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اإلھداء

إلى من كان عوناً لي وسنداً بعد رب العباد

والنجاح لیكون عنوانا لحیاتيلي اإلنجازلطالما حلمت أن أصل إلى ھذه المرحلة ورسمت

أطال هللا في حیاتھما وبارك فیھاإلى أبي أھدیك ھذا النجاح الذي تكلل برضاك أنت وأمي

صعابعلىوھونضعفلحظةبكلقوتيكانمنإلىدربي...ورفیقالحیاةبھذهشریكيإلى

خطوة حتى وصلت إلى ھناالحیاة إلى زوجي أھدیك ھذا النجاح الذي رافقني بھ خطوة

قمتماإلنجازوعدمباإلحباطوشعرتمللتكلماوغیابي،إنشغاليتحملمنكلالكریمةعائلتيإلى

بدعمي

ھذا العمل المتواضعشكراً لكلماتكم ودعمكم ولطفكم الذي غمرتوني بھ أھدیكم

ھا أنا الیوم أُطل علیكم برسالتي
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شكر وتقدیر:

(صلىهللارسولقالوالدینالعقلبنعمةعلّيأنعمالذي�الحمدمنتھاه،الحمدیبلغحتى�الحمد

أنكمترواحتىلھفادعوابھتكافئونھماتجدوالمفإنفكافئوه،معروفاًإلیكمصنع"منوسلم)علیھهللا

كافأتموه". رواه أبو داود

إبراھیمالدكتورالرسالةھذهومشرفالماجستیربرنامجفيطالبةرعانيمنكلإلىبالشكرأتوجھ

وأتقدم،والتقدیراالحترامكلمنيفلھالرسالة،إتمامعلىوجل،عزهللابعدالفضللھالذيمصري،

للدكتوربالشكروأتقدمعدیدة،مساقاتفيیدهعلىتتلمذتالذيالجندينبیلالدكتورلألستاذبالشكر

ليكانمنلكلالشكر،القاسیةالظروفمنبالرغموجھدهوقتھمنأعطانيالذيالنواجحةزھیر

عوناً ویسر لي أمراً وساھم في إنجاح ھذه الرسالة .

الباحثة سارة حسن بسیط
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86األجنبیةالمراجعثانیاً:
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فھرس الجداول

45الدیموغرافیةالعینةأفرادخصائص):1(الجدول

Pearson(بیرسوناالرتباطمعاملنتائج):2(الجدول correlation(منفقرةكلارتباطلمصفوفة
46.النفسیةالصالبةلمقیاسالكلیةالدرجةمعالمقیاسفقرات

47النفسیةالصالبةلمقیاسالثباتمعامل):3(الجدول

المرحلةطلبةلدىالنفسیةالصالبةعلىالموافقةدرجةلتحدیدالحسابیةالمتوسطاتفئات):4(الجدول
48القدسمدینةمدارسفيالثانویة

Pearson(بیرسوناالرتباطمعاملنتائج):5(الجدول Correlation(منفقرةكلارتباطمصفوفة
49االمتحان.قلقلمقیاسالكلیةالدرجةمعالمقیاسفقرات

50االمتحانقلقلمقیاسالثباتمعامل):6(الجدول

المرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقعلىالموافقةدرجةلتحدیدالحسابیةالمتوسطاتفئات):7(الجدول
51القدسمدینةمدارسفيالثانویة

لدىالنفسیةالصالبةلمستوىالنسبیةواألوزانالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات):8(الجدول
55تنازلیاًمرتبة،القدسمدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبة

-Independent((ت)اختبارنتائج):9(الجدول Sample t-test(بینالفروقإلىللتعرف
الجنسالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوسطات

57).436=(ن

فيالثانویةالمرحلةطلبةلدرجاتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابّیةوالمتوّسطاتاألعداد):10(الجدول
58الدراسيالصفلمتغیرتعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینة

One(األحاديالّتباینتحلیلاختبارنتائج):11(الجدول Way Anova(بینالفروقإلىللتعرف
تعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوّسطات

58الدراسيالصفلمتغیر

فيالثانویةالمرحلةطلبةلدرجاتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابّیةوالمتوّسطاتاألعداد):12(الجدول
59التخصصلمتغیرتعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینة

One(األحاديالّتباینتحلیلاختبارنتائج):13(جدول Way Anova(بینالفروقإلىللتعرف
تعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوّسطات

60)436(ن=التخصصلمتغیر
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درجاتمتوسطاتبینللفروقالبعدیةالثنائیةللمقارنات)Scheffe(شیفیھاختبارنتائج):14(الجدول
النفسیة تعزى لمتغیر التخصصطلبة المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس الصالبة
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لدىاالمتحانقلقلمستوىالنسبیةواألوزانالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات):15(الجدول
61تنازلیاًمرتبة،القدسمدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبة

-Independent((ت)اختبارنتائج):16(الجدول Sample t-test(بینالفروقإلىللتعرف
تعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوسطات

63).436=(نالجنسلمتغیر

فيالثانویةالمرحلةطلبةلدرجاتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابّیةوالمتوّسطاتاألعداد):17(الجدول
64الدراسيالصفلمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینة

One(األحاديالّتباینتحلیلاختبارنتائج):18(الجدول Way Anova(بینالفروقإلىللتعرف
تعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوّسطات

64الدراسيالصفلمتغیر

درجاتمتوسطاتبینللفروقالبعدیةالثنائیةللمقارنات)Scheffe(شیفیھاختبارنتائج):19(الجدول
الصفلمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبة

65الدراسي

فيالثانویةالمرحلةطلبةلدرجاتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابّیةوالمتوّسطاتاألعداد):20(الجدول
66التخصصلمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینة

One(األحاديالّتباینتحلیلاختبارنتائج):21(الجدول Way Anova(بینالفروقإلىللتعرف
تعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوّسطات

66)436(ن=التخصصلمتغیر

درجاتمتوسطاتبینللفروقالبعدیةالثنائیةللمقارنات)Scheffe(شیفیھاختبارنتائج):22(الجدول
67التخصصلمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبة

لدىاالمتحانقلقوبینجھةمنالنفسیةالصالبةبینللعالقةبیرسونارتباطمعاملنتائج):23(الجدول
68أخرىجھةمنالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبة
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فھرس المالحق

89المحكمینبأسماءقائمة):1(رقمملحق

90األولیة:بصورتھاالدراسةاداة-أ):2(رقمملحق

97النھائیة:بصورتھاالدراسةأداة-ب):2(رقمملحق

104:المھمةتسھیلكتاب):3(رقمملحق
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الدراسةملخص

المرحلةطلبةمنعینةلدىاالمتحانبقلقوعالقتھاالنفسیةالصالبةإلىالتعرفالدراسةھدفت

لمتغیراتتبعاًاالمتحانوقلقالنفسیةالصالبةفيالفروقعنوالكشفالمدینة،مدارسفيالثانویة

الصالبةمقیاسببناءالباحثةقامتالدراسةأھدافولتحقیقالتخصص)،الدراسي،الصف(الجنس،

منوطالبًةطالباً)436(منمكونةعینةعلىالمقاییستطبیقوتماالمتحان،قلقومقیاسالنفسیة،

النتائج:طلبة المرحلة الثانویة في مدارس مدینة القدس، حیث أظھرت

بلغإذمتوسطاً،كانالقدسمدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىالنفسیةالصالبةمستوىأن

)70.6(%مئویةونسبة)3.53(النفسیةللصالبةالكلیةللدرجةالحسابيالمتوسط

طلبةدرجاتمتوّسطاتبین)≤0.05α(الّداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجود

النفسیة تعزى لمتغیر الجنس لصالح الذكور.المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس الصالبة

طلبةدرجاتمتوّسطاتبین)≤0.05α(الّداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم

النفسیة تعزى لمتغیر الصف الدراسي.المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس الصالبة

طلبةدرجاتمتوّسطاتبین)≤0.05α(الّداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجود

طلبةلصالحالتخصصلمتغیرتعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلة

تخصص الریادة.

بلغإذمتوسطاً،كانالقدسمدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقمستوىإن

).63.2(%مئویةونسبة)3.16(االمتحانلقلقالكلیةللدرجةالحسابيالمتوسط

طلبةدرجاتمتوّسطاتبین)≤0.05α(الّداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجود

اإلناث،لصالحالجنسلمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلة

لصالح تخصص التكنولوجیا.ولمتغیر الصف الدراسي، لصالح ثالث ثانوي، ولمتغیر التخصص

مدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقوبینالنفسیةالصالبةبینعكسیةعالقةوجود

القدس.

المرحلةطلبةمنعینةلدىاالمتحانوقلقالنفسیةالصالبةمنمتوسطةدرجةوجودضوءوفي

النفسیةالصالبةبأھمیةالطالبتوعیةبضرورةتوصيالباحثةفإنالقدس،مدینةمدارسفيالثانویة

القلقخفضفياستراتیجیاتاستخدامعلىللتركیزباإلضافةاالمتحان،قلقتخفیضفيودورھا

لمواجھة المشكالت الدراسیة ، وتحقیق األمن النفسي.
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Abstract:
The purpose of the study was to identify the Psychological Hardness and its relation to

exam anxiety of a sample of high school students in the city of Jerusalem according to the

following variables: (sex, grade, specialization). In order to achieve the goals of the study,

the researcher established Psychological Hardness and exam anxiety;scale and these

measurements have been applied to a sample of (436) both male and female high school

students in Jerusalem schools, whereby the results have shown:

The Psychological Hardness of high school students, from their own perspective, was

average, where the arithmetic average for the total degree of Psychological Hardness

(3.53) with a percentage of (70.6%). There were statistically significant differences at

level (α ≤ 0.05) among the mean scores of high school students on the scale of

Psychological Hardness in Jerusalem are attributed to male variants. There were no

statistically significant differences at level (α ≤ 0.05) among the mean scores of high

school students on the scale of Psychological Hardness in Jerusalem are attributed to the

grade variable. There were statistically significant differences at level (α ≤ 0.05) among

the mean scores of high school students on the scale of Psychological Hardness in

Jerusalem are attributed to the variable in favor of pioneering specialization.

The level of exam anxiety among high school students in Jerusalem schools, from their

point of view, was average, where the arithmetic average for the total degree of exam

anxiety (3.16), and a percentage of (63.2%.(

There were statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) among the mean

scores of high school students on the scale of exam anxiety attributed to the gender

variant in favor of females; for a grade variable; for a secondary third; and for a

specialization variable for a technology major. There is an inverse relationship between

Psychological Hardness and exam anxiety of secondary school students in Jerusalem.

Since there is an average degree of Psychological Hardness and exam anxiety of a sample

of secondary students in Jerusalem schools, the researcher recommends that students

should be aware of Psychological Hardness and its role in reducing exam anxiety.

Additionally, the researcher recommends focusing more on using strategies that reduce

anxiety when facing educational challenges and achieve psychological safety.
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الفصل األول

مقدمة

تنبعفعلردةشخصولكلالصعبةوالظروفاألحداثباستقبالالخاصةطریقتھلھإنسانكل

أنقادرمنطقیةبطریقةالصدمةمعیتعاملفمنغیره،عنفیھایختلفموقفكلمعبتعاملھمنھ

باإلضافةاألیام،مرورمعلنفسھتمرینھوحسببھ،یتمتعالذيالداخليالضبطنتیجةمعھایتعایش

منھيالثانویةالمرحلةحیثفمثالبھالمحیطةوالعواملشخصكلبھایمروالتيالمراحلحسب

یحدثحیثعنھا،سنتحدثالتيالدراسةمشكلةھيوھذهالمدارسطالبحیاةفيالصعبىةالمراحل

التعاملكیفیةفيوضیقبثقلاالطالبیشعرماالمختلفة،الطالبشخصیةجوانبفيسریعتغییروفیھا

مصادرهكافةاستغاللعلىبقدرتھالطالبدوریكمنوھناالنفسیة،والصالبةالحیاةضغوطاتمع

التدریبفترةوأثناءالمیدانيعملھاخاللمنالباحثةالحظتلذلكالمتاحةوالبیئةالنفسیةوإمكانیاتھ

عامبشكلالحیاةتجاهالقلقمنحالةلدیھمالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةفيالطلبةبأنبالمدارس

التيالصعبةالظروفتلكمعللتعاملالنفسیةالصالبةمنھمفیتطلبخاصبشكلالتعلیمیةوالحیاة

النفسیةصحتھعلىللمحافظةالفردمساعدةفيالمفسرةالمفاھیممنالنفسیةالصالبةوتعتبریواجھونھا

فيتتوفرأنیجبالتيالشخصیةالسماتأھممنوھيالضاغطةللعواملتعرضھأثناءوالجسمیة

یمكنوكیفالفرد؟حیاةفيالنفسیةالصالبةمنالھدفماكثیرانتساءلأنناكمابھا،یتمتعوأنالفرد

باستمرار؟أن یتسم بھا الفرد لتدارك مواقف الحیاة الضاغطة والمتغیرة

بزیادةلھتتسببوالتيالمدینةفيمقدسيطالبكلیواجھھاالتيالصعبةللظروفالتطرقمنبدال

ضارةبقراراتعلیعااالحتاللقواتتفرضھومابھایعیشونالتيالمدینةظروفضمنھامنالقلق

تتدخل من خاللھا في المنھاج التعلیمي.
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مشاكلفھناكالجسمیةاألمراضمنبالتخفیفنفسھیساعدالنفسیةبالصالبةیتمتعمنأنندركأنعلینا

یتمتعمنلذلكالصداعأوالمعدةعلىوتأثیرھاكالتوترالجسمیةالناحیةعلىبآخرأوبشكلتؤثرنفسیة

).2015العوض،(النفسیةوبالتاليالجسمیةللمشاكلتعرضھمنتخفففھيالنفسیةبالصالبة

سواءالنواحيمختلفمنوالتوترالقلقإلىتؤديالتياألحداثمنالعدیدفیھعالٍمفينعیشإننا

بشكلللفردالماديالوضعإلىباإلضافةاألمراض،الحروب،مثلسیاسیةأواقتصادیةأواجتماعیة

التيالنفسیةالصالبةلوجودتحتاجاإلنسانبھایمرالتياألحداثھذهلذلكعام،بشكلواألسرةخاص

الراحةإلىوالوصولبسالمةواالكتئابالقلقمراحلیتعدىوأنالتحملعلىالقدرةفيتساعده

إلىالوصولمنبدالً،جیدةنفسیةصحةمستوىعلىمحافظاًیبقىوالمشكالتوتجاوزالنفسیة

الفردوقدرةالبیئةمتطلباتبینأساسيتوازنعدمبسببیحدثالنفسيفالضغطالنفسي،الضغطمرحلة

).2018(مالك،

التياإلیجابیةوالبیئیةالشخصیةالمتغیراتبعضھناكأنأظھرت)Rutter("روتر"دراسةوفي

للضغوطالفردتعرضعنالناتجوالجسميالنفسياألثرمنالوقایةفيالفردمساعدةعلىتعمل

والشیبة،(رضوانالضاغطةالیومیةمعاملتنافيالنفسیةالصالبةوجودأھمیةیؤكدفھذاالمختلفة،

2017.(

لإلصابةعرضةوأقلوإنجازاًصموداًأكثرأشخاصھمالنفسیةبالصالبةیتمتعونالذینواألشخاص

حصلتالتيالضغوطاتتأثیرمنیخففنفسيمتغیرتعتبرالنفسیةالصالبةأننرىلذلكبالمرض

الكاملاالستعدادلدیھیكونوصعوباتأيلمواجھةاستعدادلدیھیكونفھولدیھستحصلالتيوللفرد

بالقدرةمرونةلدیھیصبحبالفردالسمةھذهتواجدتفإذاعلیھا،للتغلبإمكانیاتھوقدراتھتوظیففي

الظروفمعناضجبشكلوالتعاملالتكیفعلىالقدرةفيتساعدهالتيالضغوطاتمعالتعاملعلى

أنھإالعاطفیةأومادیةخسارةأوفقداننتیجةباأللمیشعرالأنھیعنيالوھذاالضاغطة،والمواقف

الالذینباآلخرینمقارنةأقلبوقتعلیھاوالتغلبالمشكلة،ھذهمعوالتأقلمالتعایشعلىقادراًیكون
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فيالنفسیةوالصالبةالتعاملفيالمرونةھذهالفردیوظفلذلكالمواقف،ھذهمعالجةكیفیةیدركون

عزب،(أبوالضاغطةالظروفحدوثقبلبھایشعركانالتيالنفسيالتوازنحالةإلىالرجوع

2008.(

قادرفھوالضاغطة،الحیاةظروفإجراءاتتسھیلخاللمنجیدةنفسیةبصحةالتمتعلإلنسانیمكن

سواءبالعالقاتواالستمتاعوالتقبلوالرضااإلیجابیةالجوانبعلىركزإذاالمجتمعمعالتكیفعلى

احتفاظوراءتكمنالتيواالجتماعیةالنفسیةالمصادرتحدیدالفردیستطیعحتىاآلخرینمعأوذاتھمع

(العدیني،صحتھمعلىاألثرذاتالمختلفةللضغوطتعرضھمرغموالجسدیةالنفسیةبصحتھالفرد

2018.(

ألنوااللتزام،والتحديالتحكمأھمھامنالظروفمواجھةفيتساعدأنشأنھامنعواملعدةھناك

أسلوبأنُیعتقدوسلوكیةوعاطفیةمعرفیةصفاتیتضمنالتصّرفمنعامأسلوبھيالصالبة

حولھ،منالعالممعویتفاعلنفسھإلىالمرءبھاینظرالتيالطریقةعلىیؤّثرالمعّممالتصّرف

,Elizabeth(واألداء.الصحةعلىللتوترالضارالتأثیرمنتخففأنھاحیثمفیدةآثاروللصالبة Lee,

Christian, John, Peter & David 2015(

ھذایتجاوزأنللطالبفكیفاالمتحاناتفترةخاللتحدیداًبالقلقشعورینتابھمالطالبمنالعدید

الفردعلىجسدیاًیؤثرأنالممكنمنالذيوالقلقالتوترعنبعیداًالفترةھذهعلىویقبلالشعور

بالصالبةاإلھتماملذلكالنفسیة،صحتھعلىسلبیاًیؤثرالذيالقلقنتیجةبالمعدةقرحةلھویسبب

فاالحتفاظوالنتائجاألحداثتقبلیستطیعحتىالفرد،حیاةفيأھمیةلھااالمتحاناتفترةفيالنفسیة

یملكوالذيوالجسدیةالنفسیةبصحتھمحتفظاًالشخصیبقيالشخصیةفياإلیجابیةبالجوانب

علىوالسیطرةالنجاحبتحقیقویساعدافضلأداءعملعلىبالقدرةلھتسمحومرونةممیزةخصائص

Sarah(بالنفسالثقةزرععلىالقدرةوبالتاليالتحدیاتمعالتعامل , M , et al, 2016.(
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یتكرربالقلقاإلحساسكانإذاأماآخرإلىحینمنبالفزع،أوبالقلقاإلنسانیشعرأنالطبیعيمن

أنفالمرجحالطبیعيالیوميالحیاةمجرىیعیقأنھدرجةإلىحقیقي،سببأيدونمتقاربةأحیانفي

وشعورهالواقعيوغیرالزائدالقلقنتیجةاالضطرابھذاالقلق،اضطرابمنیعانياإلنسانھذا

استعدادعلىالشخصیكونوفیھمعینة،حالةعلىطبیعيفعلرداعتبارهیمكنمایفوقفھوبالخوف

الخطربینالتمییزعلىقادراًیكونبأنھذلكیوحيمماالقادمةالسلبیةاألحداثمعالتعامللمحاولة

ردالقلقویعتبر،والخوفالقلقبینالتمییزعلىقادراًیكونبالتاليالحاليالخطرمقابلالمستقبلي

بشكلالقلقبدأإذابینماالصعبة،األوضاعمعللتعاملشخصأيیساعدقدوھوللضغططبیعيفعل

.)2014(الطخیس،القلقاضطراباتتصنیفتحتیندرجقدفإنھمفرط،

بالصالبةالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةتمتعدرجةفيلتبحثالدراسةھذهجاءتلذلك

فيالثانویةالمرحلةطلبةمنعینةلدىاالمتحانبقلقوعالقتھاالنفسیةالصالبةوتحدیداًالنفسیة،

مدارس مدینة القدس.

مشكلة الدراسة وأسئلتھا

األحداثتأثیرمنیخففنفسيمتغیرتعتبروالتيالنفسیةالصالبةمنھامتغیرینعلىالدراسةتحتوي

توظیففيكاملواستعدادصعوباتأيلمواجھةاستعدادلدیھتكونإذاخاصةاألفرادحیاةفيالمقلقة

األحداثمعللتعاملمرونةلدیھیصبحبالفردالسمةھذهتواجدتفإذاعلیھا،للتغلبوإمكانیاتھقدراتھ

علىقادراًیكونأنھإالعاطفیةاومادیةخسارةأوفقداننتیجةباأللمیشعرالأنھیعنيالوھذاالمقلقة،

كیفیةیدركونالالذینباآلخرینمقارنةأقلبوقتعلیھاوالتغلبالمشكلة،ھذهمعوالتأقلمالتعایش

معالجة ھذه المواقف.

تغییرفیھامرحلةأنھاحیثالمدارس،فيالطلبةحیاةفيالصعبةالمراحلمنالثانویةالمرحلةتعتبر

التعاملفيالضیقمنبنوعالطالبیشعرمماالمختلفة،الطالبشخصیةجوانبجمیعفيسریعنمائي

فيالنفسیةوالصالبةالحیاةضغوطاتمعالتعاملفيالمرونةمنھیتطلبمماالحیاة،متطلباتمع
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بأنالمدارسفيالتدریبفترةوأثناءالمیدانيعملھاخاللمنالباحثةالحظتلذلكالمواقف،منالكثیر

التعلیمیةوالحیاةعامبشكلالحیاةتجاهالقلقمنحالةلدیھمالقدسمدینةفيالثانويالمرحلةفيالطلبة

خصوصاًیواجھونھا،التيالصعبةالظروفتلكمعللتعاملالنفسیةالصالبةمنھمفیتطلبخاصبشكل

لتخبطنتیجةاألخرىالفلسطینیةالمدنبقیةعنمختلفةاستثنائیةظروفاتعانيالتيالقدس،مدینةفي

بمصلحةضارةبقراراتاحیاناًواإلنفراداإلسرائیليالجانبمنمنظمةبطریقةفیھاالتعلیمسیاسة

ماوھذاالنفسیةصحتھمعلىإنعكاسلھاالضغوطتلكفإنالحالوبطبیعةوالتعلیمي،العمليالمسار

االمتحانبقلقوعالقتھاالنفسیةالصالبةطبیعةفيلتبحثالدراسةھذهجاءتلذاالباحثة،بھشعرت

بینماالعالقةطبیعةذلكعلىیترتب،القدسمدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةمنعینةلدى

خالل السؤال الرئیسي وھو :الصالبة النفسیة وما بین قلق االمتحان ، نشتق ذلك من

فيالثانویةالمرحلةطلبةمنعینةلدىاالمتحانوقلقالنفسیةالصالبةبینارتباطیةعالقةتوجدھل

مدارس مدینة القدس؟

فرضیات الدراسة

طلبةدرجاتمتوسطاتبین)≤0.05α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال.1

النفسیة تعزى لمتغیر الجنس.المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس الصالبة

طلبةدرجاتمتوسطاتبین)≤0.05αالداللة(مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال.2

النفسیة تعزى لمتغیر الصف الدراسي.المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس الصالبة

طلبةدرجاتمتوسطاتبین)≤0.05α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال.3

النفسیة تعزى لمتغیر التخصص .المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس الصالبة

طلبةدرجاتمتوسطاتبین)≤0.05α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال.4

تعزى لمتغیر الجنس.المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس قلق االمتحان
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طلبةدرجاتمتوسطاتبین)≤0.05α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال.5

تعزى لمتغیر الصف الدراسي.المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس قلق االمتحان

طلبةدرجاتمتوسطاتبین)≤0.05α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال.6

تعزى لمتغیر التخصص.المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس قلق االمتحان

النفسیةالصالبةبین)≤0.05α(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةتوجدال.7

وقلق االمتحان لدى طلبة المرحلة الثانویة في مدینة القدس.

أھمیة الدراسة:-

األھمیة النظریة:

النفسیةصحتھعلىالمحافظةفيللفردالمساعدالنفسیةالصالبةمتغیروجودفيالدراسةأھمیةتتمثل

فيتتوفرأنیجبالتيالشخصیةالسماتأھممنوھيالضاغطةللعواملتعرضھأثناءوالجسمیة

كافةاستغاللعلىالفردقدرةفيتتمثلوالتيالحیاةألحداثوقایةتعتبرفھيبھا،یتمتعوأنالفرد

والذيالمھمالمتغیرمعالتعاملعلىالقدرةفيومساعدتھالمتاحةالبیئةفيالنفسیةوإمكانیاتھمصادره

االختباراتفترةفيشعورهمنبدالالذياالمتحاناتقلقوھوالبیئاتمختلففيمنافردكلیواجھ

حدتھ حتى ال یكون القلق غیر اعتیادي.لذلك من المھم الوصول لكیفیة التعامل معھ والتخفیف من

األھمیة التطبیقیة:

لمواجھةالطلبةعندتوظیفھایمكنالتياألسالیببأھموالنفسيالتربويالمیدانفيالعاملینتزوید.1

ظروف القلق العام وقلق االمتحانات بشكل خاص .

