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إن أول الشكر والثناء وأخره للذي أسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه  

  .النافعووفقنا لصالح األعمال ومنها طلب العلم  

فـلك الحمد يا رباه حمد كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجالل وجهك  

  .نفسكوعظيم سلطانك وال نحصي الثناء عليك أنت كما أثنيتنا على  

  .وسلمنبياء محمد صلى اهللا عليه  إلى سيد المرسلين خاتم األ

  ل الشكر و االمتنان  يال يسعنا في هذا المقـام إال أن نتقدم بجز 

مع تقديرنا العميق لما  " سعدوني مسعودة" عليم العالي  تإلى أستاذة ال

و    ابخل بنصائحهتلم    تيعلينا و ال  المسناه منها من إخالص أثناء إشرافه

  االتي كان لها األثر الكبير في إنجاز هذا البحث و مساعدته  اإرشاداته

خير الجزاء كما   النا في كل ما اعترضنا من عقبات نسأل اهللا بأن يجازيه

                                                   أننا نتقدم بشكرنا و عظيم امتناننا إلى لجنة المناقشة  

عمال     وإلى   واألدب العربيم بالشكر إلى أساتذة قسم اللغة  قدنت

من قريب أو  من ساعدنا في هذا العمل    وإلى كلالمكتبة الجامعية  
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  :ملخص ال

مــن القلــق الــذي ینتــاب  للخفیــف تهــدف الدراســة الحالیــة بصــفة خاصــة إلــى معرفــة أهــم الطــرق و األســالیب

األسـباب المؤدیـة إلـى القلـق األطفال و خاصة المقبلین على امتحان السنة الخامسة ابتدائي مع معرفة أهم 

و الخـوف مــن االمتحانـات ، و معرفــة مـدى انتشــار هـذه الظــاهرة فـي مجتمعنــا ،و خاصـة فــي المــدارس ،و 

باإلضافة إلى التعرف علـى الحالـة النفسـیة لألطفـال ،و درجـة قلقهـم قبـل ،عدم وجود تكفل جدي بهذه الفئة 

  :التالي  طرحنا التساؤلللنتائج ،ولهذا الغرض  و أثناء اجتیاز االمتحان و ردة فعلهم عند معرفتهم

  .كیف یؤثر االمتحان على نفسیة التالمیذ المقبلین على امتحان السنة الخامسة ابتدائي ؟

  :و لإلجابة على السؤال تم االعتماد على الفرضیات التالیة 

  .االمتحان یؤدي بالتالمیذ إلى القلق_ 1

 .تحضیر الجید القلق من االمتحان یؤدي إلى عدم ال2-

  .للدراسةمن االمتحان یؤدي إلى تجنب التلمیذ  القلق2 _

  .االمتحان یؤدي إلى اإلحساس بالخوف و التوتر _ 2

أما فیما یخص الدراسة المیدانیة ، فقد تمـت فـي مجـال مكـاني فـي دائـرة بئـر بوحـوش والیـة سـوق أهـراس ، 

، ووزعـت االسـتمارة  اعتمـدنا علـى العینـة العشـوائیة ،و  2018 شهر أفریلحدد المجال الزماني للدراسي في 

محمــد الصــدیق یحیــى و  بابتدائیــةتلمیــذا مــوزعین  30التــي صــممت مــن قبــل الطالبــة ،حیــث وزعــت علــى 

ابتدائیـة نـایلي عبـد الرحمـان ، و قـد تـم االعتمــاد علـى المـنهج الوصـفي ،ووظفنـا أدوات منهجیـة تمثلـت فــي 

  .ارة التي وزعت على المبحوثین و باالستعانة باألدوات السابقة الذكر المقابلة النصف موجهة و االستم

  :و اعتمادا على الجانب النظري في التحلیل المیداني خلصنا إلى النتائج التالیة 

  االمتحان یؤدي بالتالمیذ إلى القلق :تحققت الفرضیة األولى بمؤشراتها و ذلك بأن  - 

  القلق من االمتحان یؤدي إلى عدم التحضیر الجید  :بأن  تحققت الفرضیة الثانیة بمؤشراتها و ذلك - 

القلـق مـن االمتحـان یـؤدي غلـى تجنـب التلمیــذ  :لـم تتحقـق الفرضـیة الثالثـة بمؤشـراتها و ذلـك بـأن  - 

  للدراسة 

  االمتحان یؤدي إلى االحساس  بالخوف والقلق :لم تتحقق الفرضیة الرابعة بمؤشراتها و ذلك بأن  - 

  



Résumé : 
La présente étude vide en particulier a connaitre les méthodes et les moyens les 

plus importantes pour soulager l’anxiété qui affecte les enfants , en particulier ceux 

qui sont a l’examen primaire de cinquième année avec la connaissance des 

principales raisons de préoccupation et la peur des examens, et la prévalence de ce 

phénomène dans notre société, en particulier dans les écoles , et l’absence de 

garantie sérieuse dans cette catégorie en plus d’identifier l’état psychologique des 

enfants , et le degré de préoccupation avant et pendant l’examen et leur réaction 

quand ils connaissent les résultats et a cette fin , nous avons posé question suivant : 

Comment l’examen affecte-t-il la psychologie des élèves qui sont en cinquième 

année  de l’examen primaire ?.  

