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قبااا متامناايث وأ ريااي لااا مب ةااي  أساايب ا مباومة اا  لااا مبمعيااا  ااا   دور

 ومبرسوا لا ش يدة مبدرمس  مب ي و   مبعيا 
 

 زتودة*أيت  حكيمةد. 
 مبابخص

 
يح االرسةج  تهدف الدراسة إلى معرفة عالقةة سسةيل ا الاجاةهةة ق اةم اام وةين اسفر ةي فة  ال  ة

مئة افاين ةة  808ال و  م  ذا الهدف تكجنت ع  ة الدراسة من  .ف  شهيدة الدراسة الثينجية العيمة
طال  ف  الارحاة الثينجية من ال  س ن تم اخ  ير م قطري ة عشجائ ة قس طة من الادارس الوكجم ة 

يسة ن نسسة  ن تنةان م  ةيس ل طيع ع ن ق  ين ال يقع لجاية ال زائر. اقد طب ت عا هم اسة ايرة ام  
قام اام وين ام  يس سسيل ا الاجاةهةة. اقعةد إةةرال ال واة الل االاعيل ةيل ايح ةيئ ة تج ةات 

 البيحثة إلى عدد من ال  يئج س اهي:
شعجر م ق اةم  فراق دالة إح يئ ي ق ن ال يةو ن االراسب ن ف  شهيدة الثينجية العيمة ف  درةة -

  ن درةة قام اام وين سكثر من ال يةو ن ف  شهيدة الثينجية العيمة.الراسب اام وين، ح ث ت  ي 
يسةةة  دم الراسةةةبجن فةةة  شةةةهيدة الثينجيةةةة العيمةةةة قعةةةض سسةةةيل ا الاجاةهةةةة مةةةن  ةةةب  الةةةذال  -

ال هةةةر  يا ةةة  مجاةهةةةة مركةةةزة عاةةةى اانسعةةةيل. سكثةةةر مةةةن ال ةةةيةو ن. فةةة  حةةة ن ا ي هةةةر -اال   ةةةا
ل ا الاجاةهةةة ارخةةر  مةةن م ططةةيل حةة  الاشةةك  اخةة الف قةة ن الا اةةجع  ن فةة  اسةة  دام سسةةي

اال  ةةةدم يمجاةهةةةة مركةةةزة عاةةةى الاشةةةك . اات ةةةيس مسةةةيفة، البوةةةث عةةةن سةةة د اة اةةةيع ، تواةةة  
الاسةةلال ة اإعةةيدة ال  ةةدير ااي ةةيق  يمجاةهةةة مركةةزة عاةةى اانسعةةيل. ع ةةد ال عيمةة  مةةع قاةةم ام وةةين 

 شهيدة الثينجية العيمة.
قةةة ن اسةةة  دام سسةةةيل ا الاجاةهةةةة الاركةةةزة عاةةةى الاشةةةك  لةةة ن   ةةةيك ارتبةةةيا دال إح ةةةيئ ي  -

يسسةةةاجق  م ططةةةيل حةةة  الاشةةةك  اال  ةةةدم. اقعةةةض سسةةةيل ا الاجاةهةةةة الاركةةةزة عاةةةى اانسعةةةيل 
يسساجق  ات يس مسيفة االبوث عن س د اة ايع . ادرةة الشعجر ق ام اام وين. ف  ح ن سسسرل 

اةهةةةة الاركةةزة عاةةةى اانسعةةةيل مةةةن  ةةةب  ال  ةةيئج عةةةن ارتبةةةيا دال قةةة ن اسةة  دام قعةةةض سسةةةيل ا الاج 
ال هةةةر ، اتواةةة  الاسةةةلال ة اإعةةةيدة ال  ةةةدير ااي ةةةيق  ادرةةةةة الشةةةعجر ق اةةةم -الةةةذال، اال   ةةةا

 اام وين لد  طابة الثينجية العيمة.
 
 
 

 اجلزائر. –ر * كلية العلـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائ
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ذؿـقـدؿـة:ذ-1

يف الدراسات النفسية وذلك دلا يسببه من ضغوط نفسية على األفراد  احتل موضوع القلق موقعًا مهماً 
ففي اجملاؿ   يف سلتلف مراحلهم النمائية سواء أكاف ذلك يف مراحلهم التعليمية أـ ادلهنية أـ احلياتية.

فسيولوجية ونفسية اليت مل  كلما اقًتب موعد االمتحاف ظهرت على الطالب رلموعة أعراضالتعليمي،  
القلب وسرعة التنفس جفاؼ احللق والشفتُت آالـ يف  رة قبل فًتة االمتحاف كارتفاع نبضاتتكن ظاه

 .السلبية البطن الغثياف واحلاجة إىل التبوؿ والدوار فقداف الشهية والتوتر وقلة النـو وتوارد األفكار
 يػع األسػرةالشػغل الشػا ل للطالػب وألسػرته وعنػدما يقػًتب موعػد اإلمتحػاف تسػتنفر رت فاالمتحاف هو

س بوسػػيلة يهػػدؼ إىل تع يػػز ويسػػتنفر الطالػػب وياػػبم اجلػػو مشػػحوناً بػػالتوتر والقلػػق، مػػع أف اإلمتحػػاف لػػي
الطالػػب  ػػلؿ العػػاـ الدراسػػي مػػع ذلػػك قػػد يًتافػػق   ال إىل االنتقػػاـ منػػه بػػل هػػو ا تبػػار دلػػا تعلمػػهالطالػػب 

بب آالماً وقلقاً متزايداً يت اوز احلالة الطالب ونتائ ه وعلماته كما قد تس بأعراض ومشاعر تؤثر يف نفسية
وتعػرؼ هػ ا احلالػة النفسػية يف ادلوقػف   للقلػق وهػ ا األعػراض تػزداد كلمػا اقػًتب موعػد اإلمتحػاف. العاديػة

 التعليمي بقلق االمتحاف.
اتػػزاف الطالػػب وقدرتػػه علػػى اسػػتدعاء ادلػػادة  ويعػػرؼ قلػػق االمتحػػاف بأنػػه حالػػه نفسػػية انفعاليػػة تػػؤثر يف

نفسػية وجسػدية كػالتوتر، واالنفعػاؿ، والتحفػز وينػتع ذلػك عػن  ية أثنػاء االمتحػاف ياػاحبها أعػراضالدراسػ
ويعتػ   الفشػل والر بػة يف ادلنافسػة والتوقعػات العاليػة ادلثاليػة الػيت يضػعها الوالػداف لػه اخلػوؼ مػن الرسػوب أو

مػػاداـ يػػًتاوح القلػػق ضػػمن  الدراسػػةهػػ ا القلػػق قبػػل االمتحػػاف واثنػػاءا أمػػراً مألوفػػاً بػػل ضػػرورياً لتحفيػػزا علػػى 
العقليػػة ادلطلوبػػة. وقليػػل مػػن القلػػق مفيػػد للطالػػب يدفعػػه  مسػػتواا الطبيعػػي وال يػػؤثر سػػلبياً يف أدائػػه للمهػػاـ

السليم حىت  ستو  ادلرتفع من القلق سوؼ يؤثر يف رريقة االست كارادلوػلقق نتائع مرضية، إال أف  للدراسة
دفػع حػدة القلػق وتػوفَت اجلػو  سػة لػ لك كػاف دور األسػرة وادلعلػم هػاـ يفولو أمضى ساعات رويلػة يف الدرا

 على ختطي مرحلة االمتحانات. الدراسي ادلريم واآلمن ال ي يزرع الثقة بالنفس ويساعدا
وإذا كاف قلق االمتحاف يسػبب كػل هػ ا التػوتر للطلبػة يف سلتلػف ادلراحػل التعليميػة، فػلف رالػب الثانويػة 

النايب األك  من ه ا اخلوؼ أو االنزعاج، حيث يبقػى امتحػاف الثانويػة العامػة يف مع ػم العامة رمبا يناله 
 دوؿ العامل الثالث من بُت أهم  اائص الن اـ الًتبوي.

وتزداد حدة القلق  الباً بُت رلبة الثانوية العامة إذا ما أدركوا أف ماَتهم يف ه ا االمتحاف هػو الن ػاح 
لكثَت لد  إثبات وجودهم أو حتقيق ذواهتم. ك لك فلف نتي ة هػ ا االمتحػاف أو الفشل، شلا يعٍت الشيء ا

هػي الػػيت تقػرر د ػػوذلم أو عػػدـ د ػوذلم ادلعاهػػد العليػػا واجلامعػات حػػىت يف حػاؿ صلػػاحهم فيػػه، شلػا يرفػػع مػػن 
حػاف مستو  القلق لديهم أيضا. مث إف العلمػة أو الدرجػة النهائيػة الػيت ػلاػلوف عليهػا إذا مػا صلحػوا يف امت

الثانوية العامة، سوؼ تقرر يف الغالب نوعية التخاص ال ي سوؼ ؼلتارونه يف اجلامعػة، يف ضػوء ادلنافسػة 
الشػػػػديدة الػػػػيت يواجهورػػػػا مػػػػن أقػػػػرارم  رغلػػػػي الثانويػػػػة العامػػػػة. وإذا مػػػػا أ ػػػػ نا باحلسػػػػباف رمػػػػوح الوالػػػػدين 

مػػل أيضػػا يف حاػػوله علػػى واألقػػارب واألقػػدقاء مػػن كػػل رالػػب ور بػػتهم لػػيس يف صلاحػػه فحسػػب، بػػل واأل
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معدؿ مرتفع يؤهله ال تيار التخاص ادلر ػوب فيػه مػن جػانبهم، ألدركنػا أف ذلػك يضػيف قلقػا علػى قلػق. 
ه ا ناهيك عن  وؼ الكثَت من الطلبة من ادلرض ادلفاجئ أو األحداث العائلية ادلبا تة الػيت سػتؤثر سػلبياً 

 (.396-395، ص4226يف نتائ هم يف الثانوية العامة )سعادة وآ روف، 
يل أ بعض الطلب والطالبات بسبب اخلػوؼ مػن االمتحانػات إىل اذلػروب مػن ادلوقػف أو الغيػاب عػن 
اال تبػػػػار وكلهػػػػا وسػػػػائل دفاعيػػػػة عاػػػػبية هتػػػػدؼ إىل الػػػػدفاع عػػػػن الػػػػ ات، كمػػػػا أ ػػػػار  بنيػػػػامُت وآ ػػػػروف  

(Benjamin et al ; 1981) ات اسػت كار سػي ة إىل أف الطػلب مرتفعػي القلػق اال تبػاري لػديهم عػاد
مثل عدـ االست كار إال قبل االمتحاف مبا رة أو االعتماد على رلرد احلفظ، ل لك فلف قلق االمتحاف من 

 (. 39، ص;;;3أهم االنفعاالت ادلتعلقة بالتحايل الدراسي ) الع مي، 
كػػادؽلي بػػػُت وهبػػ ا قػػد يكػػػوف قلػػق االمتحػػػاف عػػامًل مهمػػاً مػػػن بػػُت العوامػػػل ادلعيقػػة للصلػػاز العقلػػػي واأل

الطلب والطالبات يف سلتلف مستوياهتم الدراسية، فالكثَت منهم يفشلوف يف دراستهم بسبب عػدـ قػدرهتم 
  (.:3، ص;;;3على مواجهة مواقف اال تبارات اليت يتقدموف ذلا ) الع مي، 

نزعػوف كما أف االمتحاف يعت   ػ ة أليمػة هتػدد الػ ات، فاأل ػخاص الػ ين لػديهم قلػق امتحػا  عػاؿ ي
إىل تقيػػيم موقػػف اال تبػػار علػػى أنػػه هتديػػد  خاػػي ذلػػم، وهػػم يف هػػ ا ادلوقػػف عػػادة مػػا يكونػػوف متػػوترين، 
و ػػائفُت، وعاػػبيُت، ومثػػارين انفعاليػػاً، فضػػًل عػػن التمركػػز السػػلة للمعرفػػة ادلضػػطربة وذلػػك نتي ػػة   ػػ هتم 

(. ويفسر  4:، ص4223نات )عثماف، السابقة واليت تؤثر يف انتباههم وتتدا ل مع تركيزهم أثناء االمتحا
( أف اسػت ابة الطالػب دلوقػف االمتحػاف تتوقػف علػى Rust & Schermerكػل مػن روسػت و ػَتماف )

نوعية األساليب اليت ػلددها دلواجهة االمتحاف، إذ كلما استخدـ األساليب الفعالة مكنتػه مػن الػتحكم يف 
اكرة، ضبط وقتها والتخطيط ذلا، والتحكم يف القلق الوضع، وؽليز منها التحكم يف اخلطر وذلك بتن يم ادل 

-4229حيث يركز الطالب على القلق مبحاولة ختفيضه، حىت يتمكن من مواجهة   االمتحػاف )  طػار، 
 (. 35-34، ص :422

( أف كػػل أ ػػكاؿ السػػلوؾ Atkinson et al, 1990ويف رلػػاؿ ادلواجهػػة، يشػػَت أتكسػػوف وزمػػلؤا )
 1999,(. وه ا ما جعل الباحث فردن ج )4222 َت الناجحة ) يوسف،  ادلضطرب هي نتي ة للمواجهة

Frydenberg ياػػرح بػػأف التوافػػق واحلالػػة اجليػػدة تعتػػ  رهػػن الطريقػػة الػػيت نتعامػػل أو نواجػػه هبػػا الضػػغط )
 (.4224النفسي ) ريف، 

احليػػػػػاة،  إذف تعتػػػػػ  ادلواجهػػػػػة عمليػػػػػة نشػػػػػطة يقػػػػػيم الفػػػػػرد مػػػػػن  لذلػػػػػا قدراتػػػػػه وإمكانياتػػػػػه علػػػػػى رلاهبػػػػػة 
.     (Bloch et al,1997)وباخلاػػوص مواجهػػة ادلواقػػف الضػػا طة والن ػػاح يف التعامػػل معهػػا وضػػبطها 

 ( عامل استقرار تساعد الفرد على احلفػاظ علػىValentiner et al, 1994 ) فهي وفق فلنتينر وآ روف

 Pearlin&Schooler)توافقه النفسي االجتماعي  لؿ فًتات الضغط. ويضيف كل من  ولر وبَتالف 
بػػأف للمواجهػػة وظيفػػة وقائيػػة تت لػػى يف تغيػػَت ال ػػروؼ الػػيت تثػػَت ادلشػػكل وازالتهػػا، وضػػبط معػػٌت الت ربػػة  (

 . (Folkman,1984)  &Lazarus ادلعيشة قبل أف تابم وضعية ضا طة وتقليص الضيق االنفعايل
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أساليب ادلواجهة أف تنوع  (Folkman, 1984  &Lazarus)فولكماف  كما ير  كل من الزروس و
ادلسػػػتعملة بوقػػػفها اسػػػت ابة للضػػػغط تفيػػػد نفسػػػياً للتوسػػػط بػػػُت أثػػػر الضػػػغوط والنتي ػػػة التكيفيػػػة للوظيفػػػة 
النفسػػية االجتماعيػػة وأسػػلوب احليػػاة والتوافػػق. فقػػد أ ػػارت العديػػد مػػن الدراسػػات إىل االرتبػػاط بػػُت سػػوء 

 يرتبط التوافق احلسن بأساليب ادلواجهة الفعاَّلة. التوافق بأساليب ادلواجهة  َت الفعَّالة مع األزمات، يف حُت
أف استعماؿ الفرد ألساليب مواجهة  َت فعَّالة هو ال ي يًتتب عنه معاناته  (Lazarus)ويضيف الزروس 

 (. 4223من الضغط النفسي )ؼللف، 
بالن ػاح ومن هنا نتساءؿ هل ألساليب ادلواجهة دور يف التعامل مع قلػق االمتحػاف ومػا مػد  علقتهػا 

 والرسوب يف  هادة الثانوية العامة؟
ذؿشكلةذاؾدرادة:ذ-2

وعليه، ؽلكػن قػوغ مشػكلة الدراسػة علػى النحػو التػايله   مػا هػي أسػاليب مواجهػة قلػق االمتحػاف الػيت 
 يستخدمها الناجحوف والراسبوف يف  هادة الثانوية العامة ؟ .