المرحلةلطلبةالنفسیةالصالبةمستوىلرفعاإلرشادحقلفيالعاملینللمرشدینفرصةإعطاء.2

الثانویة في مدینة القدس وتعزیزھا.
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أھداف الدراسة

مدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىالنفسیةالصالبةمستوىإلىللتعرفالدراسةھذهتھدف-1

مدینة القدس .

فيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوسطاتبیناحصائیةداللةذاتفروقھناككانإنمعرفة-2

(الجنس، الصف الدراسي، التخصص).مدینة القدس على مقیاس الصالبة النفسیة تبعاً لمتغیرات

في مدارس مدینة القدس .التعرف إلى مستوى قلق االمتحان لدى طلبة المرحلة الثانویة-3

فيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوسطاتبیناحصائیةداللةذاتفروقھناككانإنمعرفة-4

(الجنس، الصف الدراسي، التخصص).مدینة القدس على مقیاس قلق االمتحان تبعاً لمتغیرات

طلبةلدىاالمتحانوقلقالنفسیةالصالبةبیناحصائیةداللةذاتعالقةھناككانإنمعرفة-5

المرحلة الثانویة في مدینة القدس.

حدود الدراسة

اقتصرت ھذه الدراسة على الحدود التالیة:

لدى طلبة الثانویة العامة في مدینة القدس.الحد الموضوعي : الصالبة النفسیة وعالقتھ بقلق االمتحان

الحد المكاني :مدینة القدس.

القدس.الحد البشري: طلبة  المرحلة الثانویة في مدارس مدینة

م.2020/2021الدراسيالعاممناألولالدراسيالفصلالزمانیة:الحدود

مصطلحات الدراسة

حیاتھفيوإمكانیاتھقدرتھتوظیفخاللمن،الضغوطمواجھةعلىالفردقدرة:النفسیةالصالبة

ویفسرھاالضاغطةالحیاةأحداثبفعالیةیدرككيالمتاحةواالجتماعیةالنفسیةالمصادرواستخدام

).2019طالفحة،(العزام،ویواجھھا
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عینةعلیھاتحصلالتيالدرجةطریقعنالدراسةھذهفيإجرائیاًوتعرفإجرائیا:النفسیة:الصالبة

الدراسة.الدراسة على مقیاس الصالبة النفسیة والمستخدم في ھذه

اإلنسانتصیباالمتحانأوقاتأثناءیحدثوقلقشدیدةضائقةتسببنفسیةحالةھو:االمتحانقلق

بحالةاإلنسانشعورإلىوتؤديوالسلوكیة،والجسدیةاإلدراكیةالعناصرمنمجموعةلتجمعنتیجة

).2014وحباشنة،التكریتي،سرحان،.(والترددوالتوترالخوفوسیطرةالنفسیةالراحةعدم

عینةعلیھایحصلالتيالدرجةطریقعنالدراسةھذهفيإجرائیاًویعرفإجرائیا:االمتحان:قلق

الدراسة على مقیاس قلق االمتحان والمستخدم في ھذه الدراسة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوالً: الصالبة النفسیة

النفسیةالصالبة-مكونات1

النفسیةالصالبةأھمیة-2

الدراسيوالتحصیلالنفسیةالصالبةبین-العالقة3

النفسیةالصالبة-مستویات4

النفسیةالصالبة-نظریات5

ثانیاً: قلق االمتحان

القلق-أنواع1

االمتحانقلق-تصنیفات2

االمتحانقلق-مكونات3

االمتحانقلق-أعراض4

االمتحانقلق-أسباب5

االمتحانقلق-مصادر6
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االمتحانقلق-نظریات7

ثالثاً:- الدراسات السابقة

الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة

اإلطار النظري

مفھومھحیثمنالنفسیةالصالبةاألولركائزه،یمثالأنیمكنمفھومینالفصلھذایستعرض

مناالمتحانقلقموضوعیتناولكمالھ،المفسرةوالنظریاتمستویاتھ،أھمیتھ،مكوناتھ،وتعریفاتھ،

أعراضھ، أسبابھ، مصادره، ونظریاتھ.حیث مفھومھ وتعریفاتھ، أنواعھ، عناصره، مكوناتھ ، تصنیفاتھ،

Psychological(النفسیةالصالبة Hardness(

منكسمةوتبنیھاالحیاةمناكتسابھانتیجةالشخصیةبالصالبةتسمىماأوالنفسیةالصالبةتحدث

رغمجیدةبصحةیتمتعونوالناسمنغیرھمعناألشخاصبعضتمیزالتيالشخصیةالسمات

واكتسابھاتواجدھاوأھمیةالنفسیةالصالبةأھمیةلنایتضحوھناالحیاةمنضاغطةلمواقفتعرضھم

فعلىككل،العالمفيكبیربشكلالنفسیةالضغوطاتواألزماتانتشارظلفيخاصةالشخصفي

بشكلالناسعلىبینناالفیروسھذاوجودانعكسوالعالماجتاحالذيكورونافیروسأزمةالمثالسبیل

جدیةأكثربشكلیفكرواأنالناسیلزمحیثواالقتصادیة،المادیةوالصحیةآثارهعنخطورةیقلال

وأنوالجوھریة،الھامةمكوناتھامنالنفسیةالصالبةیعتبروالذيوالنفسيالداخليالبناءتقویةفي

النفسیةالصالبةتعرفذلكعلىبناًءتحقیقھ،فيالمساعدةالعناصرأھممنالقدروبالقضاءاإلیمان

العصبیةالظروفلتحویلحافزتعطيالتيوالتحديوالتحكمااللتزامھيمواقفثالثةمنمزیجبأنھا

بھاواالرتقاءنفسھتنمیةعلىیعملأنیستطیعحتىالشخصيللنموفرصإلىالمحتملةالمصائبمن

اإلیجابيواالعتقادالشخصيواالرتقاءبالتطورواإلحساسللذاتاإلیجابيالتقییممنذلكفیزیدمما

).2013والمصدر،(صالحللحیاة
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فھوفقطنفسھالشخصعلىینعكسالوذلكمعنىوذاتھادفةأنھاالحیاةاتجاهنظرتناتكونأنیجب

بامتالكواإلحساسبفاعلیةلحیاتھالمرءإدارةعلىوالقدرةلھالمتبادلةاالجتماعیةالعالقاتعلىیؤثر

الصالبةمفاھیمتعددتاألساسھذاعلىالقلقواالكتئابمنالمعاناةاحتماالتوتقلیلالذاتزمام

تعدیلعلىقدرةالنفسیةللصالبةواإلرتقاءوالتعافيوالجلدوالتحملالتقبلتحتھااندرجوالنفسیة

نتیجةبالعجزاإلحساسعلىاإلنسانیصلومختلفةسلبیةانفعاالتوضیقفيیقعمنافكلالتفكیر

).2019أیبو،(متعبةومصاعبصادمةأحداثوجود

فیصبحالصفةلھذهالمكتسبالشخصبھایتمتعوقائیةأھمیةلھابأنالنفسیةالصالبةأھمیةھناوتكمن

اإلنسانتفكیرعلىیعتمدوكلھالمستقبلنحوواالندفاعالتفاؤلفيمحتفظاًویبقىالدرعبھذایتمتعالفرد

طاقةلدیھتصبححتىبتوظیفھایقومإیجابیةبأفكارسلبيھوماكلواستبدالالتفكیرتعدیلعلىوقدرتھ

,Mohammad(الفردفیھایعیشالتيالبیئةفيوداعمةمساندةالنفسیةالصالبةمنمستمدةإیجابیة

Nastaran, Seyed, Rahim and Soroor , 2020.((

الضغوطلمكافحةعدةأسالیبیشعرأندونمتخذاًنفسھیجدعالیةنفسیةبصالبةالفردیتمتعفعندما

المصادرمتخذاًأیضانفسھویجدوالخارجي،الداخليالنفسيالتوازنمرحلةإلىیصلحتىالمحیطة،

بشكلومحاوالًصحیح،بشكلمبرزةسلیمةبمعتقداتالباطنعقلھومبرمجاًإیجابیةبطاقةتشحنھالتي

یطبقواألزمات،الضغوطلمواجھةنفسیةبأسلحةالمحیطةوبیئتھعقلھمغذیاًویتأثریؤثرأنمستمر

(الرشید،القلیلسوىالمعبدةالطرقلبلوغبقيفمااكتراث،دونالوعرةاألزقةبینفامضواقاعدة

2015.(

مكونات الصالبة النفسیة

التحكم،االلتزام،ھي:مكونات،ثالثةمنتتكونالنفسیةالصالبةأنKobasa/"كوبازا"أوضحت

,Hasanvand(التحدي Khaledian and Meratis , 2013(
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المالئمةالقراراتواتخاذإمكانیاتھ،وتقدیروتحقیقھا،أھدافھإدراكعلىالفردقدرةھو-االلتزام:-1

بإیجابیةوالتعاملاآلخرین،نحووأھدافھ،نفسھتجاهالمسؤولیةتحملأیضاًااللتزامفیشملوقیمھألھدافھ

المختلفةالحیاةجوانبمعلتفاعلھباإلضافةمعنىذاتمواقفبوصفھاوإدراكھاالضاغطةاألحداثمع

أوالشخصيااللتزاممكوناتوھناكإیجابیةتجاربإلىالسیئةالتجاربتحویلعلىالفردقدرةومدى

النفسي :-

ومعرفةالحیاةفيأھدافھوتحدیدذاتھمعرفةنحوالفرداتجاهتتضمنوالتي:-الذاتنحوأ -االلتزام

االتجاھات اإلیجابیة .

معتتناسبالتيوقدراتھومیولھواستعداداتھلذاتھالفردمعرفةفيتتمثلالتي:-بالدراسةب -االلتزام

).2016(سالم،واإلنجازبالكفاءةیشعرهالذيالمدرسيالمحیط

الفردبھایعیشالتيالضاغطةبالظروفالتحكمعلىقادرأنھالفردباعتقادیتمثلوالذي-التحكم:-2

ھيأحداثمنلھیحصلماكلوأنحیاةھذهبأنالفردوإدراكمعھاالتعاملعلىقادریكونمما

ویتضمنالعجزمنبدالًالمواجھةعلىالقدرةولدیھفعالأنھفیشعرممامستمرةغیرمرحلیةأحداث

التحكم أربع صور رئیسة، وھي:

الضاغطةلألحداثالسلبیةاآلثارمنتقللالتيالفكریةالعملیاتعلىوتشتمل:-المعرفيأ -التحكم

واالنتباهكالتركیزعقلیةاستراتیجیاتاستخدامخاللھامنیستطیعإیجابیةبطریقةوإدراكھایجابيبشكل

علىوالقدرةعلیھالسیطرةلمحاولةالمتاحةالمعلوماتكلاستخدامعلىوالقدرةالضغطموضوععلى

التحكم والتنبؤ بما یحدث.

بصورةالمشكلةمعوالتعاملوالتحديالضاغطةاألحداثمواجھةعلىالقدرةالسلوكي:-ب -التحكم

السلوكیات المخططة لتعدیل تلك األحداث .فعلیة والقدرة على التحكم باآلثار الضاغطة للقیام ببعض

الضاغطالحدثوقعیخففمماعلیھللسیطرةوقابلمعنىذوموقفاتعتبر:االسترجاعيت -التحكم

السابقة للموقف وطبیعة الموقف.لذلك یرتبط التحكم االسترجاعي بمعتقدات الفرد وخبراتھ
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لطریقةالقرارباتخاذالمتصلالتحكم:-متعددةبدائلبینواالختیارالقراراتاتخاذعلىث -القدرة

مناالختیاریتضمنحیثحدوثھوظروفنفسھالموقفبطبیعةالتحكمیرتبطمماالمواقفمعالتعامل

).2016الدین،(عالءالبدائلبین

تساعدمماتھدیداتولیستتحدیاتأنھاوعلىالمشكالتإدراكعلىالفردقدرةفيیتمثل-التحدي:-3

علىالفردیدفعألنھالسریعوالتكیفالجدیدةالخبراتھذهوتقبلالحیاةمواقفمعالتكیفعلىالفرد

).2017(رجیبي،للفردالذاتيللنمومصدرواعتبارھاالسابقةالتجاربمنباستمرارالتعلم

وواقعسلبيھووماإیجابيھومامنھاباألحداثوملیئةحیاةفھذهمنھبدالأمرھوللضغوطالتعرض

الضغوطاتمنخالیةحیاةیوجدوالالحقیقيالواقعمنالھروبیمكنوالبالصعوباتملیئةھيالحیاة

مرونةلدیھتجعلممااإلنسانوقایةفيتسھمالتيالشخصیةمركباتمنمركباًالنفسیةالصالبةوتعد

تفاديعلىوالقدرةالمختلفةالنفسیةواالضطراباتالجسدیةاألمراضمنوالحمایةالمشاكلعلىللتغلب

).2012(علیوي،السلبیةاآلثار

أھمیة الصالبة النفسیة

النفسیةبصحتھاالحتفاظعلىتساعدالتيواالجتماعياالنفعاليونضجھالفردارتقاءمنالبد

والتغلبالضغوطلھذهالناجحةالمواجھةعلىقدرتھتدعمفھيالضغوطمواجھةعندوالجسمیة

بینوماالضاغطةتجاربھفيللفردالمعرفيالتقییمبینالوسیطدورتلعبالنفسیةالصالبةألنعلیھا

بھایمرالتيللتجاربالنفسیةالضغوطمستوىتخفیضتساعدالتيالتكیفعلىالفردلدىاالستعداد

).2016(شلھوب،أكثربمرونةالضغوطاتمعبالتعاملتساعدهحتىفردكل

االعتبار مختلف الجوانب منھا:تتلخص أھمیة الصالبة النفسیة في عدة نقاط تأخذ بعین

إیجابيوبشكلأفضلبطریقةواستقبالھاوطأةأقلیجعلھامماالضاغطةاألحداثإدراكمنالتعدیل.1

مما یتشكل مفھوم إیجابي عن الذات .أكبر بمجرد ما تم إدراك األحداث یكون ھناك وعي في ذاتھ
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السلبیةاآلثارمنتخففالتيواالجتماعیةالنفسیةللمتغیراتودفاعیةمواجھةأسالیبلنایتشكل.2

نتیجة األحداث الضاغطة .

نفسھویشعرنفسیةصحةأكثرواآلخریننفسھاتجاهبااللتزامشعورااألكثرالشخصمنتجعل.3

فتشعرهاألحداثمواجھةعنعاجزاالفردمنتجعلالتيالحیاةألحداثبالتحكمشعوراأكثر

ولیستصالبتھملقوةإختباربأنھااألحداثھذهفھمعلىالفردتساعدخاللھامنالتيبالتحدي

).2014(عیسى،تھدیداً

كانتوإناألمورتجاوزعلىفتساعدالذاتفيوالثقةالصبرعلىالشخصتدریبعلىتعمل.4

فيحیاةأسلوبیصبححتىمرةكلفيتزدادالتيالتحملقوةزیادةفيیساعدوذلكصغیرة

التعامل مع اآلخرین.

وتنمیةتطویرعلىتساعدالتيوأحداثھاالحیاةفيأكثرواقعیاالفردیصبحأكثربواقعیةالعیش.5

فیھایعیشالتيوظروفھلحیاتھومناسبوواقعيمنطقيھوماكلیضعحتىمنطقيبشكلالذات

باإلحباط.وال یكون مبالغا في قراراتھ وأحالمھ فإن لم تحدث یصاب

الصعوباتمنبرغممافعلسیرفيوالصمودوالمشاقاآلالمتحملعلىقادرالشخصمنتجعل.6

).2011(الیازجي،الحیاةضغوطمعوالتعامل

العالقة بیت الصالبة النفسیة والتحصیل الدراسي

أنوخاصةوالتربويالنفسيالمجالفيكبیرااھتماماینالللطالبواألكادیميالدراسيالتحصیل

حسبإیجابيأوسلبيبشكلالطالبیتأثربحیثالتعلمعملیةفيالفشلوالنجاحمدىیقیسالتحصیل

تؤثرالتيالمتغیراتمنالعدیدوجودإلىباإلضافةالتعلیم،میدانفيتحصیلیةنتائجمنعلیھیحصلما

الدراسیةكالبیئةنجاحھمعدموتعثرھمأووتقدمھمتفوقھمفيإماوتسھمللطلبةالدراسيالتحصیلعلى
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والذكاءكالعمربذواتھمالطالبلعالقةباإلضافةالقاعاتوالمعاملتوفیرووالمعلمینالمناھجمثل

,Helen.(نفسھالألسرةواالجتماعیةاالقتصادیةوالمستویات Myfanwy , Jamey and John, 2014(

عالقةالدراسيالتحصیلبینوماالنفسیةالصالبةبینماعالقةھناكأنالباحثةنظروجھةمنیتضح

مبنيمجالكلمنالطالبتحصیلمستوىفيمباشربشكلتؤثرالنفسیةوالصالبةومؤكدة،قویة

فالضغوطاتاالمتحانوقتفيوخاصةالطالبعندالقلقمدىذلكیحددما،البعضلبعضھومكمل

فالالطلبة،لبعضاالمتحانوقتوبالذاتالقلقضمنھامنونفسیةجسمیةأعراضبسببھایتولدالنفسیة

النفسیةالضغوطمنیزیدماالمستقبلمنسیحصلومااألحداثمنالقلقإلىیؤديالتفكیرأنشك

التيالظروفمعوالتكیفالتوافقعدمإلىیؤديالذيالمقلقالزائدالتفكیرودائرةالقلقفيوالعیش

توافقفيیعیشتجعلھالتيالنفسیةوالصالبةبالتماسكالطالبقامإذاالعكسیحدثبالمقابلبھا،یعیش

ومیولھمقدراتھممنیناسبھمماومعرفةاآلمالزیادةوالطموحمستوىرفعدافعیةفیعملمستمر

واستعداداتھم حتى یتمكن الطالب من تحقیق طموحھ.

الضغوطمنالطالبیواجھھمابسببالمستقبلحیالبالقلقالفردبھایشعرالمرحلةھذهفيفالشباب

مستوىفيضعفبسببمجابھتھاعلىقدرتھعدموعامبشكلككلوالحیاةخاصبشكلالدراسیة

).2020(شاھین،لدیھالنفسیةالصالبة

فيسواءللطموحاتإنجازهمدىوعلىنفسيوبشكلالطالبصحةعلىسلبيبشكلالقلقیؤثر

القلقمعالتعاملالسھلمنأصبحالنفسیةالصالبةسمةالطالبیكتسبفعندماالمستقبلأوالحاضر

النفسیةلصحتھاألفضلالخیارھووالتكییفالتوافقوأنیناسبھومایریدماالطالبمعرفةبسبب

ذووفاألشخاصوالتكیف،النفسیةالصالبةبینماعالقةفھناك،األكادیمیةالناحیةمنوحتىوالجسمیة

تجعلھمالتيالحادثةللضغوطاتإدراكلدیھمیكونوأكثرذاتیةكفاءةلدیھمالمرتفعةالنفسیةالصالبة

یكتسبمماتفاؤالًأكثرإیجابیةنظرةللفردویصبحأكبربشكلتكیفھناكیكونبالتاليوضغطاًأقل
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,Markus(أكبرراحةوصحةوأفضلبشكلالحیاةأحداثمعتماشيومرونةالشخص Nadeem,

Sakari Serge and Catherine, 2012(

عنوالناتجةلألمراضمقاومةتعتبرالنفسیةفالصالبةوالصحةالنفسیةالصالبةبینماالعالقةوكذلك

للضغطالدوريالجھازاستجاباتتھدئةعلىتساعدألنھاالفردلھایتعرضالتيالضغوطاتھذه

المعدةكأمراضالخطیرةالجسمیةاألمراضإلىتؤديالضغوطھذهأنالممكنمنوالتيالنفسي

صحةعلىتؤثرالتيواألعراضاألمراضمنوالعدیدوالضغطالتفكیرنتیجةوالصداعواألعصاب

الیومیةالضغوطاتتجاوزمنتمكنھالنفسیةالصالبةأنالتربویینالباحثینمنالعدیدیرىلذلكالفرد

).2015(الزواھرة،والجسديالنفسيالضررمنقدربأقل

فالفردوالجسدیةالنفسیةباألمراضواإلصابةالطالببینیحولكحاجزالنفسیةالصالبةتعملحیث

علىالقدرةتدعممماوالجسدیةالنفسیةبالصحةاالحتفاظفيذلكیساعدهالنفسیةبالصالبةیتمتععندما

بینومااالستعداداتبینماللطالبالمعرفيالتقییمبیندورالنفسیةالصالبةوتلعبالمواجھة

).2016(إبراھیم،التكیفیةاالستجابات

السماتعلىأیضاًترتكزبلفقطالصعابعلىالتغلبعلىالفردقدرةعلىالتركیزالصالبةتتمثلال

Lin(والمثابرةللمشاعرواإلدارةوااللتزامالثقةارتفاعتؤديالتي , Mutz, Clough and Papageorgiou

, 2017.(

مستویات الصالبة النفسیة

شخصمنتختلفأنھااالاألفرادیكتسبھاسمةھيالنفسیة،الصالبةمستویاتأنالباحثةالحظت

فيیتمیزونالنفسیةبالصالبةیتمتعونأفرادیوجدحیثالنفسیةبالصالبةیتمیزمنھناكآخرإلى

مفتاحاسیملكفإنھمناسبصالبةمستوىلدیھالشخصیكونفعندماالمرتفعةالصالبةذويخصائص

لألحداثالمناسبةالقراراتاتخاذعلىوالقدرةبالنفسالثقةوامتالكالفردتواجھالتيالمشكالتلحل

السیطرةعلىقدرةوأكثرداخليضبطذاحیاتھفيالفردفیصبححیاتھفيتواجھھالتيالضاغطة
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والصحیحوالنموللتطورفرصةلتكونالجدیدةواإلضافةالصحیحالتغییربإحداثواإلیمانوالقیادة

المالئم لحیاة كل منا.

مستوى الصالبة النفسیة

ألنلدیھمالنفسیةالصالبةمستوىتختلفاألفرادھؤالءالمنخفضةالنفسیةالصالبةذويخصائص

بسببوضغطقلقإلىالضاغطةاألحداثھذهوتحویلاألحداثمعالتعاملفيسلبیةنظرةلدیھم

كلنا،الضاغطةلألحداثالسلبياألثرتحملعلىقادرینغیروالتراجع،المواجھةأسلوبضعف

تكمنھنا،للضغوطالمواجھةعلىالقدرةوعدمبالضعفالفردفیھایشعرالحیاةمنبفتراتنعیش

النفسیةالصالبةمستوىتحددالتيالنقطةفھيآخرإلىشخصمنتختلفالتيالنفسیةالصالبةدرجة

ھذهفيفالخوضواالنسحابالخوفیفضلأنأوالضبطوالمواجھةعلىقادراًالشخصكانإن

.)2016(المھداوي،األحداثمعالتعاملفيقدراتھوالفردقدرةعلىتعتمدالمعركة

ضاغطةأحداثمنالمستقبلیحملھلماوالتقبلبالقوةالفردتزویدفياألكبرالدورالنفسیةللصالبةإن

إلىالوصولمنیتمكنحتىواستعداداتھوقدراتھقوتھمنھاإلنسانیستمدمصدرھيالنفسیةفالصالبة

).2015(البیسي،الحیاةضغوطومواجھةالتحديیستطیعحتىالصحیحوالطریقالحل

النظریات والنماذج المفسرة للصالبة النفسیة

)Kobasa(كوبازانظریة:أوالً

النفسیةباالضطراباتاإلصاباتمنالوقایةموضوعفيتختصالتينظریتھاكوبازاوضحت

لذلكباألمراضاإلصابةاحتماالتبینوماالنفسیةالصالبةبینماللعالقةدراستھامنوالجسدیة

)Maslowماسلو(مثلالعلماءبعضفيتمثلتوتجریبیةنظریةأسسعلىنظریتھافياعتمدت

لحیاتھمعنىتحدیدإلىالفردساعدتاألسسفھذه)Rogers(وروجرز)Frankel(وفرانكل

كوبازاطرحتلذلك،واالجتماعیةالشخصیةإمكانیاتھاستغاللعلىقدرتھمدىفيیعتمدالتيالصعبة

رجالمثلالمھنینالرجالمختلفعلىأجرتھاالتيدراستھانتیجةلنظریتھااألساسياالفتراض
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وماالجسدیةوالنفسیةالصحةمجالفيالعلیاوالمتوسطةوالدرجةفيوالعاملینوالمحامیناألعمال

النظریة:تعرضوا لھ من أحداث صادمة و ضاغطة، من أھم نتائج ھذه

ماحسبعلىتتحددالنفسیةالصالبةدرجةفإنفطریةتكونأنمنأكثرمكتسبةالنفسیةالصالبة-1

منیمتلكوماالموقفھذاویواجھیستقبلأنفيقدرتھمدىوعلىمواقفمناإلنسانلھیتعرض

الصالبةأوالعالیةالنفسیةبالصالبةھي،ھلالموقفمعللتعاملیوظفھاوإمكانیاتوقدراتاستعدادات

النفسیة المنخفضة ؟

لكنبالضغوطملیئةحیاتھمكانتالمتمیزونالموظفونكوبازاوصفتفقدآخرإلىشخصمنتختلف

وتنمیتھا بالجد واالجتھاد.بدعم من األسرة من أجل التطور جعلتھم یقتنعون في قدراتھم

تعرضھمرغمالنفسیةباالضطراباتاإلصابةفيأقلمعدالتعلىحصلواصالبةاألكثراألفرادإن-2

الضغوطاستقبالعلىقادرینجعلتھمشخصیاتھمفيالنفسیةالصالبةوجودأنإالالضاغطةلألحداث

ومواجھتھا .