Pour répondre a la question .les hypothèses suivantes ont été utilisées : 

- L’examen conduit les étudiants a s’inquiéter. 

- L’anxiété de l’examen entraine un manque de bonne préparation . 

- L’anxiété de l’examen conduit a éviter que l’étudiant étudie. 

- L’examen mène a un sentiment de peur et de tension. 

Quant a l’étude de terrain , elle a été réalisée dans ma région, dans  le 

département de bir bouhouch , dans la province de souk ahras , le domaine 

d’étude a été détermine en avril 2018, le questionnaire a été distribué a 30 

élèves initialement distribues sous le nom de ( Mohamed al- siddiq yahya ) 

et primaire (nayli abderrahmane ) l’approche descriptive étant basée sur les 

outils méthodologiques utilises dans l’interview .adresse et le questionnaire 

distribue aux répondants et en utilisant les outils mentionnes ci-dessus , 

 Nous avons utilise des outils systématiques qui étaient : 

Demi-face interview  

Le formulaire distribue aux répondants (préparé par le chercher ) 

Sur la base des résultats de l’analyse de terrain ;nous sommes parvenus aux 

conclusions suivantes : 

- La premier hypothèse est réalisée par ses indicateurs L’examen conduit les 

étudiants a s’inquiéter  

- La deuxième hypothèse est réalisée par ses indicateurs :   L’anxiété de l’ 

examen  entraine un manque de bonne préparation 

- La troisième hypothèse n’est pas remplie avec ses indicateur . par :L’anxiété 

de l’examen conduit a éviter que l’étudiant étudie 

- La quatrième hypothèse n’est pas remplie par ses indicateurs :Ce qui 

entraine un sentiment de peur et d’anxiété . 
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 مقدمة

 
 أ 

  :مقدمة

فالسفتها أن أسرار القوة الحضاریة لألمـم تتجسـد فـي قـدرة كـل منهـا علـى  كذلك ، و الكبرىلقد أدركت األمم 

تتعــین  فالرســالة الحضــاریة الیــوم لألمــم و الشــعوب. طاقــاتهم و نقــل مــواهبهم  طــویرالعنایــة بصــغارها و ت

كامنــة فــي بهــا ،ألن طاقــات األمــم اإلبداعیــة مواهبراز لتحقیــق نمــاء الطفولــة و إ الضــروریة بتــوفیر الشــروط

  .أطفالها بوصفهم ینبوع كل إبداع و عطاء و جمال 

مرحلة هامة  حیث ُتعد، یعتبر االهتمام بالطفولة من أهم المعاییر التي یقاس بها تحضر األمم و الشعوب 

ن للشخصـــیة یصــــعب تقویمــــه أو تعدیلــــه فــــي یفـــي حیــــاة اإلنســــان ، ألن مــــا یحـــدث فیهــــا مــــن نمــــو و تكــــو 

فالطفل یتأثر بالوسط الذي ینمو فیه خاصة األسرة و المدرسة ، حیـث تلعـب المدرسـة دورا هامـا  ،المستقبل

الـواعي فــي الحیــاة االجتماعیــة و النشــیط و  لالنــدماجالتالمیـذ  إعــدادفـي حیــاة الطفــل ، إذ أنهـا تعمــل علــى 

أعلــى مســتویات  إلــىاالقتصادیة،فالمدرســة تســاعد األجیــال الصــاعدة علــى تحقیــق طموحــاتهم و الوصــول 

التعلـــیم و التكـــوین ، و ذلـــك عـــن طریـــق اجتیـــاز عـــدة امتحانـــات نهائیـــة مصـــیریة و منهـــا امتحـــان الســـنة 

  .الخامسة ابتدائي 

للدخول في طور تعلیمي جدیـد و االنتقـال إلـى  أساسیة أولى  ي خطوة یعتبر امتحان السنة الخامسة ابتدائ

یبــذلون قصــار جهـــدهم  لــذا نجــدهم و ، فشــلیتخوفــون  مـــن ال ،ممــا یجعــل التالمیــذ فضــاء دراســي مختلف

ــــات التح ــــث یصــــاحب فتــــرة االمتحان ــــق أمــــالهم ، حی ــــة تحقی صــــیلیة المدرســــیة بعــــض لتجنــــب الرســــوب بغی

فإننـا یمكـن أن نتوقـع أن  رغم هـذا، . بینهم مشترك  شعامَ  ا القلق الذي یعد و منه، االضطرابات النفسیة 

  .الفروق الفردیة و التوظیف النفسي و صالبة التلمیذ بسبب من تلمیذ آلخرفي الشدة  یختلف قلقهم 

و مــن بــین أنــواع القلــق الــذي یعتبــر العــرض األساســي حالــة وجدانیــة یصــاحبها األلــم ،   عتبــر القلــقلقــد ی 

حالة مـن الضـیق و التـوتر و التـي یشـعر بهـا التلمیـذ الذي یظهر لدى التالمیذ هو قلق االمتحان الذي یعد 



 مقدمة

 
 ب 

فــي مواقــف االمتحانــات أو قبلهــا أو أثنــاء تــذكر مــا یشــیر إلیهــا ، فقلــق االمتحــان هــو حالــة نفســیة تتصــف 

