واألملبالصداع 

 (394، 393، 7994االمت ان .)م مد الطيل ، 



وبصفة عامة يقلل القلق الزائد من فعالية الفرد هجاف اوناقا اوختلفة ، ومن قدرهه عاىل التفاف ىف اوناقاا  -

عىل االختبارا  بطريقة جيدة مام يؤثر عىل التعلاي   اإلجابةبطريقة ص ي ة فالطً   القلقنن قد يعجزون عن 
، 7913جسامية ) لندادافيادوف ،  وأماراضوسالنكية  مشاكً  نفساية إىل اساتمرارف إىل، وياؤدث  األداءويعنق 

491 ) 

العًجية ىف عًج وه قيق قلاق االختباار ومان هاتف التادخً  ، هلا  التادخً   وقد ه  العديد من التدخً  

 واألفكاارالعاًج اوعارىف السالنىك يساتهدف اوخططاا  اوعرفياة  أنالقاةة عىل العًج اوعرىف السالنىك ، حياث 
قادا  الخاطئاة تعشيط البناء اوعرىف اورهبط باواو الخربا  " التى هؤدث اىل هن لإلحداث األفراد" هفسق  التلقائية

التلقائياة  األفكاارعنه االضطرابا  االنفعالية والسلنكية ، ويعمل العًج اوعرىف السلنىك عاىل هغياق  يتمخضمام 

 الخفقان ىف االمت انا . إىلؤدث واوعتقدا  الخاطئة التى يتنلد عنها انفعاال  سلبية ه

 (Chapman etal , 2006 , walsh , 2006 , klonsky , 2009, qrat2 , etal , 2010)  

 Tully , 2005 , wing ,etal , 2006, Reese, 2008 , sleeetal)دراسااة كاال ماان كااام هنصاال  

.,2008,fulco,2009 Rimes&Dehil 2010) 

 ىف العًج والتخفيا من قلق االختبار والتغلل عليه وماام سابق عرضاة يتقا  فاعلية العًج اوعرىف السلنىك إىل
 .اآلهيةراسة فكرة الباحث من الدراسة والتى هتبلنر ىف مشكلة الد

 مشكلة الدراسة :

مستقبله  ومصقه  مرهنن بالنجا  والفشال  أنهزداد حدة القلق غالبا  بني طلبة الااننية العامة التين يدركنن 
الكلياة وننعياة التخصاص الاتث  أونتيجة هتا االمت ان هى التى هقرر دخنله  الجامعة  أن إذاالمت ان ىف هتا ا

  دد بناء عىل درجاهه  ومعدالهه  .ي

هتا ويؤثر القلق بشكل  كبق عىل مفهنم التا  االكادميى لادث الطاً  عاىل اخاتًف اوراحال الدراساية فقاد  -
 اوادري واألداءساالل دال باني القلاق  ارهبااط( عن وجند   Muris& Meeaters , 2002نتائج دراسة )  أبان 

 , Ranta , kaltiala Heino , Rantanen & Mattunenنتاائج دراساة )  وأسافر ىف االمت اناا  ،  واإلخفاق
2009)  

وياؤدث االكادميى سلبيا  ويكنن مرهبطا  مع صعنبة االنتظاام ىف اودرساة  األداءعن اضطرا  القلق يؤثر عىل 

 ، وانته  دراسة انخفاض الت صيل الدرا،  إىل

 (Thomas , Hanna , Anne , oliver & Nathan , 2010  ) 

وجند وارهبااط ساالل دال باني االنفعااال  ومفهانم الاتا  االكاادميى والت صايل الادرا، للطاً  ىف  إىل

 نتائج دراسة  أسفر االختبارا  وكتل  

 (parkinsin & creswell , 2010) ) 



 . األكادمييةالطً  مرهفعى القلق لديه  معتقدا  سلبية ل ل اوشكً   أنعن 

( ، ودراساة ) امياان 17، 0221،  إباراهي ( ودراساة ) نايال 71،  0277وقد دل  دراسة كً مان ابتساام ساامل ،  -
) فالادهناش ،  ( ودراساة71،  0272( وكتل  اهفق  معه  دراسة كً مان ) م ماد عباد القاادر ، 0221ناجى ، 