نتكلمماوھيوالجسمیةالنفسیةباالضطراباتاإلصابةمنللوقایةجدیدإیجابيمصدرعنالكشف-3

).2019وقانة،زوبیدة،(بوجمعة،والتحديوالتحكمالتزاممنأبعادھامعالنفسیةالصالبةعنھ

في:تتمثلالتيالضاغطةالحیاةأحداثمنتخففعواملھناكأن)Kobasaكوبازا(حددتكما

منأسرتھعنیورثھبماالضاغطةاألحداثمنالتخفیففيالفردتساعدالتيالوراثیةالعوامل-1

إلى مرونة التأقلم والتكییف.خالل الھدوء والصبر والقدرة على التخفیف من التوتر إضافًة

واالتصالاالجتماعيكالتفاعلاجتماعيدعممنللفردیتواجدماعلىتشتملوالتيالبیئیةالعوامل-2

بینھ وبین البیئة االجتماعیة التي یعیش فیھا.والتواصل الذي یساعد في تكوین عالقات اجتماعیة متبادلة

الذاتواحترامالذاتتقدیرفيتتمثلللفردالشخصیةبالخصائصتتعلقوالتيشخصیةعوامل-3

غمجة،(أبواالجتماعیة.والمساندةواالستقاللیةوالتفاؤلالنفسیةالصالبةومستوىالشخصیةوالكفاءة

2016.(
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ً )Lazarus(الزاروسالمعرفيالتقییمنظریة:-ثانیا

موقفبسببحیاتھفيلھتعرضالذيالضغطنتیجةتتشكلالفردلدىالتفكیرطریقةأننظریتھفيأكد

لصحةمھددةمرھقةبطریقةوالتفكیرالضغطلناتسببمقلقةفتراتعلیناتمرأنالممكنفمنمعین

فيللفردالمحاولةھذهتكونحتىالضاغطةلألحداثاالستجابةھوالنظریةھذهأساسوسالمتھ،الفرد

التيوالمصادراألولیةالمھدداتالفردیحددھنامنالتحديحجممدىلنرىأولیةبصورةالموقفتقییم

ھذهلمواجھةالفردیحتاجھاالتيوالطاقةالموقفحدوثنتیجةاإلستجابةتتحددحیث،تھدیدالھتشكل

).2012(جبالي،المواقف

الضغطھذامعوالتعایشوالتكیفللموقفكإدراكالفردیحددھاالضاغطةاألحداثأنالزاروسوضح

ومدىقدراتھتقییمللفردیتسنىخاللھامنالتيالثانوياإلدراكعملیةیشملكلھھذاالموضوعوتقبل

أكثرمنیعدالزاروسنموذجأن)2016(بومجاندراسةبینتبعدفیما،الصعبةللمواقفتحملھ

بعدد من العوامل األساسیة وھي:النماذج التي فسرت الضغط وطریقة التحمل من خالل ارتباطاتھا

للفرد.الداخلیة-البنیة1

المعرفي.اإلدراكي-األسلوب2

واإلحباط.بالتھدید-الشعور3

وماالنفسیةخصائصھمعرفةعلىقادروھوالمعرفياإلدراكناحیةمننفسھتقییمالفردیستطیعبحیث

التيوقناعاتھالمجتمعوثقافةبھایعیشالتيالبیئةمرجعیتھفالفردوقیموثقافةقناعاتمنللفردیتشكل

أوالموضوعتجاوزعلىفیھاقادرھومرحلةإلىالفردیصلحتى،المجتمعمنویكتسبھاعلیھتؤثر

النفسیةصحتھعلىیؤثرللقلقومصدراللتھدیدمصدرایكونأنمنبدالًمعھوالتعایشمواجھتھ

وتھدیدا لذاتھ بسبب تكوین الصراع الداخلي للفرد.

)Maddi(مادينظریةثالثاً:-
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وجودأھمیةمدىعلىنظریتھافيأكدتفقدالنفسیةالصالبةفيكبیربشكلالنظریةھذهاسھمت

أنترىفھيومتداخلةمتفاعلةأبعادعدةمنمكونشخصيبناءنتیجةتعتبرالتيالنفسیةالصالبة

خاللمنمشكالتھلحلاألفضلوالطرقالحلولإیجادعلىدائماًقادراًشخصایبقىالملتزمالشخص

فيالتأثیرعنیبحثالمرتفعالتحكمذووفالشخصمعنى،ذات،لالھتماممثیرةخبرةإلىخبرتھتحویل

لذلك،أیضاَخبراتھمنالمرتفعالتحديذوالشخصویتعلم،الضغوطعنالناجمةالصعبةالمعطیات

تزویدهخاللمنالطالبتساعدومكوناتھاالنفسیةالصالبةوجودأن)Maddi(مادياعتبرت

الدین،(عالءالشخصيللنموفرصإلىالضاغطةالظروفتحویلعلىقادراًیصبححتىبالشجاعة

2016.(

)Lazarus(الزاروسونظریة)Kobasa(كوبازانظریةمثلالمذكورةالنظریاتأنالباحثةترى

وجودأھمیةفسرتالتيالجوانبمختلفمنالنفسیةللصالبةنظرت)،Maddi(ماديونظریة

انھمإالالنفسیةللصالبةنظرتھماختالفمنبالرغمشخصكلفيتعزیزھاوكیفیةالنفسیةالصالبة

لناوضحت)Kobasa(كوبازاالمثالسبیلعلى:نظرھموجھاتودعمواالبعضبعضھمفيتأثروا

والتحديوااللتزامكالتحكمالنفسیةالصالبةفيالثالثةاألبعادتأثیرومدىالنفسیةالصالبةوجودأھمیة

علىعالیةقدرةذوملتزمالشخصیكونأنأھمیةدعمتالتي)Maddiمادي(نظریةإلىباإلضافة

التيھيلألحداثونظرتھالفردتفكیرأھمیةعلىركز)Lazarusالزاروس(نظریةوالتحدي،التحكم

تحدد لھ موقفھ ومدى صالبتھ النفسیة اتجاه ھذا الموقف.

Exam(االمتحانقلق Anxiety(

منالفردبھایعیشالتيالضاغطةواألحداثللظروفنتیجةعامبشكلطبیعيفعلردالقلقیعتبر

آخرجانبومنإیجابیاخالقاًالقلقیكونالوقتبنفسلكنحیاتھفيیعیشھاالتيالجوانبمختلف

حدهعنزادإذاإالالطبیعیةحدودهفيالقلقھذاكانإذاوإبداعاتھاإلنسانلمواھبكدافعیتشكل
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(مكنزي،النفسیةواالضطراباتللمرضعرضةفیصبحالتكیفسبیلفيالوقوفلدرجةشدیداًوأصبح

2013.(

عندفعلردالطبیعيبالوضعفالقلق،النفسیةاألمراضلجمیعأساسيمحركھوالقلقأنإجماعھناك

الحدعنالزیادةدونالقلقتتطلبالمواقف،ھذهبوظیفةااللتحاقأواالمتحانكدخولسويإنسانأي

فياإلیجابیةاإلنجازاتجمیعأساسأیضاًبلمعینةألمراضعرضأومرضفقطلیسفھوالطبیعي

).2017ودسوقي،الجندي(الحیاة.

ماوضحمفھومكلأنإالالنقاطبعضفياالختالفرغمالقلقحولالمفاھیمتعددتاألساسھذاعلى

"ردبأنھموصفالنفسيالتحلیلأتباعلفرویدالمفاھیمھذهضمنومن،أكثرشمولیةبطریقةالقلقھو

بأعراضمصحوبةغامضةمشاعرعنعبارةھوالقلقأنفرویدیرىبحیثالخطر"منلحالةفعل

عنواالنفصالالمیالدصدمةقلقھوالفردلھیتعرضالذياألولالقلقفرویدنظروجھةومنجسمیة

,Putwain(األم 2008.(

أھمیةمبرزینالبیولوجیةالعواملأھمیةمنقللواجیللظھورمھدت)Freud(فرویدأفكارلذلك

عنعبارةأوالفردألمنمھددةخبراتھوالقلق)Horney(ھورنيعرفاالجتماعیة،العوامل

لتھدیدفعلردأنھالقلقعرف)May(مايإلىبالنسبة،الفردلھایتعرضالتيالمؤلمةاألحداث

حسبعلىمنھمكلالقلقمفھومالعلماءمنالعدیدفسربذلكوحقیقي،الخطرمعالتناسببعدمیتصف

علیھااعتمدتالتياألولىالنظریاتمنتعتبرالتيالنفسيالتحلیلنظریةمثلإلیھاینتميالتيالمدرسة

قادراًالشخصكانإنموضحاًوالمجتمعالفردبینماتفاعلبأنھالقلقأدلرفسرمما،النظریاتبقیة

المدارسعنعدا،والقلقبالعجزالشعورعلىیتغلبأنالممكنمناالجتماعيالتفاعلتقویةعلى

والتدعیماإلیجابيالتدعیمشروطتحتالفردفیھیعیشمتعلمسلوكأنھعلىالقلقترىالتيالسلوكیة

).2016(شلھوب،السلبي
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طبیعيبشكلالقلقاضطرابمنیعانونأشخاصفھناكالحیاةمنطبیعيجزءاًالقلقمنالمعاناةتكوناألوقاتبعضفي
المفسرةالقلقأنواعمنالعدیدھناكالیومیة،األنشطةمعالقلقمشاعرتداخلبسببوذلكمفرطةبطریقةاآلخروالبعض

لدرجاتھ ومنھا :-

أنواع القلق

سبیلعلىواضحامصدرهیكونبحیثالخوفاإلىأقربالقلقمنالنوعھذا:-الموضوعيالقلق)1

مسرعة .المثال الخوف من الطائرة أو الخوف من الضرب أو سیارة

الفردحیاةمنجوانبیتضمنوالذيمعینلجانبمحددغیربأنھالشاملبالقلقیعرف:-العامالقلق)2

علىیؤثرممااألمانوعدموالخوفبالقلقالفردیشعرمماوالجسدیةالنفسیةالراحةبعدمنقصوھو

).2014عمارة،وبنزعموش(بنبالصدروانقباضاتللمعدةبأعراضالجسد

صاحبتھالتيوالظروفبالذنبواإلحساساإلحباطنتیجةینشأ:-بالذنبواإلحساسالخلقيالقلق)3

یستطیعالأنأوضمیرهمنالھربالفردیستطیعالحیثمختلفةعصبیةبأعراضیتعلقالذيوالقلق

مواجھتھ ألنھ یشعر بأنھ ذنب و إنذار لھ .

الوعيمنطقةإلىالالشعوریةالمكبوتاتتسلسلنتیجةالقلقینشأ(المرضي):-العصابيالقلق)4

عنبعیدةالعصابيالقلقإلىویعوداالجتماعیةالمعاییرمعصراعألنھالمقلقمنیكونمماوالشعور

إدراك الفرد .

كاالمتحانخاصبموقفمرتبطمحددموضوعأولمجالمحدداقلقیكون:-الموقفيالقلق)5

یبدأاالمتحانقاعةفيتواجدهخاللفمن،)2011(الحسیني،االزدحاممنالخوفأوالناسومواجھة

یذھب القلق الذي رافقھ في البدایة .القلق ومجرد ما تم انھاء تقدیمھ وخروجھ من قاعة االمتحان

قلق االمتحان

االمتحانمنالتوترنتیجةالتلمیذإلیھایصلاالمتحانبمواقفالمرتبطةالقلقمنمؤقتةحالةھو

النفسیةوالمعرفیةوالفسیولوجیةالجسمیةالنواحيمختلفمنعدیدةاضطراباتذلكعلىویترتب

القلقكانوإنإیجابيبشكلیؤثروطبیعیاًمعتدالكانإنالقلقدرجةحسبالفردأداءمؤثراًواالنفعالیة

).2017(دبار،سلبيبشكلالفردأداءیتأثرھنامرتفعا
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بأنكشفتنتائجإلىفتوصلواالتعلموالقلقبینماالعالقةدراسةأھمیةالعلماءوضعالخمسیناتمنذ

مثلضاغطةمواقفلھمتشكلالتيالمواقففيالفعلیةقدراتھممستوىمنأقلینجزونالطالب

Test(االمتحانقلقمسمىذلكعلىوأطلقوااالمتحانات Anxiety(بمواقفالمرتبط،القلق

أواالمتحاناتمواقففيوالضیقوالتوترباالضطراباتیشعرونالطالبأنیتمثلبحیثاالمتحانات

ھذهكلاألوراقوتوزیعاالمتحاناتقاعةدخولمنذاالمتحاناتوأجواءاالمتحاناتفترةبدأتمامجرد

تلعبحیث،توتراوضیقاوقلقاالتفاصیلھذهمثلفيالطالببعضلدىتشكلاإلجراءات

زعموشاألكادیمیة.(بنالتحصیلیةالناحیةمنالطالبلتقییمأسالیبأنھانتیجةمھمادورااالمتحانات

).2014عمارة،وبن

مثلالثانویةالصفوففيكانإنوخاصةالدراسيلمصیرهتحدیدھواالمتحانبأنالفردیشعروبذلك

)(التوجیھيالعامةالثانویةكنتائجأوعلیھیحصلأنیریدالذيللفرعمحددایكونكأنالعاشرالصف

االمتحانفيالطالبأداءعلىیؤثرلذلكالطالب،یدرسھالذيالتخصصالختیارمحددالتحصیلبأن

مصاحبایجعلھوھذاسلبيبشكلللقلقتعرضھأوأكبربشكلإلنجازإیجابیةبدافعیةالقلقویؤثر

ھذهكلاالمتحانفيالتفكیركثرةوالتركیزعدمیسببالذيالشھیةوفقدانالنومعلىمؤثرةألعراض

أدائھعلىتؤثرأنالممكنمنالتيالذاكرةمنالمعلوماتاستدعاءعلىقادرغیرتجعلھاألعراض

للطالبمصاحبایصبحاالمتحانوقتفيفقطیقتصروالمتدنیة،عالماتعلىحصولھوالتحصیلي

بلالتلمیذفقطتواجھالالتيالنفسیةالمشاكلأھممناالمتحانقلقمشكلةتعتبرو،االمتحاناتفترة

إذاخصوصاًمتفوقیناألبناءیكونألنتسعىوألبنائھاالتفوقتتمنىأسرةكلألنكلھااألسرةتواجھ

).2016(سالم،مصیریةاالمتحاناتھذهكانت

ھناك ثالثة عناصر أساسیة للقلق وھي:

بالعجز-الشعور1
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بالعداوة-الشعور2

).2011(الشبؤون،بالعزلة-الشعور3

تصنیفات قلق االمتحان:

المیسر:االمتحان-قلق1

ینشطھمماالمرتفعوالتحصیلللدراسةللطالبدافعاالقلقویعتبرإیجابيبشكلیؤثرمعتدلقلقھو

الفردیجعلمماالمیسربالقلقیسمىلذلكالطالبأداءوییسراالمتحاناتلفترةلالستعدادحافزاویعطیھ

یبذل جھدا  وطاقة لالنتباه والتركیز لإلنجاز بشكل أكبر.

المعسر:االمتحان-قلق2

فيتوترھنایصیبھحیثالطالبأداءیعیقسلبيتأثیرحدوثفيویكمنالمرتفعاالمتحانقلقھو

والفھمالتذكرفيالطالبذاكرةتعیقمناسبةغیراستجاباتذلكعنفینتجالخوفوزیادةاألعصاب

قلقھملخفضإرشاديتدخلإلىالطالبفیحتاج،االمتحانأداءویعسرلالمتحانمستعدغیرویكون

).2020واألسود،(بوترة

مكونات قلق االمتحان

یتضمن مكونین أساسیین ومنھا:

فتتشكلوالمكانةالتقدیركفقدانبالفشلالتفكیرحولالزائدبالتفكیرالفردینشغل:-المعرفي-المكون1

.تأثیرات سلبیة تؤثر على إدراك الفرد على التركیز والتذكر

التياالمتحاناتمنوالھلعوالتوتربالضیقاالنفعاالتنتیجةھناالفردویشعراالنفعالي-المكون2

).2015زیتون،وبن(قبایليالفسیولوجیةللتغیراتمصاحبتعتبر

خمسة عوامل خاصة بقلق االختبار وھي:

أ -الخوف من االختبار

ب -الضغط النفسي من االختبار
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ت -التوتر من االختبارات الفجائیة

ث -االضطرابات النفسیة والجسمیة المصاحبة لالختبار.

).2015(خنیش،لالختبارالمصاحبالنفسيج -الصراع

التجاربنتیجةانفعالیةحالةاالمتحانقلقوالتوترباالنزعاجیشعرالفردتجعلالمواقفھذهلذلك

منوالخوفوالتوتربالشعورالحالةھذهتتسمتفاصیلھ،بكلذاتھاالمتحانوموقفلالمتحانالسابقة

االمتحان ویمیز قلق االمتحان أعراض ومنھا:

أعراض قلق االمتحان

خاصة أثناء لیالي االمتحان.التوتر واألرق وفقدان الشھیة  فتتسلط بعض األفكار الوسواسیة-1

االمتحان حتى ظھور نتائج االمتحان.كثرة التفكیر في االمتحانات واالنشغال قبل وخالل وبعد-2

وتصبب العرق.یسبب خفقانا للقلب وتسارعا  في دقات القلب مع سرعة التنفس-3

الشعور بالضیق النفسي قبل وأثناء تأدیة االمتحان.-4

الخوف والرھبة من االمتحان والتوتر الشدید.-5

تشتت االنتباه وضعف القدرة على التركیز.-6

االرتباك والتوتر ونقص االستقرار.-7

االضطراب بالعملیات العقلیة كاالنتباه والتركیز والتفكیر.-8

مما یشعر الفرد بأن لدیھ نقص إمكانیةوجود تداخل معرفي یتمثل في األفكار السلبیة غیر المناسبة-9

).2018(خذایریة،للمعلوماتالمعرفیةالمعالجة

علىقدراتھتعیقمماالطالبتوترالتيوالعقلیةواالنفعالیةالفسیولوجیةوالسلوكیاتاألعراضھذهكل

الطالب،مستقبلفيمصیریةمواقفإلىتؤدياالمتحاننتیجةأنباعتبارجیدبشكلاالمتحانأداء

وعدماالمتحانعنالخاطئةكاألفكارالقلقحالةأعراضلظھورالمساعدةالعواملمنالعدیدوھناك

منالخوفتعزیزعنعداوإجراءاتھااالمتحاناتلطریقةوباإلضافةلالمتحانالطالباستعداد
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الطالبخوفإلىفیؤديكعقابتستخدمالتيالتقلیدیةالتنشئةأسالیبوفقاألسرةقبلمناالمتحانات

أو،الرأسحك،األصابع(فرقعةإرادیةغیرحركاتذلكعنینتجأنالممكنفمن،السیئةالنتائجمن

).2019ومحمود،(إبراھیمالمقعد)أوالطاولةعلىبالقلمالطرق

أسباب قلق االمتحان

بالمجال التربوي إلى عدة أسبابقلق االمتحان یعود حسب ما وضح مجال الصحة النفسیة واألخصائیین

ومنھا:

نقص المعرفة وعدم اإللمام الكافي في المواضیع المختلفة..1

عدم وجود رغبة للدراسة والنجاح..2

أو عند مراجعة المعلومات قبل االمتحان .عدم القدرة على استدعاء المعلومات في موقف االمتحان.3

بالبیئة األكادیمیة بالطریقة المناسبة.نقص الثقة بالذات مما یؤثر على األداء التحصیلي والعیش.4

االمتحانات.تكوین االتجاھات السلبیة للطالب والمعلمین واألھل نحو.5

محاولة إرضاء الوالدین والمعلمین ..6

الشعور بأن االمتحانات مصیریة وتحدد المستقبل..7

).2017وخلیفة،(عمرونياألسرةوخاصةالفردفیھایعیشالتيالبیئةضغط.8

مصادر قلق االمتحان

العادات الدراسیة-1

المعلم وطرق التدریس-2

طموحات وتوقعات األسرة-3

استعداد ومیول الطالب نحو االمتحان-1

).2017هللا،وعطا(تیتةباالمتحاناتالمحیطةوالظروفالمتبعةالتقییمطرق-2
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القلقحدةمنلتخفیفإجراءاتھناكیكونأنیجبواألعراضوالمصادراألسبابعرضتممابعد

لخفض قلق االمتحان:وذلك من خالل اإلجراءات العملیة التعلیمیة اإلرشادیة

لھیتسنىحتىواآلخرینالذاتفھمفيتتمثلوالتي:-المشكالتحلعلىالفردقدرةتطویراوالً.

سبیلعلىالفردویعلمویحمیھالقلقمنالفردیساعدالذاتوفھماألحداثبینالسببیةالعالقاتمعرفة

ھذاوقلقحدوثتجنبفيذلكیساعدلذلكبالمعدةأمراضأوصداعإلىیؤديقلقإذابأنھالمثال

یعطي دفعة للفرد في التعامل مع المشكالت.

بشكلبالذاتالثقةلتقویةالفردتساعدالتيباألمنوالشعوربالنفسبالثقةللشعورالفردمساعدةثانیاً.

تدریجي.

منوذلكالقلقتخفیضعلىتساعدالتيالوسائلأھممنیعتبروالذياالسترخاء:علىالتدریبثالثاً.

تعملالتيالعضالتاسترخاءعلىیعملاألسالیب،منالعدیدباستخدامالتنفسعلىالتدریبخالل

كمضاد الستجابة االسترخاء.

خاللمنبإیجابیةأنفسھمعنیتحدثوابأنلألفرادتشجیعایتضمن:الذاتمعاإلیجابيالحدیثرابعاً.

كلبأندفعةالفردوإعطاءاالسترخاءعلىالتمرینھذاویساعدالذاتمعایجابیةعباراتاستخدام

شيء على ما یرام وال داعي للقلق.

استجابةووضعكالقلقفیھاالمرغوبغیراالستجاباتبإزالةتكمن:التدریجيالحساسیةتقلیلخامساً.

).2018(بدیوي،التاماالسترخاءحالةفيبالقلقیشعرأنیستطیعالفالفردلھامضادة

الشخصیساعداألسلوبكانمھماوالتفریغالتعبیرخاللمناالنفعاالت:عنالتعبیرتشجیعسادساً.

المشاعر .عن طریق لعب األدوار أو روایة القصص طریقة للتعبیر عن

النفسعلىواالعتمادالمسؤولیةالطالبتحمیلخاللمن:السیئةالدراسةعاداتتحسینسابعاً:

تنظیمعلىفیھاقادرینمرحلةإلىیصلواحتىالمھامإنجازعلىوتعزیزھمللسؤالالطلبةوتشجیع

ذاتھم وإدارة وقتھم للتعلم  والتنظیم .
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منمالئممستوىعلىالحصولأجلمناالھتمامیتضمن:االمتحانمھاراتعلىالتدریبثامناً.