  .حالة انفعالیة تعتري بعض التالمیذ و تكون مصحوبة بتوتر و تحفز بالخوف و التوقع أي أنه 

ــا علــىیركــز  ،لهــذا لــذلك  ،ألطفــال المقبلــین علــى امتحــان الســنة الخامســة ابتــدائي االمتحــان عنــدقلــق  بحثُن

الهتمـام بدراسـة هـذه الظـاهرة لمعرفـة أهـم على  البـاحثین  فـي میـدان  علـم النفسـي و علـوم التربیـة   یجب 

  .األسباب و اآلثار التي تخلفها على التالمیذ و إلیجاد الحلول المناسبة للتقلیل من هذه المشاكل 

و محاولـة إیجـاد  التالمیـذ،على معرفة أسباب قلق االمتحان و مدى تأثیره على نفسـیة  نافقد ركزت في بحث

  .الظاهرةلهذه حلول 

  .یقيتطب یحتوي بحثنا هنا على جزأین، األول نظري و الثاني

 : ثالث فصولعلى  جانب النظري و لیحتوي ا 

 ودوافع اختیـــارواإلشـــكالیة و الفرضـــیات،اإلطـــار التمهیـــدي حیـــث تناولنـــا فیـــه تقـــدیم البحـــث  :ألولالفصـــل 

  .للمصطلحاتالتعریف اإلجرائي و البحث،  أهداف و البحث،

قلــق و  لقلــق اتعریــف : ویتضــمنللمتغیــر األول الــذي یتمثــل فــي قلــق االمتحــان  خصصــناه :الثــانيالفصــل 

المفسـرة لقلـق االمتحـان، خصـائص التالمیـذ الـذین یعـانون مـن قلـق  ضـه، أسـبابه، النظریـاتااالمتحان، أعر 

  .الظاهرةمن هذه  ونصائح للتخفیفحلول  االمتحان،

  .و خصائصها و حاجیاتها المتأخرة لطفولةل خصصنا هذا الفصل: الثالثالفصل 

 :تناول فصلین هما یلجانب التطبیقي اأما 

  .اإلجراءات المنهجیة بما فیها  منهج البحث  و التقنیات الضروریة للبحث:الرابعالفصل 

  .عرض و تحلیل النتائج  و االستنتاج العام و الخاتمة:الخامسالفصل 



  

  

  

  الجانب النظري
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 :شكالیةاإل-1

منذ نشأة اإلنسان و هو یواجه العدید من التحدیات و الصعوبات لكي یثبت ذاتـه و یبـرهن قدراتـه بتوظیـف 

ــة إلــى  مهاراتــه و مكتســباته العلمیــة ، فمراحــل نمــوه ال تخلــو مــن الرهانــات المفصــلیة لكــي ینتقــل مــن مرحل

أخـرى و التـي علــى أساسـها یتحــدد مسـتقبله ، مـن بــین هـذه التحــدیات فتـرة االمتحانـات إبتــداءا مـن االنتقــال 

بلة من الطور االبتدائي إلى المتوسط و بعدها االنتقال إلى الثانوي ثم إلى الجامعة حتى امتحان اجتیاز مقا

التوظیف ، كل هذه التجارب تعتبر تحدیات ، فقد یكـون لهـذا اإلنسـان قـدرات عقلیـة و ذهنیـة و ذاكـرة قویـة 

إال أن حالة التوتر و القلق التي تكون نتیجة لمواجهـة موقـف ضـاغط الـذي یتطلـب جهـدا عقلیـا أو بـدنیا و 

المعرفیـة المكتسـبة فیتـأثر مسـتوى الذي بدوره یضع اإلنسان في حالة ضغط متعلـق بالوقـت الختبـار قدراتـه 

أداءه من ناحیة التركیز ، و قد یكون قد أخطأ في تحلیل المعطیات و صعوبة في اتخاذ القرار و شـك فـي 

  (p19.elisabeth grebot. 2007). صحة المعلومات التي لدیه 

بالتـالي فهـي ظـروف ففترة اجتیاز االمتحانات تمثل ظرفا صعبا بالنسـبة للغالبیـة العظمـى مـن الطـالب ، و 

مناسبة النتكاس أو لحدوث ضغوطات و توترات نفسیة تتراوح بین القلق الخفیف و الظرفي و الموضـوعي 

إلى حـاالت القلـق الحـاد و حتـى المـزمن إال أن مـا یثیـره االمتحـان بالنسـبة للتالمیـذ مـن القلـق و اإلرهـاق و 

  .و االنزعاج في حیاتهم و حیاة أسرهم  االضطراب في الصحة العامة ، كما تؤدي إلى مشاعر الضیق

حیــث یــرى أصــحاب المنحنــى الوجــودي أن القلــق هــو خبــرة وجودیــة كامنــة و مالزمــة لوجــود اإلنســان و أن 

القلق بأنه نضال اإلنسان ضد العدم ، " كیركهاد" اإلنسان یختبر القلق على أنحاء شتى ، و من ثم یصف 

وصفه عرض الوجود اإلنساني ، و أنه نضال اإلنسان ضد العمل و تفرد الوجودیون في النظر إلى القلق ب