 ويتفرع من ه ا السؤاؿ الرئيسي التساؤالت اآلتيةه
هػػػل هنػػػاؾ ا ػػػتلؼ يف درجػػػة الشػػػعور بقلػػػق االمتحػػػاف بػػػُت النػػػاجحُت والراسػػػبُت يف  ػػػهادة  -2-8

 الثانوية العامة؟
هػل هنػاؾ ا ػتلؼ يف اسػػتخداـ أسػاليب مواجهػة قلػق االمتحػػاف بػُت النػاجحُت والراسػػبُت يف  -2-2

  هادة الثانوية العامة ؟
خدـ ودرجػػة الشػػعور بقلػػق االمتحػػاف هػػل هنػػاؾ ارتبػػاط داؿ بػػُت نوعيػػة أسػػلوب ادلواجهػػة ادلسػػت -2-3

 لد  رلبة الثانوية العامة؟
ذأفموةذاؾدرادة:ذ-3

أساليب ادلواجهة بقلق االمتحاف وأثرها يف الن اح تلقي ه ا الدراسة الضوء على معرفة علقة  -3-8
 والرسوب يف  هادة الدراسة الثانوية العامة.

برنػػػامع للخػػػدمات اإلر ػػػادية لطلبػػػة الثانويػػػة ؽلكػػػن االسػػػتفادة مػػػن الدراسػػػة احلاليػػػة يف إنشػػػاء  -3-2
العامة، وذلك مػن  ػأنه ختفيػف حػدة قلػق االمتحػاف وإكسػاهبم أسػاليب ادلواجهػة الفعالػة للتعامػل مػع هػ ا 
ادلوقػػػف الضػػػا ط لرفػػػع مسػػػتو  أدائهػػػم وحتقيػػػق الن ػػػاح،  اوقػػػا وأف هنػػػاؾ بعػػػض الطلبػػػة الػػػ ين لػػػديهم 

اسػػية ومػػع ذلػػك ؼلفقػػوف يف امتحػػاف  ػػهادة الثانويػػة العامػػة إمكانيػػات وقػػدرات حتاػػيلية  ػػلؿ السػػنة الدر 
 نتي ة استخدامهم ألساليب مواجهة  َت فعالة للتعامل مع قلق االمتحاف.

ذ

 أفدافذاؾدرادة:ذ-4

 تتحدد أهداؼ الدراسة احلالية فيما يليه
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 ة العامةانويالدراسة الث درجة قلق االمتحاف لد  الناجحُت والراسبُت يف  هادة التعرؼ إىل -4-8
التعػػرؼ إىل أسػػاليب مواجهػػة قلػػق االمتحػػاف الػػيت يسػػتخدمها النػػاجحوف والراسػػبوف يف  ػػهادة  -4-2

 الدراسة الثانوية العامة.

الكشػػػػف عػػػػن ربيعػػػػة العلقػػػػة بػػػػُت نوعيػػػػة أسػػػػلوب ادلواجهػػػػة ادلسػػػػتخدـ ودرجػػػػة الشػػػػعور بقلػػػػق  -4-3
 االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة.

 ػرضواتذاؾدرادة:ذ-5

 لإلجابة عن تساؤالت الدراسة احلالية قيغت الفرضيات التاليةه    
هناؾ فروؽ دالة إحاائيا بػُت النػاجحُت والراسػبُت يف  ػهادة الثانويػة العامػة يف درجػة الشػعور  -5-8

 بقلق االمتحاف. 
هنػػػاؾ فػػػروؽ دالػػػة إحاػػػائيا بػػػُت النػػػاجحُت والراسػػػبُت يف  ػػػهادة الثانويػػػة العامػػػة يف اسػػػتخداـ  -5-2

 لف أساليب ادلواجهة.سلت
يستخدـ الناجحوف يف  هادة الثانوية العامة أساليب ادلواجهػة ادلركػزة علػى ادلشػكل أكثػر  - 5-2-8

 من الراسبُت؟ 
يستخدـ الراسبوف يف  هادة الثانويػة العامػة أسػاليب ادلواجهػة ادلركػزة علػى االنفعػاؿ أكثػر  - 5-2-2

 من الناجحُت؟ 
يػة أسػاليب ادلواجهػة ادلسػتخدـ ودرجػة الشػعور بقلػق االمتحػاف لػد  هناؾ ارتباط داؿ بُت نوع -5-3

 رلبة الثانوية العامة.
هنػػاؾ ارتبػػاط سػػالب وداؿ بػػُت اسػػتخداـ أسػػاليب ادلواجهػػة ادلركػػزة علػػى ادلشػػكل ودرجػػة  - 5-3-8

 الشعور بقلق االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة.
ليب ادلواجهػػة ادلركػػزة علػػى االنفعػػاؿ ودرجػػة هنػػاؾ ارتبػػاط موجػػب وداؿ بػػُت اسػػتخداـ أسػػا - 5-3-2

 الشعور بقلق االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة.
 ؿصطلحاتذاؾدرادة:ذ-6

ذؼلقذاالؿتحان:ذ-6-1

قلق االمتحاف بأنه الشػعور بالتهديػد والتػوتر يف مواقػف معينػة ذلػا  (Sarason, 1960)يعرؼ سارسوف 
( بأنػه حالػة انفعاليػة Gaudry & Spielberger, 1971علقػة باالمتحػاف. ويعرفػه جػودري وسػبيل ر )

 عابرة ال تتسم فيها ادلشاعر بادلوضوعية حيث يسيطر على الفرد يف فًتات االمتحاف نوع من 
 (.432، ص4228وهواش،جلهاز العاة اللإرادي )عليمات  وؼ مرتقب مع توتر، وارتفاع نشاط ا

الطالب نتي ة الزيادة يف درجة اخلوؼ والتوتر أثناء ( بأنه حالة ؽلر هبا Gohn, 1985كما عرفه جوف )
ادلػػرور مبوقػػف اال تبػػار وكػػػ لك االضػػطراب يف النػػواحي االنفعاليػػة وادلعرفيػػػة والفسػػيولوجية. ويشػػَت كػػل مػػػن  

( يف تعريفهمػػػا لقلػػػق االمتحػػػاف بأنػػػه ادليػػػل للتػػػوتر والكػػػدر والتحفػػػز 9:;3مػػػاهر اذلػػػواري وزلمػػػد الشػػػناوي )
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 يف مواقف اال تبارات فضًل عن إىل انشغاالت عقلية سالبة مركزة حوؿ ال ات تشتت واالهتياج االنفعايل
 (.42، ص;;;3ب أثناء اال تبار ) الع مي، انتباههم وتتدا ل مع الًتكيز ادلطلو 

نستخلص شلا تقدـ أف قلق االمتحاف هو نوع من القلق ادلػرتبط مبوقػف اال تبػار وهػو اسػت ابة انفعاليػة 
االمتحػػاف تتسػػم بػػالتوتر واالنزعػػاج، وميػػث يثػػَت موقػػف االمتحػػاف الكثػػَت مػػن ادلخػػاوؼ،   ػػَت سػػارة دلوقػػف

واإلحساس باذلم، وهتديد ال ات. وه ا القلق قد يكوف بدرجات مرتفعة فتؤثر يف أداء التلمي  وإجاباته عن 
و أحػد أنػواع أس لة اال تبار، و البا ما يسوء أداء الفرد وػلال على درجات منخفضة. وقلػق االمتحػاف هػ

 حالة القلق وهي حالة تزوؿ بزواؿ ادلوقف ال ي أد  إليها وهو موقف االمتحاف.
أما تعريف الباحثة اإلجرائي لقلق االمتحاف فهو حالة نفسية ؽلر هبا الطػلب أو الطالبػات وتسػبب ذلػم 

يف الدراسػة احلاليػة وهػي اخلوؼ والضيق والتوتر واألمل قبل فًتة اال تبار وأثناءها ويقاس بػاألداة ادلسػتخدمة 
 ( ونقله إىل العربية الدكتور نبيل عيد الزهار.93;3مقياس قلق االمتحاف ال ي أعدا  ارلز سبيل جر )

ذأداؾوبذاملواجهة:ذ6-2

ل مع . وقد  ، أي  التعام Faire avec"و"  To cope with   تعٍت  Copingإف كلمة مواجهة  
 و ميكانزمػات الػدفاع  وكػ لككر منها  اسػًتاتي يات التكيػف ، عدة مفهومات للداللة عليها ن   اقًتحت

  (coping) ػػػر هػػػ ا الكلمػػػة(. كمػػػا يػػػًتجم بعضػػػهم اآل(Dantchev, 1989, P23 التسػػػوية  
ادلواجهػػة أو أسػػاليب ادلواجهػػة، وقػػد تشػػَت إىل التوافػػق أو التعامػػل مػػع ادلشػػكلت أو التغلػػب  باسػػًتاتي يات
 (.;8، ص4222)يوسف، أو معايشة الضغوط  على الضغوط 

ويشػػػػػػَت لفػػػػػػظ ادلواجهػػػػػػة يف  ادلع ػػػػػػم األساسػػػػػػي لعلػػػػػػم الػػػػػػنفس  لتلػػػػػػك الطريقػػػػػػة للتعامػػػػػػل مػػػػػػع وضػػػػػػعية          
وف ػضا طة والتحكم فيها وضبطها، وقد تكوف است ابة مبا رة كح ؼ ماػدر التهديػد واخلطػر، وقػد تكػ

 ,Bloch et alل ػوء إىل األدويػة )است ابة سلففػة كتقلػيص اإلدراؾ اخلػاص بػاخلطر مثػل نفػي الوضػعية وال

1993, P757.) 
( بأرػػػا رلمػػػوع اجملهػػػودات ادلعرفيػػػة Lazarus, 1978  &Launierويعرفهػػا كػػػل مػػػن لػػػو  والزروس )

والسػػلوكية ادلوجهػػة ضلػػو إدارة ادلتطلبػػات اخلارجيػػة و/أو الدا ليػػة اخلاقػػة وتسػػيَتها والػػيت يػػدركها الفػػرد بأرػػا 
 1991,(. ويضيف ستيبتوي )Coussongelie et al, 1998, P89اية )مهّددة وتت اوز مواردا الشخ

Steptoe أف ادلواجهػػػة تتضػػػمن تلػػػك االسػػػت ابات الػػػيت ي هرهػػػا الفػػػرد دلواجهػػػة ادلواقػػػف الضػػػا طة، وقػػػد )
تكػػوف مػػػن ربيعػػػة معرفيػػػة أو وجدانيػػة )كتحويػػػل وضػػػعية  طػػػرة إىل فرقػػة ذات نفػػػع  خاػػػي( وقػػػد تضػػػم 

 Paulhan et al, 1994, pثػل مواجهػة ادلشػكل أو اختػاذ سػلوؾ  نػة)أ ػكااًل مػن السػلوؾ ادلبا ػر م

293 .) 
وتعػػرؼ ادلواجهػػة يف الدراسػػة احلاليػػة بأرػػا رلموعػػة مػػن اجملهػػودات ادلعرفيػػة والسػػلوكية الػػيت يوظفهػػا الفػػرد 

بي ة، وذلك من  لؿ تقليص وضبط وحتمل الضيق  -هبدؼ التعامل وإدارة الطلب الناتع من التفاعل فرد
لنفسي وادلوقف ال ي يقدرا الفرد بأنه ضػا ط ومهػّدد ويت ػاوز إمكانياتػه وقدراتػه الفرديػة. وتعػرؼ إجرائيػا ا
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 Folkman)بأرا رلموعة درجات اليت ػلال عليها الفرد مبقياس أساليب  ادلواجهة لػفولكماف والزروس 

& lazarus, 1988) .ادلستخدـ يف ه ا الدراسة 
ذاجهة:أـواعذأداؾوبذاملوذ-ذ6-2-1

تاػػنيفُت عريضػُت دلواجهػػة  (lazarus & Folkman, 1984)وفولكمػػاف  حػدد كػل مػػن الزروس
وهػػ ا اسػػتنادا إىل الػػيت تركػػز علػػى االنفعػػاؿ،  الضػغط النفسػػي علػػا ادلواجهػػة الػػيت تركػػز علػػى ادلشػكل وادلواجهػػة

شػػكل الػػ ي يسػػبب وظيفتػػُت رئيسػػيتُت ألسػػاليب ادلواجهػػة وهػػي ضػػبط التػػوتر والضػػيق االنفعػػايل أو تغيػػَت ادل
االنزعػػػاج والضػػػيق. ويتضػػػمن هػػػ اف اخليػػػاراف أ لػػػب أسػػػاليب ادلواجهػػػة الػػػيت يسػػػتخدمها الفػػػرد أثنػػػاء تعرضػػػه 

  للموقف الضا ط، وسنعرضهما فيما يلي مبزيد من التفايل ألرا ختدـ الدراسة احلالية. 
ذ:أداؾوبذاملواجهةذاملرؽزةذعلىذاملشكلذ6-2-1-1

علػى ادلشػكل. بي ػة يعػٍت الًتكيػز  -لتفاعػل فػردال روؼ الضا طة النا ة عػن ا تشَت إىل اجملهودات لتغيَت
( فهي تشَت إىل تلك اجلهود اليت يبػ ذلا الفػرد وهػو ػلػاوؿ التعامػل الفعػاؿ Schafe 1992 ,ووفق   افَت )

(. ويضيف Graziani et al, 1998, P101) مع عوامل الضغط النفسي أو مع ادلوقف الضا ط مبا رة
( بػػػأف ادلواجهػػػة ادلركػػػزة علػػػى ادلشػػػكل هػػػي اسػػػت ابة سػػػلوكية  Cooper  &Payneبػػػاين وكػػػوبر )كػػػل مػػػن 

ومعرفيػػػة دلواجهػػػة الضػػػغط النفسػػػي عػػػن رريػػػق التعامػػػل مػػػع الوضػػػع، إرػػػا سػػػلوكيات متخػػػ ة لتغيػػػَت الوضػػػع 
 (.94، ص 4224) ريف، 

ا ط عػػن رريػػق ( زلاولػػة للسػػيطرة ادلبا ػػرة علػػى ادلوقػػف الضػػLazarus, 1993وهػػي وفػػق  الزروس )
استعماؿ الفرد ماػادرا ال اتيػة يف حػل ادلشػكلة ومواجهتهػا مبا ػرة واختػاذ اإلجػراءات الػيت ختفػف مػن تػأثَت 
األحػػػػداث الضػػػػا طة، وتتضػػػػمن حتليػػػػل ادلشػػػػكلة ووضػػػػع  طػػػػط أو بػػػػدائل حلػػػػوؿ تػػػػؤدي إىل تغيػػػػَت ادلوقػػػػف 

ت هتدؼ إلزالػة احلػدث ادلهػّدد الضا ط مبا يتناسب مع قحة الفرد النفسية والسلوكية، ل لك فهي رلهودا
 (.  Carver & sheier, 1994,  P184أو تقليص تأثَتاته )

وتشػػمل رلهػػودات ادلواجهػػة ادلنشػػطة للتعامػػل مػػع ادلشػػكل رلموعػػة مػػن األسػػاليب منهػػا سلططػػات حػػل 
 ادلشكل والتادي، وسنعرضها فيما يلي بشيء من التفايل.

 سساج  ال  دم: -6-2-8-8-8
 ن العدوانية واجملازفة         ػة، ل لك فهي تتضمػدوانية لتغيَت الوضعيػػدات العو ػَت إىل اجملهػتش

(Folkman & lazarus, 1988, P11) . 
 