االستعدادومھارةالمراجعةمھارةوھياألولیةكالمھاراتمعینةمھاراتاكتسابخاللمنالنجاح

).2013(عبدوني،ذاتھاالمتحانوأداءلالمتحان

النظریات المفسرة لقلق االمتحان

النظریة السلوكیة:

نتیجةوسلبیةإیجابیةتكیفیةأسالیبیستخدمونالذینلألفرادالسلوكرؤیةكیفیةفیھاتتضمنوالتي

قلقأنتتمثل،ضاغطةأحداثمنعلیھمیتشكلومااألفرادبھؤالءالمحیطةاألحداثمعتفاعلھم

وزیادة،كالتعرقسلوكیةبأنماطتتمثلالتيوالجسديالنفسيكاالنسحابسلبیةإستراتیجیةاالمتحان

للقلموامساكھتوترهبسببلالختبارالطالبأداءعلىتأثیرهإلىباإلضافةوالبكاءاألدرینالینإفراز

).2018(نسیمة،والكتابة

النظریة اإلنسانیة:

القلقأنمعتقداًالذات،لمفھومالتھدیدللفردیسببمرعبحدثعنینتجالقلقأناإلنسانياالتجاهیرى

الشعورإلىاإلنسانحاجةمثلللفردأساسیةنفسیةحاجةإشباعإعاقةیھددأویعیقھشيءعنینتج

حاجةخاللھامنیفسركدافعالقلقدوامةفيالعیشمنبدالًاإلنجازأوالتقدیرأوالحبأوباألمن

).2014(الطخیس،وتشكلھاإلنسانيالسلوكلتحركاإلنسان

نظریة التحلیل النفسي

فینشأاألعلىواألناوالھواألنابینماالذاتأجزاءبینللصراعنتاجأنھعلىللقلقنظرتھافيتتمثل

قدرتھاعدمعنالناتجةالقلقمنحالةفيالنفسفتدخلالعواطفمختلفبینللصراعكتجربةالقلق

نظریةلناتوضحاالمتحانقاعةفيتحصلالتيالمواقفلذلكستمضيأینإلىأوتریدمافھمعلى

علىتحصلأنتریدالتياألعلىاألنابینماالصراعبسببینتجالقلقھذابأنالنفسيالتحلیل
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تریدوالتيبینھمالواقعةاألنابینوماشيءكلعلىالحصولفيترغبالتيالھوبینوماالكمالیات

أن تصل إلى مرحلة من التوازن ما بین الھو واألنا األعلى.
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الدراسات السابقة

أوالً: الدراسات السابقة المتعلقة بالصالبة النفسیة

الدراسات العربیة

للعاملینالحیاةوضغوطاتالنفسیةالصالبةعالقةعلىللتعرفھدفت)2014(عیسىدراسةھدفت

المتغیراتبعضاالعتباربعیناألخذمعلحمبیتوالخلیلمحافظتيفياألمنیةالمؤسسةفي

الدخل،ومستوىالسكنومكانوالعمر،العلمي،المؤھلاالجتماعیة،والحالةالعملوسنواتللمحافظة،

لتطبیقأداتینالباحثاستخدمالدراسةأھدافولتحقیقاالرتباطي،الوصفيالمنھجالباحثاستخدم

منوعاملةعامالً)263(منتكونتعینةعلىالحیاةلضغوطومقیاسالنفسیةالصالبةمقیاسالدراسة

أنإلىالدراسةوتوصلتلحم،بیتوالخلیلمحافظتيفيالفلسطینیةاألمنیةالمؤسسةفيالعاملین

جاءتلحموبیتالخلیلمحافظتيفيالفلسطینیةاألمنیةالمؤسسةفيالعاملینلدىالنفسیةالصالبة

.بدرجة مرتفعة

منكلبھتسھمماخاللمناإلبداعيالتنبؤعنالكشفإلى)2017(زیداندراسةھدفتأیضا

استخدمالمتقدمة،الصناعیةالثانویةالسویسمدرسةطالبلدىالطموحومستوىالنفسیةالصالبة

الطموح،مستوىومقیاسالنفسیةالصالبةمقیاسواستخداماإلكلینیكيوالمنھجالوصفيالمنھجالباحث

الدراسةفيالنتائجتوصلتومماطالبا)169(للطالبعینةاألخذمعاالستبانةأداةالباحثاستخدم

النفسیةالصالبةلمقیاسالطموحمستوىبھیسھمماخاللمناإلبداعیةباألنشطةالتنبؤیمكنأنھاعلى

بینالشخصیةدینامیاتفياختالفاتوجودالىباإلضافةوالنجاحالتفوقنحوباالتجاهیسھمالذي

ُاألكثرالطرفیةالحاالت مدرسةطالبلدىاإلبداعیةاألنشطةقائمةعلىانخفاضاًواألكثرإرتفاعا

زادتفكلمااإلبداعیةواألنشطةالطموحبینماعالقةفھناك،المتقدمةالصناعیةالثانویةالسویس

یدعموذلكوزیادتھاالنفسیةوالصالبةالضغوطتحملعلىیساعدمماالطموحزادالفردعنداالبتكاریة

علىواالعتمادالمسؤولیةوتحملوكینونتھوجودهوإثباتالذاتتحقیقمنمرحلةإلىالوصولفي

النفس مما كانت درجات الصالبة النفسیة متوسطة.
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األخالقیةوالقیمالنفسیةالصالبةبینماالعالقةفيالبحثإلى)2017(العامريدراسةھدفتكما

الباحثھذاواستخدم،وعبريمسقطمعھديفيعمانبسلطنةاإلسالمیةالعلوممعاھدطالبلدى

الصالبةوھمامقیاسییندراستھفيالباحثاستخدمالدراسةأھدافلتحقیقاالرتباطي،الوصفيالمنھج

مقیاسالباحثواستخدمطالباً)230(منتكونتعینةعلىالمقاییساألخالقیةالقیمومقیاسالنفسیة

توصلت،فقرة)53(منوالمكوناألخالقیةالقیمومقیاسفقرة)43(منالمكونالنفسیةالصالبة

أنشطةمنیقدمھوماالمعھدوأنعالیةالعینةأفرادلدىالنفسیةالصالبةدرجةأنالدراسةنتائج

الصالبةوزیادةالذاتياالستقاللوتحقیقبعضھممعوالتفاعلالتعامللھمتتیحوفعالیاتومناھج

النفسیة بشكل أكبر بسبب تشابھ المراحل العمریة.

التحكم،(االلتزام،النفسیةللصالبةالتنبؤیةالقدرةعلىالتعرفإلى)2018(الخالديدراسةوھدفت

الصالبةمقیاسالباحثطبقالثانویة،المرحلةطالبلدىالحالة)،(السمةالغضبببعديالتحدي)

استخدمبالریاض،الثانویةالمرحلةطالبمنطالبةوطالباً)834(علىالغضبومقیاسيالنفسیة

كسمةبالغضبالتنبؤعلىقدرةلھموالتحكمااللتزامأننتائجالىتوصلمماالوصفيالمنھجالباحث

فقد%)16,5(بمقداركحالةبالغضبوالتحديوالتحكمااللتزامتتنبأبینماالتباینمن%)8,5(مقدارھا

الغضبمستوىكانبینمامرتفعةنفسیةصالبةبمستوىیتمتعونالطالباتوالطالبأنالنتائجفيتبین

وااللتزامالنفسیةالصالبةمجموعفيإحصائیةداللةذاتلدیھمفروقیكنلمالذینمنمنخفضلدیھم

كسمةالغضبفيإحصائیةداللةذاتفروقھناكبینماللجنستعزىكحالةوالغضبوالتحديوالتحكم

.تعزى للجنس و لصالح الطالبات

الدراسات األجنبیة

,Markusوآخرونماركوسدراسةھدفت et al, الصالبةذويالمراھقیندراسةإلى))2013

استمرتفقدطولیةدراسةھيتواجھھم،التيالضغوطاتمعأفضلبشكلتأقلمھاوكیفیةالعالیةالنفسیة
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معتقیمھمتممھنیتین،مدرستینمنطالباً)865(عددھایبلغعینةالباحثونأخذأشھر،)10(

بالرغممجموعاتإلىالطالبتقسیمخاللمنالضاغطةاألحداثھذهمعالتعاملوكیفیةالضغوطات

الصالبةمنمتشابھةمستویاتلدیھمالمجموعاتأنالباحثونلھاتوصلالتيالنتائجأنإالاختالفھممن

نتائجضمنمنكانتكمااألحداث،بھذهیمرونعندمابأنفسھمالتحكمعلىقدرةلھمالذینمنالنفسیة

منمرتفعةدرجةعلىالدراسةحصولإلىإضافًةالضغوطاتلمقاومةكموردتعملأنھاالدراسةھذه

الصالبة النفسیة.

,Elizabeth(وآخرونإلیزابیثدراسةوھدفت et al., الصالبةبینالعالقةتوضیحإلى)2015

الجامعیینالطالبمنالعینةالباحثأخذاألولىالجامعیةالمرحلةطالبلدىالنفسیةوالرفاھةالنفسیة

ھذاخاللمنفتبینالنفسیةالصالبةمقیاسالباحثاستخدمجامعات،تسعمنطالبا)168(عددھمبلغ

أنالباحثینإلیھاتوصلواالتيأیضاًالنتائجأھمومنمتوسطةبدرجةنفسیةصالبةوجودإلىالمقیاس

.وجود الصالبة النفسیة مھم لرفاھیة الطالب في التعلیم

Sarahوأخرونسارةدراسةھدفتكما , M , et al., النفسیةالصالبةدراسةإلى))2016

16إلى11منأعمارھمتتراوحالتيالطالباالعتباربعینوأخذت،األكادیميالتعلیمفيوعالقتھا

أتاحممااستكشافیةدراساتثالثةالباحثونواعتمدللدراسةاالستطالعيالمنھجالباحثوناستخدم،عاماً

وثمالمدرسيالحضورثانیاًالتحصیل،اوالًوھيأبعادعدةمعالنفسیةالصالبةعالقةدراسةذلك

كلماطردیةإیجابیةعالقةوجودإلىأیضاًتوصلوا،البعضبعضھممععالقاتھموالصفیةالسلوكیات

بعضھامعاإلیجابیةعالقتھمإلىإضافًةوحضورھمالدراسيتحصیلھمزادالنفسیةالصالبةزادت

البعض.
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ثانیاً: الدراسات المتعلقة بقلق االمتحان

الدراسات العربیة

لطالباالمتحانقلقلتخفیفالبرنامجفعالیةمعرفةمدىإلىالتعرف)2012(سروردراسةھدفت

التربوياإلرشادفاعلیةاستقصاءبھدفالتجریبيشبھالمنھجالبحثھذافياستخدمعشر،الحادي

،نابلسجنوبمدیریةفيعشرالحاديالصفطلبةلدىاالمتحانقلقظاھرةتخفیففيالنفسي

بتوزیعالباحثقام،طالبا)72(العینةحجموبلغاالمتحانقلقكمقیاسالدراسةأدواتللبحثاستخدم

إلى وجود نسبة عالیة من القلق.وتوصلت نتائج الدراسةمقیاس القلق على أفراد عینة الدراسة

منللتالمیذاالمتحانقلقمواجھةإستراتیجیاتعنالكشفإلى)2014(زعموشبندراسةوھدفت

فيالفروقوالتعلیميالمستوىحیثمنوكالجنسالمتغیراتمنللعدیدتبعاًالمزمنةاألمراضذوي

استخدمواالدراسةھذهفي)الدمفقر،الربو،الكلويالفشل،القلبأمراض،السكري(المرضنوع

للمصابیناالمتحانقلقاستراتیجیاتتقیساستبانةاعتمدت،الوصفيالمنھجوھوالدراسةمنھج

المعرفيالبعدوالسلوكيكالبعدعدیدةأبعادأخذتفقرة39علىاالستبانةھذهاحتوتمزمنةبأمراض

باستخدام استراتیجیات لتخفیض قلق االمتحان .الستراتیجیات المواجھة ، من أحد نتائج الدراسة قامت

العالقةوتدرسالنفسیة،بالصالبةالمستقبلقلقالتعرفإلى)2016(شلھوبدراسةوھدفت

المنھجالباحثاعتمدحیثالتعلیمي،المستوىاالجتماعیة،والحالةالجنسلمتغیراتتبعاًاالرتباطیة

الصالبةمقیاسوالقلقمقیاسمنھمللدراسةأدواتاستخدمالدراسةأھدافولتحقیقالتحلیلي،الوصفي

والسویداء،ودمشقمدینتيفياإلیواءمركزشبابمنشابةوشاباً)300(بلغتعینةعلىالنفسیة،

كان مرتفعاً.توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج أن مستوى القلق

34



لدىالمعرفيالتمثیلوبیناالمتحانقلقبینالعالقةالىللتعرففھدفت)2017(مھديدراسةأما

طالبلدىالمعرفيالتمثیلومقیاساالمتحانقلقمقیاسھماوللقیاسأداتیناستخدام،الجامعةطلبة

طالباً)152(عینةعلىالمعرفيالتمثیلومقیاساالمتحانقلقمقیباسھماالبحثأداتاوكانتالجامعة

المعرفيوالتمثیلاالمتحانقلقبینوسالبةضعیفةارتباطیةعالقةوجودإلىالباحثةتوصلت،وطالبة

إلیھالدراسةتوصلتماإلىباإلضافةالطلبة،لدىاالمتحانقلقارتفعالمعرفيالتمثیلقلكلماأنھأي

الوقتتنظیمسوءبسببالرسوبمنالخوفسببیكونكأناالمتحاناتمعیتزامنالقلقاسبابأن

باالمتحانواإلخفاقالشدیداإلرھاقإلىفیؤدياالمتحانوقتوضیقبالنفسالثقةبعدموالشعوروالمادة

فترتفع نسبة القلق عند فترة االختبارات.

التربیةكلیةطلبةلدىاالمتحانقلقمستوىعلىللتعرف)2017(والویسيمخامدةدراسةوھدفت

منللعدیدالدراساتھذهتعزى،القوىألعابمساقاتفيالمسجلینالیرموكجامعةفيالریاضیة

)214(للدراسةعینةأخذتموالوصفيالمنھجالباحثاناستخدمالمساق،ومستوىكالجنسالمتغیرات

ومنالقوىألعابلمساقاتالمسجلینالیرموكجامعةفيالریاضیةالتربیةكلیةطلبةمنوطالبةطالباً

ألعابلمساقاتالمسجلینالریاضیةالتربیةكلیةطلبةلدىاالمتحانقلقمستوىأنإلیھتوصلماأھم

الصعبةبالمواقفتأثیراًأكثراإلناثأنتبینفقد،لألداةالكلیةالدرجةعلىمتوسطةبدرجةجاءالقوى

والرغبةاالمتحانموقفخاللبالمسؤولیةإحساساًأكثركونھاإلىذلكیعودوقداالمتحان،كموقف

بالنجاح.

ببعضوعالقتھاالمتحانقلقمستوىعلىالتعرفھدفتدراسة)2020(واألسودبوترةأجرى

الجنسلمتغیراتمراعاةاالعتباربعینأخذت،میدانیةدراسةثانويالثالثتالمیذلدىالمتغیرات

،استخدمموجودةظاھرةیدرسالذيالتحلیليالوصفيالمنھجالباحثاستخدمالدراسي،والتخصص

مماالمعرفيوالجسميوالنفسيكالبعدأبعادبثالثةأخذالذياالمتحانقلقكمقیاسالدراسةأدوات
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منوالقلقالخوفعاملأنمنھاعدیدةلنتائجوتوصلمرتفعالدراسةفياالمتحانقلقأنیظھر

في االمتحان من الذكور.االمتحان أكثر  تشعباً عند اإلناث وأن اإلناث أكثر قلقاً

الدراسات األجنبیة

والتعایشالتكیفوطرقاالمتحانقلقأبعادإلىللتعرف)Joachim,2004(جواشیمدراسةھدفت

تجربةفيأبعادعدةالباحثاالعتباربعینأخذالدراسةھذهفي،االمتحانقبلالیقینوعدمالقلقمع

كأداةاالستبانةالباحثاستخدم،الثقةانعدام،التدخل،العاطفة،القلقضمنھامنواالختبارقلق

ضمنمنانثى)87(وذكراً)75(منھاطالباً)162(عددھابلغعینةعلىالدراسةأجریتللبحث،

فكلمالالمتحاناالستعدادبینوماالقلقبینماعكسیةعالقةھناكأنالدراسةإلیھاتوصلتالتيالنتائج

التدخالت الفجائیة في وقت االختبار.زاد االستعداد قل القلق وكذلك العالقة بین القلق وبین

,Elpida(وآخرونإلبیدادراسةوھدفت et al, االمتحاناتوقلقالتفاؤلتأثیرفحصإلى)2011

وصفيمسحتصمیممنھجدراستھمفيالباحثوناستخدم،الثانویةالمدارسطالبعلىالذاتواحترام

إلى15منأعمارھمتراوحت،ثانویةمدارسأربعمنطالبا)200(مقدارھاعینةالباحثون،أخذ

ثالثةاالعتباربعینتأخذاستبانةالدراسةفيأدواتالباحثوناستخدمفقدانثىأوذكرمنسواءسنة19

درجةفیھامقیاسوكلالتوترالثالثوالمقیاسالقلقیقیسالثانيوالمقیاسالتفاؤلیقیساألولمقاییس

فروقھناكأنالنتائجبعضوكشفتطالب،كلیستحقھاالتيالدرجةلتقدیر10-1منللطالب

وكذلكاالمتحاناتوقلقوالتوترالتفاؤلناحیةمنلذاتھمالطالبتقدیراتفيكبیرةواختالفاتفردیة

وذلكلذاتھمالطالبتقدیرفيالكبیرةواالختالفات،المدرسةوموقعالصفومستوىالتعلیميالسیاق

بالذاتالثقةبینسلبیةعالقةالنتائجفيتبینأنھباإلضافةمختلفة،وفئاتمدارسمنالعینةأخذنتیجة

فتدعموالذكوراإلناثبینمایختلفالذيالجنسلمتغیرتبعاًوالقلقالتوتربینسلبیةعالقةوالتفاؤل

وشخصیاتھم ترتبط بخصائص قلق االمتحان .ھذه النتائج  فكرة أن تصور الطالب عن بیئتھم التعلیمیة
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,Anisa(ومیراندأنیسادراسةھدفتكما Mirand, ومدىاالمتحانقلقعلىالتعرفإلى)2011

منالدراسةعینةتكونتالوصفیة،البیاناتلجمعأداةاستخدامتمالطالبعلىأثرهوالتعلمعلىتأثیره

سنة26إلى18منأعمارھمتتراوح)65(واإلناث)38(الذكورعددكانالجامعةطالب)من103(

تقدیمھقبلاالمتحانقلقمنیتأثرونالطالبأنومنھاالمھمةالنتائجمنالعدیدإلىالباحثانوتوصل

الجنسمتغیربینمارابطھناكأنالنتائجتوحيكما،االمتحانتقدیمبدایةفيترتفعالقلقنسبةأنإال

أنمنبالرغمالذكورمنأكبربشكلاالمتحاننسبةلدیھمترتفعاإلناثأنأياالمتحانقلقبینوما

إلىیؤدياالختبارقلقأنالمفتوحةاألسئلةعننتجماإلىباإلضافةاإلناثعنداكبراستعدادھناك

فيسوءایسبببالتاليسلبيبشكلواإلنجازوالتركیزالدافععلىأیضاًیؤثرمماوجسدیةنفسیةمشاكل

األداء و ارتفاع نسبة الوقوع بالخطأ .

,Hakanوآخرونھاكاندراسةوھدفت et al, االمتحانتوتربینالعالقةعلىالتعرف))2013

الباحثونأخذحیثللجامعاتقبولھمامتحاناتفيوتحصیلھم،األكادیميوتحصیلھمالثانویةطالبلدى

الدراسةفيالذكورنسبةكانتوسنة17.5األعمارمتوسطكانتالثانویةالمدارسفيطالبا)194(

الذینالجامعاتلدىالقبولامتحاناتلتقدیماستعدادمرحلةفيكانواالطالبوجمیع%)50.51(

Test(الدراسةأداةإستخدامتمالطالبلدىاالمتحانقلقوتحدیدالكميالتصمیممنھجیةاتبعوا

Anxiety Inventory(قبلمنتطویرھاتم)Spielberg et al(النتائجمنالعدیدإلىتوصلواو

االمتحانقلقبینفرقھناكأنالدراسةھذهأثبتتاالمتحانبقلقتتعلقالتيالنتائجھذهأھممنو

لصالحالجامعیةالقبولامتحاناتفيالتحصیلبینماأكثراإلناثلصالحكاناألكادیميوالتحصیل

الذكور كانت ھذه النتیجة بالنسبة لمتغیر الجنس .

,Dave(وآخروندیفدراسةأما et al., االختبارقلقانتشاردراسةإلىفھدفت)2014

طالبمن)2435(بلغتعینةالباحثونأخذمماالثانویةالمدارسفيالجنسینبینواالختالفات

،االمتحانفيشدیدقلقمنیعانونماالدراسةتتضمن،مدرسة11منالعینةوأخذالثانویةالمدارس
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یكونونالقدالقلقینالطالبجمیعأنمنالرغمعلىالذكورمنأعلىالطالباتعندالقلقنسبةكانت

واألكادیمیة .عرضة لخطر ضعف األداء وانفصالھم عن األنشطة المدرسیة

ثالثاً: التعقیب على الدراسات السابقة

النفسیة(الصالبةمباشربشكلالدراسةھذهموضوعتناولتالتيالدراساتأنللنظرالملفتمن

األخرىبالدراساتمقارنةالباحثة-علمحدودفينسبیاً–قلیلةمستقلبشكلاالمتحان)بقلقوعالقتھ

والدراساتاالمتحان.قلقوھيآخربمتغیروارتباطھامستقلبشكلالنفسیةالصالبةعنتحدثتالتي

المتخصصة،والدوریاتالمراجع،طریقعنالتربوياألدبمراجعةبعدعلیھاالحصولتمالتي

الصالبةموضوعتدرسجاءتواألجنبیةالعربیةالدراساتمنفالعدیدالماجستیر،ورسائلوالمجالت،

الصالبةبینماالعالقةدراسةإلىھدفت)2017(العامري،دراسة)2014(عیسى،ومنھاالنفسیة

وعبري،مسقطمعھديفيعمانبسلطنةاإلسالمیةالعلوممعاھدطالبلدىاألخالقیةوالقیمالنفسیة

الصالبةمنكلبھتسھمماخاللمناإلبداعيالتنبؤعنللكشفھدفت)2017(زیدان،دراسة

,Sarah(دراسة،المتقدمةالصناعیةالثانویةالسویسمدرسةطالبلدىالطموحومستوىالنفسیة et

al., بینالعالقةعلىوالتعرفالتعلیمفيوعالقتھاالنفسیةالصالبةدراسةإلىھدفت)2016

,Elizabeth(دراسةبینماللسلوك،واالستجابةالتحصیل et al., الصالبةبینالعالقات)إلى2015

األولى.النفسیة  والرفاھة النفسیة لدى طالب المرحلة الجامعیة

فعالیةمعرفةمدىإلىھدفتالتي)2012(ناصر،دراسةمنھابالقلقالمتعلقةللدراساتبالنسبة

استخدم في ھذا البحث المنھج شبھ التجریبي.البرنامج لتخفیض قلق االمتحان لطالب الحادي عشر حیث

الجامعةطلبةلدىالمعرفيبالتمثیلوعالقتھاالمتحانقلقإلىھدفتالتي)2017(مھدي،دراسةوفي

،ودراسة)2017والویسي،(مخامدةودراسةاألطفال.ریاضقسماالساسیةالتربیةكلیةفي

)Elpida, et al., ,Joachimدراسةإلىإضافة،)2011 2004((.
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وعالقتھالنفسیةالصالبةدراسةأھمیةمدىتبینالسابقةوالدراساتالنظرياإلطاراستعراضخاللمن

المفاھیمھذهإنالقولویمكنالقدس،مدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةمنعینةلدىاالمتحانبقلق

واألبناء،لألسرةالمستقبليالحیاةمسارعلىبدورھاتؤثرالتيالبعض،ببعضھاوثیقاًارتباطاًترتبط

وقلقالنفسیةالصالبةبینالعالقةفيالبحثمحاولةفيالسابقةالدراساتعنالحالیةالدراسةتتمیزحیث

مدارسفيالعامةالثانویةطلبةمنعینةعلىالدراسةتطبیقخاللمنوذلكمباشرة،بصورةاالمتحان

عن باقي الدراسات األخرى.القدس لدراسة مدى صالبتھم النفسیة وھذا ما یمیز الدراسة

منھااستفادتكماالدراسة،مشكلةأبعادعلىالتعرففيالسابقةالدراساتمنالحالیةالدراسةاستفادت

الدراسةنتائجمقارنةفيیفیدحیثالسابقة،الدراساتبنتائجالحالیةالدراسةوإثراءالنظريإطارھافي

واالختالف.الحالیة بنتائج الدراسات السابقة من حیث أوجھ االتفاق

علىتطبیقھاخاللمن)2021(عامفيأجریتحیثإجرائھاوزمانمكانفيالحالیةالدراسةتمیزت

.یستفاد من نتائج ھذه الدراسة من قبل المھتمینطلبة الثانویة في مدارس القدس، لذا تأمل الباحثة أن
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الفصل الثالث
الطریقة واإلجراءات

منھج الدراسة

مجتمع الدراسة

عینة الدراسة

أدوات الدراسة

إجراءات الدراسة

متغیرات الدراسة

المعالجة اإلحصائیة
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الفصل الثالث

الطریقة واإلجراءات

ھذهلتنفیذالباحثةبھاقامتالتيالدراسةوإجراءاتلطریقةومفصالًكامالًوصفاًالفصلھذاتناول

األدوات،صدقالدراسة،أدواتالدراسة،وعینةالدراسة،مجتمعالدراسة،منھجوصفوشملالدراسة

ثبات األدوات، والتحلیل اإلحصائي.

منھج الدراسة

تجھیزإلىوتھدفالحاضر،عـنالبحـثفـيطریقـةوھـواالرتباطي،الوصفيالمنھجالباحثةاستخدمت

الحالیةبالظواھرتتعلقبدقةسلفاً-محددة-تـساؤالتعلـىلإلجابةتمھیـداًمعینةفروضإلثباتبیانات

مناسبة.أدواتباستخداموذلكالبحثإجراءزمانفيعنھاالمعلوماتجمعیمكنالتيالراھنةواألحداث

لدىاالمتحانبقلقوعالقتھاالنفسیةالصالبة"علىالتعرفوھوالوصفيالمنھجاستخداممنوالھدف

عینة من طلبة المرحلة الثانویة في مدارس مدینة القدس".