المتربص به ، و أنه طاقة خالقة تحفز إلى الحركة و النشاط و العمل المبدع و أن كافة منجزات اإلنسان 
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مصـطفى الجاللـي ، ( .الخالقة كانت مدفوعة و معبأة بقلق دافعي متوهج بالرغبة على اإلبداع و تقدیم الجدیـد 

  ) 288،ص2014

فــالقلق فــي معظــم األحــوال هــو أحــد االنفعــاالت الطبیعیــة التــي یمكــن أن یشــعر بهــا أي إنســان إذا تعــرض 

 لموقف ما یستدعي هذا االنفعال ، و هو استجابة طبیعیة فیها إعداد و تهیئة لإلنسان لمواجهة األخطار ،

الموقف أو الشيء الذي تسـبب  و تجربة القلق هنا هي شعور و انفعال طبیعي تماما إذا كانت تتناسب مع

  )15عبد العزیز الشریني ، ص (  .في هذا الموقف 

فمن بین أنواع القلق نجد قلق االمتحان الذي یعد حالة من الضیق و التـوتر و التـي یشـعر بهـا التلمیـذ فـي 

و أن  مواقف االمتحانات أو قبلها أو أثناء تذكر  ما یشیر إلیها ، فهو شكل من أشكال سمات الشخصیة ،

فقــد أشــار علمـاء الــنفس إلــى أن االمتحانـات و خاصــة الصــعبة . الحالـة االنفعالیــة هـي المســؤولة علــى عنـه

التــوتر و االنزعــاج و : منهــا ، تشــیر القلــق لــدى بعــض الطلبــة ، فیقومــون باســتجابات غیــر مناســبة مثــل 

عنــد بعــض التالمیــذ علــى الخــوف مــن الفشــل ، أو اإلحســاس بعــدم الكفــاءة ، و توقــع العقــاب ، بــل تتوقــف 

  .االستمرار في الموقف االختباري و إتمام االمتحان ، األمر الذي یدوره إلى التحصیل المتدني 

فیعد قلق االمتحان أحد أنواع القلق یصاحب المواقف االختباریة و ینتشر بین التالمیذ في مختلف المراحل 

ص التالمیــذ المقبلــین علــى امتحــان الســنة الخامســة و خاصــة مرحلــة التعلــیم االبتــدائي و بــاألخ التعلیمیــة ،

ابتدائي أي مرحلة الطفولة المتأخرة و التي تبدأ بمیول األطفال إلى التخصص و تصبح أكثر موضوعیة و 

یبدأ الطفل یهتم و یمیل نحو أشیاء معینة في العالم الخارجي إذ ینظر الكثیر من العلماء إلى هذه المرحلـة 

المراهقة ألن ما تحمله هذه المرحلة من متغیرات ماهو إال استعداد للوصول إلى البلـوغ بأنها مرحلة ما قبل 

       )233،ص 2002الهنداوي ،.( و تمهیدا للوصول إلى المراهقة 
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حیــث یعــد قلــق االمتحــان مــن أهــم المشــاكل التــي یعــاني منهــا التالمیــذ فــي هــذه المرحلــة، ممــا یعــد مشــكلة 

  :تجنید أسبابها و عواملها المتعددة ، و هذا ما دفعنا إلى طرح التساؤل التاليأساسیة ینبغي التحدي لها و 

 كیف یؤثر االمتحان على نفسیة التالمیذ المقبلین على امتحان السنة الخامسة ابتدائي ؟ 

  :البحث فرضیات-2

  القلقاالمتحان یؤدي بالتالمیذ إلى. 

  الجیدالقلق من االمتحان یؤدي إلى عدم التحضیر. 

  للدراسةالقلق من االمتحان یؤدي إلى تجنب التلمیذ. 

  والتوتراالمتحان یؤدي إلى اإلحساس بالخوف  

  :الموضوعاختیار  دوافع-3

  الموضوعالفضول العلمي لدراسة هذا. 

  منها ومحاولة التخفیففي حلها  والرغبة الملحةالشعور بهذه المشكلة. 

  :الدراسةأهداف -4

  :إلىالدراسة  وتهدف هذه

  ذاتیةأهداف:  

  من أجل المعرفة عن الموضوع  

 لالهتمامالتي تحتاج  وهي الفئةأن هذا الموضوع یمس فئة الطفولة  باعتبار.  

  الطرق و األسالیب للتخلص من القلق الذي ینتاب األطفال و  أهمهذا البحث یساعدنا على معرفة

  .أهم الحلول للتخلص من هذه الظاهرة  إبرازو  ابتدائيخاصة المقبلین على امتحان السنة الخامسة 
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  موضوعیةأهداف:  

  العلميمن أجل إثراء البحث.  