 و  الاشك :سساج  ال  ط   ل -6-2-8-8-2

رلهػػودات مدروسػػة ترتكػػز علػػى ادلشػػكل هبػػدؼ تغيػػَت الوضػػعية وياػػاحبها تنػػاوؿ حتليلػػي حلػػل تشػػَت إىل 
. وؽلكػن القػوؿ إف حػل ادلشػكلت هػو عمليػة ػلػاوؿ (Folkman & lazarus, 1988, P11)ادلشػكل 

ا الشػػخص أف ؼلػرج مػػن مػػأزؽ أو موقػف ضػػا ط، وهػو نػػوع مػػن السػلوؾ اركػػـو بقواعػد يستحضػػر فيهػػا هبػ
 (. ;44، ص:;;3األ خاص معرفتهم السابقة )الشناوي وعبد الرزتن، 
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ل ادلشػػػػكلة عمليػػػػة عقليػػػػة ( بػػػػأف حػػػ Woodside  &Mcclamويضػػػيف كػػػػل مػػػػن مػػػاكلم وودسػػػػيد )
معقدة ومركبة تتم على مراحل وتتضمن فهم ادلشكلة، ووضع اخلطة، وتنفي ها، مث فحص احللوؿ وتقوؽلها، 

 (. 3:4، ص4223وتؤثر اخل ات ادلاضية يف احللوؿ التالية للمشكلت )الزيات، 
ذ:أداؾوبذاملواجهةذاملرؽزةذعلىذاالـفعالذ-ذ6-2-1-2

األفكػػػػػػػار واألفعػػػػػػػاؿ الػػػػػػػيت هتػػػػػػػدؼ إىل تقلػػػػػػػيص األثػػػػػػػر االنفعػػػػػػػايل للضػػػػػػػغط       تشػػػػػػػَت هػػػػػػػ ا ادلواجهػػػػػػػة إىل
(Graziani et al, 1998 P101 فهي بػ لك، تشػَت إىل اجملهػودات لتقلػيص االنفعػاالت السػلبية الػيت .)

 (. Carver & sheier, 1994, P184تنشأ كاست ابة للتهديد )
 ذلا الفػرد لتن ػيم انفعالػه عػن رريػق ضػبط أو تعػديل وتعتمد ادلواجهة يف ه ا احلالة على اجلهػود الػيت يبػ

األعليػػة العارفيػػة لثحػػداث الضػػا طة، أي التن ػػيم االنفعػػايل ادلركػػز علػػى التعامػػل مػػع اخلػػوؼ، والغضػػب أو 
الشػػػعور بالػػػ نب وتتضػػػمن ادلواجهػػػة الػػػيت تركػػػز علػػػى االنفعػػػاؿ مواجهػػػة سػػػلوكية وانفعاليػػػة، ومواجهػػػة معرفيػػػة 

 (.:8ص  ،4224انفعالية )  ريف، 
ؽلكػن أف تأ ػ  اجلهػود ادلوجهػػة ضلػو ضػبط االسػػت ابات االنفعاليػة الػيت تولػػدها الوضػعية الضػا طة عػػدة 
أ كاؿ، إذ تؤثر سلتلف نشارات ه ا ادلواجهة يف االنفعاؿ بطرائق سلتلفة، فأوؿ نشاط شلكن يتمثل    يف 

واالنزعاج، فهي تعمل على تغيَت ا اا تغيَت درجة االنتباا، الت نب أو التهرب، أو دتٍت زواؿ مادر الضيق 
االنتبػاا مػن ماػدر الضػغط زلدثػة بػ لك راحػة مؤقتػػة. وي هػر أف ذلػ ا األسػاليب التوافقيػة أثػر مؤقػت وأقػػل 
فعالية، أما الطريقة األ ر  اليت من  لذلا تؤثر ادلواجهة يف احلالة االنفعالية هو توظيف نشاط معريف ال ي 

للت ربة مثل إعادة تقييم الوضعية، وتضخيم اجلوانػب اإلغلابيػة للحػدث، أو إعػادة يغَت ويبدؿ ادلعٌت ال ايت 
التقيػػػيم اإلغلػػػا  الػػػ ي يتضػػػمن حتويػػػل التهديػػػد إىل حتػػػدل، وي هػػػر أف مثػػػل هػػػ ا النشػػػارات فعالػػػة لتخفيػػػف 

 . (Dantchev, 1989, P25)معينة  ه  رط أف ال يتعد  الضغط عتبةادلستو  االنفعايل وتقليا
د ادلوجهػػة ضلػػو ضػػبط االسػػت ابات االنفعاليػػة الػػيت تولػػدها الوضػػعية الضػػا طة قػػد تأ ػػ  عػػدة إف اجلهػػو 

( رلموعػػػػػة مػػػػػن أسػػػػػاليب  Lazarus  &Folkmanأ ػػػػػكاؿ، فقػػػػػد اقػػػػػًتح كػػػػػل مػػػػػن فولكمػػػػػاف والزروس )
التهػػػرب، واختػػػاذ مسػػػافة، وتغيػػػَت    ادلعػػػٌت  –ادلواجهػػػة ادلوجهػػػة ضلػػػو تقلػػػيص الضػػػيق االنفعػػػايل منهػػػا الت نػػػب

  Stanton et)ريف للحدث لل انب اإلغلا ، وحتمل ادلسؤولية، وضبط ال ات والدعم االجتماعي ادلع
al, 1994, p350).وسنعرضها فيما يلي بشيء من التفايل . 

ذاؾتجنب:ذ-أدلوبذاؾتهربذ-ذ6-2-1-3

تشػػػػػػػػػَت هػػػػػػػػػ ا الطريقػػػػػػػػػة للتفكػػػػػػػػػَت اخليػػػػػػػػػايل واجملهػػػػػػػػػودات السػػػػػػػػػلوكية للتهػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػن ادلشػػػػػػػػػكل أو  نبػػػػػػػػػه    
(Folkman& lazarus, 1988, p11) فػالفرد يتخيػل نفسػه يف عػامل أفضػل أو مكػاف آ ػر، ويتمػٌت .

إمكانيػػة تغيػػَت مػػا ػلػػدث، ويرجػػو أف تنتهػػي ادلواجهػػة الضػػا طة سػػريعا، كمػػا تتضػػمن أسػػاليب التهػػرب مػػن 
، واألكل، وتناوؿ الكحوؿ، واألدوية وادلخدرات، فالتهرب والت نب تسػمم للفػرد بػاخلروج  مػن  لؿ النـو

 .(Graziani et al, 1998, p105, 106)التفاعل الضا ط دوف تغيَتا 
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ذأدلوبذاختاذذؿداػة:ذ-6-2-1-4

تشػػَت إىل اجملهػػودات ادلعرفيػػة لتحريػػر الػػ ات، وذلػػك مػػن  ػػلؿ تاػػغَت وتقليػػل معػػٌت الوضػػعية الضػػا طة 
 .(Folkman & Lazarus, 1988, P11)وأعليتها 

ذأدلوبذضبطذاؾذات:ذ-6-2-1-5

 ,Folkman & Lazarus, 1988)رلهػػودات الضػػبط الػػ ايت للنفعػػاالت والتاػػرفات  إىلتشػػَت 

P11)         فهػػي ترتكػػز علػػى التن ػػيم الوجػػدا  واجلهػػود الػػيت يبػػ ذلا الفػػرد لضػػبط االنفعػػاالت عنػػد التعامػػل مػػع .
روف، ادلواقف الضا طة، وذلك من  لؿ حتمل الغموض والتناقض وحتكم الفرد يف مشاعرا )الر يدي وآ 

 (.369، ص 4223
 أدلوبذحتملذاملدؤوؾوة:ذ-ذ6-2-1-6

 Graziani et)تتضمن اسًتاتي يات الوعي بادلسؤولية الشخاية فػي ادلشكل وزلػاوالت للسػتدراؾ  

al, 1998, P106) أي اعًتاؼ الفرد بدورا يف ادلشكلة وما يااحب ذلك من زلاوالت من ررفه جلعػل .
 .(Folkman& Lazarus, 1988, P11)األ ياء قحيحة 

ذأدلوبذإعادةذاؾتقدقرذاإلجيابي:ذ-ذ6-2-1-7

تشػػػَت إىل اجملهػػػودات ادلعرفيػػػة لتغيػػػَت ادلعػػػٌت الػػػ ايت للت ربػػػة مػػػن  ػػػلؿ إعػػػادة تقيػػػيم الوضػػػعية واالهتمػػػاـ 
 .( Dantchev, 1989, P25 )باجلوانب اإلغلابية للحدث ووضع معٌت إغلا  

ذعوة:أدلوبذاؾدعمذواملداـدةذاالجتماذ-ذ6-2-1-8

إىل أف ادلسػػػػػاندة االجتماعيػػػػػة هػػػػػي اإلمكانيػػػػػات الفعليػػػػػة أو ادلدركػػػػػة  (Lepore 1994,)ويشػػػػػَت ليبػػػػػور 
للماػادر ادلتاحػة يف البي يػة االجتماعيػة للفػرد الػػيت ؽلكػن اسػتخدامها للمسػاعدة يف أوقػات الضػيق،  ويتػػزود 

األ ػخاص      الػ ين  ذلػم الفرد بالدعم االجتماعي من  ػلؿ  ػبكة علقاتػه االجتماعيػة الػيت تضػم كػل 
، 4222اتاػػػػػاؿ اجتمػػػػػاعي مػػػػػع الفػػػػػرد، وتضػػػػػم يف الغالػػػػػب األسػػػػػرة، واألقػػػػػدقاء وزمػػػػػلء العمػػػػػل) فايػػػػػد، 

أف الػدعم االجتمػاعي هػو  ػكل مػن أ ػكاؿ  (Haley, 1996)(. ويف هػ ا السػياؽ، يػر  هػايل :45ص
اجلهػػػد الػػػ ي يقػػػـو بػػػه الفػػػرد ادلواجهػػػة، تلػػػك ادلواجهػػػة اذلادفػػػة إىل تن ػػػيم االسػػػت ابات العارفيػػػة، بػػػل هػػػو 

للحاوؿ على ادلساندة االجتماعية للتخفيف من الوضع الضا ط ومن أثارا، فالبحث عن دعم اجتماعي 
يػؤدي دوراً يف التخفيػف مػن الضػغط النفسػي عػن رريػق التواقػل االجتمػاعي اجليػد والعلقػات االجتماعيػة 

 (.92، ص4224 ريف،) ادلرنة واحلميمية
دلختلػػػػف أسػػػػاليب ادلواجهػػػػة دور هػػػػاـ عنػػػػد تعػػػػرض الفػػػػرد للمواقػػػػف والوضػػػػعيات يتضػػػػم شلػػػػا تقػػػػدـ أف 

الضا طة، فهي قد تتعامل مع ادلشكل مد ذاته، أو تتخ  أساليب أ ر  تتعامل فيها مع الضيق االنفعايل 
 الناتع عن ه ا ادلواقف، كما أرا قد تأ    كل رلهودات سلوكية أو معرفية أو انفعالية.

ذبقة:اؾدراداتذاؾداذ-7
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ح يػػػػت العلقػػػػة بػػػػُت قلػػػػق االمتحػػػػاف والتحاػػػػيل باهتمػػػػاـ عػػػػدد مػػػػن البػػػػاحثُت، وجػػػػاءت نتػػػػائع هػػػػ ا 
 الدراسات كما يليه

ذاؾدراداتذاؾعربوة:ذ-ذ7-1

ذ:(1974درادةذأبوذصبحةذ)ذ-7-1-1

مػػن رلبػػة الاػػف الثالػػث  642هتػػدؼ إىل معرفػػة العلقػػة بػػُت قلػػق االمتحػػاف والتحاػػيل الدراسػػي عنػػد 
س زلاف ػػة عمػػاف، ودتثلػػت أهػػم نتػػائع هػػ ا الدراسػػة يف أف قلػػق االمتحػػاف يعيػػق التحاػػيل، اإلعػػدادي مبػػدار 

وأف التحاػػيل كػػاف أفضػػل لػػد  الطلبػػة ذوي القلػػق ادلػػنخفض منػػه لػػد  الطلبػػة ذوي القلػػق ادلرتفػػع )سػػعادة 
 (.;39، ص4226وآ روف، 
ايل الدراسي يف دراسة كاف من أهدافها دراسة علقة القلق بالتح (1982أجرىذؿرديذ)ذ-7-1-2

اللغة االصلليزية عند رلبة ادلػدارس الثانويػة يف الكويػت. وقػد أ ػارت النتػائع إىل فػروؽل ذات داللػة إحاػائية 
بُت متوسط درجات مرتفعي القلق ومنخفضػيه يف حتاػيل اللغػة االصلليزيػة لاػاف منخفضػي القلػق،    كمػا 

لتحاػيل وفػق درجػات رايػة العػاـ لػد        الطلبػة ) أف هنالك ارتباراً دااًل وسػالباً بػُت درجػات القلػق وا
 (.429، ص4228عليمات وهواش، 

رالبػاً ورالبػة مػن الاػف  ;4:عن عينة تكونت من  (1983ؽماذأدفرتذدرادةذزغلذ)ذذ-7-1-3
التاسع يف مبحث الرياضيات، وظهػرت فػروؽ ذات داللػة إحاػائية بػُت متوسػط أداء الطلبػة تعػز  إىل قلػق 

أداء الطلبػػػة ذوي القلػػػق ادلػػػنخفض كػػػاف أعلػػػى مػػػن أداء الطلبػػػة ذوي القلػػػق ادلرتفػػػع )سػػػعادة  اال تبػػػار، وأف
  (.3:2، ص4226وآ روف، 

دلعرفػة العلقػة بػُت مسػتو  القلػق ومسػتو  التحاػيل  (1985درادةذوجدانذاؾكحومـيذ)ذذ-7-1-4
رالبػػػة    422م ػػػيت  الدراسػػػي لػػػد  رالبػػػات ادلرحلػػػة الثانويػػػة العامػػػة يف مدينػػػة الريػػػاض. لعينػػػة مكونػػػة مػػػن

ا تيػػػارهن بطريقػػػة عشػػػوائية. وتوقػػػلت الدراسػػػة إىل علقػػػة ارتبػػػاط سػػػالبة ذات داللػػػة إحاػػػائية بػػػُت القلػػػق 
 (.:4، ص;;;3والتحايل   الدراسي ) الع مي، 

عػػن قلػػق االمتحػػاف وعلقتػػه بادلهػػارات الدراسػػية  (1986درادــةذزؽرقــاذقوػوــقذأ ــدذ)ذذ-7-1-5
رالبػاً  547ادلرحلة الثانوية يف رتهورية ماػر العربيػة. وتكونػت العينػة مػن  والتحايل الدراسي لد  رلب

ورالبة   ا تيارهم باورة عشوائية. وتوقلت الدراسة إىل علقػةل سػالبة ودالػة إحاػائياً بػُت قلػق االمتحػاف 
 (.49، ص;;;3والتحايل األكادؽلي) الع مي، 

علقػػة بػػُت قلػػق االمتحػػاف والتحاػػيل دراسػػة بعنػػواف ال (1988وؼــدذأجــرىذأبــوذزقتــونذ)ذذ-7-1-6
رالباً ورالبة،  634الدراسي العاـ لد  رلبة الثانوية العامة مبدارس زلاف ة اربد. تكونت عينة الدراسة من 

وقػػد أ ػػارت النتػػائع إىل علقػػة اغلابيػػة دالػػة إحاػػائيا بػػُت قلػػق االمتحػػاف والتحاػػيل الدراسػػي العػػاـ، وكمػػا 
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ة يف التحايل الدراسي العػاـ تعػز  إىل مسػتو  القلػق )عليمػات وهػواش، بينت النتائع ذات داللة إحاائي
 (. 429، ص4228
بتنفيػ  دراسػة لتحديػد العلقػة بػُت قلػق االمتحػاف وحتاػيل رلبػة  (1992وؼاؿتذاؾقرعانذ)ذ-7-1-7

اـ الاف الثانية الثانوي العلمي من ناحية أ ر . توقلت الدراسة إىل فروؽل دالة يف التحايل الدراسي الع
 (.3:3، ص4226تعز  إىل مستو  القلق ولااف مستو  قلق االمتحاف ادلنخفض )سعادة وآ روف، 

هتػدؼ إىل تسػليط الضػوء علػى أعليػة التػدا ل بػُت مركػز الػتحكم  درادةذأجرقهاذخطـارذذذ-7-1-8
لػػػتحكم وقلػػػق االمتحػػػاف للن ػػػاح يف  ػػػهادة الثانويػػػة العامػػػة )البكالوريػػػا(. أظهػػػرت النتػػػائع أف الطلبػػػة ذوو ا