مجتمع الدراسة

.)9850(البالغالقدسمدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةجمیعمنالدراسةمجتمعتكون

عینة الدراسة

العینة االستطالعیة:
المرحلةطلبةمنوطالبًةطالباً)20(منمكونةعینةعلىاستطالعیةدراسةبإجراءالباحثةقامت

أدواتصدقمنالّتحققأجلمنوذلكاألصلي،الدراسةمجتمعمنالقدسمدینةمدارسفيالثانویة

علىمؤشراًالباحثةأعطىوھذاجیدین،وثباتبصدقتتمتعاألدواتأّنتبّینحیثوثباتھا،الّدراسة

.استخدام األدوات من أجل تحقیق أھداف الّدراسة

العینة األساسیة:

مدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةمنوطالبًةطالباً)436(منمكونةعینةعلىالدراسةطبقت

العینةأفرادخصائصیوضح)1(والجدولالطبقیة،العشوائیةبالطریقةاختیارھمتمالقدس،مدینة

:الدیموغرافیة
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):1(الجدول

خصائص أفراد العینة الدیموغرافیة

النسبة %العددمستویات المتغیرالمتغیر

الجنس
18041.3ذكر

25658.7أنثى

436100.0المجموع

الصف الدراسي

10323.6أول ثانوي

11426.2ثاني ثانوي

21950.2ثالث ثانوي

436100.0المجموع

التخصص

20045.9أدبي

14934.1علمي

4610.6ریادة

419.4تكنولوجیا

436100.0المجموع

أدوات الدراسة

أوالً: مقیاس الصالبة النفسیة

وصف المقیاس:

دراسةمنھا:السابقةالدراساتإلىبالرجوعوذلكالنفسیة.الصالبةمقیاسبتطویرالباحثةقامت

2016Sarah(ودراسة،)2017(زیدان، , M , et al,،(العامريودراسة)،ودراسة،)2017

)Markus Gerbera ,et al,2013،(,منالنھائیةصورتھفيالمقیاسوتكون)موزعة،فقرة)56

أعطيفقدالخماسي،)Likert(لیكرتمقیاسحسبمتدرجوزنفقرةكلإعطاءوتم)،2(ملحق

درجات،ثالث(محاید)والبدیلدرجات،أربع(موافق)والبدیلدرجات،خمسبشدة)(موافقالبدیل

واحدة.والبدیل (معارض) درجتین، والبدیل (معارض بشدة) درجة
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صدق المقیاس:

صدق المحكمین:

فيالعاملینمنمحكم)7(علىالمقیاسبعرضالباحثةقامتالدراسة،أداةصدقمنللتحقق

بعضصیاغةتعدیلتمالمحكمینآراءضوءوفيوالخبرة،االختصاصذويومنالفلسطینیةالجامعات

فقرة.)56(منمكوناًالمقیاسبقيالتعدیالتوبعدالفقرات،

صدق االتساق الداخلي

Pearson(بیرسونارتباطمعاملبحسابالمقیاسصدقمنالتحققتم Correlation(لكل

الجدولفيواضحھوكماوذلكللمقیاس،الكلیةالدرجةمعالنفسیةالصالبةمقیاسفقراتمنفقرة

)2.(

):2(الجدول

Pearson(بیرسوناالرتباطمعاملنتائج correlation(فقراتمنفقرةكلارتباطلمصفوفة

المقیاس مع الدرجة الكلیة للمقیاس.

رقم الفقرة
معامل ارتباط بیرسون

(ر)
رقم الفقرة

معامل ارتباط بیرسون
(ر)

رقم الفقرة
معامل ارتباط بیرسون

(ر)

1.0.65**20.0.64**39.0.69**

2.0.51**21.0.67**40.0.58**

3.0.72**22.0.64**41.0.69**

4.0.67**23.0.62**42.0.63**

5.0.73**24.0.73**43.0.68**

6.0.63**25.0.69**44.0.67**

7.0.73**26.0.65**45.0.68**

8.0.75**27.0.69**46.0.63**

9.0.74**28.0.66**47.0.66**

10.0.69**29.0.68**48.0.54**

11.0.74**30.0.72**49.0.60**

12.0.73**31.0.75**50.0.60**

13.0.70**32.0.75**51.0.63**
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14.0.78**33.0.75**52.0.62**

15.0.76**34.0.68**53.0.59**

16.0.74**35.0.73**54.0.62**

17.0.61**36.0.69**55.0.64**

18.0.74**37.0.74**56.0.64**

19.0.63**38.0.60**

)α≥0.05(عندإحصائیاًدالة*)،α≥0.01(عندإحصائیاًدالة**

معالمقیاسفقراتارتباطمصفوفةقیمجمیعأنإلى)2(الجدولفيالواردةالمعطیاتتشیر

بالتاليوھذاالمقیاس،لفقراتالداخلياالتساققوةإلىیشیرمماإحصائیاً،دالةللمقیاسالكلیةالدرجة

الصالبةقیاسفيمعاتشتركوأنھاقیاسھ،أجلمنصیغتماقیاسفيالمقیاسفقراتصدقعنیعبر

النفسیة لدى طلبة المرحلة الثانویة في مدارس مدینة القدس.

الثبات:

وكذلكألفا،كرونباخالثباتمعادلةوبحسابالداخلياالتساقبطریقةالثباتبحسابالباحثةقامت

).3(الجدولفيموضحھوكماوذلكالنصفیة،التجزئةبطریقةالثباتحسابتم

):3(الجدول
معامل الثبات لمقیاس الصالبة النفسیة

المتغیرات
عدد

الفقرات

التجزئة النصفیةكرونباخ ألفا

معامل االرتباطمعامل الثبات
معامل ارتباط سبیرمان

المصحح

560.8870.6020.751الدرجة الكلیة للمقیاس

للمقیاسالكلیةللدرجةألفاكرونباخثباتمعاملقیمةأن)3(الجدولفيالواردةالمعطیاتتشیر

منالتحققتمكذلك)،0.887(للمقیاسالكلیةللدرجةألفاكرونباخثباتمعاملبلغحیثجیدة،كانت

المصححسبیرمانارتباطمعاملبلغحیثالنصفیة،التجزئةبطریقةالثباتبحساباألداةثبات

المقیاسأنعلىمؤشراًویعدالثبات،منجیدةبدرجةیتمتعالمقیاسأنإلىیشیروھذا).0.751(

العینة نفسھا وفى ظروف التطبیق نفسھا.یمكن أن یعطي النتائج نفسھا إذا ما أعید تطبیقھ على
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تصحیح المقیاس:

یحـصلحیـثالخماسیة،Likertلیكرتبطریقةالمقاییسفقراتعلىاإلجابةدرجاتتوزیعتم

)3و((موافق)،یجیبعندمادرجات)4و(بشدة)،(موافقیجیـبعندمادرجات)5(علـىالمـستجیب

(معارضیجیبعندماواحدةودرجة(معارض)،یجیبعندماودرجتان(محاید)،یجیبعندمادرجات

،7،15،22،23،34،39،46،47،50،55(الفقراتفيأمااإلیجابیة،الفقراتفيھذابشدة،

أوزانھا.بعكستصحیحھاتمفقد)56

الصالبةعلىالدراسةعینةأفرادموافقةدرجةلمعرفةفئاتثالثإلىالخماسيالسلمطولتقسیموتم

النفسیة لدیھم، وتم حساب فئات المقیاس الخماسي كما یلي:

4=)1-5(=للمقیاساألدنىللمقیاس-الحداألعلىالحد=المقیاسمدى

3=الفئاتعدد

طول الفئة = مدى المقیاس ÷ عدد الفئات

=4÷3=1.33

موضحھوكماالحسابیةالمتوسطاتفئاتعلىنحصلفئةلكلاألدنىللحد)1.33(الفئةطولبإضافة

):4(الجدولفي

):4(الجدول
فيالثانویةالمرحلةطلبةلدىالنفسیةالصالبةعلىالموافقةدرجةلتحدیدالحسابیةالمتوسطاتفئات

مدارس مدینة القدس

فئات المتوسط الحسابي
الصالبة النفسیة

الموافقة

منخفضةفأقل2.33
متوسطة2.34-3.67

مرتفعةفأعلى3.68

مقیاس قلق االمتحانثانیاً:

،(بوترةدراسةمنھا:السابقةالدراساتإلىبالرجوعوذلكاالمتحان،قلقمقیاسبتطویرالباحثةقامت

,Hakan(ودراسة،)2020،األسود et al,2013،(مھديودراسة)(ودراسة)،2017Dave
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Putwain et al,2014،(,منالنھائیةصورتھفيالمقیاسوتكون)2(ملحقموزعة،فقرة)56،(

(موافقالبدیلأعطيفقدالخماسي،)Likert(لیكرتمقیاسحسبمتدرجاوزنافقرةكلإعطاءوتم

والبدیلدرجات،ثالث(محاید)والبدیلدرجات،أربع(موافق)والبدیلدرجات،خمسبشدة)

(معارض) درجتین، والبدیل (معارض بشدة) درجة واحدة.

صدق المقیاس:

والبالغوالخبرة،االختصاصذويمنالمحكمینمنمجموعةعلىاألولیةبصورتھالمقیاسعرضتم

اللغویة،الصیاغةودقةالفقرات،وضوحمدىلتحدیدوذلك)،2(الملحقأنظر،محكم)7(عددھم

علىالموافقةأوالتعدیل،أوبالحذفالفقراتحولمالحظاتأیةإبداءمنھموطلبللمقیاس،وانتمائھا

صحتھا، وتم األخذ بالمالحظات التي اتفق علیھا المحكمین.

فقرة.)56(منمكونالمقیاسبقيالصیاغةإعادةتضمنتالتيالمحكمینتعدیالتضوءوفي

صدق االتساق الداخلي-1

Pearson(بیرسوناالرتباطمعاملبحسابالمقیاسصدقمنالتحققتم Correlation(لفقرات

).5(الجدولفيواضحھوكماوذلكللمقیاس،الكلیةالدرجةمعالمقیاس

):5(الجدول
Pearson(بیرسوناالرتباطمعاملنتائج Correlation(المقیاسفقراتمنفقرةكلارتباطمصفوفة

مع الدرجة الكلیة للمقیاس.

معامل ارتباط بیرسونرقم الفقرة
معامل ارتباط بیرسونرقم الفقرة(ر)

معامل ارتباط بیرسونرقم الفقرة(ر)
(ر)

1.0.66**20.0.70**39.0.72**

2.0.63**21.0.78**40.0.75**

3.0.74**22.0.85**41.0.75**

4.0.67**23.0.83**42.0.57**

5.0.69**24.0.75**43.0.75**

6.0.74**25.0.85**44.0.68**

7.0.67**26.0.75**45.0.73**

8.0.76**27.0.73**46.0.69**

9.0.72**28.0.71**47.0.79**

10.0.73**29.0.66**48.0.80**

11.0.79**30.0.74**49.0.59**
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12.0.76**31.0.68**50.0.74**

13.0.77**32.0.65**51.0.75**

14.0.77**33.0.69**52.0.76**

15.0.80**34.0.65**53.0.60**

16.0.74**35.0.70**54.0.75**

17.0.68**36.0.71**55.0.69**

18.0.69**37.0.66**56.0.69**

19.0.65**38.0.55**

)α≤0.05(عندإحصائیاًدالة*)،α≤0.01(عندإحصائیاًدالة**

معالمقیاسفقراتمنفقرةكلارتباطمصفوفةقیمجمیعأنإلى)5(الجدولفيالواردةالبیاناتتشیر

فيمعاتشتركوأنھالفقرات،الداخلياالتساققوةإلىیشیرمماإحصائیاً،دالةللمقیاسالكلیةالدرجة

مدینة القدس.قیاس قلق االمتحان لدى طلبة المرحلة الثانویة في مدارس

الثبات:
تموكذلكألفا،كرونباخالثباتمعادلةوبحسابالداخلياالتساقبطریقةالثباتبحسابالباحثةقامت

).6(الجدولفيموضحھوكماوذلكالنصفیة،التجزئةبطریقةالثباتحساب

):6(الجدول
معامل الثبات لمقیاس قلق االمتحان

عدد الفقراتالمقیاس
التجزئة النصفیةكرونباخ ألفا

معامل سبیرمان براون المصححمعامل االرتباطمعامل الثبات

560.9580.8250.904الدرجة الكلیة للمقیاس

للمقیاسالكلیةللدرجةألفاكرونباخثباتمعاملقیمةأن)6(الجدولفيالواردةالمعطیاتتشیر

منالتحققتمكذلك)،0.958(للمقیاسالكلیةللدرجةألفاكرونباخثباتمعاملبلغحیثمرتفعة،كانت

المصححسبیرمانارتباطمعاملبلغحیثالنصفیة،التجزئةبطریقةالثباتبحساباألداةثبات

المقیاسأنعلىمؤشراًویعدالثبات،منعالیةبدرجةیتمتعالمقیاسأنإلىیشیروھذا).0.904(

العینة نفسھا وفى ظروف التطبیق نفسھا.یمكن أن یعطي النتائج نفسھا إذا ما أعید تطبیقھ على

تصحیح المقیاس:

یحـصلحیـثالخماسیة،Likertلیكرتبطریقةالمقاییسفقراتعلىاإلجابةدرجاتتوزیعتم

)3و((موافق)،یجیبعندمادرجات)4و(بشدة)،(موافقیجیـبعندمادرجات)5(علـىالمـستجیب
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(معارضیجیبعندماواحدةودرجة(معارض)،یجیبعندماودرجتان(محاید)،یجیبعندمادرجات

بشدة.

قلقعلىالدراسةعینةأفرادموافقةدرجةلمعرفةفئاتثالثإلىالخماسيالسلمطولتقسیموتم

یلي:االمتحان لدیھم، وتم حساب فئات المقیاس الخماسي كما

4=)1-5(=للمقیاساألدنىللمقیاس-الحداألعلىالحد=المقیاسمدى

3=الفئاتعدد

طول الفئة = مدى المقیاس ÷ عدد الفئات

=4÷3=1.33

موضحھوكماالحسابیةالمتوسطاتفئاتعلىنحصلفئةلكلاألدنىللحد)1.33(الفئةطولبإضافة

):7(الجدولفي

):7(الجدول

فيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقعلىالموافقةدرجةلتحدیدالحسابیةالمتوسطاتفئات

مدارس مدینة القدس

فئات المتوسط الحسابي
قلق االمتحان

الموافقة
منخفضةفأقل2.33

متوسطة2.34-3.67
مرتفعةفأعلى3.68

متغیرات الدراسة

الجنس، الصف الدراسي، التخصص.

الصالبة النفسیة.

قلق االمتحان.

إجراءات الدراسة

خلفیةتكوینعلىالباحثةساعدالذيالدراسة،بمتغیراتالمـرتبطالتربوياألدبإلىالرجوعتم●

علمیة لموضوع الدراسة.
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بمتغیراتالعالقـةذاتوالعالمیةوالعربیةالمحلیةواألبحاثالدراساتبعضإلىالرجوعتم●

الدراسة لالستفادة منھا في بناء مقاییس الدراسة.

من أفراد عینة الدراسة.قامت الباحثة بتجھیز المقاییس التي استخدمتھا لجمع البیانات●

الحصول على الموافقات الخاصة ببدء تنفیذ توزیع المقاییس.●

المعالجاتإجراءأجلمنوتبویبھافرزھاتمثمالدراسة،عینةأفرادمنالمقاییسجمعتم●

اإلحصائیة الالزمة.

األسالیب اإلحصائیة

حزمةالدراسة،عینةأفرادعلىالمقاییستطبیقبعددراستھابیاناتتحلیلفيالباحثةاعتمدت●

البرامج االحصائیة للعلوم االجتماعیة،

●SPSS: Statistical Package for Social Sciences, Version (26(

وتم استخدام االختبارات اإلحصائیة التالیة:●

المتوسطات الحسابیة، االنحرافات المعیاریة والنسب المئویة.●

التجزئة النصفیة .اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة بطریقة●

Pearson(بیرسوناالرتباطمعامل● Correlation(ومعاملاالستبانة،فقراتصدقلمعرفة

لالرتباط للكشف عن العالقة .

Independent((ت)اختبار● samples T-Test،(عینتینمتوسطاتبینالفروقلمعرفة

مستقلتین.

One-Way(األحاديالتباینتحلیلاختبار● Analysis of Variance(بینللمقارنة

فروق بین المتوسطات.المتوسطات أو التوصل إلى قرار یتعلق بوجود أو عدم وجود

الفروق.مصدرإلیجادالبعدیةالثنائیةللمقارنات)Scheffe(شیفیھاختبار●
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع

الدراسة، وذلك من أجل اإلجابة عن أسئلةتضمن ھذا الفصل تحلیالً إحصائیاً للبیانات الناتجة عن

الدراسة وفحص فرضیاتھا.

مدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىالنفسیةالصالبةمستوىمااألول:الدراسةسؤالنتائج

القدس ؟

النسبیةواألوزانالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتحسابتماألول،السؤالعنلإلجابة

فيموضحھوكماوذلكالقدس.مدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىالنفسیةالصالبةلمستوى

).8(الجدول

):8(الجدول
طلبةلدىالنفسیةالصالبةلمستوىالنسبیةواألوزانالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات

المرحلة الثانویة في مدارس مدینة القدس ، مرتبة تنازلیاً

رقم
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

الوزن
النسبي

درجة
الموافقة

رقم
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

الوزن
النسبي

درجة
الموافقة

متوسطة183.421.2468.4مرتفعة24.230.9384.6

متوسطة233.411.1968.2مرتفعة274.190.9883.8

متوسطة153.401.0468.0مرتفعة284.141.0482.8

متوسطة383.391.3167.8مرتفعة364.141.1182.8

متوسطة143.381.0267.6مرتفعة494.100.9982.0

متوسطة113.371.1167.4مرتفعة264.090.9981.8

متوسطة133.311.1166.2مرتفعة474.091.0481.8

متوسطة53.291.1165.8مرتفعة224.051.0981.0

متوسطة83.271.1265.4مرتفعة304.031.1880.6

متوسطة13.221.4664.4مرتفعة373.991.1979.8

متوسطة213.211.1664.2مرتفعة353.991.0379.8

متوسطة533.191.3263.8مرتفعة463.981.0379.6

متوسطة73.171.2963.4مرتفعة293.921.0678.4

متوسطة193.161.2663.2مرتفعة433.901.1278.0

متوسطة323.151.2863.0مرتفعة203.881.0777.6

متوسطة313.141.2662.8مرتفعة553.861.2077.2

متوسطة33.131.1862.6مرتفعة513.851.0777.0
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متوسطة333.131.4162.6مرتفعة453.831.0976.6

متوسطة43.121.3662.4مرتفعة403.821.0376.4

متوسطة63.111.2262.2مرتفعة543.781.2175.6

متوسطة163.061.2861.2مرتفعة93.691.0773.8

متوسطة253.031.2460.6متوسطة123.671.2173.4

متوسطة243.021.1860.4متوسطة503.671.2173.4

متوسطة393.001.3460.0متوسطة413.661.2673.2

متوسطة172.991.2559.8متوسطة423.641.2072.8

متوسطة522.981.3159.6متوسطة483.631.1972.6

متوسطة102.901.3358.0متوسطة563.521.1270.4

متوسطة342.871.3357.4متوسطة443.471.2469.4

متوسطة3.531.1770.6الدرجة الكلیة للصالبة النفسیة

فيالثانویةالمرحلةطلبةلدىالنفسیةالصالبةمستوىأن)8(الجدولفيالواردةالبیاناتتشیر

)3.53(النفسیةللصالبةالكلیةللدرجةالحسابيالمتوسطبلغإذمتوسطاً،كانالقدسمدینةمدارس

).70.6(%مئویةونسبة

بالنسبةموافقةدرجةأعلىعلىحصلت)2،27،28،36،49(الفقراتأن)8(الجدولمنویتضح

نجاحيیعتمدنصھا:التيالقدس،مدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىالنفسیةالصالبةلمستوى

وأرغبإلي،بالنسبةومثیرةممتعةالحیاةأنوأشعرالشخصي،مجھوديعلىالحیاةمناحيمختلففي

وأعتمد في تحدید أھدافي على الواقعیة.في ممارسة  األنشطة الیومیة، وأبادر إلى مساعدة اآلخرین،

لمستوىبالنسبةموافقةدرجةأقلعلىحصلت):44،56،48،42،41(الفقراتأنحینفي

عندمابمرونةأتعاملنصھا:التيالقدس،مدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىالنفسیةالصالبة

ولديلدي،ضاغطةمواقفحصولعندفعليرداتفيأتحكمأنأستطیعالو،المشاكلبعضأواجھ

تحتأتركھاوالحیاتيألموروأخططالحیاة،فيمطلوبوالتغییرالصائبة،القراراتاتخاذعلىالقدرة

.الصدفة والحظ والظروف الخارجیة

فيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھلالثاني:السؤال

(الجنس، الصف الدراسي، التخصص)؟مدینة القدس على مقیاس الصالبة النفسیة تبعاً لمتغیرات
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اآلتي:الّنحوعلى)3-1(منالصفریةالفرضیاتعنھانبثقحیُث

متوسطاتبین)α≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالاألولى:الفرضیة

.الصالبة النفسیة تعزى لمتغیر الجنسدرجات طلبة المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس

Independent-Sample(المستقلةللعینات(ت)اختباراستخدماألولى،الفرضیةلفحص t-test(

الصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوسطاتبینالفروقإلیجاد

النفسیة تعزى لمتغیر الجنس.

):9(الجدول

-Independent((ت)اختبارنتائج Sample t-test(درجاتمتوسطاتبینالفروقإلىللتعرف

).436=(نالجنسالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبة

العددالجنسالمتغیر
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

قیمة ت
المحسوبة

الّداللة اإلحصائّیة

الصالبة النفسیة
1803.620.35ذكر

4.539**0.000
2563.460.37أنثى

1.96=)0.05(داللةمستوىعندالجدولیة(ت)قیمة/434=الحریةدرجات)،0.05(داللةمستوىعندإحصائّیاًداّلة*

2.58=)0.05(داللةمستوىعندالجدولیة(ت)قیمة/434=الحریةدرجات)،0.01(داللةمستوىعندإحصائّیاًداّلة**

الّداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلى)9(الجدولفيالواردةالنتائجتشیر

)α≤0.05(النفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوّسطاتبین

قیمةبلغتحیثالنفسیة،الصالبةلمقیاسالكلیةالدرجةفيالفروقظھرتوقدالجنس،لمتغیرتعزى

)1.96(الجدولیة(ت)قیمةمنأكبروھي)،4.539(النفسیةللصالبةالكلیةللدرجةالمحسوبة(ت)

حسابيبمتوسطالذكورلصالحالنفسیةالصالبةدرجاتفيالفروقوكانت).0.05(داللةمستوىعند

لإلناث.)3.46(مقابل)3.62(بلغ

متوسطاتبین)α≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالالثانیة:الفرضیة

الصفلمتغیرتعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجات

الدراسي.
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المرحلةطلبةلدرجاتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتحسبتالثانیة،الفرضیةلفحص

ھوكماوذلكالدراسي،الصفلمتغیرتعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویة

):10(الجدولفيموضح

):10(الجدول
القدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةلدرجاتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیّةوالمتوّسطاتاألعداد

على مقیاس الصالبة النفسیة تعزى لمتغیر الصف الدراسي

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددالصف الدراسيالمتغیر

الصالبة النفسیة

1033.520.40أول ثانوي

1143.510.37ثاني ثانوي

2193.540.36ثالث ثانوي

4363.530.37المجموع

الثانویةالمرحلةطلبةلدرجاتالحسابّیةالمتوّسطاتبینظاھریةفروقوجود)10(الجدولمنیتضح

الفروق،داللةمنوللتحققالدراسي.الصفلمتغیرتعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفي

One(األحاديالّتباینتحلیلاختباراستخدامتم Way Anova،(الجدولفيموضحھوكما)11:(

):11(الجدول

One(األحاديالتّباینتحلیلاختبارنتائج Way Anova(درجاتمتوّسطاتبینالفروقإلىللتعرف

النفسیة تعزى لمتغیر الصف الدراسيطلبة المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس الصالبة

مصدر الّتباینالمتغیر
مجموع

المربعات
درجات
الحریة

متوسط
المربعات

قیمة ف
المحسوبة

الّداللة
اإلحصائّیة

الصالبة النفسیة

0.06520.033بین المجموعات

0.2380.788 59.2184330.137داخل المجموعات

59.283435المجموع
)0.01(داللةمستوىعندإحصائّیاًداّلة**،)0.05(داللةمستوىعندإحصائّیاًداّلة*

الّداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمإلى)11(جدولفيالواردةالنتائجتشیر

)α≤0.05(النفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوّسطاتبین

النفسیةالصالبةلمقیاسللدرجةاإلحصائّیةالّداللةقیمةكانتحیثالدراسي،الصفلمتغیرتعزى

إحصائّیاً.دالّةوغیر)0.05(الّداللةمستوىمنأكبروھي)،0.788(
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متوسطاتبین)α≤.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالالثالثة:الفرضیة

الصالبة النفسیة تعزى لمتغیر التخصص.درجات طلبة المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس

المرحلةطلبةلدرجاتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتحسبتالثالثة،الفرضیةلفحص

فيموضحھوكماوذلكالتخصص،لمتغیرتعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویة

):12(الجدول

):12(الجدول
القدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةلدرجاتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیّةوالمتوّسطاتاألعداد

على مقیاس الصالبة النفسیة تعزى لمتغیر التخصص

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددالتخصصالمتغیر

الصالبة النفسیة

2003.500.35أدبي

1493.550.33علمي

463.800.37ریادة

413.280.41تكنولوجیا

4363.530.37المجموع

الثانویةالمرحلةطلبةلدرجاتالحسابّیةالمتوّسطاتبینظاھریةفروقوجود)12(الجدولمنیتضح

الفروق،داللةمنوللتحققالتخصص.لمتغیرتعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفي

One(األحاديالّتباینتحلیلاختباراستخدم Way Anova،(الجدولفيموضحھوكما)13:(

):13(جدول

One(األحاديالتّباینتحلیلاختبارنتائج Way Anova(درجاتمتوّسطاتبینالفروقإلىللتعرف

)436(ن=التخصصلمتغیرتعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبة

مصدر الّتباینالمتغیر
مجموع

المربعات
درجات
الحریة

متوسط
المربعات

قیمة ف
المحسوبة

الّداللة
اإلحصائّیة

الصالبة النفسیة
6.29532.098بین المجموعات

17.108**0.000 52.9884320.123داخل المجموعات

59.283435المجموع
)0.01(داللةمستوىعندإحصائّیاًداّلة**،)0.05(داللةمستوىعندإحصائّیاًداّلة*

الّداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلى)13(جدولفيالواردةالنتائجتشیر
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)α≤0.05(النفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوّسطاتبین

النفسیةالصالبةلمقیاسللدرجةاإلحصائّیةالّداللةقیمةكانتحیثالتخصص،لمتغیرتعزى

إحصائّیاً.ودالّة)0.05(الّداللةمستوىمنأصغروھي)،0.000(

والجدولالبعدیة،الثنائیةللمقارنات)Scheffe(شیفیھاختباراستخدامتمالفروق،مصدروإلیجاد

ذلك.یوضح)14(

):14(الجدول
المرحلةطلبةدرجاتمتوسطاتبینللفروقالبعدیةالثنائیةللمقارنات)Scheffe(شیفیھاختبارنتائج

تعزى لمتغیر التخصصالثانویة في مدینة القدس على مقیاس الصالبة النفسیة

المتوسطالمقارناتالمتغیر
تكنولوجیاریادةالحسابي

الصالبة النفسیة

*0.22*3.500.30أدبي

*0.28*3.550.25علمي

*3.800.53ریادة

3.28تكنولوجیا
)0.05(مستوىعندإحصائیاًدالالمتوسطاتفيالفرق*

مقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتفيالفروقأن)14(الجدولمنیتضح

أو(علمي)أو(أدبي)تخصصھمالذینالطلبةبینكانتالتخصص،لمتغیرتعزىالنفسیةالصالبة

تخصصھمالذینلصالحأخرى،جھةمن(ریادة)،تخصصھمالذینالطلبةوبینجھةمن(تكنولوجیا)

تخصصھمالذینالطلبةوبینجھةمن(علمي)أو(أدبي)تخصصھمالذینبینفروقوظھرت(ریادة)،

أو (علمي).(تكنولوجیا)، من جھة أخرى، لصالح الذین تخصصھم (أدبي)

مدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقمستوىماالثالث:الدراسةسؤالنتائج

القدس ؟

النسبیةواألوزانالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتحسابتمالثالث،السؤالعنلإلجابة

فيموضحھوكماوذلك.القدسمدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقلمستوى

).15(الجدول
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):15(الجدول
المرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقلمستوىالنسبیةواألوزانالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات

الثانویة في مدارس مدینة القدس، مرتبة تنازلیاً

رقم
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

الوزن
النسبي

درجة
الموافقة

رقم
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

الوزن
النسبي

درجة
الموافقة

متوسطة93.221.3364.4مرتفعة493.951.2579.0

متوسطة423.141.4662.8مرتفعة83.801.3376.0

متوسطة323.091.3161.8مرتفعة133.801.3376.0

متوسطة143.091.3161.8مرتفعة113.731.2874.6

متوسطة203.041.3660.8مرتفعة73.701.2974.0

متوسطة503.031.3560.6متوسطة33.671.3573.4

متوسطة273.031.3760.6متوسطة223.651.3873.0

متوسطة343.031.2660.6متوسطة103.641.2772.8

متوسطة193.011.4760.2متوسطة513.581.2071.6

متوسطة163.001.4160.0متوسطة473.551.2971.0

متوسطة43.001.2360.0متوسطة263.541.3370.8

متوسطة483.001.4060.0متوسطة233.531.3470.6

متوسطة302.981.3259.6متوسطة363.501.3470.0

متوسطة282.971.3959.4متوسطة123.471.2869.4

متوسطة292.961.2559.2متوسطة213.441.4068.8

متوسطة522.961.3859.2متوسطة243.421.4168.4

متوسطة352.921.3658.4متوسطة563.421.2968.4

متوسطة532.851.2957.0متوسطة183.401.3268.0

متوسطة452.811.2656.2متوسطة463.381.3767.6

متوسطة12.761.2955.2متوسطة313.371.3567.4

متوسطة442.611.1452.2متوسطة433.371.3667.4

متوسطة252.561.1951.2متوسطة23.361.1767.2

متوسطة392.551.2451.0متوسطة373.341.3166.8

متوسطة52.431.0848.6متوسطة153.291.3965.8

متوسطة382.401.2048.0متوسطة63.291.2865.8

متوسطة332.351.2347.0متوسطة553.271.3265.4

متوسطة402.351.2347.0متوسطة173.261.3165.2

منخفضة412.051.1141.0متوسطة543.251.3765.0

متوسطة3.161.3163.2الدرجة الكلیة لقلق االمتحان
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مدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقمستوىأن)15(الجدولفيالواردةالبیاناتتشیر

مئویةونسبة)3.16(االمتحانلقلقالكلیةللدرجةالحسابيالمتوسطبلغإذمتوسطاً،كانالقدسمدینة

%)63.2.(

بالنسبةموافقةدرجةأعلىعلىحصلت)49،8،13،11،7(الفقراتأن)15(الجدولمنویتضح

كانتإذاأقلقنصھا:التيالقدس،مدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقلمستوى

الشعورأستطیعلووأتمنىاالمتحانات،قاعةإلىدخلتإذاتوتريویزدادكبیرة،االمتحانمادة

وأشعراالمتحان،وقتانتھاءبقربالمعلمأخبرنيإذابالقلقوأشعراالمتحانات،تعیینعندباالرتیاح

لالمتحان.بالقلق إذا انھیت االمتحان بوقت مبكر عن الوقت المحدد

قلقلمستوىبالنسبةموافقةدرجةأقلعلىحصلت):54،17،55،6،15(الفقراتأنحینفي

مبنيمستقبليأنفكرةیقلقنينصھا:التيالقدس،مدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحان

قاعةفيمتوترآخرأحداَأرىعندمابالضیقوأشعراالمتحانات،ذكرعندبالتوترأشعرو،امتحانعلى

أدائيأنوأشعرالصف،داخلاالمتحانورقةالمعلمتصحیحأثناءباالرتیاحأشعروالاالمتحان،

.باالمتحان سيء مھما استعددت لھ

فيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھلالرابع:السؤال

(الجنس، الصف الدراسي، التخصص)؟مدینة القدس على مقیاس قلق االمتحان تبعاً لمتغیرات

اآلتي:الّنحوعلى)6-4(منالصفریةالفرضیاتعنھانبثقحیُث

متوسطاتبین)α≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالالرابعة:الفرضیة

قلق االمتحان تعزى لمتغیر الجنس.درجات طلبة المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس

Independent-Sample(المستقلةللعینات(ت)اختباراستخدمالرابعة،الفرضیةلفحص t-test(

االمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوسطاتبینالفروقإلیجاد

تعزى لمتغیر الجنس.
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):16(الجدول
-Independent((ت)اختبارنتائج Sample t-test(طلبةدرجاتمتوسطاتبینالفروقإلىللتعرف

).436=(نالجنسلمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلة

العددالجنسالمتغیر
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعیاري

قیمة ت
المحسوبة

الّداللة اإلحصائّیة

قلق االمتحان
1803.080.69ذكر

*2.1310.034
2563.230.73أنثى

1.96=)0.05(داللةمستوىعندالجدولیة(ت)قیمة/434=الحریةدرجات)،0.05(داللةمستوىعندإحصائّیاًداّلة*

2.58=)0.05(داللةمستوىعندالجدولیة(ت)قیمة/434=الحریةدرجات)،0.01(داللةمستوىعندإحصائّیاًداّلة**

الّداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلى)16(الجدولفيالواردةالنتائجتشیر

)α≤0.05(االمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوّسطاتبین

(ت)قیمةبلغتحیثاالمتحان،قلقلمقیاسالكلیةالدرجةفيالفروقظھرتوقدالجنس،لمتغیرتعزى

عند)1.96(الجدولیة(ت)قیمةمنأكبروھي)،2.131(االمتحانلقلقالكلیةللدرجةالمحسوبة

بلغحسابيبمتوسطاإلناثلصالحاالمتحانقلقدرجاتفيالفروقوكانت).0.05(داللةمستوى

للذكور.)3.08(مقابل)3.23(

متوسطاتبین)α≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالالخامسة:الفرضیة

.قلق االمتحان تعزى لمتغیر الصف الدراسيدرجات طلبة المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس

المرحلةطلبةلدرجاتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتحسبتالخامسة،الفرضیةلفحص

موضحھوكماوذلكالدراسي،الصفلمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویة

):17(الجدولفي

):17(الجدول
القدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةلدرجاتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیّةوالمتوّسطاتاألعداد

على مقیاس قلق االمتحان تعزى لمتغیر الصف الدراسي

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددالصف الدراسيالمتغیر

قلق االمتحان

1032.990.75أول ثانوي

1143.150.69ثاني ثانوي

2193.260.70ثالث ثانوي
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4363.160.72المجموع

الثانویةالمرحلةطلبةلدرجاتالحسابّیةالمتوّسطاتبینظاھریةفروقوجود)17(الجدولمنیتضح

الفروق،داللةمنوللتحققالدراسي.الصفلمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفي

One(األحاديالّتباینتحلیلاختباراستخدم Way Anova،(الجدولفيموضحھوكما)18:(

):18(الجدول

One(األحاديالتّباینتحلیلاختبارنتائج Way Anova(درجاتمتوّسطاتبینالفروقإلىللتعرف

االمتحان تعزى لمتغیر الصف الدراسيطلبة المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس قلق

مصدر الّتباینالمتغیر
مجموع

المربعات
درجات
الحریة

متوسط
المربعات

قیمة ف
المحسوبة

الّداللة
اإلحصائّیة

قلق االمتحان

5.09322.546بین المجموعات

5.051**0.007 218.2814330.504داخل المجموعات

223.374435المجموع
)0.01(داللةمستوىعندإحصائّیاًداّلة**،)0.05(داللةمستوىعندإحصائّیاًداّلة*

الّداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلى)18(جدولفيالواردةالنتائجتشیر

)α≤0.05(االمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوّسطاتبین

االمتحانقلقلمقیاسللدرجةاإلحصائّیةالّداللةقیمةكانتحیثالدراسي،الصفلمتغیرتعزى

إحصائّیاً.ودالّة)0.05(الّداللةمستوىمنأصغروھي)،0.007(

)19(والجدولالبعدیة،الثنائیةللمقارنات)Scheffe(شیفیھاختباراستخدمالفروق،مصدروإلیجاد

یوضح ذلك.

):19(الجدول
المرحلةطلبةدرجاتمتوسطاتبینللفروقالبعدیةالثنائیةللمقارنات)Scheffe(شیفیھاختبارنتائج

لمتغیر الصف الدراسيالثانویة في مدینة القدس على مقیاس قلق االمتحان تعزى

ثالث ثانويالمتوسط الحسابيالمقارناتالمتغیر

قلق االمتحان

*2.990.27أول ثانوي

----3.15ثاني ثانوي

----3.26ثالث ثانوي

)0.05(مستوىعندإحصائیاًدالالمتوسطاتفيالفرق*
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قلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتفيالفروقأن)19(الجدولمنیتضح

منثانويثالثطلبةوبینجھةمنثانويأولطلبةبینكانتالدراسي،الصفلمتغیرتعزىاالمتحان

لدیھم أعلى.جھة أخرى، لصالح طلبة ثالث ثانوي، الذین كان قلق االمتحان

متوسطاتبین)α≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالالسادسة:الفرضیة

قلق االمتحان تعزى لمتغیر التخصص.درجات طلبة المرحلة الثانویة في مدینة القدس على مقیاس

المرحلةطلبةلدرجاتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوسطاتحسبتالسادسة،الفرضیةلفحص

فيموضحھوكماوذلكالتخصص،لمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویة

):20(الجدول

):20(الجدول
القدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةلدرجاتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیّةوالمتوّسطاتاألعداد

على مقیاس قلق االمتحان تعزى لمتغیر التخصص

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددالتخصصالمتغیر

قلق االمتحان

2003.080.71أدبي

1493.190.72علمي

463.000.69ریادة

413.660.58تكنولوجیا

4363.160.72المجموع

الثانویةالمرحلةطلبةلدرجاتالحسابّیةالمتوّسطاتبینظاھریةفروقوجود)20(الجدولمنیتضح

استخدمالفروق،داللةمنوللتحققالتخصص.لمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفي

One(األحاديالّتباینتحلیلاختبار Way Anova،(الجدولفيموضحھوكما)21:(

):21(الجدول

One(األحاديالتّباینتحلیلاختبارنتائج Way Anova(درجاتمتوّسطاتبینالفروقإلىللتعرف

)436(ن=التخصصلمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبة

مصدر الّتباینالمتغیر
مجموع

المربعات
درجات
الحریة

متوسط
المربعات

قیمة ف
المحسوبة

الّداللة
اإلحصائّیة

0.000**12.80634.2698.757بین المجموعاتقلق االمتحان
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210.5684320.487داخل المجموعات

223.374435المجموع
)0.01(داللةمستوىعندإحصائّیاًداّلة**،)0.05(داللةمستوىعندإحصائّیاًداّلة*

الّداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلى)21(جدولفيالواردةالنتائجتشیر

)α≤0.05(االمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوّسطاتبین

)،0.000(االمتحانقلقلمقیاسللدرجةاإلحصائّیةالّداللةقیمةكانتحیثالتخصص،لمتغیرتعزى

إحصائّیاً.ودالّة)0.05(الّداللةمستوىمنأصغروھي

)22(والجدولالبعدیة،الثنائیةللمقارنات)Scheffe(شیفیھاختباراستخدمالفروق،مصدروإلیجاد

یوضح ذلك.

):22(الجدول
المرحلةطلبةدرجاتمتوسطاتبینللفروقالبعدیةالثنائیةللمقارنات)Scheffe(شیفیھاختبارنتائج

لمتغیر التخصصالثانویة في مدینة القدس على مقیاس قلق االمتحان تعزى

تكنولوجیاالمتوسط الحسابيالمقارناتالمتغیر

قلق االمتحان

*3.080.58أدبي

*3.190.47علمي

*3.000.66ریادة

3.66تكنولوجیا
)0.05(مستوىعندإحصائیاًدالالمتوسطاتفيالفرق*

قلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتفيالفروقأن)22(الجدولمنیتضح

من(ریادة)أو(علمي)أو(أدبي)تخصصھمالذینالطلبةبینكانتالتخصص،لمتغیرتعزىاالمتحان

(تكنولوجیا)،تخصصھمالذینلصالحأخرى،جھةمن(تكنولوجیا)،تخصصھمالذینالطلبةوبینجھة

الذین كان قلق االمتحان لدیھم أعلى.

لدىاالمتحانوقلقالنفسیةالصالبةبینإحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةتوجدھلالخامس:السؤال

طلبة المرحلة الثانویة في مدینة القدس؟

السابعة المنبثقة عنھ:لإلجابة عن السؤال الخامس تمت اإلجابة على الفرضیة الصفریة

63



بین)α≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةتوجدالالسابعة:الفرضیة

في مدینة القدس.الصالبة النفسیة وقلق االمتحان لدى طلبة المرحلة الثانویة

Pearson(بیرسونارتباطمعاملاستخدمالسابعة،الفرضیةلفحص Correlation(العالقةإلیجاد

جھةمنالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقوبینجھةمنالنفسیةالصالبةبین

).23(الجدولخاللمنواضحھوكماأخرى،

):23(الجدول
المرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقوبینجھةمنالنفسیةالصالبةبینللعالقةبیرسونارتباطمعاملنتائج

الثانویة في مدینة القدس من جھة أخرى

الداللة اإلحصائیةقیمة (ر)المتغیرات

0.000**0.310-االمتحانقلقXالنفسیةالصالبة
)≤〈0.05(الداللةمستوىعندإحصائیادالة*)،≤〈0.01(الداللةمستوىعندإحصائیادالة**

قلقوبینالنفسیةالصالبةبینعكسیةعالقةوجودإلى)23(الجدولفيالواردةالمعطیاتتشیر

الصالبةبینللعالقةاالرتباطمعاملبلغحیثالقدس،مدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحان

إحصائیةبداللة)0.310(-القدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقوبینالنفسیة

لدیھم،االمتحانقلقانخفضكلماالطلبةلدىالنفسیةالصالبةزادتكلمابأنھیتضححیث)،0.000(

والعكس صحیح.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصیات
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الفصل الخامس

أوال: مناقشة النتائج

مدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىالنفسیةالصالبةمستوىمااألول:الدراسةسؤالنتائجمناقشة

مدینة القدس ؟

كانالقدسمدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىالنفسیةالصالبةمستوىأنالنتائجأظھرت

).70.6(%مئویةونسبة)3.53(النفسیةللصالبةالكلیةللدرجةالحسابيالمتوسطبلغإذمتوسطاً،

وأشعرالشخصي،مجھوديعلىالحیاةمناحيمختلففينجاحيیعتمدنصھا:التيالفقراتوحصلت

مساعدةإلىوأبادرالیومیة،األنشطةممارسةفيوأرغبإلي،بالنسبةومثیرةممتعةالحیاةأن

الصالبةلمستوىبالنسبةموافقةدرجةأعلىعلىالواقعیة،علىاھدافيتحدیدفيوأعتمداآلخرین،

النفسیة لدى طلبة المرحلة الثانویة في مدارس مدینة القدس.

فيأتحكمأنأستطیعالو،المشاكلبعضأواجھعندمابمرونةأتعاملنصھا:التيالفقراتأنحینفي

والتغییرالصائبة،القراراتاتخاذعلىالقدرةولديلدي،ضاغطةمواقفحصولعندفعليردات

الخارجیة،والظروفوالحظالصدفةتحتأتركھاوالحیاتيألموروأخططالحیاة،فيمطلوب

مدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىالنفسیةالصالبةلمستوىبالنسبةموافقةدرجةأقلعلىحصلت

لدىالنفسیةالصالبةلمستوىبالنسبةعالیةدرجةعلىحصلتالتيالنتیجةھذهتعزى،القدسمدینة

وممارستھمالواقعیةاألھدافعلىاعتمادھمإلىالقدسمدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبة

بالنسبةأقلدرجاتھناكأنكمالھم،بالنسبةممتعةالحیاةأنیشعرواخاللھامنالتيالیومیةلألنشطة

قدرةمدىإلىتعزىالقدسمدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىالنفسیةالصالبةلمستوى

الحیاة بدل من تركھا للصدف والحظ .بعض الطالب في اتخاذ القرارات الصائبة والتخطیط ألمور

النفسیةالصالبةمستوىإلىتوصلتالتي)2017(زیداندراسةنتائجعنھكشفتمامعیتفقوھذا

,Elizabeth(دراسةوكذلكالمتوسط et al, بدرجةنفسیةصالبةوجودإلىأشارتالتي)2015
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النفسیةالصالبةمستوىدرجاتفيتبینماعكسعلى،التعلیمفيالطالبلرفاھیةمھمةمتوسطة

(عصامودراسة)2018(الخالديدراسةمثلمرتفعةبدرجةبأنھاتبینالتياألخرىالدراساتفي

أھمیةعلىأكدتالدارسةفھذهالنفسیةالصالبةمنمرتفعةنتائجإلىتوصلتالتي)2014عیسى

الضغوطمعالتعاملعلىللقدرةكسمةالفردبھایتمتعأنیجبالتيالنفسیةالصالبةوجود

والمشكالت.

المرحلةطلبةدرجاتمتوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھلالثاني:السؤالنتائجمناقشة

الدراسي،الصف(الجنس،لمتغیراتتبعاًالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویة

التخصص)؟

اآلتي:الّنحوعلى)3-1(منالصفریةالفرضیاتمناقشةتمحیُث

)α≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالاألولى:الفرضیةنتائجمناقشة

تعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوسطاتبین

لمتغیر الجنس.

فيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوّسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلىالدراسةتوصلت

الصالبةدرجاتفيالفروقوكانتالجنس،لمتغیرتعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینة

إمكانیاتبأنفیھنعیشالذيالمجتمعطبیعةإلىیعودذلكأنالباحثةترى،الذكورلصالحالنفسیة

المباریات،مشاھدةخاللمنالذكوربھایتمتعالتيفالحریةباإلناثمقارنةأكبرللذكورالنفسيالتفریغ

أننرىلذلكاإلناث،عنكلیاًتختلفبمرونةالدراسةوطریقة،طویللوقتاألصدقاءومرافقة

لقیودإضافًةأكبربشكلمسؤولیةحسلدیھمفاإلناثالذكور،منأقلاإلناثلدىالنفسیةالصالبة

ذلكیكونالبیتإلىوعودتھاالمدرسةإلىخروجھاخاللمنعلیھاتفرضالتيالبعضلدىالمجتمع

نتیجة محدودیة الخبرة.أحد األسباب التي تجعل الصالبة النفسیة أقل مقارنة بالذكور
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بین)α≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالالثانیة:الفرضیةنتائجمناقشة

لمتغیرتعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوسطات

الصف الدراسي.

المرحلةطلبةدرجاتمتوّسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمإلىالدراسةتوصلت

أنھالباحثةترىالدراسي،الصفلمتغیرتعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویة

تجمعھمالتيالمدرسةمثلالمشابھة،الظروفنفسفيوتواجدھمالعمرفيالتقاربإلىذلكیعود

قادرینتجعلھمالمشابھةالظروفنفسفيفوجودھم،التعلیمیةالموادبعضوتشابھالتعلیموأسلوب

.على كسب الخبرة في الحیاة وفي التعامل مع معطیاتھا وأحداثھا

واالستفادةالعمریةالمراحلتشابھفیھاتبینالتي)2017(العامريدراسةالنتیجةھذهعلىوأكدت

بعضھممعوالتفاعلالتعامللھمتتیحوفعالیاتومناھجأنشطةمنالمعھدیقدمھمماأكبربشكل

أكبر.وتحقیق االستقالل الذاتي وزیادة الصالبة النفسیة بشكل

)α≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالالثالثة:الفرضیةنتائجمناقشة

تعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوسطاتبین

لمتغیر التخصص.

فيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوّسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلىالدراسةتوصلت

(ریادة)،تخصصھمالذینلصالحالتخصص،لمتغیرتعزىالنفسیةالصالبةمقیاسعلىالقدسمدینة

متطلباتمنالریادةتخصصیحققھماالىتعودالنتیجةھذهأنالباحثةوترى،(علمي)أو(أدبي)

الریادةتخصصمنھیتطلبمابحكمالشخصیةبناءفياألولىبالدرجةیھتمالتخصصفھذاوأھداف

درجةمنھمیتطلبوالتسویقاإلقناععلىللقدرةامتالكھموالناسمعالتعاملعلىوالقدرةكالشخصیة

بعدفیماعملھمطبیعةمنیتطلبوماوالعلمياألدبيتخصصفيالحالھوكما،عالیةنفسیةصالبة

وغیرھاكمعلم/ةالتعاملتتضمنالتيواألدبیةالعلمیةالتخصصاتمنوغیرھاوالتمریضكالمختبرات
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النفسیةالصالبةمندرجةالىبحاجةأیضاًھيالعلمیةأواألدبیةسواءالتخصصاتھذهخیاراتمن

األخرىالتخصصاتمنأقلنفسیةصالبةدرجةالنتائجفيتبینالذيالتكنولوجیابتخصصمقارنًة

طریقعنافتراضیینأصدقاءوتكوینالكترونیةأجھزةمعبالتعاملتحكمھالتيتخصصھلطبیعةتبعاً

مواقع التواصل اإلجتماعي .

مدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقمستوىماالثالث:الدراسةسؤالنتائجمناقشة

مدینة القدس ؟

كانالقدسمدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقمستوىأنالنتائجأظھرت

).63.2(%مئویةونسبة)3.16(االمتحانلقلقالكلیةللدرجةالحسابيالمتوسطبلغإذمتوسطاً،

قاعةإلىدخلتإذاتوتريویزدادكبیرة،االمتحانمادةكانتإذاأقلقنصھا:التيالفقراتوحصلت

أخبرنيإذابالقلقوأشعراالمتحانات،تعیینعندباالرتیاحالشعورأستطیعلووأتمنىاالمتحانات،

المحددالوقتعنمبكربوقتاالمتحانانھیتإذابالقلقوأشعراالمتحان،وقتانتھاءبقربالمعلم

فيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقلمستوىبالنسبةموافقةدرجةأعلىعلىلالمتحان،

االختبارتقدیمأثناءالثانویةالمرحلةطلبةبھیشعرماإلىالنتیجةھذه،تعزىالقدسمدینةمدارس

أدائھعلىذلكیؤثرالتوتر،غایةفيالطالبمنغیرهویشاھداالمتحانقاعةأجواءیرىعندما

باالمتحان مھما استعد لھ.

ذكرعندبالتوترأشعرو،امتحانعلىمبنيمستقبليأنفكرةیقلقنينصھا:التيالفقراتأنحینفي

أثناءباالرتیاحأشعروالاالمتحان،قاعةفيمتوترآخرأحداَأرىعندمابالضیقوأشعراالمتحانات،

لھ،استعدتمھماسيءباالمتحانأدائيأنوأشعرالصف،داخلاالمتحانورقةالمعلمتصحیح

مدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقلمستوىبالنسبةموافقةدرجةأقلعلىحصلت

.مدینة القدس
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متوسطةدرجةإلىتوصلتالتي)2017والویسي،(مخامدةدراسةنتائجعنھكشفتمامعیتفقوھذا

قلقدرجةأنالدراسةھذهفيتبینالتي)2016(شلھوبدراسةدراسةمنالعكسعلىالقلقمن

توصلتالتي)2020،األسود،(بوترةدراسةنتائجمعواختلفت،مرتفعاًكانالدراسةفياالمتحان

أیضاًحصلتالتي)2012(سروردراسةإلىباإلضافةاالمتحانقلقمنمرتفعةدرجةوجودإلى

دراستھ على درجة عالیة من القلق.