  االمتحانات  والخوف منمن أجل معرفة أهم األسباب المؤدیة للقلق  

  الفئـة فـي  جدي بهذهتكفل  وعدم وجودالمدارس  وخاصة فيهذه الظاهرة في مجتمعنا  انتشارمدى

  .المدارس

  للدراسةاألهداف األساسیة:  

 أثنــاء  وردة فعلهــماالمتحــان  وأثنــاء اجتیــازقبــل  ودرجــة القلــقطفــال التعــرف علــى الحالــة النفســیة لأل

 .للنتائجمعرفتهم 

  :السابقة الدراسات-5

تنــاول الدراســات الســابقة المرتبطـة بالبحــث الحــالي ،فــي دراسـات ســابقة خاصــة بقلــق االمتحــان ، یكمـن 

الخامسة ابتدائي ،فلـم نجـد دراسـات ،فـي حـدود إطالعنـا علـى  أما فیما یتعلق بقلق االمتحان عند السنة

  :بحوث سابقة تناولت هذه الفئة ،و من هنا سنعرض الدراسات السابقة التي تناولت قلق االمتحان 

  : lA ararson &Sأعمال سارسون و جماعته  5-1

 Yale »" ییل  "أن سارسون و جماعته من علماء النفس بجامعة ) 1982( ذكر كمال إبراهیم موسى 

و افترضت هذه الجماعة من البـاحثین عالقـة منحنیـة .األمریكیة الذین عارضوا نظریة القلق كدافع  « 

  .التحصیل  انخفضبین القلق و التحصیل الدراسي أي كلما زاد القلق 
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و جماعتــه عامــل معرقــل لــألداء أكثــر مــن كونــه عــامال " سارســون " و هنــا تبــین أن القلــق فــي نظریــة 

علـم الـنفس التربـوي و لقــد  اهتمـامعلــى  اسـتحوذتال و لمـا كـان القلـق مــن المتغیـرات الهامـة التـي مسـه

  .االمتحاندراسة نوع واحد من القلق و هو قلق " سارسون "  اقتصر

  " : سارسون" و" روتلیوم" و " موروكامي " أعمال  2- 5

إلى أن الطلبة المرتفعین في  ،1986سنة  " موركامي " و " سارسون " و " م روتلیو "  توصل كل من 

إلـى " مـاك كیشـي و أخـرون " القلق یمیلون إلى تأجیـل أكثـر مـن المنخفضـین فـي القلـق ، كمـا توصـل 

و بالتــالي التحسـین مــن ،ب علـى المهــارات الدراسـیة یعتبــر عـامال مســاعدا للخفـض مــن القلـق یأن التـدر 

راســـات فـــي أن الطلبـــة القلقـــون فـــي اســـتعمال و لخـــص فـــروض نتـــائج  هـــذه الد ،األداء أثنـــاء االمتحـــان

  :المهارات الدراسیة الالزمة 

 توجیه انتباههم إلى المعلومات الهامة. 

  االستیعاب(إدماج هذه المعلومات في الذاكرة.( 

 تقییم مستوى تعلمهم ذاتیا. 

 و تطـــرق نفـــس الباحـــث إلـــى األفكـــار المطروحـــة فـــي النمـــوذج ، و التـــي یظهـــر مـــن خاللهـــا أن الطلبـــة

، بحیــث أنهــم ) نتــائجهم دائمــا منخفضــة فیهــا ( القلقــین طــوروا قاعــدة اعتقــا دیــة خاصــة باالمتحانــات 

یتوقعون أداء ضعیفا في أي امتحان سـیتناولونه و هـذا التوقـع ال یتـداخل مـع التحضـیر لهـذا االمتحـان 

القــدرة علــى ،كمــا أنــه یمكــن أن یتخــذ كتحســب مثــل االنتبــاه ألمــور غیــر مرتبطــة باالمتحــان أو نقــص 

تحلیل المعلومات بسبب االنشغال بأفكار التخوف من النتائج أو لسوء استعمال الوقـت للدراسـة و سـوء 

مــن األداء الجیـــد أثنـــاء اســتعمال اســـتراتیجیات تقیـــیم الــذات أو المهـــارات الدراســـیة األخــرى التـــي تمكـــن 

  .االمتحان 
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  : )ain.1971)Wاعمال واین  5-3

مـــن خـــالل دراســـته إلـــى أن األفـــراد المـــرتفعین فـــي قلـــق االمتحـــان یســـتجیبون لظـــروف  "وایـــن " توصـــل 

التخوف مــن تقیــیم الــذات ، و هــذا ال یوجــه االنتبــاه بــالمتغیرات المرتبطــة بــالتقیــیم الخاصــة باالمتحــان 

ف بالمهمة ، بمعنى أن األفراد یختلفون في نوع األفكار التـي یطورونهـا فـي المواقـف االختباریـة بـاختال

مستوى قلق االختبار لدیهم ، و الطلبة القلقون یكونون أكثر اهتماما بتخوفهم مـن أدائهـم ،هـذه األفكـار 

الدخیلة تضعف تقـدیر الـذات الخـاص بالطالـب و تتـداخل مـع القـدرة علـى االنتبـاه أو االهتمـام بـاألمور 

و هــذا یــؤدي إلــى عــدم القــدرة ، ) الفشــل ( المرتبطــة بالمهمــة كمــا أن العالمــات الناتجــة عــن الالدافعیــة 

علــى تحلیــل المعلومــات هــذه النتیجــة ال تتنــافى مــع مــا أشــار إلیــه الكثیــر مــن البــاحثین فــي كــون القلــق 

یحــدث علــى المســتوى المعرفــي ، كمــا تؤیــدها األبحــاث التــي أجریــت فــي مجــال الصــیدلة و التــي أثبتــت 