الدا لي حتالوا على أحسن النتائع يف الثانويػة العامػة مقارنػة بػ وي الػتحكم اخلػارجي، كمػا حتاػل الطلبػة 
ذوو القلق ادلعتدؿ على أحسن النتائع يف الثانوية العامة مقارنة ب وي القلق ادلرتفع. تؤكد ه ا النتائع أعلية 

-4229غلابيػػاً للتنبػؤ بالن ػاح ادلدرسػي ) طػػار،الػتحكم الػدا لي وقلػق االمتحػػاف ادلعتػدؿ بوقػفه مؤ ػراً ا
 (.29، ص:422

ذاؾدراداتذاألجنبوة:ذ-ذ7-2

مع الدراسة اليت  (Culler & Holahan, 1980)اتفقت دراسة كوالر وهوالهان  -7-2-1

 :(Benjamine, 1981)أجراها بنجامني 

لتحاػيل لػد  الطلبػة ذوي حوؿ العلقة بُت قلق االمتحاف والتحايل األكػادؽلي، فقػد أ ػاروا إىل أف ا
 ( 429، ص4228القلق العايل متدف عكس الطلبة ذوي القلق ادلنخفض )عليمات وهواش، 

دراسػة عػن العلقػة بػُت قلػق االمتحػاف واألداء ( Husley, 1985وقد أجري هوسلي  )  -7-2-2
جامعػة ووترلػو يف  رالبػاً يف السػنة الثالثػة يف مسػاؽ القيػاس النفسػي يف  84األكادؽلي على عينة مكونػة مػن 

كندا. ودلت النتائع علػى أف الطلبػة الػ ين لػديهم قلػق امتحػاف مرتفػع كػاف أداؤهػم األكػادؽلي متػدنيا سػواء 
،  4228أكػػػػاف يف امتحانػػػػات ناػػػػف الفاػػػػل أـ يف رايػػػػة الفاػػػػل يف هػػػػ ا ادلسػػػػاؽ )عليمػػػػات وهػػػػواش، 

 (.429ص
ه توقػػل إىل أف حػػوؿ ادلوضػػوع نفسػػ (Sandra, 1999دراسللة أجراهللا سللاندرا ) -7-2-3
 لب ال ين كاف لديهم قلق امتحاف مرتفع كاف أداؤهم يف االمتحانات التقييمية جيدة )عليمات ػالط

 (. 429، ص4228وهواش، 
ذ

ذقعقوبذعنذاؾدراداتذاؾدابقة:ذ-7-3

بعد االرلع على الدراسات السابقة لوحظ ندرة الدراسات اليت اهتمت بعلقة أساليب ادلواجهة بقلق 
ف وأثرها يف الن اح والرسوب يف  هادة الثانوية العامة، حيث توجه مع مها إىل دراسة العلقة بُت االمتحا
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ربيعة العلقػة بػُت نوعيػة قلق االمتحاف والتحايل الدراسي، ل ا تأيت ه ا الدراسة لسد الثغرة لتبحث عن 
 العامة.أسلوب ادلواجهة ادلستخدـ ودرجة الشعور بقلق االمتحاف لد  رلبة الثانوية 

ذ:درادةإجراءاتذاؾذ-8

ذؿنهجذاؾدرادة:ذ-8-1

اسػػػتخدمت الباحثػػػة يف هػػػ ا الدراسػػػة ادلػػػنهع الوقػػػفي ادلقػػػارف، ويعتمػػػد هػػػ ا ادلػػػنهع علػػػى رريقػػػة مثيػػػة 
أو أكثر   ائص وتفسَت الفروؽ بُت رلموعتُتتتضمن رلموعة من اإلجراءات اليت تعمل يف ا اا معرفة  ا

ا علػػى اال ػػتلؼ يف متغػػَت مسػػتقل والتشػػابه يف بقيػػة ادلتغػػَتات. وحاولػػت يف جانػػب أو متغػػَت معػػُت اعتمػػاد
هػػػ ا الدراسػػػة ادلقارنػػػة بػػػُت النػػػاجحُت والراسػػػبُت يف امتحػػػاف  ػػػهادة الثانويػػػة العامػػػة يف درجػػػة الشػػػعور بقلػػػق 
االمتحػػاف ويف اسػػتخداـ سلتلػػف أسػػاليب ادلواجهػػة. ودراسػػة العلقػػة االرتباريػػة بػػُت نوعيػػة أسػػلوب ادلواجهػػة 

 ادلستخدـ ودرجة الشعور بقلق االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة.
ذجمتمعذاؾدرادة:ذ-8-2

يتكوف رلتمع الدراسة من رتيع رلبة قف الثانوية العامة إلحد  ثانويات مقارعة عُت بنياف   )ادلتقنة 
وادلػػوزعُت  562م والبػػالع عػػدده 4228/4229اجلديػػدة بالػػدويرة( التابعػػة لواليػػة اجلزائػػر يف العػػاـ الدراسػػي 

قسم علمػي )بنسػبة  9;3>( و64.28رالب قسم أد  )بنسبة  365من حيث التخاص الدراسي إىل 
79.;6.)< 
ذعونةذاؾدرادة:ذ-8-3

رالباً ورالبة من قف الثانوية العامة / 342/من م ة وعشرين يف األقل أما عينة الدراسة فقد تكونت 
اكتمػاؿ اإلجابػة عػن بعػض لعػدـ رالبػاً   36 أسػقط منهػا (، مث  ا تيارهم بطريقة عشوائية بسيطة )القرعة

 مػن اجلنسػُت :32مػن م ػة وذتانيػة رػلب  ، وب لك أقبحت عينة البحػث تتكػوفمقياسي الدراسة فقرات
ضلػػػراؼ اعػػاـ و :2.:3سػػنة مبتوسػػػط عمػػري قػػػدرا  42-38أنثػػى( تراوحػػػت أعمػػارهم بػػػُت :9ذكػػراً و 52)

إحػػد  ادلػػدارس الثانويػػة احلكوميػػة لقطػػاع ادلتقنػػة اجلديػػدة  بالػػدويرة ،   ا تيػػارهم مػػن  9;.2يبلػػع  معيػػاري
، ميػث أتيحػت جلميػع أفػراد رلتمػع البحػث 4229-4228عُت بنياف التابع لوالية اجلزائر للسنة الدراسية 

 فرص متساوية ألف يتم ا تيارهم ضمن العينة ادلطلوب دراستها.
ذخصائصذعونةذاؾدرادة:ذ-8-4

هػػػم  اػػػائص عينػػػة الدراسػػػة احلاليػػػة مػػػن حيػػػث البيانػػػات الشخاػػػية والدراسػػػية م الحقػػػا عػػػرض أػوسيتػػػ
 ادلرتبطة بقلق االمتحاف.

إنػػاث  :9>( و:49.9ذكػػور )بنسػػبة  52يتػػوزع أفػػراد عينػػة الدراسػػة احلاليػػة مػػن حيػػث اجلػػنس إىل  -
>( :78.6رالباً من القسػم العلمػي )بنسػبة  83>(، ومن حيث التخاص الدراسي إىل 94.44)بنسبة 

 >(.65.74من القسم األد  )بنسبة  69و
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يتضػػػم مػػػن توزيػػػع أفػػػراد العينػػػة وفػػػق قلقهػػػم و ػػػوفهم مػػػن امتحػػػاف  ػػػهادة الثانويػػػة العامػػػة، أف نسػػػبة  -
( مػػنهم يشػػعروف بػػالقلق واخلػػوؼ ضلػػو امتحػػاف  ػػهادة الثانويػػة العامػػة، مقابػػل نسػػبة :4/32:> )5;.97

 ( قرحوا بعدـ اخلوؼ والقلق. :48/32> )46.29تبلع 
يتضػػم مػػن توزيػػع أفػػراد العينػػة وفػػق  الن ػػاح والرسػػوب يف امتحػػاف  ػػهادة الثانويػػة العامػػة، أف نسػػبة  -

( مػػنهم صلحػػوا يف امتحػػػاف  ػػهادة الثانويػػػة العامػػة حيػػػث حتاػػلوا علػػػى معػػدؿ عػػػاـ :32/;7> ) 76.85
لوا ( رسبوا يف ه ا االمتحاف حيث حتا:32/;6> ) 67.59، مقابل نسبة تبلع 32/42يساوي ويفوؽ 

 .32/42على معدؿ عاـ أقل من 
ذذ:أدواتذاؾدرادةذ-8-5

اسػػتعملت الباحثػػة يف الدراسػػة احلاليػػة رلموعػػة مػػن وسػػائل القيػػاس هبػػدؼ رتػػع معلومػػات وبيانػػات عػػن 
أفػػراد عينػػة البحػػث، ومػػن هػػ ا األدوات اعتمػػدت علػػى اسػػتمارة جلمػػع معلومػػات  خاػػية ودراسػػية، كمػػا 

 لدراسة ادلقياسُت النفسيُت التاليُتهاستخدمت وسيلة للحاوؿ على بيانات ا
نبيل عيد تررتة Spielberger  (3;93 ) ارلز سبيل جر    "مقياس قلق االمتحاف  لػ  -8-5-8
 .الزهار
 ) (Folkman & Lazarus, 1988مقيػػاس أسػػاليب ادلواجهػػة لفولكمػػاف والزاروس  -8-5-2

 تررتة الباحثة.
مسػػتو  قلػػق االمتحػػاف  ادلوضػػوع ميػػث تسػػمم لنػػا بتحديػػد و  انتقػػاء هػػ ين ادلقياسػػُت ألرمػػا ؼلػػدماف

وحتديػػد سلتلػػف أسػػاليب ادلواجهػػة الػػيت يسػػتخدمورا لتخفيػػف مػػن هػػ ا يشػػعر بػػه رلبػػة الثانويػػة العامػػة الػػ ي 
 القلق والتعامل معه وعلقة ذلك بالن اح والرسوب يف االمتحاف.

 االدتباـة:ذ-8-5-1

( وتتكػػوف مػػن نػػوعُت مػػن األسػػ لة بعضػػها مغلػػق  23رقػػم قػػممت الباحثػػة االسػػتمارة ) أن ػػر ادللحػػق 
  وبعضػها اآل ػر أسػ لة مفتوحػة، وتتػوزع هػ ا ايف اخلانػة  نعػم  أو  )×( تتطلب من اجمليػب وضػع علمػة 
 األس لة إىل زلورين أساسيُت علاه

وتسػػمم عمػػع معلومػػات عػػن  اػػائص العينػػة مػػن حيػػث البيانػػات الشخاػػية والدراسػػية، ذ-8-5-1-1
 والتخاص الدراسي، تاور الطالب المتحاف الثانوية العامة...إخل. اجلنس،

 بيانات  اقة بالشعور بقلق االمتحاف وأسبابه وكيفية التعامل معه. -8-5-8-2
لؿ بيانات ه ا االستمارة تساعد الباحثة على تفسَت النتائع ومناقشتها وباخلاوص ادلرتبطػة ػوإف استغ

 توقعات الن اح.  يفف وأساليب مواجهته وتأثَت ذلك باألسباب ادلرتبطة بقلق االمتحا

ذ(: Test Anxiety Inventoryؿقواسذؼلقذاالؿتحانذ)ذ-ذ8-5-2

ؽلكػػػػػػن قيػػػػػػاس قلػػػػػػق اال تبػػػػػػار مػػػػػػن  ػػػػػػلؿ مقيػػػػػػاس قلػػػػػػق االمتحػػػػػػاف والػػػػػػ ي أعػػػػػػدا  ػػػػػػارلز سػػػػػػبيل جر 
Spielberger (3;93ونقله إىل العربيػة الػدكتور نبيػل عيػد الزهػار، ويعتػ  مقياسػا نف ) سػيا لتقيػيم الػ ات
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اعػػػد  اياػػػا لقيػػػاس الفػػػروؽ الفرديػػػة يف قلػػػق االمتحػػػاف باعتبػػػارا موقفػػػا زلػػػددا لسػػػمة الشخاػػػية. وػلتػػػوي 
ادلقيػػاس علػػى عشػػرين عبػػارة، أمػػاـ كػػل عبػػارة أربعػػة ا تيػػارات، وعلػػى ادلفحػػوص أف ؼلتػػار احػػد اال تيػػارات 

  (.4:، ص4223)عثماف، 
ذ:املقواسذوثباقهصدقذذ-8-5-2-1

اال تبػػار يف البي ػػة ادلاػػرية مسػػاب الثبػػات والاػػدؽ باسػػتخداـ أسػػاليب متعػػددة مثػػل الثبػػات قػػاـ معػػد 
العػػاملي وثبػػات ادلفػػردات واالتسػػاؽ الػػدا لي، وقػػد اتضػػم أف ادلقيػػاس لػػه درجػػة عاليػػة مػػن الثبػػات العامػػل، 

  2.95، أما خباوص قدؽ ادلقياس فلنه استخدـ قدؽ التمييػز وقػدرت قيمتػه بػػ8:.2حيث بلع الثبات 
  (.4:، ص4223)عثماف، 
 اخلصائصذاؾدوكوؿرتقةذؾلمقواسذؼلقذاالؿتحان:ذ-8-5-2-2

 ويف إرار الدراسة احلالية   حساب ثبات مقياس قلق االمتحاف بطريقتُته
 طري ة تطب م اإعيدة تطب م ااخ بير: -8-5-2-2-8

حيػث ربػق ادلقيػاس مػرتُت  استخدمت الباحثة رريقة إعادة تطبيق اال تبار للتحقق من ثبػات ادلقيػاس،
وكاف الفاقل الزمٍت بُت مريت التطبيق أسبوعُت،  فرداً من رلبة  هادة الثانوية العامة، 72على عينة قوامها 

مث حسػػػاب معامػػػل االرتبػػػاط بػػػُت درجػػػات التطبيػػػق األوؿ والتطبيػػػق الثانيػػػة وذلػػػك باالعتمػػػاد علػػػى معامػػػل 
ائيا وهو داؿ إحاػ ;2.9رتباط يقدر بػ إلمعامل ا ن أفع. أسفرت النتائع "Pearson"االرتباط لػبَتسوف 

ية اسػتخدامه ف ادلقياس قػد اسػتوش  ػروط الثبػات والثقػة يف نتائ ػه وقػلح، شلا ؽلكن القوؿه إ2.23عند 
 تؤكد ه ا النتائع الثقة يف ثبات ادلقياس.  يف البحث احلايل، إذاً 

 طري ة ال  زئة ال  س ة: -8-5-2-2-2
رلبػة قياس بطريقة الت زئػة الناػفية، حيػث ربػق ادلقيػاس علػى عينػة اسػتطلعية مػن   حساب ثبات ادل

فػػرداً، وقامػػت الباحثػػة مسػػاب االرتبػػاط بػػُت البنػػود الزوجيػػة والفرديػػة وبلػػع معامػػل  72قوامهػػا  الثانويػػة العامػػة
معامػػل بػػراوف   وبلػػع  –، مث قػػحم الطػػوؿ مبعادلػػة   سػػبَتماف (2.23)داؿ عنػػد  0.68االرتبػػاط بَتسػػوف 

 ، وهو معامل ثبات مرتفع يشَت إىل اتساؽ دا لي للمقياس.3:.2التاحيم 
 ( ways of coping questionnaire )ؿقواسذأداؾوبذاملواجهة:ذ-ذ8-5-3

لتزويػػػػد البػػػػاحثُت مبقيػػػػاس يهػػػػدؼ  ::;3سػػػػنة   Lazarus و  Folkman قػػػػمم ادلقيػػػػاس مػػػػن قبػػػػل 
لتوافػػػػق. ويهػػػػتم بتقػػػػدير األفكػػػػار والسػػػػلوكات الػػػػيت للكشػػػػف عػػػػن دور ادلواجهػػػػة يف العلقػػػػة بػػػػُت الضػػػػغط وا

سيتعلمها األفراد دلواجهة الضغوط اليت يتعرضوف ذلػا يف حيػاهتم اليوميػة، وؽلكػن أف يسػتعمل كػأداة مػث يف 
ادليػػادين اإلكلينيكيػػة مثػػل دراسػػة ررائػػق ادلواجهػػة مػػع أنػػواع األمػػراض و ػػدهتا و/ أو لقيػػاس أثػػر التػػد لت 

مقػاييس فرعيػة للمواجهػة، و  حتديػدها مػن  ػلؿ  :عبارة تتػوزع علػى  72قياس من العلجية. ويتكوف ادل
 التحليل العاملي وتتمثل فيما يليه
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، 51، 5، 4وتشػػمل البنػػود التاليػػةه  (Confrontive coping)أسػلوب التاػػدي  -8-5-3-8
43 ،48 ،59. 