سرور عالیة شلھوب مرتفعاً مخامدة والویسي وسط

المرحلةطلبةدرجاتمتوسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدھلالرابع:السؤالنتائجمناقشة

الدراسي،الصف(الجنس،لمتغیراتتبعاًاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویة

التخصص)؟

اآلتي:الّنحوعلى)6-4(منالصفریةالفرضیاتمناقشةتم

بین)α≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالالرابعة:الفرضیةنتائجمناقشة

لمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوسطات

الجنس.

فيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوّسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلىالدراسةتوصلت

لصالح اإلناث .مدینة القدس على مقیاس قلق االمتحان تعزى لمتغیر الجنس،

أكثركونھاإلىذلكیعودوقداالمتحان،كموقفالصعبةبالمواقفتأثیراًأكثراإلناثأنالباحثةترى

فياالجتماعیةالتنشئةأنالباحثةترىكمابالنجاح،والرغبةاالمتحانموقفخاللبالمسؤولیةإحساساً

تحققأنإلىتسعىاإلناثیجعلھذاالطفولةمرحلةمنذالذكورعندأكثرمھماًدوراًتلعبالمجتمع

أكبربشكلعندھمالمنافسةروحوجودنتیجةودراستھاعملھافيالنجاحطریقعنمكانتھاوتثبتذاتھا

والویسي،(مخامدةدراسةمعاتفقماوھذااالمتحان،بقلقشعورھاإلىیؤديممابالذكورمقارنًة

أكثراإلناثلدىمرتفعاالمتحانقلقعاملأناتفقتالتي)2020،األسود،(بوترةودراسة،)2017
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الشدیدبالقلقفیشعرنالذكور،مناالمتحانفيقلقاًأكثراإلناثوأناإلناثعندتشعباًأكثرألنھاوذلك

فيالتفكیربعدھاوالجامعیةالحیاةإلىلالنتقالالذكورمنتحمساًأكثرھنوشخصیاتھنیھددالذي

االمتحانقلقمستوىارتفاعیزیدمماالدراسةوالمذاكرةبضغطیشعرنبالتاليوالعملمناصب

الدراساتفيوكذلكلالمتحان،االستعدادوالدراسةجانبالىالمنزلیةاألعمالمسؤولیةوتزدادلدیھن،

,Anisa(كدراسةاألخرى Mirand, ,Hakanودراسة)2011 et al, الىباإلضافة))2013

)Dave, et al., منأعلىالطالباتعندالقلقنسبةأنعلىتؤكدالدراساتھذهجاءت)2014

وانفصالھماألداءضعفلخطرعرضةیكونونالقدالقلقینالطالبجمیعأنمنالرغمعلىالذكور

عن األنشطة المدرسیة واألكادیمیة .

)α≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالالخامسة:الفرضیةنتائجمناقشة

لمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوسطاتبین

الصف الدراسي.

فيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوّسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلىالدراسةتوصلت

ترىثانوي،ثالثطلبةلصالحالدراسي،الصفلمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینة

الحصولیشترطفھوالفلسطینيالمجتمعفيالتعلیمیةالقوانینمحدودیةلطبیعةذلكیعودأنھالباحثة

یحصلالتيالعالمةنسبةأنغیرالتعلیمیةلمسیرتھاالستكمالمنالطالبلتمكینمعینمعدلعلى

سیدرسھ الطالب كتحدید مصیره في التعلیم .علیھا الطالب في الصف الثالث ثانوي ھي التي تحدد ما

)α≤0.05(الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقتوجدالالسادسة:الفرضیةنتائجمناقشة

لمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوسطاتبین

التخصص.

فيالثانویةالمرحلةطلبةدرجاتمتوّسطاتبینإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلىالدراسةتوصلت

(تكنولوجیا)،تخصصھمالذینلصالحالتخصص،لمتغیرتعزىاالمتحانقلقمقیاسعلىالقدسمدینة
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البرمجةمععملھمطبیعةبسببوذلكامتحانقلقلدیھمالتكنولوجیافرعالطالبفئةأنالباحثةترى

وجودفيمستمرتفكیرلدیھالطالبتجعلمماالحدیثةالتكنولوجیامنیتجزأالجزءتعتبرالتي

فيوخاصةتطورھافيتتسارعالتيبالتكنولوجیاتفكیرهوانشغال،دائمبشكلمتعددةاحتماالت

النفسیةالناحیةمنضغطھمإلىیؤديالمستمرفالتغییر،التكنولوجیاعصریعتبرالذيھذاعصرنا

یبقى في تغییر نتیجة التطور التكنولوجي.وزیادة قلقھم لالمتحان وقلقھم اتجاه منھج المادة الذي

النفسیةالصالبةبینإحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةتوجدھلالخامس:السؤالنتائجمناقشة

وقلق االمتحان لدى طلبة المرحلة الثانویة في مدینة القدس؟

السابعة المنبثقة عنھ:لمناقشة نتائج السؤال الخامس تمت مناقشة الفرضیة الصفریة

الداللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتارتباطیةعالقةتوجدالالسابعة:الفرضیةنتائجمناقشة

)α≤0.05(القدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحانوقلقالنفسیةالصالبةبین.

المرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقوبینالنفسیةالصالبةبینعكسیةعالقةوجودإلىالدراسةتوصلت

لدىاالمتحانقلقوبینالنفسیةالصالبةبینللعالقةاالرتباطمعاملبلغحیثالقدس،مدینةفيالثانویة

كلمابأنھیتضححیث)،0.000(إحصائیةبداللة)0.310(-القدسمدینةفيالثانویةالمرحلةطلبة

لدیھم، والعكس صحیح.زادت الصالبة النفسیة لدى الطلبة كلما انخفض قلق االمتحان

وجودمدىإلىتعزواالمتحانوقلقالنفسیةالصالبةبینماالموجودةالعكسیةالعالقةأنالباحثةترى

علىللتغلبمرونةلدیھتجعلفھياإلنسانوقایةفيتسھمالنفسیةفالصالبةالنفسیة،للصالبةأھمیة

اآلثارتفاديعلىوالقدرةالمختلفةالنفسیةواالضطراباتالجسدیةاألمراضمنوالحمایةالمشاكل

فيوجودھاأنكمااألحداثمجریاتمعوالتكییفللتحكمأكبرقدرةللشخصیصنعفھذاالسلبیة،

تساعدالتيوأحداثھاالحیاةفيأكثرواقعيالفردیصبححتىبواقعیةالعیشعلىتساعدهالفردشخصیة

كبیربشكلمھمالفردشخصیةفيوجودھاأھمیةنرىلذلكمنطقيبشكلالذاتوتنمیةتطویرعلى

العناصرمنمجموعةلتجمعنتیجةاإلنسانتصیبنفسیةحالةیعتبرالذياالمتحانقلقبینماجداً
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الخوفوسیطرةالنفسیةالراحةعدمبحالةاإلنسانشعورإلىتؤديوالسلوكیة،والجسدیةاإلدراكیة

إلىیحتاجفاإلنسانسلبيبشكلالفردأداءیتأثرھنامرتفعاالمتحانقلقكانفكلماوالترددوالتوتر

یحقق اإلنجاز.الشعور باألمن والتقدیر كدافع لھ من خاللھ یستطیع أن

صحیحوالعكساالمتحانقلقیقلمرتفعةنفسیةصالبةللطالبكانكلمابأنالنتیجةھذهلناتوضح

یحققالقلقھذاعلىمتغلباًصحیحبشكلمعھوالتعایشالموقفمواجھةعلىقادریكونفعندما

اإلنجاز الصحیح بعیداً عن شعوره بالمخاوف.

النفسیةالصالبةغیرأخرىأبعادمعلكناالمتحانقلقمعالعكسیةالعالقاتتوضحدراساتعدةجائت

بینوماالقلقبینماعكسیةعالقةھناكأنوضحتالتي)Joachim,2004(جواشیمدراسةمثل

فيالفجائیةالتدخالتوبینالقلقبینالعالقةوكذلكالقلققلاالستعدادزادفكلمالالمتحاناالستعداد

,Elpida(ودراسة،االختباروقت et al, .والقلقالتوتربینسلبیةعالقة)2011

ثانیاً: التوصیات

توصي الباحثة بما یلي:من خالل النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة الحالیة،

إلىالشخصتدفعالتيالسماتأھمكأحدالنفسیةالصالبةبأھمیةالطالبتوعیةعلىالعمل-1

قلق االمتحان لدى الطالب.مستوى أعلى من الرفاھیة النفسیة والتي بدورھا تخفف من

تستطیعحتىاإلناثعندأكبربشكلوتعزیزهالذكورعندالنفسیةالصالبةبمستوىاالھتمام-2

الحیاة بفعالیة والتغلب علیھا.تطویر مھاراتھا وقدرتھا على تحمل األزمات ومواجھة ضغوط

بالمشاركةالتخصصاتلمختلففرصةھناكیكونحتىالمدارسفيالالمنھجیةاألنشطةتفعیل-3

عالیةنفسیةصالبةمستوىلدیھلمنإیجابيبشكلیؤثرفذلكأكبربشكلبینھمفیماالتفاعلوزیادة

على سبیل المثال .على من یمتلكھا بشكل أقل ، كتأثیر الریادة على التكنولوجیا
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مدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةلدىاالمتحانقلقمستوىمنمتوسطةدرجةوجودضوءفي-4

المرشدینخاللمنالدراسیةالمراحلمختلففيالطالببإرشادالباحثةتوصيالقدسمدینة

المتخصصین بتقدیم برامج إرشادیة مماثلة لخفض القلق.

للدورنظراًاالمتحانقلقخفضعلىالطالبمساعدةفيتساھمللمعلمینتدریبیةبرامجتقدیم-5

مقارنًةلدیھماالمتحانقلقلوجودنظراًاإلناثوبالذاتالطالبعلىالتأثیرفيللمعلمالكبیر

بالذكور.

لمساعدةوالتربويالنفسيباإلرشادمختصیناشرافتحتمناسبةوفعالیاتترفیھیةبرامجتوفیر-6

الترفیھیةبالبرامجوإشراكھمتخصصھمطبیعةعنإبعادھمحیثمنالتكنولوجیا(فرع)تخصص

كنوع من التفریغ وتكوین العالقات وتقویة الشخصیة .

الدراسیة،المشكالتلمواجھةاإلرشاديالتدخلبرامجفيالقلقخفضاستراتیجیاتعلىالتركیز-7

وتحقیق األمن النفسي واالطمئنان .

المرشدینتبنيوضرورةوالنفسيالتربوياإلرشادمجالفيالدراسةھذهنتائجمناالستفادة-8

عالقةلوجودنظراًالقلقخفضعلىوالقدرةالطالبعندالنفسیةالصالبةلتنمیةإرشادیةبرامج

والعكسلدیھم،االمتحانقلقانخفضكلماالطلبةلدىالنفسیةالصالبةزادتفكلمابینھماعكسیة

صحیح.
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المصادر والمراجع

اوالً: المراجع العربیة

منلعینةالوجدانیةالكفاءةلتحسینالنفسیةالمرونةعلىقائمبرنامج"فاعلیة).2016(حنان.إبراھیم،

.72-69)،71(19،الطفولةدراساتمجلةالثانویة"،المرحلةطالب

وبعضاالمتحانقلقعلىكونجالكيتمرینات"تأثیر).2019(مھند.محمود،ھاني،إبراھیم،

246،)38(11،الریاضةعلوممجلة"،الثانویةالمدارسلطالبالوظیفیةالمتغیرات

-267.

المرحلةطالبلدىاالختبارقلقلخفضمقترحإرشاديبرنامجفعالیة").2008(نائل.عزب،أبو

غزة،اإلسالمیة،الجامعةمنشورة،غیرماجستیررسالة،غزةبمحافظاتالثانویة

فلسطین.

الحیاةعنالرضادرجةلتحسینالنفسیةالصالبةلتنمیةتدریبي"برنامج).2016(طارق.غمجة،أبو

،)17(4،التربیةفيالعلميالبحثمجلةشمس،عین"،جامعةالجامعةطالبلدى

451-481.

.الجامعیةالمعرفةداراإلسكندریة،.النفسیةالضغوط).2019(نایف.أیبو،

طالباتلدىاالمتحانقلقخفضفيمعرفيسلوكيإرشاديبرنامج"فاعلیة).2018(زینب.بدیوي،

للعلوماألساسیةالتربیةكلیةمجلةالبصرة"،جامعةفياالنسانیةللعلومالتربیةكلیة

.757-731،)38(1،واإلنسانیةالتربویة
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االمتحان،قلقضغوطوإدارةالمزمنةاألمراض).2014(سمیة.عمارة،بننادیة،زعموش،بن

ورقلة،بوالیةمزمنةبأمراضالمصابینالمتمدرسینالتالمیذمنعینةعلىدراسة

.114-97،)12(1،وتربویةنفسیةدراسات

الثالثةتالمیذلدىالمتغیراتببعضوعالقتھاالمتحان"قلق).2020(الزھرة.األسود،فایزة،بوترة،

العلوممجلةالجزائر،الوادي-جامعةالوادي".الرباح-خلیفة-كركوبیةبمتقنةثانوي

.260-242،)2(6،والتربویةالنفسیة

المرضىلدىالنفسیةالصالبة"مؤشرات).2019(مروة.قانة،ساسي،زوبیدة،حافظ،بوجمعة،

،لیسانسمذكراتواالجتماعیة،اإلنسانیةالعلومكلیة"،السكريبداءالمصابینالراشدین

جامعة محمد بوضیاف – المسیلة، الجزائر.

األستاذةلدىالنفسيالضغطلتخفیفسلوكيمعرفيإرشاديبرنامجبناء").2016(نادیة.بومجان،

محمد خیضر، الجزائر."، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعةالجامعیة المتزوجة

معلميلدىالنفسیةالضغوطلخفضالنفسیةالصالبةعلىقائمتدریبي"برنامج).2015(دالیا.البیسي،

.597-573،)18(2سعید،ببور،التربیةكلیةمجلةاألساسي".التعلیممرحلة

الثالثةالسنةتالمیذلدىاالمتحانبقلقالذاتفاعلیةعالقة)."2017(صفاء.عطا�،سارة،تیتة،

الجزائر.رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشھید- الوادي،"،ثانوي

المصابیناألطفالأمھاتلدىمواجھتھاواستراتیجیاتالنفسیةالضغوط").2012(صباح.جبالي،

الجزائر.رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة فرحات-"،بمتالزمة داون

منعینةلدىالذاتبتقدیروعالقتھالزواجيالمستقبل)."قلق2017(دعاء.دسوقي،نبیل،الجندي،

.250-239،)2(13،التربویةالعلومفياألردنیةالمجلة"،الجامعیینالطلبة

العربي.الفكردارمصر:"،بالمعنىوالعالجالمستقبلقلق").2011(عاطف.الحسیني،
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طالبلدىوالسمة)(الحالةالغضبببعديالنفسیةللصالبةالتنبؤیة"القدرة).2018(ھاني.الخالدي،

،)4(19،والنفسیةالتربویةالعلوممجلةالعربیة،نایفجامعةالثانویة"،المرحلة

141-171.

سوقوالیةبوحوشببئرابتدائيالخامسةالسنةتالمیذلدىاالمتحانقلق").2018(ھاجر.خذایریة،

– الجزائر."، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم البواقيأھراس

الدراساتمجلةاالمتحان"،وقلقاإلنجازبدافعیةوعالقتھاالنفسیة)."الضغوط2015(لیلى.خنیش،

.111-100،)12(1،االجتماعیةوالبحوث

النفسیةالعلوممجلةالثانوي"،التعلیمتالمیذلدىاالمتحانقلقلقیاسأداة"بناء).2017(حنان.دبار،

.374-359):1(5،والتربویة

بعدماالتعلیممرحلةمعلميلدىالمھنيبالتوافقوعالقتھاالنفسیةالصالبة").2017(سیف.رجیبي،

رسالة"،الدیموغرافیةالمتغیراتببعضوعالقتھاالباطنةجنوببمحافظةاألساسي

ماجستیر غیر منشورة- سلطنة عمان.

لدىالذاتوإدارةالنفسیةبالصالبةوعالقتھالجامعیةالحیاةمع"التوافق).2015(لولوة.الرشید،

.520-489)،1(23،التربویةالعلوممجلةالقصیم"،جامعةطالبات

عینةلدىالجسمیةالنفسیةواألعراضالمساندةبین)."العالقة2017(ھویدا.،الشیبةشعبان،،رضوان

.646-593)،3(16،عربیةدراساتمجلةالیمنیة"،الجامعةطالبمن

طلبةلدىالطموحومستوىالمستقبلوقلقالنفسیةالصالبةبینالعالقة)."2015(محمد.الزواھرة،

القدسجامعةمجلةالسعودیة،العربیةالمملكةحائل،جامعةبالسعودیة"،حائلجامعة

.80-47)،10(3،والنفسیةالتربویةوالدراساتلألبحاثالمفتوحة

طالبلدىاإلبداعیةباألنشطةكمنبئاتالطموحومستوىالنفسیة"الصالبة).2017(أحمد.زیدان،

.94-44)،22(1،التربیةكلیةمجلةالثانویة"،المدارس
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التعلیميمستوىضوءفيالنفسیةبالصالبةوعالقتھالدراسي"التحصیل).2016(هللا.ھبةسالم،

العربیةبالمملكةحائلالتربیة-جامعةكلیةلطالباتالدراسيوالمستوىللوالدین

.352-329)،169(35،األزھرجامعة-التربیةكلیةمجلةالسعودیة".

للنشرمجدالويدارعمان:".القلق").2014(محمد.حباشنة،عدنان،التكریتي،ولید،سرحان،

والتوزیع.

طلبةلدىاالمتحانقلقظاھرةلتخفیضجمعيإرشاديبرنامجفاعلیةمدى").2012(ناصر.سرور،

جامعةمنشورة،غیرماجستیررسالة"،نابلسجنوبمدینةفيعشرالحاديالصف

القدس، القدس – فلسطین.

التفكیرقدراتعلىالتشاؤم-التفاؤلوسمةالمستقبلقلقبینالتفاعلأثر)."2020(وصال.شاھین،

جامعةمنشورة،غیرماجستیررسالة"،الثانوياألولالصفطالبلدىاالبتكاري

المنصورة، مصر.

التاسعالصفتالمیذمنعینةلدىالمراھقینعندباالكتئابوعالقتھ"القلق).2011(دانیا.الشبؤون،

للعلومدمشقجامعةمجلة"،الرسمیةدمشقمدینةمدارسفياألساسيالتعلیممن

.797-759)،4-3(27،والنفسیةالتربویة

منشورة،غیرماجستیررسالة"،النفسیةبالصالبةوعالقتھالمستقبلقلق").2016(دعاء.شلھوب،

كلیة التربیة-جامعة دمشق، سوریا.

واالجتماعيالنفسيبالتوافقوعالقتھاالنفسیة"الصالبة).2013(العظیم.عبدالمصدر،عایدة،صالح،

جامعةمجلةاألزھر-غزة،غزة".جامعةبمحافظةواألزھراألقصىجامعتيطلبةلدى

.76-41)،29(1،والدراساتلألبحاثالمفتوحةالقدس
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طالبلدىالمستقبلقلقخفضفيواقعيإرشاديبرنامجفعالیة").2014(إبراھیم.الطخیس،

المملكةالعزیز،عبدالملكجامعةمنشورة،غیرماجستیررسالة".الثانویةالمرحلة

.العربیة السعودیة

اإلسالمیةالعلوممعاھدطلبةلدىاألخالقیةبالقیموعالقتھاالنفسیةالصالبة").2017(حمود.العامري،

سلطنة عمان."، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نزوى-بسلطنة عمان

قلقتخفیضفيالسلوكنمطخصائصلتعدیلإرشادي"برنامج).2013(الحمید.عبدعبدوني،

،واالجتماعیةاإلنسانیةالعلومفيالباحثمجلةالبكالوریا"،طالبمنعینةلدىاالمتحان

1)10،(245-259.

بعضضوءفيالقصیمجامعةطالبلدىوالرفاھیةالنفسیة"الصالبة).2018(ماجدة.العدیني،

.299-254)،3(26عدن،-جامعةالتربویةالعلوممجلة"،الدیموغرافیةالمتغیرات

االجتماعیةبالمھاراتوعالقتھاالنفسیة"الصالبة).2019(مصعب.طالفحة،الناصر،عبدالعزام،

مجلةالمتغیرات"،بعضضوءفيالسوریینالالجئینمنالثانویةالمرحلةطلبةلدى

.572-557)،2(27،والنفسیةالتربویةاإلسالمیةالجامعة

األساسیةواألبعادالضیقتحملمنبكلوعالقتھاالنفسیةالصالبة").2016(عمر.الدین،عالء

جامعةمنشورة،غیرماجستیررسالة"،اللبنانیینالمراھقینمنعینةلدىللشخصیة

بیروت العربیة، لبنان.

ذويمنالریاضیینلدىاإلنجازودافعیةالنفسیةالصالبةبینالعالقة").2012(محمد.علیوي،

الوطنیةالنجاحمنشورة-جامعةغیرماجستیررسالة"،الغربیةالضفةفيالحركیةاإلعاقة

بنابلس- فلسطین.
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الطموحومستوىالذاتبفاعلیةوعالقتھاالمتحانقلق).2017(قدوري.خلیفة،حوریة،عمروني،

منشورة،غیرماجستیررسالة،الواديلوالیةثانويالثالثةالسنةتالمیذمنعینةلدى

جامعة قاصدي مرباح ورقلة – الجزائر.

غیرماجستیررسالة"،الدراسيبالتحصیلوعالقتھاالنفسیةالصالبة").2015(مھدي.العوض،

سوریا.منشورة، كلیة التربیة –قسم علم النفس ، جامعة دمشق،

األمنیةالمؤسسةفيالعاملینلدىالحیاةبضغوطوعالقتھاالنفسیةالصالبة").2014(عصام.عیسى،

–القدسالقدس،-جامعةمنشورةغیرماجستیررسالة"،لحموبیتالخلیلمحافظتيفي

فلسطین.

المتدرسالمراھقلدىاالمتحانبقلقالذاتتقدیرعالقة").2015(فریدة.زیتون،بنعائشة،قبایلي،

البویرة،جامعةمنشورة،غیرماجستیررسالة"،المتوسطالتعلیمشھادةعلىالمقبل

الجزائر.

الریاضیةالتربیةكلیةطلبةلدىاالمتحان"قلق).2017(محمد.الویسي،الكریم،عبدمخامدة،

للبحوثالمنارةمجلةالمتغیرات"،ببعضوعالقتھالقوىألعابمساقاتفيالمسجلین

.268-243)،4(24،والدراسات

الوطنیة.فھدالملكمكتبةفھرسةالسعودیة-الریاض:"،الذعرونوباتالقلق)."2013(كوام.مكنزي،

العدوانيالسلوكبظھورمنھماكلوعالقةاالمتحانوقلقالنفسيالضغط").2018(نسیمة.مالك،

–معمريمولودجامعةمنشورة،غیرماجستیررسالة،ثانويالثالثةالسنةتالمیذلدى

الجزائر.

المتفوقینالطالبمنعینةلدىالضبطبوجھةوعالقتھاالنفسیة"الصالبة).2016(هللا.عبدالمھداوي،

،المتخصصةالدولیةالتربویةالمجلةتبوك".بمدینةالثانویةبالمرحلةدراسیاًوالمتأخرین

5)9،(475-490
80

https://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/273
https://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/273


البحوثمجلةالجامعة"،طلبةلدىالمعرفيبالتمثیلوعالقتھاالمتحان"قلق).2017(ایناس.مھدي،

.507-491)،52(1،والنفسیةالتربویة

منعینةعلىالنفسیةبالصالبةوعالقتھالنفسیةالمخاطرةنحواالتجاه").2011(محمد.الیازجي،

اإلسالمیة، غزة – فلسطین.، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة"الشرطة الفلسطینیة

ثانیاً: المراجع األجنبیة

Anisa, T, Mirand, S. (2011).How Does Exam Anxiety Affect the Performance of University

Students, Mediterranean Journal of Social Sciences, 2(2): 95-100.

Dave, P& Anthony ,D.(2014). Test anxiety prevalence and gender differences in a sample of

English secondary school students, Educational Studies, 40(5): 554-570.

Elizabeth ,S, Lee ,C, Christian ,S, John ,P, Peter ,C. & David ,M. (2015). Relationships

between mental toughness and psychological wellbeing in undergraduate

students, Personality and Individual Differences, 75(5): 170-174.

Elpida, B, Andreea, R, Luminita, L.(2011) Self-esteem, optimism and exams' anxiety among

high school students, Social and Behavioral Sciences. Procedia - Social and

Behavioral Sciences, 1(30): 1331 – 1338.