  .وجود عالقة بین القلق و الذاكرة 

  : Spielberg (1967)Gaudry&" (سبیلبرجر" و " جودي" دراسة 5-4

حیـث وجــد أن  بهـدف التعـرف علــى أثـر مسـتوى قلــق االختبـار علــى األداء فـي االختبـارات التحصــیلیة،

أداء الطــالب ذوي القلــق المرتفــع مرتفــع نســبیا و ذلــك علــى االختبــارات التجریبیــة، و أفضــل مــن أدائهــم 

على االختبارات النهائیة ،و ذلك بمقارنتهم باألفراد ذوي القلق المنخفض في نفس الفصل الدراسـي ، و 

  .ء الطالب في االختبارات التجریبیة أشارت الدراسة أیضا إلى أن القلق المرتفع له تأثیر عال على أدا

  : )aber.1960 )Hlport &A" ألبرت و هابیر"أعمال  5-5

و قامـــا بعـــزل الجانـــب  "مانـــدلر " و " سارســـون " مـــن نظریـــة " هـــابیر " و " ألبـــرت " الباحثـــان  اســـتفاد

اإلیجابي من القلق و أطلقا علیه اسم القلق المعرقل ،و عمدا إلـى الفصـل بـین الجانـب اإلیجـابي للقلـق 
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ذات بعـد واحـد ، أي تقـیس القلـق المعرقـل و " سارسـون " بعدما كانـت كـل بنـود المقیـاس الـذي وضـعه 

بكـون هـذا القلـق یقـاوم بـدافع أداء المهمـة كان یفسر ذلـك " سارسون " إذا لم یؤثر القلق في األداء فإن 

" فــي درجــة القلــق ، بینمــا صــمم  االرتفــاعأو  باالنخفــاض، و بالتــالي یحــدد القلــق المعرقــل و المســهل 

مقیاسا یتشكل من بنود خاصة بالقلق المعرقل و بنود أخرى خاصة بـالقلق المسـهل ،و " ألبرت وهابیر 

  . الدراسيل أسمیا هذا المقیاس بمقیاس قلق التحصی

  ـــه الدراســـات الســـابقة للدراســـة الحالیـــة مـــن إضـــافات عدیـــدة، تتعلـــق باإلطـــار بـــالرغم ممـــا قدمت

النظــري أو صــیاغة الفــروض ،أو تفســیر النتــائج إال أن معظــم هــذه الدراســات قــد أجریــت فــي 

مواقــف اختباریــة محایــدة ،ممــا یجعــل نتــائج البحــث أقــل صــدقا فــي التعبیــر عــن قلــق االمتحــان 

 .ة البحث لدى عین

  كما لوحظ أیضا قلة الدراسات العربیة في هذا المجال ،على الرغم من أهمیة الموضوع.  

  :التعریف اإلجرائي للمصطلحات -6

 حالة من الشعور بعدم االرتیاح و االضطراب و الهم و التوتر تصیب الفـرد ، و تـؤثر  هو  :القلق

فــــي عملیاتــــه العقلیــــة كاالنتبــــاه و التفكیــــر و التركیــــز و التــــذكر و التــــي تعتبــــر مــــن متطلبــــات النجــــاح فــــي 

 .االمتحان 

ان هنــاك مــن الشــر مــا او كــ والمخــاطر،فهــو ظــاهرة طبیعیــة تأتینــا كلمــا أعوزنــا األمــن أو استشــعرنا التهدیــد 

  .وتتوقعهتترقبه 

  العــالي بــالوعي بالــذات مــع  وتتمیــز بالشــعورهــو عبــارة عــن حالــة مــن القلــق العــام  :االمتحــانقلــق

  .لالمتحانبالیأس الذي یظهر غالبا في االنجاز المنخفض  اإلحساس
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 صغیراهي المرحلة الزمنیة التي تمر بالشخص عندما یكون  :الطفولة.  

  و یعــرف الطفــل مــا  الخلقیـة،هـي بیئــة خصــبة مناســبة لغـرس و تعزیــز المبــادئ  :المتــأخرةالطفولــة

 .مفاهیم األمانة و الصدق و العدالة  إدراكهو صواب و ما هو خطأ و التفریق بین الحالل و الحرام ، و 
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 تمهید 

یقال علـى هـذا العصـر بأنـه عصـر القلـق و یـذهب الـبعض الـى القـول  القلق هو سمة العصر و أحد مالمحه،

بأننا ال نستطیع الجزم بصحة هذا القول ألنـه فـي األزمـة السـابقة عـانى النـاس الجـوع و المـرض و العبودیـة و 

الحــروب و كـــوارث عامــة مختلفـــة تجعلهــم معرضـــین للقلــق ،كمـــا نحــن اآلن و لكـــن تعقیــدا للحضـــارة و ســـرعة 

ـــق التغیـــر االج تمـــاعي و صـــعوبة التكیـــف مـــع التشـــكل الحضـــاري الســـریع و التفكـــك العـــائلي و صـــعوبة تحقی

الرغبات الذاتیة، بالرغم من إغراءات الحیاة و ضعف القیم الدینیة و الخلقیة تخلق الصراع و القلق مما یجعل 