البنػود وتشػمل (planful problem solving) سلططػات حػل ادلشػكل  أسػلوب -8-5-3-2
 .65، 62، ;5، 52، 42، 3التاليةه 

، 54، 38، 33، ;، :وتضػػػم البنػػػود رقػػػمه  (Distancing)إختػػػاذ مسػػػافة  أسػػلوب -8-5-3-3
57. 

، 49، 32، 8وتشػمل البنػود رقػمه   (self –controlling)أسػلوب ضػبط الػ ات  -8-5-3-4
56 ،66 ،6; ،72 . 

وتضػم البنػود  (seeking social support)أسػلوب البحػث عػن سػند اجتمػاعي  -8-5-3-5
 .58، 55، 46، 39، 36، 6رقم 

وتضػػم البنػػود التاليػػةه  (Accepting Responsability)أسػػلوب حتمػػل ادلسػػؤولية  -8-5-3-6
7 ،3; ،44 ،64. 

، 9وتشػػػمل البنػػػود رقػػػمه  (escape –Avoidance)الت نػػػب  –أسػػػلوب التهػػػرب -8-5-3-7
34 ،47 ،53 ،5: ،63 ،68 ،69. 

، 37وتضم البنود رقمه (positive reappraisal ) سلوب إعادة التقدير اإلغلا  أ -8-5-3-8
3: ،45 ،4: ،4; ،67 ،6:. 

 
ذقعلوماتذقطبوقذاملقواس:ذ-8-5-4

ؽلكن أف يطبق ادلقياس فردياً مػن رػرؼ ادلفحوص)تقػدير ذايت(، وؽلكػن أف يسػاعد الفػاحص ادلفحػوص 
اخلاص وأف ؼل ا بأف اإلجابػة عػن البنػود تػرتبط بادلشػكل الػ ي أثناء ادلقابلة يف إعادة بناء احلدث الضا ط 

تعػػرض لػػه ولػػيس اإلجابػػة باػػفة عامػػة، كمػػا أف مػػدة اإلجابػػة تتغػػَت وادلفحوقػػُت وتػػرتبط باحلػػدث الضػػا ط 
 اخلاص.
ذطرققةذاؾتصحوح:ذذ-8-5-5

وع مػن ويػرتبط بأسػاليب ادلواجهػة يف كػل نػ  (Raw scores)يعتمػد التاػحيم علػى رريقػة القػيم اخلػاـ
درجػات مشػَتة إىل مػد  تكػرار  .4ادلقاييس الفرعية الثمانية، وغليب األفراد عن كل بند وفػق سػلم بػأربع )

(، إىل حػػد مػػا 2كػػل أسػػلوب اسػػتخدمه الفػػرد دلواجهػػة احلػػدث الضػػا ط اخلػػاص وتتمثػػل يف اآليته إرلقػػا )
 فرد للبنود.(. دتثل القيم اخلاـ رلموع إجابات ال5( وكثَتاً جدا )4(،  كثَتاً )3)

ذ

ذصدقذاملقواسذثباقه:ذ-8-5-6
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ذلػك أف   ( Face validity)لبنػود مقيػاس أسػاليب ادلواجهػة قػدؽ ظػاهري  اؾصـدق:ذذ-8-5-6-1
األسػػػػاليب ادلػػػػ كورة هػػػػي نفسػػػػها الػػػػيت قػػػػرح هبػػػػا األفػػػػراد أرػػػػم يسػػػػتعملورا دلواجهػػػػة متطلبػػػػات الوضػػػػعيات 

مػد  إنسػ اـ نتػائع  ( Construct validity)الضػا طة. كمػا أظهػرت دراسػة قػدؽ التكػوين الفرضػي 
الدراسػػة مػػع لتنبػػؤات الن ريػػة الػػيت   االنطػػلؽ منهػػا، وختػػص ادلواجهػػة كسػػَتورة، وأف مواجهػػة األفػػراد تتغػػَت 

 .) ( Folkman & Lazarus, 1988ومتطلبات الوضعية 

ــات:ذ-8-5-6-2   قيػػػػػػػػػػاس ثبػػػػػػػػػػات ادلقيػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػلؿ دراسػػػػػػػػػػة التوافػػػػػػػػػػق الػػػػػػػػػػدا لي  اؾثبــــــــ
(InternalConsistency)  للمقػػػػػاييس الفرعيػػػػػة الثمانيػػػػػة باسػػػػػتعماؿ معامػػػػػل ألفػػػػػا(Coefficient 

ALPHA)وقػػد أظهػػر معػػاملت ثبػػات مرتفعػػة يف مقػػاييس أسػػليب ادلواجهػػة وتتمثػػل يف اآليته أسػػلوب ، 
البحػػػػث عػػػػن سػػػػند ، و  (2.92وضػػػػبط الػػػػ ات) (،:2.8) وسلططػػػػات حػػػػل ادلشػػػػكل (، 2.92التاػػػػدي )
( 3:.2) اختػػػاذ مسػػػافة(، و 2.94)الت نػػػب  –التهػػػرب (، و 2.88) وحتمػػػل ادلسػػػؤولية ،(2.98اجتمػػػاعي)

 .) ( Folkman & Lazarus, 1988( ;2.9) اإلغلا  إعادة التقديرو 

 اخلصائصذاؾدوكوؿرتقةذملقواسذأداؾوبذاملواجهة:ذ-8-5-7

، فبعد أف اهريالادؽ ال ة بطريقأساليب ادلواجهة  ويف إرار الدراسة احلالية   حساب قدؽ مقياس
علػػى رلموعػػة عرضػػت الاػػورة األوليػػة لػػه قامػػت الباحثػػة بًترتػػة ادلقيػػاس مػػن اللغػػة االصلليزيػػة إىل اللغػػة العربيػػة 

مػػن اركمػػُت ادلختاػُت يف اإلر ػػاد وعلػم الػػنفس الًتبػػوي والقيػاس  عامعػػة اجلزائػػر، أسػتاذاً  42تتكػوف مػػن 
يف مد  قحة الًترتة وسلمة الفقرات لغويا، ومد  وذلك للتأكد من قدؽ األداة عن رريق إبداء الرأي 

 ملءمتها للسمة ادلقاسة. وقد   تعديل بعض الفقرات لغويا بناء على آراء  البية اركمُت.
 ويف إرار الدراسة احلالية   حساب ثبات مقياس أساليب ادلواجهة بطريقتُته

ذطرققةذقطبوقذوإعادةذقطبوقذاالختبار:ذ-8-5-8

حثة رريقة إعادة تطبيق اال تبار للتحقق من ثبػات ادلقيػاس، حيػث ربػق ادلقيػاس مػرتُت استخدمت البا
وكػػػاف الفاقػػػل الػػػزمٍت بػػػُت مػػػريت التطبيػػػق  فػػػرداً مػػػن رػػػلب  ػػػهادة الثانويػػػة العامػػػة، 72علػػػى عينػػػة قوامهػػػا 

علػػى  وذلػػك باالعتمػػاد األوؿ والتطبيػػق الثانيػػة أسػػبوعُت،   حسػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػُت درجػػات التطبيػػق
 . أسفرت النتائع عما يليه"Pearson"معامل االرتباط لػبَتسوف 

 
 
 
 
 

 .8ي ال دال رقم
 معيمالل اارتبيا لا  يس سسيل ا الاجاةهة لادراسة الويل ة.

 مستو  الداللة معامل االرتباط ادلقياس
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أساليب ادلواجهة

 

 2.27داؿ عند  2.62 سلططات حل ادلشكل

 2.23داؿ عند  :2.8 التادي

 2.23داؿ عند  2.69 اختاذ مسافة

 2.27داؿ عند  2.67 ضبط ال ات

 2.23داؿ عند  2.93 هترب – نب 

 2.27داؿ عند  2.59 البحث عن سند اجتماعي

 2.23داؿ عند  2.82 حتمل ادلسؤولية

 2.23داؿ عند  2.78 إعادة التقدير اإلغلا 

جهػة ذات داللػة إحاػائية شلػا ؽلكػن القػوؿ إف ادلقيػاس جاءت معػاملت االرتبػاط دلختلػف أسػاليب ادلوا
قد استوش  روط الثبات والثقػة يف نتائ ػه وقػلحية اسػتخدامه يف البحػث احلػايل، إذف تؤكػد هػ ا النتػائع 

 الثقة يف ثبات ادلقياس. 
ذطرققةذاؾتجزئةذاؾنصفوة:ذ-8-5-9

رلبػة علػى عينػة اسػتطلعية مػن    حساب ثبات ادلقياس بطريقة الت زئػة الناػفية، حيػث ربػق ادلقيػاس
فػػرداً، وقامػػت الباحثػػة مسػػاب االرتبػػاط بػػُت البنػػود الزوجيػػة والفرديػػة وبلػػع معامػػل  72قوامهػػا  الثانويػػة العامػػة

بػػراوف   وبلػػع معامػػل  –سػػبَتماف م الطػػوؿ مبعادلػػة  ح، مث قػػ(2.23)داؿ عنػػد  2.95االرتبػػاط بَتسػػوف 
 إىل اتساؽ دا لي للمقياس. ، وهو معامل ثبات مرتفع يشَت6:.2التاحيم 
ذـتائجذاؾدرادةذوؿناؼشتها:ذ-9

ذـتائجذاؾفرضوةذاألوىل:ذ9-1

نص الفرضػػػية األوىل للدراسػػػة علػػػى مػػػا يػػػأيته هنػػػاؾ فػػػروؽ دالػػػة إحاػػػائيا بػػػُت النػػػاجحُت والراسػػػبُت يف تػػػ
  هادة الثانوية العامة يف درجة الشعور بقلق االمتحاف . 

   بُت متوسطات درجات مت الباحثة مساب قيمة  تية، قاقحة ه ا الفرض ن ػلتحقق مػول
، وجػػاءت النتػػائع كمػػا هػػو النػػاجحُت والراسػػبُت يف  ػػهادة الثانويػػة العامػػة يف درجػػة الشػػعور بقلػػق االمتحػػاف

 . (4) واضم يف اجلدوؿ رقم
  .2ال دال رقم ي

 ق ام اام وين دالة السراق ق ن ال يةو ن االراسب ن ف  شهيدة الثينجية العيمة ف  درةة الشعجر
 اجملموعة                 

 
 ادلتغَت

  ;6ف= الراسبُت ;7ف= الناجحُت
 قيمة)ت(

 

 
 مستو  الداللة

 

ادلتوسط 
 احلسا 

االضلراؼ 
 ادلعياري

ادلتوسط 
 احلسا 

االضلراؼ 
 ادلعياري

 0.01داؿ عند  -2.90 11.45 49.43 10.48 43.34 الشعور بقلق االمتحاف

 الناجحُت والراسبُت يف  بُت 2.23داللة  ( فروؽ دالة إحاائيا عند مستو 4وؿ رقم )ت هر يف اجلد
حيػث ؼلتػ  الراسػػبوف درجػة قلػق االمتحػاف أكػػ   ، ػهادة الثانويػة العامػة يف درجػة  ػػعورهم بقلػق االمتحػاف

 .دراسة احلاليةلل األوىله ا ما يؤكد قحة الفرضية من الناجحُت يف  هادة الثانوية العامة. و 
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تتفق نتي ة ه ا الدراسة مع نتائع العديػد مػن الدراسػات السػابقة الػيت تشػَت إىل ارتبػاط بػُت درجػة قلػق 
االمتحاف والتحايل الدراسي، حيث كلما ارتفػع الشػعور بػالقلق اطلفػض مسػتو  التحاػيل وكلمػا اطلفػض 

 & Mandler)الشػعور بقلػق االمتحػاف ارتفػع مسػتو  التحاػيل. وتفسػَت ذلػك، يػر  مانػدلر وسارسػوف 

Sararson, 1952)  أف القلػػػػق يولػػػػد اسػػػػت ابات  ػػػػَت مناسػػػػبة ضلػػػػو الواجبػػػػات وادلهػػػػاـ دا ػػػػل موقػػػػف
اال تبارات مثل التفكَت يف االنقطاع عن الدراسة أو االنشغاؿ بالن اح...اخل، وه ا االنشغاؿ يتدا ل مع 

عػػٌت آ ػػر، القلػػق يشػػتت االنتبػػاا االسػػت ابات ادلناسػػبة للواجػػب والضػػرورية لإلصلػػاز اجليػػد يف اال تبػػار أي مب
 (. 43، ص 4226دا ل اال تبار)سعادة وآ روف، 

أف اآلثار السي ة لقلق االمتحاف لػد  األداء يف اال تبػارات قػد يكػوف  (Wine, 1970)ويضيف واين 
ذلػػػا تفسػػػَت يتاػػػل باالنتبػػػاا، وفسػػػر ذلػػػك أف الطػػػلب ذوي القلػػػق ادلرتفػػػع يف االمتحػػػاف يكونػػػوف منشػػػغلُت 

ر ادلرتبطة بادلهمة واألمور ادلرتبطة بال ات وه ا االست ابات  َت مناسبة دلوقف أداء مهمة اال تبار. باألمو 
وبػ لك فهػم ال يكرسػػوف وقتػا كافيػػا ألداء مهمػة اال تبػػار نفسػها بػل يركػػزوف علػى تقػػو  أنفسػهم واالعتقػػاد 

ماؿ ال علقة ذلا بادلهمة )سػعادة بلنقاص ذواهتم ويقسموف انتباههم بُت أعماؿ مرتبطة مبهمة اال تبار وأع
 (.44، ص 4226وآ روف، 

أف الطػلب ذوي القلػق ادلرتفػع يف  (Culler & Holahan, 1980كما يػر  كػل مػن كػولر وهػوالف )
اال تبار لديهم قدرات عقلية منخفضة وعادات دراسية  َت مناسبة، ونتي ة ل لك فلف إصلازهم األكادؽلي 

النشػػغاؿ النا ػػ ة يف موقػػف اال تبػػار إظلػػا هػػي نتي ػػة القلػػق ادلتزايػػد الػػ ي مػػنخفض، وهبػػ ا فػػلف اسػػت ابات ا
يعود دلعرفة أقل بادلواد الدراسية بسبب القدرات ادلنخفضة أو عدـ اإلعداد ادلناسب لل تبار وه ا يعٍت أف 

عػرض الطالب الػ ي لػيس لديػه مهػارات اسػت كارية عاليػة وبالتػايل مل يعػد نفسػه جيػدا لل تبػار ؽلكػن أف يت
لدرجة عالية من االنشغاؿ أثناء موقف اال تبار نفسه وبالتايل يكوف لديه انتباا أقل دلهمة اال تبار ويؤدي 
تشػػتت انتبػػاا الطػػلب يف موقػػف اال تبػػار ألف ياػػبحوا  ػػَت قػػادرين علػػى اسػػًتجاع ادلعلومػػات ادلعروفػػة ذلػػم 

الطلب ال ين لػديهم قلػق مرتفػع ( إىل أف Benjamin et al, 1981) بسهولة. وي هب بنيامُت وآ روف
يف اال تبػػارات يكػػوف أسػػلوب االسػػت كار والعػػادات الدراسػػية عنػػدهم  ار ػػا وهػػ ا يػػؤدي إىل اطلفػػاض يف 
اإلصلاز األكادؽلي، وعللوا ذلك إىل قاور يف تن يم ادلعلومات ومراجعتها قبل اال تبار وإىل اعتمادهم على 

 احلفظ.
مػػػع قلػػػق االمتحػػػاف مػػػن ررائػػػق االسػػػت كار والعػػػادات الدراسػػػية، يتضػػػم شلػػػا تقػػػدـ أف أسػػػاليب التعامػػػل 

ادلراجعة وتن يم ادلعلومات، االنتباا والًتكيز، ظلط التفكَت والقدرات العقلية، والشخاية...اخل حتدد إىل حد 
 ما است ابة الطلبة أماـ موقف االمتحاف ودرجة  عورهم بالقلق. ولتوضيم ذلك سيتم الحقا عرض 

ة الثانيػػػة للدراسػػػة احلاليػػػة دلعرفػػػة مػػػا هػػػي أسػػػاليب ادلواجهػػػة ادلسػػػتعملة مػػػن رػػػرؼ النػػػاجحُت ائع الفرضػػػيػنتػػػ
 والراسبُت يف  هادة الثانوية العامة عند تعرضهم دلوقف ضا ط كقلق االمتحاف؟

ذـتائجذاؾفرضوةذاؾثاـوة:ذ-9-2
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والراسبُت يف  هادة  نص الفرضية الثانية للدراسة على ما يليه هناؾ فروؽ دالة إحاائيا بُت الناجحُتت
 الثانوية العامة يف استخداـ سلتلف أساليب ادلواجهة . 