Hakan, K, Bulent, A & Hasan A. (2013). Correlation among high school senior students test

anxiety, Academic Performance and Points of University Entrance Exam,

8(13): 919-926.
81

https://www.researchgate.net/profile/Anthony-Daly-2?_sg%5B0%5D=G22n0wZxBz69mmz8ZZWr8s_9K8THxRrcK-paaCO3DRbpsdtgpZaWCHUmiK-5eM-kzLgHS68.LBVctPIrLG_i4osw8Hkfr0_QtVXpBnNSMqcOfbwnhg6zTWXHBpURRycE2WPch2D2eM1WkYsiXi83YElvTk7xFQ&_sg%5B1%5D=OgdbAkN3oSJDLxkxJzmrVeFoMV76JLDW42YjSCCPGSc0x2s0H3mdU4Zjc0RloFAo-8DlM1o.rNrMECS72r-pCFPQCDNHodUgC7fJacvD_Y3N-I2A8LjBY24fMiSGY5K930WTj71jVMseTKauu9OEw3Iw5LfvEg


Hasanvand, B., Khaledian, M. & Meratis, A. (2013). The relationship between Psychological

hardiness and attachment style with the university student's creativity.

European Journal of Experimental Biology, 1(3): 656-660.

Helen , St , Myfanwy , B , Jamey ,R. & John .P .(2014) . Mental toughness in education:

Exploring relationships with attainment, attendance, behaviour and peer

relationships. An International Journal of Experimental Educational

Psychology, 35(7): 1-25.

Joachim, S. (2004). Dimensions of test anxiety: Relations to ways of coping with pre-exam

anxiety and uncertainty, Anxiety, Stress & Coping: An international journal,

17(3): 213-226.

Lin Y, Mutz J, Clough PJ and Papageorgiou KA. (2017). Mental Toughness and Individual

Differences in Learning, Educational and Work Performance, Psychological

Well-being, and Personality: A Systematic Review. Front. Psychol. 1(8):

1345. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01345

Markus ,G , Serge ,B Anne , K , Christine , L ,Catherine, E, Edith, H. & Uwe ,P. (2013).

Adolescents with high mental toughness adapt better to perceived stress: A

longitudinal study with Swiss vocational students. 54(7): 808-814.

Markus, G., Nadeem, K., Sakari, L., Serge, B. & Catherine, E. (2012). Are Adolescents with

High Mental Toughness Levels More Resilient Against Stress, Stress Health,

1(29): 164-171.

Mohammad, R., Nastaran, A., Seyed, A., Rahim, O. & Soroor, A. (2020). Prevalence,

comorbidity and predictors of anxiety disorders among children and

adolescents, A sian Journal of Psychiatry, 1(53): 5-16.

Putwain, DW (2008). Examination stress and test anxiety. Psychologist, 21(12): 1026-1029.

Sarah, M., Dava, P., Helen, St. & Peter, C. (2016). Understanding and supporting

adolescents’ mental toughness in an education context. 1(54): 196-209.

82

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869/54/7


83
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المحكمینبأسماءقائمة):1(رقمملحق

الجامعةالتخصصاالسمالرقم
جامعة الخلیلعلم نفس تربويد. محمد عجوة1
جامعة القدس المفتوحةإرشاد نفسيأ.د. محمد شاھین2
جامعة الخلیلصحة نفسیةد. كامل كتلو3
جامعة االستقاللإرشاد نفسيد. عاید الحموز4
جامعة مؤتةإرشاد نفسيأ.د. أحمد عبد اللطیف5
جامعة القدسعلم نفسد. عمر الریماوي6
جامعة القدس المفتوحةالقیاس والتقویم يأ.د. نبیل المغرب 7
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األولیة:بصورتھاالدراسةاداة-أ):2(رقمملحق

جامعة الخلیل

عمادة الدراسات العلیا والبحث العلمي

بسم هللا الرحمن الرحیم

حضرة األستاذ الدكتور ............................................المحترم/ة.

تحیة طیبة وبعد،

وعالقتھ بقلق االمتحان لدى عینة من طلبةالصالبة النفسیة":تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر"،  وذلك استكماالًالمرحلة الثانویة في مدارس مدینة القدس"

قسم اإلرشاد النفسي- جامعة الخلیل.في اإلرشاد النفسي والتربوي، من كلیة الدراسات العلیا-

البحثمجالفيواالطالعالمعرفةسعةمنعنكمُعرفوماعلمیةخبرةمنبھتتمتعونلماونظراً

،وعبارتھاأبعادھا،حیث:مناالستبانة،صالحیةمدىبتحكیمالتفضلأرجوفإننيالبحثیة،والمنھجیة

أوتعدیالتوأّيإضافتھا،یمكنالتيوالموضوعاتوصحتھا،اللغویةالصیاغاتدقةإلىإضافة

مقترحات ترونھا مناسبة.

المطلوبةبالصورةاالستبانةھذهإخراجفيالبالغاألثرالسدیدةومالحظاتكمالقیمةآلرائكموسیكون

لتحقیق أغراض الدراسة الحالیة.

داعیة هللا أن یجازیكم خیر الجزاء لقاء وقتكم الثمین.

مع بالغ شكري وتقدیري،

الباحثة: سارة بسیط

بإشراف: د. إبراھیم مصري
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:القسم األول : البیانات األولیة

الجنس:        أ.ذكر                    ب.أنثى-1

ج.الثالث ثانويالصف الدراسي :   أ.أول ثانوي       ب. الثاني ثانوي-2

التخصص:           أ. أدبي             ب. علمي-3

القلقمراحلیتعدىوأنالتحملعلىالقدرةفيتساعدهالتي:-النفسیةالصالبةالثاني:القسم

صحةمستوىعلىمحافظاًیبقىوالمشكالتوتجاوزالنفسیةالراحةإلىوالوصولبسالمةواالكتئاب

).2017السامراني،النقادي،.(جیدةنفسیة

المناسباإلجابةعمودفي)✓(إشارةبوضععلیھااإلجابةثماآلتیةالفقراتمنفقرةكلقراءةالرجاء

أمام كل فقرة.

الصالبة النفسیة
معارمحایدموافقموافق بشدةالفقرةالرقم

ض
معارض بشدة

أحاول تجاوز العقبات التي تواجھني في حیاتي1

علىالحیاةمناحيمختلففينجاحيیعتمد2
مجھودي الشخصي

یعود الفشل إلى أسباب تكمن في الشخص نفسھ3

عندما أواجھ مشكلة أجد المتعة في حلھا .4

المامعرفةفيورغبةاستطالعحبلدي5
أعرفھ.

الحیاة فرص و لیست مثابرة واجتھاد .6

منحیاتيعلىیطرأمامنبالخوفاشعر7
أحداث.

وعائلتيیخدممافيالمبادرةحبلدي8
أصدقائي .

كل ما یحدث لي نتیجة تخطیطي9

أغیر مبادئي و موقفي إذا دعت الظروف لذلك.10

كل ما یحدث في الحیاة  حظ.11

والصمودیتطلبممابالمغامراتملیئةالحیاة12
المكافحة.

أكونماغالباًالمستقبلیةخططياضععندما13
متاكداً من قدرتى على تنفیذھا .
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اتخذ قراراتي بنفسي دون مساعدة أحد .14

ال یوجد لدي أھداف تستدعي للتمسك بھا .15

حلعلىالالزمةواإلمكانیاتالقدرةلدي16
المشكالت  التي أواجھھا

بالعالمتتأثرالشخصقراراتأنأعتقد17
الخارجي.

االستقرار و الھدوء في الحیاة  ھما الھدف.18

أرغب في المشاركة في النشاطات الخارجیة19

أبادر لحل المشكالت وال أنتظر حلھا20

الحیاة عمل وكفاح ولیست حظ21

المشكالت تستنفذ قواي في القدرة على التحدي22

المشكالتحلفياآلخرینعلىاعتمد23
الشخصیة

إلىأصللكيحیاتينمطفيبالتغییرأھتم24
النجاح

الدراسيتحصیليعلىالمدرسینطریقةتؤثر25
سلباً

استمتع بمنافسة اآلخرین26

أشعر أن الحیاة ممتعة و مثیرة بالنسبة إلي27

أرغب في ممارسة  األنشطة الیومیة28

ْأؤمن أن كل ما یحدث في الحیاة مقدر29

أعمل على تفادي المشكالت قبل وقوعھا30

ال أضیع وقتي في أنشطة  ال فائدة منھا31

أعتقد أن االجتھاد یلعب دوراً مھماً في  نجاحي32

33ً یجب أن أكون اجتماعیا

الحیاة بكل ما فیھا ال تستحق أن نحیاھا34

الحیاة  النشطة ھي الحیاة الممتعة بالنسبة  لي35

أبادر  إلى مساعدة اآلخرین36

أستطیع التحكم في مجرى أمور حیاتي37

أعتقد أن سوء الحظ یعود الى سوء التخطیط38
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أثقالألننيالمشاكلمواجھةأستطیعال39
بقدراتي

منحوليیجريماعلىقويتأثیرلدي40
أحداث

الصدفةتحتأتركھاوالحیاتيألمورأخطط41
و الحظ والظروف الخارجیة

التغییر مطلوب في الحیاة42

أعتقد أن لدي نظرة إیجابیة للحیاة43

أتعامل في بمرونة عندما اواجھ بعض المشاكل44

لدي القدرة على الضبط الداخلي45

ال یوجد لدي حس المبادرة46

بعضفيالتراجعوالمواجھةعدمإلىأمیل47
المواقف.

لدي القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة48

اعتمد في تحدید اھدافي على الواقعیة49

ال یوجد لدي ھدف اسعى الجلھ50

وخبرةانھاعلىالیومیةللضغوطاتانظر51
لیست مصدر تھدید وخطر

عندفعالةومرنةأسالیباستخدمانأستطیع52
حل المشكالت .

لدي شخصیة قیادیة مسیطرة53

أعتقد أن لدي حس مفعم بالحیویة54

المحیطعلىإیجابيبشكلالتأثیرأستطیعال55
الذي اعیش فیھ .

عندفعليرداتفيأتحكمأناستطیعال56
حصول مواقف ضاغطة لدي .
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منمجموعةلتجمعنتیجةاإلنسانتصیبنفسیةحالةیعتبرالذياالمتحان:-قلقالثاني:القسم

وسیطرةالنفسیةالراحةعدمبحالةاإلنسانشعورإلىوتؤدي،والسلوكیةوالجسدیةاإلدراكیةالعناصر

.)2014.(سرحان،التكریتي،حباشنة،والترددوالتوترالخوف

المناسباإلجابةعمودفي)✓(إشارةبوضععلیھااإلجابةثماآلتیةالفقراتمنفقرةكلقراءةالرجاء

أمام كل فقرة.

قلق االمتحان
موافقالفقرةالرقم

بشدة
معارضمعارضمحایدموافق

بشدة
فترةعنالمعلمیتحدثعندمابالقلقأشعر1

االمتحانات.
لالمتحاناتالكافياالستعدادلديیوجدال2

الیومیة.
تقلقني فكرة االمتحانات المفاجأة.3

االمتحانتعیینعندالشدیدبالخوفأشعر4
النھائي.

أشعر بالتوتر أثناء تقدیم االمتحان.5

ورقةالمعلمتصحیحأثناءباالرتیاحأشعرال6
االمتحان داخل الصف.

مبكربوقتاالمتحانأنھیتإذابالقلقأشعر7
عن الوقت المحدد لالمتحان.

یزداد توتري إذا دخلت إلى قاعة االمتحانات.8

االمتحانأجوبةراجعتإذاباالرتیاحأشعرال9
مع الطالب.

اشعر بالتوتر أثناء توزیع أوراق االمتحان.10

انتھاءبقربالمعلمأخبرنيإذابالقلقأشعر11
وقت االمتحان.

باالمتحانأدائيمنیزیدبالرسوبفكرتكلما12
بشكل سيء.

تعیینعندباالرتیاحالشعورأستطیعلوأتمنى13
االمتحانات.

أتوتر إذا فكرت أنني سأرسب باالمتحان.14

استعدتمھماسيءباالمتحانأدائيأنأشعر15
لھ .
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تفرز یدي التي أكتب بھا أثناء االمتحان عرقاً.16

أشعر بالتوتر عند ذكر االمتحانات.17

فيصعبسؤالأواجھعندمابالضیقأشعر18
االمتحانات.

بشكلالسؤالعلىأجبعندمابالخجلأشعر19
خاطئ.

تقدیميبعدبالنتیجةمشغوالًباليیبقى20
لالختبار.

استعدلمسؤاالًالمعلمليیوجھأنأحبال21
إلجابتھ.

الواجباتكثرةبسبببالقلقأشعر22
واالمتحانات.

تحبط معنویاتي في فترة االمتحانات.23

أمامعرضقدمتاذاالقلقوبالتوترأشعر24
الطالب.

المسائلبعضبحلقمتإذابالخوفأشعر25
على اللوح أمام الطلبة.

ولمسؤاالًالمعلمليوجھإذابالضیقأشعر26
یوجھ لغیري.

لدیناكانإذاباالرتیاحأشعرأنأستطیعال27
واجبات أو امتحانات.

لیلةفيالنومعلىالقدرةعدموأرقیصیبني28
االمتحان.

سمعتوباكراًوصلتإذابالضیقأشعر29
الطالب یتكلمون عن االمتحان.

أشعر بالقلق عندما یراقب علینا أكثر من معلم.30

أشعر بالقلق عند سماع قوانین قاعة االمتحان.31

فیھالديیكونمرةكلفيبالقلقأشعر32
امتحان.

تشعرني مراجعة االمتحان قبل تقدیمھ بالتوتر.33

حللبعضنسیانيالىیؤدياالمتحانقلق34
األسئلة.

یرتجفباالمتحانالقلقشعورینتابنيعندما35
جسمي.
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یشعرنياالختبارمنتبقىلماالوقتضیق36
بالضغط.

أغیریجعلنياالمتحانألثناءبالقلقشعوري37
إجابتي.

ال اعرف كیف استعد لالمتحان.38

أشعر بفقدان الثقة أثناء االمتحان.39

فياتسرعمماكافيوقتتبقيعدممنأخشى40
وضع اإلجابات وإن كانت خاطئة.

الغاء االمتحان فكرة تشعرني باالرتیاح.41

التحصیليمستوايتحدیدعندبالضیقأشعر42
من االمتحان.

طویلوقتھناككانإذابالضیقأشعر43
لالمتحان.

التياالجابةتحدیدأستطیعالیجعلنيالقلق44
یریدھا السؤال.

المصححینمنالعدیدھناككانأنأتوتر45
لالمتحان.

مادةانھاءأستطیعالعندمابالقلقأشعر46
االمتحان.

دراسةووقتيترتیبعلىقدرةلديیوجدال47
مادة االمتحان بطریقة منظمة.

أتوتر عند حدوث ضجة في قاعة االمتحان.48

أقلق إذا كانت مادة االمتحان كبیرة.49

المادةمنالمعلمیحذفالعندمابالضیقأشعر50
شيء.

یراودني التوتر إذا تشتت تركیزي باالمتحان.51

أبقى قلق حتى تظھر نتائج االمتحان.52

أتمنى لو ان ھناك مدرسة دون امتحانات.53

یقلقني فكرة ان مستقبلي مبني على امتحان.54

فيمتوترآخرأحداَأرىعندمابالضیقأشعر55
قاعة االمتحان.

یراجعالطالبأحدأرىعندماأتوتر56
المعلومات قبل االمتحان أمامي.
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مع خالص االحترام والتقدیر

النھائیة:بصورتھاالدراسةأداة-ب):2(رقمملحق

كلیة الدراسات العلیا
برنامج االرشاد النفسي والتربوي

تحیة طیبة وبعد :

الصالبة(بعنوانوالتربويالنفسياإلرشادفيالماجستیردرجةلنیلدراسةبإجراءالباحثةتقوم

بناء)القدسمدینةمدارسفيالثانویةالمرحلةطلبةمنعینةلدىاالمتحانبقلقوعالقتھالنفسیة

وإجراءالھدفلتحقیقاالمتحانمنالقلقومقیاسالنفسیةالصالبةمقیاسببناءالباحثةقامتذلكعلى

الدراسة.

رأیكموإبداءالفقراتعلىباالطالعتفضلكمیرجىالمجالھذافيخبرةمنمنكمتعھدهلماونظراً

أھمیةلرأیكمبأنِعْلًما،تعدیلإلىبحاجةالتيالفقراتلتعدیلأعالهبالمفھوموعالقتھابصالحیتھا

.كبرى في إتمام ھذا البحث مع الشكر والتقدیر والعرفان

الباحثة : سارة بسیط

:القسم األول : البیانات األولیة

ب.أنثىأ.ذكرالجنس:-1

ثانويج.الثالثثانويب.الثانيثانويأ.أول:الدراسيالصف-2

ریادةج-علميب.أدبيأ.التخصص:-3

د- تكنولوجیا
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الصالبة النفسیة
معارمحایدموافقموافق بشدةالفقرةالرقم

ض
معارض بشدة

فيتواجھنيالتيالعقباتتجاوزأحاول1
حیاتي.

علىالحیاةمناحيمختلففينجاحيیعتمد2
مجھودي الشخصي.

الشخصفيتكمنأسبابإلىالفشلیعود3
نفسھ.

عندما أواجھ مشكلة أجد المتعة في حلھا .4

ماالمعرفةفيورغبةاستطالعحبلدي5
أعرفھ.

الحیاة فرص و لسیت مثابرة و اجتھاد .6

منحیاتيعلىیطرأمامنبالخوفأشعر7
أحداث.

عائلتيیخدممافيالمبادرةحبلدي8
وأصدقائي .

كل ما یحدث لي نتیجة تخطیطي.9

أغیر مبادئي وموقفي إذا دعت الظروف لذلك.10

كل ما یحدث في الحیاة  حظ.11

الصمودیتطلبممابالمغامراتملیئةالحیاة12
والمكافحة.

أكونماغالباًالمستقبلیةخططيأضععندما13
متاكداً من قدرتى على تنفیذھا .

اتخذ قراراتي بنفسي دون مساعدة أحد .14

ال یوجد لدي أھداف تستدعي للتمسك بھا .15

حلعلىالالزمةواألمكانیاتالقدرةلدي16
المشكالت  التي أواجھھا.

بالعالمتتأثرالشخصقراراتأنأعتقد17
الخارجي.

االستقرار و الھدوء في الحیاة  ھما الھدف.18

أرغب في المشاركة في النشاطات الخارجیة.19

أبادر لحل المشكالت وال انتظر حلھا20
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الحیاة عمل و كفاح ولیست حظ21

علىالقدرةفيقوايتستنفذالمشكالت22
التحدي.

المشكالتحلفياآلخرینعلىاعتمد23
الشخصیة.

إلىأصللكيحیاتينمطفيبالتغییرأھتم24
النجاح.

الدراسيتحصیليعلىالمدرسینطریقةتؤثر25
سلباً.

استمتع بمنافسة اآلخرین.26

ومثیرة بالنسبة إلي.أشعر أن الحیاة ممتعة27

أرغب في ممارسة  األنشطة الیومیة.28

ْأؤمن أن كل ما یحدث في الحیاة مقدر.29

أعمل على تفادي المشكالت قبل وقوعھا.30

ال أضیع وقتي في أنشطة  ال فائدة منھا.31

فيمھماًدوراًیلعباالجتھادأنأعتقد32
نجاحي.

یجب أن أكون اجتماعیاً.33

الحیاة بكل ما فیھا ال تستحق أن نحیاھا.34

الحیاة  النشطة ھي الحیاة الممتعة بالنسبة  لي.35

أبادر  إلى مساعدة اآلخرین.36

أستطیع التحكم في مجرى أمور حیاتي.37

أعتقد أن سوء الحظ یعود الى سوء التخطیط.38

أثقالألننيالمشاكلمواجھةأستطیعال39
بقدراتي.

منحوليیجريماعلىقويتأثیرلدي40
أحداث.

الصدفةتحتأتركھاوالحیاتيألمورأخطط41
و الحظ و الظروف الخارجیة.

التغییر مطلوب في الحیاة.42

أعتقد أن لدي نظرة إیجابیة للحیاة.43
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بعضأواجھعندمابمرونةفيأتعامل44
المشاكل.

لدي القدرة على الضبط الداخلي.45

ال یوجد لدي حس المبادرة.46

بعضفيالتراجعوالمواجھةعدمإلىأمیل47
المواقف.

لدي القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة.48

اعتمد في تحدید أھدافي على الواقعیة.49

ال یوجد لدي ھدف أسعى إلجلھ.50

وخبرةأنھاعلىالیومیةللضغوطاتانظر51
لیست مصدر تھدید وخطر.

عندوفعالةمرنةأسالیباستخدمأنأستطیع52
حل المشكالت .

لدي شخصیة قیادیة مسیطرة.53

أعتقد أن لدي حس مفعم بالحیویة.54

المحیطعلىإیجابيبشكلالتأثیرأستطیعال55
الذي أعیش فیھ .

عندفعليرداتفيأتحكمأنأستطیعال56
حصول مواقف ضاغطة لدي .

قلق االمتحان
موافقالفقرةالرقم

بشدة
معارضمعارضمحایدموافق

بشدة
فترةعنالمعلمیتحدثعندمابالقلقأشعر1

االمتحانات.
لالمتحاناتالكافياالستعدادلديیوجدال2

الیومیة.
تقلقني فكرة االمتحانات المفاجأة.3

االمتحانتعیینعندالشدیدبالخوفأشعر4
النھائي.

أشعر بالتوتر أثناء تقدیم االمتحان.5

ورقةالمعلمتصحیحأثناءباالرتیاحأشعرال6
االمتحان داخل الصف.

96



مبكربوقتاالمتحانانھیتإذابالقلقأشعر7
عن الوقت المحدد لالمتحان.

یزداد توتري إذا دخلت إلى قاعة االمتحانات.8

االمتحانأجوبةراجعتإذاباالرتیاحأشعرال9
مع الطالب.

أشعر بالتوتر أثناء توزیع أوراق االمتحان.10

انتھاءبقربالمعلمأخبرنيإذابالقلقأشعر11
وقت االمتحان.

باالمتحانأدائيمنیزیدبالرسوبفكرتكلما12
بشكل سيء.

تعیینعندباالرتیاحالشعورأستطیعلوأتمنى13
االمتحانات. صیاغة

أتوتر إذا فكرت انني سأرسب باالمتحان.14

استعدتمھماسيءباالمتحانأدائيأنأشعر15
لھ .

تفرز یدي التي أكتب بھا أثناء االمتحان عرقا.16ً

أشعر بالتوتر عند ذكر االمتحانات.17

فيصعبسؤالأواجھعندمابالضیقأشعر18
االمتحانات.

بشكلالسؤالعلىأجبعندمابالخجلأشعر19
خاطئ.

تقدیميبعدبالنتیجةمشغوالًباليیبقى20
لالختبار.

استعدلمسؤاالًالمعلمليیوجھأنأحبال21
إلجابتھ.

الواجباتكثرةبسبببالقلقأشعر22
واالمتحانات.

تحبط معنویاتي في فترة االمتحانات.23

أمامعرضقدمتاذاالقلقوبالتوترأشعر24
الطالب.

المسائلبعضبحلقمتإذابالخوفأشعر25
على اللوح أمام الطلبة.

ولمسؤاالًالمعلمليوجھإذابالضیقأشعر26
یوجھ لغیري.
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لدیناكانإذاباالرتیاحأشعرأنأستطیعال27
واجبات أو امتحانات.

لیلةفيالنومعلىالقدرةعدموأرقیصیبني28
االمتحان.

سمعتوباكراًوصلتإذابالضیقأشعر29
الطالب یتكلمون عن االمتحان.

أشعر بالقلق عندما یراقب علینا أكثر من معلم.30

أشعر بالقلق عند سماع قوانین قاعة االمتحان.31

فیھالديیكونمرةكلفيبالقلقأشعر32
امتحان.

تشعرني مراجعة االمتحان قبل تقدیمھ بالتوتر.33

حللبعضنسیانيإلىیؤدياالمتحانقلق34
األسئلة.

یرتجفباالمتحانالقلقشعورینتابنيعندما35
جسمي.

یشعرنياالختبارمنتبقىلماالوقتضیق36
بالضغط.

أغیریجعلنياالمتحانألثناءبالقلقشعوري37
إجابتي.

ال أعرف كیف استعد لالمتحان.38

أشعر بفقدان الثقة أثناء االمتحان.39

فياتسرعمماكافيوقتتبقيعدممنأخشى40
وضع اإلجابات وإن كانت خاطئة.

إلغاء االمتحان فكرة تشعرني باالرتیاح.41

التحصیليمستوايتحدیدعندبالضیقأشعر42
من االمتحان.

طویلوقتھناككانإذابالضیقأشعر43
لالمتحان.

التياإلجابةتحدیدأستطیعالیجعلنيالقلق44
یریدھا السؤال.

المصححینمنالعدیدھناككانأنأتوتر45
لالمتحان.

مادةانھاءأستطیعالعندمابالقلقأشعر46
االمتحان.

98



دراسةووقتيترتیبعلىقدرةلديیوجدال47
مادة االمتحان بطریقة منظمة.

أتوتر عند حدوث ضجة في قاعة االمتحان.48

أقلق إذا كانت مادة االمتحان كبیرة.49

المادةمنالمعلمیحذفالعندمابالضیقأشعر50
شيء.

یراودني التوتر إذا تشتت تركیزي باالمتحان.51

أبقى قلق حتى تظھر نتائج االمتحان.52

أتمنى لو أن ھناك مدرسة دون امتحانات.53

یقلقني فكرة أن مستقبلي مبني على امتحان.54

فيمتوترآخرأحداَأرىعندمابالضیقأشعر55
قاعة االمتحان.

یراجعالطالبأحدأرىعندماأتوتر56
المعلومات قبل االمتحان أمامي.
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