 .القلق النفسي هو المحور الحدیث الطبي في األمراض النفسیة و العقلیة 
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 القلق: الأو 

 القلق  تعاریف- )1

  ة لـو تحلیـل حا ،تفریغ شحنة من خالل طرق محددة یصبحهاانفعالیة حالة  :هوالقلق ن أ" فروید"یرى

، دراك و جـود هـاتین إ ،و تفریـغ شـحنةظاهرة تصدیر عصـبي أ:هم صفاته التي هيیوضح لنا أالقلق 

فــالقلق حالــة وجدانیــة ال یمكــن أن ،علــى ا أن ننســب أي تعبیــر عــن القلــق إلــى األنــا األو ال یحــق لنــ

نهـا لیسـت و كـذلك فـإن الهـو ال یمكـن أن تخـاف مثلمـا یفعـل األنـا أل،نا یعانیها بطبیعة الحال غیر األ

مـن جدیـد كلمـا تكـرر حـدوث مثـل  بانتظـامو سـوف ینشـا  ،ر نستطیع تقدیر موقف الخطـو ال ،تنظیما

 . هذا الموقف في المستقبل

  نكــار كمــا ال یمكــن إ ،رد فعــل لخطــر فقــدان شــيء :نــهحدیثــه عــن القلــق و یقــول بأ" فرویــد"و یواصــل

 .ربما یحدث شيء ما نه من أ ، فالمرء یشعر بالقلق ارتباط القلق بالتوقع

  یكتســبه الفــرد و یكونــه  ،المــؤلم االنفعــالعبــارة عــن نــوع مــن  :نــهحدیثــه عــن القلــق بأ" فرویــد"و یــوجز

أو  باإلحبــاطكالشــعور (غیــر الســارة  االنفعــاالتو یختلــف عــن بقیــة فهــ ،خــالل المواقــف التــي یصــادفها

هــر خــرى خارجیــة تظت جســمیة داخلیــة یحــس بهــا الفــرد و ألمــا یســببه مــن تغیــرا .)و الغیــرة الغضــب أ

 .)286.287،ص 2008مصطفى الجاللي ،( .على مالمحه بوضوح 

  و المتصـور و أو الفشـل الـواقعي أالخطـر النـاجم عـن الفقـدان القلق هو عبارة عن ردة فعل الفرد علـى

،ص    2002،  جمیـل رضــوان(.و الفشـل یشـعر بالتهدیــد جـراء هـذا الفقـدان أحیـث  ،المهـم شخصـیا للفـرد

266(. 
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 و یجــب التفرقــة  ، ن هنــاك مصــیبة علــى وشــك الوقــوعأو أ،و الخشــیة القلــق هــو شــعور عــام بالرعــب أ

لتهدیـد  اسـتجابةعلى حین أن القلق ،لخطر واضح و موجود فعال  استجابة،فالخوفبین القلق و الخوف

ع فـي حـاالت كثیـرة مـن مصـادر صـراع أو مشـاعر ن ینبو الذي یمكن أ،و غیر معروف غیر محدد أ

،و مع ذلك ففي كل مـن نفسنا و یكون كل ذلك من داخل أ ،و ممنوعةأخطیرة و دفعات عدم األمان أ

و ،فیحرك طاقاته و تصبح العضالت متـوترة  ،القلق و الخوف ینهض الجسم لمواجهة التهدید حالتي 

 .)90،ص 2009،احمد النیال (.عراض و غیر ذلك من األ ،كبر یسرع التنفس ویدق القلب بسرعة أ

  دومیلردوالر "و یرىDolard domiler "الـذي یظهـر دون  ،مشـابهة للخـوف بغیظهن القلق مشاعر أ

و أو عرضـا لمـرض جسـمي ضـمني أ ،ولیـةقد یكون القلق حالة سـیكولوجیة أ واضح، وتهدید خارجي 

 .حالة مرضیة 

  روبـرنسوولكرو "یعـرف بینمـا ،Wolkrorobrns"  و رد فعـل داخلـي دون وجـود أ اسـتجابةالقلـق بأنـه 

و قلـق بموضـوع أداخلیا و قـد یـرتبط الثارة الفرد إلى إ االستجابةبحیث تؤدي هذه  ،سبب خارجي مهدد

محمــد ( .و معــروفجي غیــر خطیــر بحیــث یســلك الفــرد و كأنــه خــائف لســبب غیــر واضــح أموقــف خــار 

 .)    36،ص 2008،  المرزوقي

  نــه عبــارة عــن رد فعــل یقــوم بــه الفــرد حینمــا تغــزو عقلــه قــوى و خیــاالت غیــر القلــق بأ" یــونج"و یعــرف

ــــة ــــات الالشــــعور الجمعــــي فهــــو خــــوف مــــن ســــی ،صــــادرة عــــن الالشــــعور الجمعــــي ،معقول طرة محتوی

 .)287،ص2008،مصطفى الجاللي (.نسان البدائیة التي مازالت باقیة من حیاة اإلالمعقولة غیر 

  نتیجــة توقــع تهدیــد خطــر فعلــي أو  ،نــه حالــة تــوتر شــامل و مســتمرالقلــق بأ" امــد زهــران ح"كمــا یعتبــر