الناجحُت   بُت متوسطات درجات ية، قامت الباحثة مساب قيمة  توللتحقق من قحة ه ا الفرض
، وجػاءت النتػائع كمػا هػو واضػم والراسبُت يف  هادة الثانوية العامػة يف اسػتخداـ سلتلػف أسػاليب ادلواجهػة

 . (5) دوؿ رقميف اجل
 .3ال دال رقم ي

دالة السراق ق ن ال يةو ن االراسب ن ف  شهيدة الثينجية العيمة ف  اس  دام م  اف سسيل ا الاجاةهة يالاجاةهة 
 الاركزة عاى الاشك  االاركزة عاى اانسعيل..

 اجملموعة                    
 

 أساليب ادلواجهة

  ;6ف= الراسبُت ;7ف= الناجحُت
 ة)ت(قيم
 

 
 مستو  الداللة

 

ادلتوسػػػػػػػػػػػػػػػط 
 احلسا 

اإلضلػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ 
 ادلعياري

ادلتوسػػػػػػػط 
 احلسا 

اإلضلػػػراؼ 
 ادلعياري

 0.05 َت داؿ  1.36 3.50 9.22 3.61 10.13 سلططات حل ادلشكل

 0.05 َت داؿ  -1.30 2.75 6.73 2.71 6.05 التادي
 0.05 َت داؿ  0.34- 2.21 8.57 3.38 8.38 اختاذ مسافة

 0.01داؿ عند  -2.59 3.11 11.24 3.05 9.71 ل اتضبط ا

 0.01داؿ عند  -3.82 3.36 10.63 3.37 8.18 هترب – نب 

 0.05 َت داؿ  0.12 2.99 7.61 3.18 7.69 البحث عن سند اجتماعي

 0.05 َت داؿ  0.07- 2.09 5.91 2.23 5.88 حتمل ادلسؤولية

 0.05 َت داؿ  1.36 4.11 11.18 3.55 12.17 إعادة التقدير اإلغلا 

 فيما ؼلص الفرضية اجلزئية األوىل اخلاقة بالفرضية الثانية للدراسة احلالية واليت تنص على ما يليه 
  يستخدـ الناجحوف يف  هادة الثانوية العامة أساليب ادلواجهة ادلركزة على ادلشكل أكثر من الراسبُت . 

 يا يف استخداـ أساليب ادلواجهة ادلركزة على ادلشكل ( فروؽ دالة إحاائ5ومل ت هر يف اجلدوؿ رقم )
 ، أي ال ؼلتلف 2.27ات حل ادلشكل والتادي( بُت رلموعيت الدراسة عند مستو  داللة ػ)سلطط

الناجحوف والراسػبوف يف  ػهادة الثانويػة العامػة يف اسػتخداـ أسػلو  سلططػات حػل ادلشػكل والتاػدي عنػد 
 مواجهة قلق االمتحاف.  

يتعلق بالفرضية اجلزئية الثانية اخلاقػة بالفرضػية الثانيػة للدراسػة احلاليػة والػيت تػنص علػى اآليته  أما فيما 
 يستخدـ الراسبوف يف  هادة الثانويػة العامػة أسػاليب ادلواجهػة ادلركػزة علػى االنفعػاؿ أكثػر مػن النػاجحُت . 

رلمػػػػوعيت الدراسػػػػة يف  بػػػػُت 2.23( فػػػػروؽ دالػػػػة إحاػػػػائيا عنػػػػد مسػػػػتو  داللػػػػة 5ت هػػػػر يف اجلػػػػدوؿ رقػػػػم )
اسػػتخداـ بعػػض أسػػاليب ادلواجهػػة ادلركػػزة علػػى االنفعػػاؿ، أي يسػػتخدـ الراسػػبوف يف  ػػهادة الثانويػػة العامػػة 

التهرب عند مواجهة قلق االمتحاف أكثر من النػاجحُت يف هػ ا االمتحػاف  -أسلو  ضبط ال ات والت نب
تػػػائع عػػػن فػػػروؽ دالػػػة إحاػػػائيا يف اسػػػػتخداـ شلػػػا يسػػػبب ذلػػػم  ػػػعورا مرتفعػػػا بػػػالقلق. يف حػػػُت مل تسػػػفر الن

، أي ال 2.27األساليب األ ر  للمواجهة ادلركزة على االنفعاؿ بُت رلموعيت الدراسػة عنػد مسػتو  داللػة 
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ؼلتلف الناجحوف والراسبوف يف  هادة الثانوية العامة يف استخداـ أساليب اختاذ مسػافة، البحػث عػن سػند 
 التقدير االغلا  عند مواجهة قلق االمتحاف. اجتماعي، حتمل ادلسؤولية وإعادة 

وبالتايل يتضم شلا تقدـ أف الفرضػية الثانيػة للدراسػة احلاليػة قػد حتققػت جزئيػاً، حيػث ؼلتلػف النػاجحوف 
والراسػػػػػبوف يف  ػػػػػهادة الثانويػػػػػة العامػػػػػة يف اسػػػػػتخداـ بعػػػػػض أسػػػػػاليب ادلواجهػػػػػة وادلتمثلػػػػػة يف ضػػػػػبط الػػػػػ ات 

زة علػػى االنفعػػاؿ( لاػػاف الراسػػبُت، يف حػػُت ال ي هػػر ا ػػتلؼ بػػُت التهػػرب )وهػػي مواجهػػة مركػػ-والت نػػب
اجملموعتُت يف استخداـ أساليب ادلواجهة األ ر  من سلططات حل ادلشكل والتادي )مواجهة مركزة على 
ادلشكل( اختاذ مسافة، البحث عن سند اجتماعي، حتمل ادلسؤولية وإعادة التقدير االغلػا  )مواجهػة مركػزة 

 اؿ( عند التعامل مع قلق امتحاف  هادة الثانوية العامة.على االنفع
وؽلكػػػن تفسػػػػَت عػػػػدـ ظهػػػػور ا ػػػػتلؼ بػػػػُت النػػػػاجحُت والراسػػػػبُت يف امتحػػػػاف  ػػػػهادة الثانويػػػػة العامػػػػة يف 
اسػػتخداـ أسػػاليب ادلواجهػػة ادلركػػزة علػػى ادلشػػكل مػػن سلططػػات حػػل ادلشػػكل وأسػػلوب التاػػدي، ذلػػك أف 

بد من اجتيازها فهي دتثل باباً للمستقبل ورريقاً للتخطيط له،  كما أنه موقف اال تبار وضعية أكادؽلية ال 
امتحاف يقرر ماَت الطالب الدراسي وادلهػٍت، وإف الن ػاح يف هػ ا االمتحػاف معنػاا حتقيػق احللػم الشخاػي 

( 6وحلم الوالدين واالنتقاؿ إىل اجلامعة وهي ك لك وضعية مولدة للشعور بالقلق واخلوؼ. واجلدوؿ رقػم )
 يوضم أعلية ه ا االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة يف تقرير مستقبلهمه 

 تجزيع سفراد الع  ة افم  مي ياث  ام وين شهيدة الثينجية العيمة لديهم.  .4ي ال دال رقم
 النسبة )>( العدد االجابة

 65.74 69 التخطيط للمستقبل

 46.29 48 تقرير ماَت

 74.:3 42 حتقيق حلمي وحلم والدي

 38.88 :3 االنتقاؿ إىل اجلامعة

 :8.6 29 امتحاف عادي

 7.77 28 عقبة وحاجز غلب  اوزا

النػػػاجحُت فضػػػًل عػػػن أعليػػػة هػػػ ا االمتحػػػاف  اقػػػة يف تقريػػػر ماػػػَت الطالػػػب، هػػػ ا مػػػا غلعػػػل كػػػًل مػػػن 
ؼ مػػن والراسػػبُت علػػى حػػد سػػواء يشػػعروف بػػالقلق واخلػػوؼ ضلػػو امتحػػاف  ػػهادة الثانويػػة العامػػة نتي ػػة اخلػػو 

الرسػػػوب، ورريقػػػة ادلراجعػػػة  ػػػَت ادللئمػػػة، واخلػػػوؼ مػػػن األسػػػ لة اخلارجػػػة عػػػن ال نػػػامع  وعػػػدـ القػػػدرة علػػػى 
ضػػف إىل ذلػػك، اخلػػوؼ مػػن اخلػػوؼ أف يكػػوف الوقػػت  ػػَت كػػاؼل لإلجابػػة. الًتكيػػز، ونقػػص الثقػػة بػػالنفس و 

 ائلية، اخلوؼ من اإلقابة عدـ اإلنتهاء من مراجعة كل ادلقررات الدراسية، كثافة ال نامع، الضغوط الع
 بادلرض، اخلروج عن ادلوضوع عند اإلجابة، النسياف واالرتباؾ، قرامة التاحيم وعدـ القدرة على 

 (. 7اإلجابة )ان ر اجلدوؿ رقم
 .5يال دال رقم 

 تجزيع سفراد الع  ة افم سسبي  خجفهم من ام وين شهيدة الثينجية العيمة
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 النسبة )>( العدد األسباب

 17.60 19 لقدرة على الًتكيزعدـ ا

 20.37 22 اخلوؼ من وجود أس لة  ارجة عن ال نامع

 28.70 31 اخلوؼ من الرسوب

 22.22 24 رريقة مراجعة  َت ملئمة

 7.40 08 نقص الثقة بالنفس

 3.71 04 اخلوؼ أف يكوف الوقت  َت كاؼل لإلجابة

وضػػػعية ادلاػػػَتية ال  ػػػدي نفعػػػا حػػػىت غلتػػػاز وعليػػػه فػػػلف زلاولػػػة التاػػػدي وحػػػل ادلشػػػكل يف مثػػػل هػػػ ا ال
 الطالب االمتحاف لينتع عنها وضعية أ ر  ضا طة تتمثل يف انت ار النتائع وتوقعات الن اح والرسوب. 

ويف هػػ ا السػػياؽ، أ ػػارت دراسػػات كثػػَتة سػػابقة إىل أعليػػة مفهػػـو ضػػبط احلػػدث يف اسػػتخداـ أسػػاليب 
يشػػَت ضػػبط احلػػدث إىل رلمػػوع اسػػت ابات الفػػرد . حيػػث ادلواجهػػة عنػػد التعامػػل مػػع الوضػػعيات الضػػا طة

القادرة على التأثَت يف احلدث جلعله أقل هتديداً، ويرتبط ه ا الضبط بادلوقف و اائاه ونتائ ه، وبتقػدير 
احلػػدث مػػن رػػرؼ الفػػرد وبلصلػػاز السػػلوؾ )االسػػت ابة(. وعنػػدما تكػػوف زلاولػػة ضػػبط احلػػدث سػػهلة اإلصلػػاز 

فهي تشَت إىل مواجهة ناجحة وتكػوف االسػت ابة النفسػية والفيزيولوجيػة للضػغط وتتطلب القليل من اجلهد 
 معتدلة، وعندما يتطلب ضبط احلدث جهداً كبَتاً ؽلكن حدوث التوتر الناتع عن وضعية  َت قابلة للضبط

 (. Ferreri , 1993, P43ي
 ثناء التعرض      دؿ من دور ادلواجهة أػدث ؽلكن أف تغَت وتعػد  قابلية ضبط احلػوي هر أف م

لضػػػػػػػغط، سػػػػػػػواء أكػػػػػػػػاف مػػػػػػػن حيػػػػػػػػث ا تيػػػػػػػار أسػػػػػػػاليب ادلواجهػػػػػػػػة أـ مػػػػػػػن  ػػػػػػػػلؿ التػػػػػػػأثَت يف نتائ هػػػػػػػػا.                  ل
 Forsythe(، و1986) Delongis، وLazarus، وFolkmanفقػػػػػػػػػػد توقػػػػػػػػػػلت دراسػػػػػػػػػػات كػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػن 

ؿ ادلواجهػة الفعالػة ( إىل أف تقدير احلدث قابل للضبط يل أ األفراد أكثر إىل استعما3;:9) Compasو
(. كمػا وضػم كػل مػن كومبػاس P ،et al,1994  Valentiner 1095واسػتعماؿ أقػل دلواجهػة الت نػب)

أف هنػػاؾ اسػػتعمااًل نسػػبياً أكثػػر للمواجهػػة الػػيت تركػػز علػػى  (Forsythe  &Compas 1987 , )وفػػورث 
در بأرػػا قابلػػة للضػػبط وتػػرتبط ادلشػكل مػػن ادلواجهػػة ادلركػػزة علػػى االنفعػػاؿ يف األحػػداث والوضػػعيات الػػيت تقػػ

بنتائع تكيفية، يف حػُت كػاف هنػاؾ اسػتعماؿ نسػبياً أكثػر للمواجهػة ادلركػزة علػى االنفعػاؿ مػن ادلواجهػة الػيت 
 Folkmanترتكز على ادلشكل يف ادلواقف اليت يتم تقديرها بأرا  َت قابلة للضبط ويااحبها نتائع تكيفية

& Lazarus, 1988, p25 )  (. 
 وأعماؿ فيتاليانو  (Terry  &Conway 1992 ,)فرت نتائع دراسات كونواي وتَتي ا أسػكم
شػكل أكثػر فعاليػة عنػد تقػدير احلػدث أف ادلواجهة الػيت تركػز علػى ادل ( et al,1990)  Vitalianoوزملئه

ة يف حػػُت تكػػوف االسػػت ابات الػػيت تركػػز علػػى االنفعػػاؿ توافقيػػة يف ادلواقػػف ذات قابليػػ بأنػػه قابػػل للضػػبط،
 . Terry, 1994,  p895 -897)  (الضبط ضعيفة

( حيث قػدمت أدلػة (Aldwin,1991( وألدوين (Carver,1989تدعم ه ا النتائع دراسات كارفر 
معتػػ ة للعلقػػة بػػُت إدراؾ مػػد  قابليػػة ضػػبط احلػػدث واسػػت ابات ادلواجهػػة  ػػاا ادلواقػػف، ذلػػك أف هنػػاؾ 
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شػػكل يف الوضػػعيات ذات قابليػػة الضػػبط ألف األفػػراد يف مثػػل تفضػػيًل السػػتعماؿ ادلواجهػػة الػػيت تركػػز علػػى ادل
ه ا ادلواقف يعتقدوف ويدركوف أف اجملهودات ادلوجهة للتعامل مع ادلشكل ليست عقيمة،        أما تقدير 
احلدث بأنه أقل قابلية للضبط فه ا يزيد يف الضػيق اإلنفعػايل للفػرد شلػا يػرتبط باسػتعماؿ ادلواجهػة الػيت تركػز 

 . Terry, 1994,  p895 -897) (نفعاؿ على اال
وعليه، فعند االست ابة حلدث ضا ط ذا قابلية ضعيفة للضبط فلف زلػاوالت الفػرد للتعامػل مػع ادلوقػف 
تكػػػوف نشػػػطة وفّعالػػػة )مواجهػػػة تركػػػز علػػػى ادلشػػػكل( ي هػػػر أرػػػا  ػػػَت رلديػػػة ويكػػػوف ذلػػػا انعكاسػػػات مضػػػرة 