ًقة سلبية بني قلق االختبار واالمت ان والت صايل الادرا،  أن إىل(  zeinder , 2001( ودراسة )  0224 هناذ ع
 ىف مرحلة التعلي  الااننث . وباألخصلدث الطً  وخاصة ىف مرحلة اوراهقة 

هناذ عدد من الطاً   أن  وقد استشعر  الباحاة باوشكلة من خًل عملها كمعلمة ىف اودرسة حيث الحظ -

لديه  القلق اورهفع عن سامع اث منعد اختبار ، بجانل السؤال الدائ  عناه ، وخانفه  اوتزاياد مناه ، ماام دعاا 
الباحاة لًهتامم بهؤالء الطً  وم اولة مساعدهه  عاىل الاتخلص مان القلاق النااهج عان االختباار لكانن قلاق 

ضعا الت صيل الدرا،  إىل  األحياننفعالية لدث الطً  يؤدث غى اغلل ظاهرة ا أواالختبار ميال حالة نفسية 
 اآلخارينهخنفه  من عدم ال صنل عاىل نتيجاة مرضاية لها  ولتنقعاا   أوالرسن  فيه  أووالخنف من الفشل 

 واودرسني . اآلباءمنه  خاصة 

عىل عيناة مكنناة مان  –الطً   من وجند قلق االختبار لدث للتأكد –استطًعية ولهتا قام  الباحاة بدراسة  -
نسابة عالياة مانه   أنوقاد دلا  النتاائج عاىل ( طالل وطالبة من طً  اودار  الااننية العاماة عشانائيا  12)

من مجمنع االساتجابا  كانا  هادل عاىل ارهفااع قلاق  % 40يعاننن من قلق االختبار او االمت ان حيث بلغ  
 االمت ان لديه  .

نسبة كباقة مانه  يعااننن مان  أنمن اوقابً  الشخصية للطً  ودل  عىل  كام قام  الباحاة بعدد 

 قلق االختبار . أعراض

 السالنىك ىف فكرة الب ث ىف استخدام برنامج عًجى قاائ  عاىل فنياا  العاًج اوعارىف نشأ ومن هنا  
 ىف مادة الجغرافيا .  الدرايثر ذل  عىل زيادة الت صيل خفض قلق االختبار وأ 

التى حاول  عًج قلاق االختباار  –ىف حد عل  الباحاة -  فكرة الباحاة ندرة الدراسا  العربية وقد دع 

 عىل زيادة الت صيل الدرا، . وأثرف

 التاىل . الرئييسوميكن صياغة وه ديد مشكلة الدراسة ال الية ىف السؤال  

عاىل زياادة  وأثارفالختباار "  فاعلية برنامج عًجى قائ  عىل العاًج اوعارىف السالنىك ىف خفاض قلاق ا 
 .الفرعية وهى  األسئلةفرع منه العدي من الدراي ىف مادة الجغرافيا " ويتالت صيل 

ثار ذلا  عاىل زياادة  السلنىك ىف خفاض قلاق االختباار وأ ما فاعلية برنامج قائ  عىل العًج اوعرىف -7

 الت صيل الدرا، ىف مادة الجغرافيا؟



منعة التجريبية والقابطة ىف قلق االختبار ىف القياا  البعادث هل هنجد فروق ذا  داللة بني اوج -0

 ؟ 

هل هنجد فروق ذا  داللة بني القياسني القبىل والبعدث ىف قلق االختبار لدث اوجمنعة التجريبية  -3

 بعد هطبيق الربنامج؟

هل هنجد فروق ذا  داللة باني القياا  القابىل والبعادث؟ ىف الت صايل الادرا، لادث اوجمنعاة  -4
 ريبية بعد هطبيق الربنامج العًجى ؟التج

 ىف قلق االختبار ؟ واإلناثهل هنجد فروق بني التكنر  -1

 ىف اختبار الت صيل وادة الجغرافيا؟ واإلناثهل هنجد فروق بني التكنر  -1

 هل يستمر الربنامج ىف خفض قلق االختبار بعد شهرين من هطبيقه عىل الطً ؟ -1
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