ادلوقػػػف الضػػػا ط حتػػػدث حسػػػب رأي  كوهػػػاف وروث بالاػػػحة، ألف مثػػػل هػػػ ا اجملهػػػودات  ػػػاا مثػػػل هػػػ ا 
(Roth  &Cohen)  إحساسػػػػات باإلحبػػػػاط و يبػػػػة األمػػػػل لػػػػد  الفػػػػرد. يف حػػػػُت ي هػػػػر أف اسػػػػت ابات

ادلواجهػػة ادلركػػزة علػػى االنفعػػاؿ تكػػوف أكثػػر توافقيػػة، ألف هنػػاؾ حاجػػة للتعامػػل مػػع مشػػاعر اليػػأس والع ػػز 
لضػبط. ومنػه ي هػر أف يف الوضػعيات ذات قابليػة ضػبط النا ة عن ادلواقػف الضػا طة ذات قابليػة ضػعيفة ل

منخفضة تكوف است ابات ادلواجهة اليت تركز على االنفعاؿ أكثر تكيفاً من ادلواجهػة ادلركػزة علػى ادلشػكل، 
 Terry)سًتا ية األ َتة يف ادلواقف ذات قابلية ضبط شلكنة حُت كاف هناؾ تفضيل الستعماؿ ه ا اال يف

& Hynes, 1998, P1092.) 
وبالرجوع إىل نتائع البحث احلايل مل ي هر ا تلؼ بُت رلمػوعيت الدراسػة يف اسػتخداـ بعػض أسػاليب 
ادلواجهػػة ادلركػػزة علػػى االنفعػػاؿ مػػن أسػػلوب اختػػاذ مسػػافة، والبحػػث عػػن سػػند اجتمػػاعي، وحتمػػل ادلسػػؤولية 

أي ال ؼلتلػػػف النػػػاجحوف  وإعػػػادة التقػػػدير االغلػػػا  عنػػػد التعامػػػل مػػػع قلػػػق امتحػػػاف  ػػػهادة الثانويػػػة العامػػػة.
والراسػػػبوف يف امتحػػػاف  ػػػهادة الثانويػػػة العامػػػة يف اسػػػتخداـ هػػػ ا األسػػػاليب مػػػن ادلواجهػػػة عنػػػد التعامػػػل مػػػع 

 موقف االمتحاف.  
 وهتدؼ مثل ه ا األساليب إىل التعامل مع الضيق والتوتر االنفعايل ال ي تولدا الوضعية الضا طة 

 نوية العامة. ودلا كانت وضعية ا ًتؾ فيها كل أفراد عينة الدراسة وادلتمثلة يف قلق امتحاف  هادة الثا
ألرا امتحاف ماَتي، ولّدت لديهم العديد من ادلشاعر واالنفعاالت السػلبية. ويف السػياؽ نفسػه، أ ػارت 

( إىل أف اال تبارات تؤدي دوراً ال يستهاف به يف إغلاد حالػة مػن القلػق والتػوتر تتمثػل يف ;;;3الع مي )
  اهر السيكولوجية والفسيولوجية اليت تايب مع م الطلب والطالبات قبل األداء وأثناءا.     ادل

وعليػػه يسػػتخدـ كػػل مػػن النػػاجحُت والراسػػبُت علػػى حػػد سػػواء يف مواجهػػة قلػػق امتحػػاف  ػػهادة الثانويػػة 
وإعػادة تقيػيم  العامة رلموعػة مػن اجملهػودات ادلعرفيػة مػن تقليػل الوضػعية الضػا طة وتاػغَتها )اختػاذ مسػافة(

الوضعية باالهتماـ باجلوانب االغلابية )إعادة التقدير اإلغلا (، ضف إىل ذلك الوعي بادلسؤولية الشخاية 
يف ادلشكل وضرورة حتمله )حتمػل ادلسػؤولية( وتن ػيم االسػت ابة العارفيػة للوضػعية مػن  ػلؿ رلػب الػدعم 

للفػرد مػن األهػل، واألقػدقاء وادلعلمػُت واألقػارب...اخل وادلساندة من اآل رين ادلقربُت يف البي ة االجتماعيػة 
 )البحث عن سند اجتماعي(. 
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يتضػػم مػػن اجلػػدوؿ رقػػم اسػػتمارة البحػث حيػػث  ن أسػػ لةوتتفػق هػػ ا النتػػائع مػػع إجابػػات أفػراد العينػػة عػػ
> مػػػن أفػػػراد عينػػة الدراسػػػة احلاليػػػة يل ػػػؤوف  إىل هتدئػػة الػػػنفس واالسػػػًت اء بوقػػػفها :53.6( أف نسػػبة 8)
يقػػة راولػػػة الػػػتحكم يف قلػػػق االمتحػػاف والتغلػػػب عليػػػه، مث تليهػػػا قػػراءة القػػػرآف والػػػدعاء، مث زلاولػػػة الًتكيػػػز رر 

وادلراجعة والتحضَت اجليد، مث التفكَت الدائم يف الن اح مع الثقة بالنفس ويل أ بعضػهم اآل ػر إىل النسػياف 
نػػـو الكثػػَت، تػد ُت السػػ ائر، األكػػل، للتغلػب علػػى الوضػػع. كمػا لوح ػػت ررائػػق أ ػر  أقػػل تػػواتراً منهػا ال

 مساع ادلوسيقا ومشاهدة التلفاز،التنزا  ارجاً، وأ َتاً قبوؿ الفشل يف ه ا االمتحاف.
 .6ي ال دال رقم

 تجزيع سفراد الع  ة افم  طرائم ال وكم اال غاا عاى  قام ام وين شهيدة الثينجية العيمة
 النسبة )>( العدد الطرؽ

 31.48 34  اءهتدئة النفس واالسًت 

 30.55 33 قراءة القرآف

 29.63 32 الدعاء والثقة باهلل

 12.96 14 زلاولة الًتكيز

 11.11 12 ادلراجعة والتحضَت اجليد

 5.55 06 التفكَت الدائم يف الن اح

 4.62 05 الثقة بالنفس

 3.70 04 النسياف

سػػػػتثَتها الوضػػػػعية الضػػػػا طة، مػػػػع إذف، هتػػػػدؼ هػػػػ ا ادلواجهػػػػة إىل ضػػػػبط ادلشػػػػاعر واالنفعػػػػاالت الػػػػيت ت
(، أي التعامل مػع االنفعػاالت 369، ص4223االحتفاظ مالة من االتزاف الوجدا  )الر يدي وآ روف، 

النا ة عن ماادر الضغوط وتقبل الفرد دلشاعرا وعادة ما يكػوف هػ ا النػوع مػن ادلواجهػة مفيػداً يف ادلواقػف 
ؽلكػن تغيَتهػا مػن  ػلؿ أسػاليب مناسػبة  فيهػا، ومػن هنػا ال اليت تت اوز قدرة الفرد على ضػبطها والػتحكم

 (.538، ص4222حلل ادلشكلة )عبد الرزتن، 
وؽلكػػن تفسػػَت ذلػػك ر ػػم ا ػػػًتاؾ أفػػراد عينػػة الدراسػػة احلاليػػة يف الوضػػػعية الضػػا طة وهػػي قلػػق امتحػػػاف 

بعض أسػاليب ادلواجهػة  هادة الثانوية العامة واستعماؿ رلموعة من أساليب ادلواجهة ادلركزة على ادلشكل و 
ادلركزة على االنفعاؿ وارتفاع درجة الشعور بقلق االمتحاف لااف الراسبُت، إىل استخداـ ه ا الف ة األ َتة 

التهػػػرب وضػػػبط الػػػ ات أكثػػػر مػػػن النػػػاجحُت يف امتحػػػاف  ػػػهادة -ألسػػػاليب ادلواجهػػػة وادلتمثلػػػة يف الت نػػػب
 الثانوية العامة.

 ورد فيه من دراسات سابقة يف رلاؿ استعماؿ االسًتاتي ية  وء الًتاث السيكولوجي، وماػيف ض
 الت نبية عند التعرض للمواقف الضا طة ونتائ ها التكيفية ما يليه

( أف ادلواجهة الت نبية هػي اسػًتاتي ية سػلبية Suls,1985) & Fletcher ير  كل من فليتشر وسولز
، واألكػل، وتنػاوؿ األدويػة،  استسلمية، وتشَت للم هودات السلوكية للتهرب مػن ادلشػكل مػن  ػلؿ النػـو

وادلخػػػػػدرات والكحػػػػػوؿ، فػػػػػالتهرب والت نػػػػػب يسػػػػػمم للفػػػػػرد بػػػػػاخلروج مػػػػػن التفاعػػػػػل الضػػػػػا ط دوف تغيػػػػػَتا 
(Graziani et al, 1998).  ويضػػيف كػػل مػػن مػػوس وهوذلػػافHolahan,1987) & Moos)  أف
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ادي مواجهة ادلشكل من  لؿ األكل التهرب تضم سلتلف اجملهودات واراوالت لتف -سًتاتي ية الت نبا
 . ((Terry & Hynes,1998والتد ُت هبدؼ تقليص التوتر الناتع عن ادلشكل

( أف اسػتعماؿ اسػًتاتي ية التهػػرب بوقػفها اسػػت ابة       et al, 1996 Maselويؤكػد مسػاؿ وآ ػػروف )
ف والػػدوين      (. ويضػػيف كػػل مػػن رفنسػػو (Terry & Hynes,1998للضػػغط علػػى ارتبػػاط سػػلة بػػالتوافق 

(, 1987 Aldwin  &Revenson )  أف استعماؿ اإلنكار والت نػب والتهػرب دتثػل اسػت ابات مواجهػة
 et َت وظيفية فهي تعمل ضد الفرد وتوافقه وال تسَت لااحله. ويف السياؽ نفسه، وضم فيتاليانو  وآ روف

al,1987)  Vitaliano سػػػػًتاتي ية الت نبيػػػػة والقلػػػػق ( أف هنػػػػاؾ ارتبارػػػػاً إغلابيػػػػاً بػػػػُت اسػػػػتعماؿ اال
Folkman & Lazarus,1988).) 

تتفق سلتلف ه ا النتائع مع ما أسفرت عليه الدراسػة احلاليػة، حيػث تسػتعمل الف ػة الراسػبة يف امتحػاف 
التهػرب أكثػر مػن الف ػة الناجحػة، ويكمػن ضػرر  - هادة الثانوية العامة بافة تفضيلية اسًتاتي ية الت نب

نه من ادلمكػن أف ياػبم أسػلوب الفػرد يف مواجهػة أي مشػكل غلعلػه سػلبياً ألف مػا عليػه ه ا ادلواجهة يف أ
إال أف يبعد نفسه عن مسرح الاراع، ومثل ه ا ادلواجهة ال تغَت الوضعية وإظلا تعمل على تقليص ادلستو  

عالػة شلػا قػد االنفعايل والتػوتر النػاتع عػن الوضػعية، وإذا اسػتمر ادلوقػف الضػا ط )كاالمتحػاف( تاػبم  ػَت ف
يؤدي ذلك إىل زيادة  دة الشعور بالقلق ال ي يؤثر الحقاً يف أداء الطالػب. وهػ ا مػا يفسػر  ػدة الشػعور 
بقلػػق االمتحػػاف لػػد  الراسػػبُت مقارنػػة بالنػػاجحُت، ألف الف ػػة األوىل أكثػػر اسػػتعماال إلسػػًتاتي ية الت نػػب. 

عنػػد مواجهػػة قلػػق االمتحػػاف مثػػل النػػـو  وبالفعػػل فقػػد لػػوحظ بعػػض السػػلوكات الت نبيػػة مػػن رػػرؼ الراسػػبُت
 الكثَت، األكل، تد ُت الس ائر، ت كر أوقات سعيدة. 

 يف ضوء ما أ ارت إليه الدراسات السابقة وما أقرا الًتاث السيكولوجي، فلف مفهـو ضبط ال ات 
 الفرد على  يًتؾ لدينا انطباعا بأف هناؾ نوعا من تقييد ال ات، فهو يتضمن الكبم والتقييد ال ي ؽلارسه

 نفسه. 
إىل أف ضػػػػبط الػػػ ات أسػػػػلوب  ( O’Leary,1980)  &Wilsonويػػػ هب كػػػػل مػػػن ولسػػػػوف وأولغػػػي 

لتغيػػػػَت السػػػػلوؾ يبػػػػدأا الفػػػػرد عػػػػادة بنفسػػػػه بغػػػػرض التػػػػأثَت يف سػػػػلوكه الشخاػػػػي )الشػػػػناوي وعبػػػػد الػػػػرزتن، 
 ػػيم ( علػػى التن4223(. كمػػا يرتكػػز مفهػػـو ضػػبط الػػ ات علػػى حسػػب  رأي الر ػػيدي وآ ػػرين ):;;3

الوجدا  واجلهود اليت يب ذلا الفرد لضبط االنفعاالت عند التعامػل مػع ادلواقػف الضػا طة وذلػك مػن  ػلؿ 
 حتمل الغموض والتناقض وحتكم الفرد يف مشاعرا. 

( أف كثَتاً ما يستخدـ الفرد أسلوب الضبط ال ايت لتحقيق التوافق احلسن 4222َت حناف العنا  )ػوتش
وؾ يف حل ػػة مػػا، كمػػا يعػػد اسػػت ابة نشػػطة مػػن جانػػب الفػػرد دتكنػػه مػػن الػػتحكم يف فيمتنػػع عػػن شلارسػػة سػػل

ادلوقف ويعتمد على مراقبة ال ات من  لؿ ملح ة األفكار وادلشاعر والتارفات ادلطلوبة ووضػعها حتػت 
  (et.al1990الضػػػػبط. ويف السػػػػياؽ نفسػػػػه، أ ػػػػارت عػػػػدة دراسػػػػات منهػػػػا دراسػػػػة سػػػػودلوف وآ ػػػػرين  

Solomonل ػػػوء إىل أسػػػلوب ضػػػبط االنفعػػػاالت وقمعهػػػا وبػػػاأل ص السػػػلبية منهػػػا عنػػػد التعػػػرض ( بػػػأف ال
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للموقػف الضػا ط تعػػرض الفػرد لسػػوء التوافػق وخلطػػر اإلقػابة بػادلرض النفسػػي واجلسػدي وذلػػك مػن  ػػلؿ 
التعامل مػع الضػغط باسػت ابات مواجهػة ترتكػز علػى االنفعػاؿ )ضػبط انفعػايل( عػوض التعامػل مػع ماػدر 

 الضغط. 
تعماؿ مثػػل هػػ ا األسػػاليب باػػفة تفضػػيلية مقارنػػة بأسػػاليب ادلواجهػػة األ ػػر  ترفػػع مػػن الشػػعور إف اسػػ

بالقلق أثناء موقف االمتحاف شلا يؤثر يف أداء الطالب. ومن هنا نتساءؿ هل هناؾ علقة بُت درجة الشعور 
 بقلق االمتحاف واستخداـ سلتلف أساليب ادلواجهة؟

 ـتائجذاؾفرضوةذاؾثاؾثة:ذ9-3

الفرضية الثالثة  للدراسة على أف هناؾ ارتباراً دااًل بػُت نوعيػة أسػلوب ادلواجهػة ادلسػتخدـ ودرجػة تنص 
 الشعور بقلق االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة . 

 نوعية وللتحقق من قحة ه ا الفرضية، قامت الباحثة مساب قيمة معامل االرتباط لبَتسوف بُت 
 ، وجاءت النتائع الشعور بقلق االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة أسلوب ادلواجهة ادلستخدـ ودرجة

 .(9) كما هو واضم يف اجلدوؿ رقم
 .7ال دال رقم ي

 معيمالل اارتبيا ق ن نجع ة سساج  الاجاةهة الاس  دم ادرةة الشعجر ق ام اام وين لد  طابة الثينجية العيمة
 الداللة ادلعامل ادلتغَتات

 2.27 َت داؿ  -2.29 / قلق االمتحافسلططات حل ادلشكل 

 2.27 َت داؿ  2.25 التادي/ قلق االمتحاف

 2.27 َت داؿ  -2.23 إختاذ مسافة/ قلق االمتحاف

 2.27داؿ  2.44 ضبط ال ات/ قلق االمتحاف

 2.23داؿ  ;2.5 هترب/ قلق االمتحاف - نب

 2.27 َت داؿ  ;2.2 البحث عن سند اجتماعي/ قلق االمتحاف

 2.23داؿ  2.52 مل ادلسؤولية/ قلق االمتحافحت

 2.27داؿ  -2.44 إعادة التقدير اإلغلا / قلق االمتحاف

 فيما ؼلص الفرضية اجلزئية األوىل اخلاقة بالفرضية الثالثة  للدراسة احلالية واليت تنص على ما يليه  
دلشػػكل ودرجػػة الشػػعور بقلػػق  هنػػاؾ ارتبػػاط سػػالب وداؿ بػػُت اسػػتخداـ أسػػاليب ادلواجهػػة ادلركػػزة علػػى ا

 االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة . يتضم من اجلدوؿ ما يليه
 بُت استخداـ أسلوب سلططات حل  2.27علقة إرتبارية سالبة و َت دالة إحاائيا عند  هناؾ -

 ادلشكل ودرجة الشعور بقلق االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة.
بػُت اسػتخداـ أسػلوب التاػدي ودرجػة  2.27 َت دالػة إحاػائيا عنػد هناؾ علقة إرتبارية موجبة و  -

 الشعور بقلق االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة.
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أما فيما يتعلق بالفرضية اجلزئية الثانية اخلاقة بالفرضية الثالثة  للدراسة احلاليػة والػيت تػنص علػى اآليته  
ة ادلركػػػزة علػػػى االنفعػػػاؿ ودرجػػػة الشػػػعور بقلػػػق  هنػػػاؾ ارتبػػػاط موجػػػب وداؿ بػػػُت اسػػػتخداـ أسػػػاليب ادلواجهػػػ

 االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة . يتضم من اجلدوؿ ما يليه
بػػػُت اسػػػتخداـ أسػػػلوب اختػػػاذ مسػػػافة  2.27هنػػػاؾ علقػػػة إرتباريػػػة سػػػالبة و ػػػَت دالػػػة إحاػػػائياً عنػػػد  -

 ودرجة الشعور بقلق االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة.
بػُت اسػتخداـ أسػلوب ضػبط الػ ات ودرجػة  2.27ارية موجبة ودالة إحاػائياً عنػد هناؾ علقة إرتب -

 الشعور بقلق االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة.
هتػرب ودرجػة -بػُت اسػتخداـ أسػلوب  نػب 2.23هناؾ علقة إرتبارية موجبة ودالة إحاػائياً عنػد  -

 الشعور بقلق االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة.
بُت استخداـ أسلوب البحػث عػن سػند  2.27علقة إرتبارية موجبة و َت دالة إحاائياً عند هناؾ  -

 اجتماعي ودرجة الشعور بقلق االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة.
بُت استخداـ أسلوب حتمل ادلسؤولية ودرجة  2.23هناؾ علقة إرتبارية موجبة ودالة إحاائياً عند  -

 رلبة الثانوية العامة. الشعور بقلق االمتحاف لد 
بُت استخداـ أسػلوب إعػادة التقػدير االغلػا   2.27هناؾ علقة إرتبارية سالبة ودالة إحاائياً عند  -

 ودرجة الشعور بقلق االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة.
تبػاط  ػَت وبالتايل يتضم شلا تقدـ أف الفرضية الثالثػة  للدراسػة احلاليػة قػد حتققػت جزئيػاً، حيػث هنػاؾ ار 

داؿ إحاػػػػائيا بػػػػُت اسػػػػتخداـ أسػػػػاليب ادلواجهػػػػة ادلركػػػػػزة علػػػػى ادلشػػػػكل )أسػػػػلو  سلططػػػػات حػػػػل ادلشػػػػػكل 
والتاػػػػدي( وبعػػػػض أسػػػػاليب ادلواجهػػػػة ادلركػػػػزة علػػػػى االنفعػػػػاؿ )أسػػػػلو  اختػػػػاذ مسػػػػافة والبحػػػػث عػػػػن سػػػػند 

تخداـ بعػػض اجتمػػاعي( ودرجػػة الشػػعور بقلػػق االمتحػػاف. يف حػػُت أسػػفرت النتػػائع عػػن ارتبػػاط داؿ بػػُت اسػػ
التهػػػرب، وحتمػػػل ادلسػػػؤولية وإعػػػادة -أسػػػاليب ادلواجهػػػة ادلركػػػزة علػػػى االنفعػػػاؿ مػػػن ضػػػبط الػػػ ات، والت نػػػب

 التقدير االغلا  ودرجة الشعور بقلق االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة.
اؾتهـربذوحتمـلذاملدـؤوؾوةذذذذ-اؾعالؼةذبنيذادتخدامذأداؾوبذضبطذاؾذاتذواؾتجنـبذذ-ذ9-3-1

ذورذبقلقذاالؿتحان:ودرجةذاؾشع

التهػرب وحتمػل ادلسػؤولية -تشَت النتائع إىل علقة رردية بػُت اسػتخداـ أسػاليب ضػبط الػ ات والت نػب
ودرجػػػة الشػػػعور بقلػػػق االمتحػػػاف. أي كلمػػػا زاد اسػػػتخداـ هػػػ ا األسػػػاليب ادلركػػػزة علػػػى االنفعػػػاؿ يف موقػػػف 

 وكلما اطلفض استخداـ ه ا األساليب  اال تبار زاد الشعور بقلق االمتحاف لد  رلبة الثانوية العامة،
 اطلفض الشعور بقلق االمتحاف.  

وتؤكد ه ا النتي ػة سػبب اال ػتلؼ بػُت الراسػبُت والنػاجحُت يف درجػة  ػعورهم بقلػق امتحػاف  ػهادة 
التهػرب -الثانوية العامة ن راً الستخداـ الف ة الناجحة ألساليب ادلواجهة ادلتمثلة يف ضػبط الػ ات والت نػب



 2212 –العدد األول -المجمد العاشر .  ......................……. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 

014 

 

أقل من الف ة الراسبة. فزيادة استخداـ مثل ه ا األساليب يف موقف اال تبػار تزيػد يف الشػعور بقلػق بافة 
 االمتحاف شلا يؤثر بدورا يف مستو  أداء الطالب وبالتايل يؤثر ذلك يف صلاحه ورسوبه يف االمتحاف. 

قلـقذذاؾعالؼةذبنيذادـتخدامذأدـلوبذإعـادةذاؾتقـدقرذاالجيـابيذذودرجـةذاؾشـعورذبذذذذذذذذ-ذ9-3-2

ذاالؿتحان:

تشػػػَت النتػػػائع إىل علقػػػة عكسػػػية بػػػُت اسػػػتخداـ أسػػػلوب إعػػػادة التقػػػدير اإلغلػػػا  ودرجػػػة الشػػػعور بقلػػػق 
االمتحاف. أي كلما زاد استخداـ ه ا األسػلوب يف موقػف اال تبػار اطلفػض الشػعور بقلػق االمتحػاف لػد  

 ور بقلق االمتحاف.  رلبة الثانوية العامة، وكلما اطلفض استخداـ ه ا األسلوب ارتفع الشع
وينػػدرج أسػػلوب إعػػادة التقػػدير اإلغلػػا  ضػػمن أسػػاليب ادلواجهػػة الػػيت تركػػز علػػى االنفعػػاؿ، وتشػػَت إىل 
اجملهودات ادلعرفية لتغيَت ادلعٌت ال ايت للت ربة من  ػلؿ إعػادة تقيػيم الوضػعية واالهتمػاـ باجلوانػب اإلغلابيػة 

 دلعريف للحدث لل انب اإلغلا .فهي ب لك جهود موجهة لتغيَت ادلعٌت ا، حلدث
ويهػػدؼ هػػ ا األسػػلوب لضػػبط االسػػت ابات االنفعاليػػة مػػن  ػػلؿ تضػػخيم اجلوانػػب اإلغلابيػػة للحػػدث 
وحتويػػل التهديػػد إىل حتػػدل أو حتويػػل وضػػعية  طػػػرة إىل فرقػػة ذات نفػػع  خاػػي، فالنشػػاط ادلعػػريف اخلػػػاص 

يف تقلػػػػػػيص ادلسػػػػػػتو  االنفعػػػػػػايل  ػػػػػػرط أف               بلعػػػػػػادة تقيػػػػػػيم الوضػػػػػػعية مػػػػػػن الناحيػػػػػػة اإلغلابيػػػػػػة يبػػػػػػدو فعػػػػػػااًل 
( إىل أف فعاليػػة النشػػارات ادلعرفيػػة يف  ختفيػػف Lazarusال يتعػػد  الضػػغط عتبػػة معينػػة. ويشػػَت الزروس )

 .(lazarus & Folkman, 1984)التوتر االنفعايل وتقلياه يتوقف على مستو  الضغط و دته 
نتائع الدراسة احلالية من حيث وجود ارتباط سالب وداؿ  بُت وتعكس النتائع السابقة ما توقلت إليه 

اسػتخداـ أسػلوب إعػادة التقػدير اإلغلػػا  ودرجػة الشػعور بقلػق االمتحػػاف، فػالطلب الػ ين لػديهم مهػػارات 
أك  يف إعادة تقيػيم اخلػ ة الضػا طة ادلعا ػة )مثػل قلػق االمتحػاف( مػن  ػلؿ االهتمػاـ باجلوانػب اإلغلابيػة 

مسػتو   عػن موقػف اال تبػار وتػأثَت ذلػك يف ما يساعد على تقلػيص التػوتر االنفعػايل النػاتع للحدث، ه ا
 دة  عورهم بقلق االمتحاف واألداء، يف حُت أف الطالب ال ي يفتقػر دلثػل هػ ا ادلهػارة ؼلتػ  تػوتراً وضػيقاً 

 انفعالياً شلا يزيد يف  عورا بقلق االمتحاف ال ي يؤثر بدورا يف األداء والفشل.
أساليب ادلواجهة بقلق امتحاف  هادة الثانوية العامة وأثرها يف أداء الطالب  مػن يتضم شلا تقدـ علقة 
 حيث الن اح والرسوب.

ذاؾدرادة:ذؿقرتحات -11

 نستخلص من عرض نتائع الدراسة احلالية ومناقشتها االقًتاحات التاليةه 
يػػتم بػػالتخلص منػػه وإظلػػا يػػتم بالتعػػاي  لػػيس قلػػقم االمتحػػاف  ػػي اً ؽلكػػن  نبػػه، وعلجػػه ال  -80-8

 اإلغلا  معه ومعاجلة نتائ ه السلبية  اقة يف أداء الطالب.
 إكساب الطلب أساليب ادلواجهة ادللئمة للتعامل مع قلق االمتحاف والتغلب على آثارا. -80-2

واألكػػل عػػدـ الل ػػوء إىل السػػلوكات الت نبيػػة عنػػد التعػػرض لقلػػق االمتحػػاف مثػػل التػػد ُت،  -80-3
 وكثرة النـو فهي أساليب ال تساعد على التغلب على ادلوقف بل تزيد يف الشعور بالقلق.
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 تعلم واكتساب مهارات حلل ادلشكل والضبط ادلعريف عند التعامل مع قلق االمتحاف. -80-4
رلػػب ادلسػػاعدة وادلسػػاندة االنفعاليػػة مػػن األ ػػخاص ادلهمػػُت أو اال تااقػػيُت أثنػػاء فػػًتات  -80-5

 ضغط النفسي الناتع عن موقف االمتحاف عوض البقاء وحيداً والتارؼ فردياً.ال

التػػػدريب علػػػى التعبػػػَت عػػػن االنفعػػػاالت و نػػػب مػػػا أمكػػػن قمعهػػػا  اقػػػة منهػػػا اخلػػػوؼ مػػػن  -80-6
 الفشل، اخلوؼ من النسياف والقلق والتعبَت عنها بطريقة ملئمة.

ساسية الفرد وميله لتضخيم األمور وادلواقػف التحكم يف الشعور بالقلق ألنه يزيد يف  دة ح -80-7
 اليت ؼلت ها شلا غلعله يتأثر بدرجة أعلى مبوقف االمتحاف.
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ذاملراجعذاؾعربوة:

ه الكويػػػت ،3 ، طسلسػػػلة تشػػػخيص االضػػػطرابات النفسػػػية(. 4223الر ػػػيدي، بشػػػَت وآ ػػػروف. ) -
 .الديواف األمَتي مكتبة اإلظلاء االجتماعي،

الثػػػا ، ماػػػره دار النشػػػر  ، اجلػػػزء3 ، طعلػػػم الػػػنفس ادلعػػػريف (.4223الزيػػػات، فتحػػػي ماػػػطفى. ) -
 .لل امعات

أسسػه، ، العػلج السػلوكي احلػديث (.:;;3. )الشناوي، زلمد زلػروس وعبػد الػرزتن، زلمػد السػيد -
 .باء للنشر والتوزيعدار قالقاهرةه ، وتطبيقاته

قلػق اال تبػار والتحاػيل الدراسػي لػد  رالبػات كليػة العلقػة بػُت  (.;;;3. )الع مي، مها زلمد -
 .73-37( 93)، رللة رسالة اخلليع العر الًتبية للبنات باألحساء )األقساـ األدبية(، 

دار الفكػر للطباعػة والنشػر  ، الطبعػة األوىلهالاػحة النفسػية(. 4222احلميػد. )العنا ، حناف عبد  -
 والتوزيع.
ق االمتحػػػاف للن ػػػاح يف ة التػػػدا ل بػػػُت مركػػػز الػػػتحكم وقلػػػأعليػػػ(. :422-4229 طػػػار، زاهيػػػة. ) -

 .48-29 (:)، رللة دراسات يف العلـو اإلنسانية واالجتماعية، البكالوريا
أثػػػػر بعػػػػض  (.4226. )سػػػػعادة، جػػػػودت أزتػػػػد ، زامػػػػل، رلػػػػدي علػػػػي وأبػػػػو زيػػػػادة، إمساعيػػػػل جػػػػابر -

مشاؿ فلسػطُت  ػلؿ الثانوية العامة يف  ادلتغَتات النفسية والدؽلو رافية يف مستو  قلق االمتحاف لد  رلبة
 423-93(47، )35 ،رللة مركز البحوث الًتبوية، جامعة قطر انتفاضة األقاى

ب(  -شخاػػية )أأسػػاليب مواجهػػة الضػػغط النفسػػي وعلقتهػػا بنمطػػي ال (.4224 ػػريف، ليلػػى. ) -
 سورية. ، أرروحة دكتوراا  َت منشورة يف الاحة النفسية، جامعة دمشق،لد  أرباء اجلراحة

دار قباء القاهرةه ، اجلزء األوؿ، علم األمراض النفسية والعقلية (.4222. )عبد الرزتن، زلمد السيد -
 .للطباعة والنشر والتوزيع

 .القاهرةه دار الفكر العر ، 3 ، طالقلق وإدارة الضغوط النفسية(. 4223ؽ السيد. )عثماف، فارو  -
العلقة بُت دافعية االصلاز وقلػق االمتحػاف  (.4228. )عليمات، زلمد منيزؿ وهواش،  الد  ليف -

رللػػة ، يف زلاف ػػة ادلفػػرؽوأثرهػػا يف التحاػػيل يف مػػادة اللغػػة االصلليزيػػة لػػد  رلبػػة ادلرحلػػة األساسػػية والثانويػػة 
 .444-424( 5) 9 العلـو الًتبوية والنفسية،

كتػب اجلػامعي دلااالسػكندريةه ، 3 ط، دراسػات يف الاػحة النفسػية(. 4222) .فايد، حسُت علي -
 .احلديث

قطػػر، ، 3 ، طاػػحةعلػػم نفػػس الاػػحة، األسػػس النفسػػية والسػػلوكية لل (.4223ؼللػػف، عثمػػاف. ) -
 . اعة والنشر والتوزيعدار الثقافة للطبالدوحةه 

دار  ريػػػػػػب للطباعػػػػػػة           هدراسػػػػػػات يف علػػػػػػم الػػػػػػنفس اإلكلينيكػػػػػػي (.4222. )يوسػػػػػػف، رتعػػػػػػة سػػػػػػيد -
 والنشر والتوزيع.
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