طـــــه عبـــــد العظـــــیم احســـــین (.عـــــراض نفســـــیة جســـــمیة رمـــــزي قـــــد یحـــــدث أو یصـــــحبها خـــــوف غـــــامض وأ

 .)14،ص2007،
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  ثورن "حسبthorn "حداث تهدد وجودهه من المستقبل و ما قد یحمله من أقلق الفرد یكمن في خوف، 

ق لـیس ناشـئا عـن خبـرات الماضـي ن القلـأي أ ،جداث في المسـتقبلالقلق ینشا كما یتوقعه الفرد من أف

و أن المــوت قــد یحــدث لــه فــي أي ،ن نهایتــه حتمیــة أنســان هــو الكــائن الوحیــد الــذي یــدرك تمامــا فاإل

ادیــب محمــد الخالــدي ( .نســانة یعــد التنبیــه األساســي للقلــق عنــد اإلأحــدوث المــوت فجــ ن توقــعلحظــة و أ

 )197،ص2006،

  واالضـطراب وعـدم یمكن وصـفها بأنهـا حالـة مـن التـوتر  ،وجدانیة مكدرةنه خبرة بأ" الغولي"كما یعرفه

 .)42، ص2013،عبد الخالق  إبراهیم( .االستقراروالخوف وتوقع الخطر

 :اإلجرائيالتعریف 

 وعدم االستقرار، ویكونبالتوتر  ویصحبه الشعورالقلق هو عبارة شعور عام بالخوف الشدید من وقوع الخطر 

 .القلق نتیجة صراع داخلي سببه غیر معروف

 :القلق أنواع– )2

  :و تتعدد تسمیات القلق حسب المواقف التي تثیر القلق لدى الفرد فمنها 

نــا یســتخدم القلــق محــذرا مــن المواقــف الصــدمیة المهــددة التــي ن األأبــ" فرویــد"و یفســره :التحــذیريالقلــق  2-1

هذا النوع من القلق منذ الطفولة و یتعلم به الطفـل  أالیها مطالبه الغریزیة و ینش تضطرهو التي أ،یواجهها الفرد

  .علیهان یستجیب لتوقعاته بالقلق فیحذرها و یتجنبها او یحاول السیطرة أو  یستبق الحوادثن أ
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ــا قلــق 2-2 نــا بــالقلق و تســتعین األ ،ســتقرارهامنــه و أحــس بخطــر یهــدد أو هــو یظهــر علــى الفــرد كلمــا  :األن

ن عــانى أمســتنفرة الــدفاعات التــي بنتهــا لحمایتهــا ضــد مــا یهــددها فتحــذر بــذلك الــدخول فــي خبــرات ســبق للفــرد 

 .منها 

نـا و تسـتبق لتحذیر األ ،على تتم على المستوى الالشعورينا األو هو محاولة من األ: نا االعلى قلق األ 2-3

 . حیانا بالقلق الخلقيأعلى المواقف ذات المضمون الخلقي فیطلق علیه نا األبه األ

و عنـدما تتنبـه أو یستبد به تلقائیا عندما ال یجـد منصـرفا لطاقتـه  ،هو الذي یقوم بالمرء والتلقائي القلق  2-3

 .)129،ص 2009،لدي اادیب محمد الخ(. لیها و مدافعتهاحاسیسه فال یستطیع السیطرة عأمشاعره و 

  :إلىیمكن تقسیم القلق  كما

 ):يالسو(القلق العادي  4- 2

و هــي تجنیــد كــل طاقــات ،نســان و لــه وظیفــة هامــة بقــاء اإلإو التــي تعمــل علــى  ،حــد الوظــائف الهامــةأهــو 

و ذلـك عـن طریـق رفـع التنبـه الـذهني فـي المنطقـة  ،لمواجهة الموقف المثیر للقلـق ،نسان الجسدیة و العقلیةاإل

 .و المحیطیة في الدفاع المادیة البصریة 

 وأحیانــا یكــونظــروف معینــة  وٕاحســاس وشــعور وتفاعــل مقبولومتوقــع تحــتطبیعیة،فــالقلق فــي حــد ذاتــه ظــاهرة 

  .الحیاةحفظ  وكذلك علىللقلق وظائف حیویة تساعد على النشاط 
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  :المرضيالقلق -3

یصـبح ذ إو یقلـل مـن كفـاءة الشـخص المصـاب  ،یضـعف القـدرة علـى التكیـف الطبیعـي، ألنـهللقلـق  امتـدادهو 

و یحـرم المصـاب  ،لطاقتـه النفسـیة و الجسـدیة فعالة مسـتنفذایة مواجهة أبحد ذاته عنصرا شاغال للمرض عن 

عمـال ممـا یسـاعده او عاقة الفـرد مـن القیـام بـاي عمـل مـن األإو یعمل على  ،من مناهج الحیاة االستمتاعمن 

 .)  43،ص2013،امل ابراهیم  (.ذلكیستدعي التدخل الطبي للمساعدة على التخلص من 

  :خرى للقلق سنعرضها فیما یلي أنواع أیضا أو هناك 

  :همان نمیز نوعین من القلق نستطیع أ

 :الطبیعيالقلق 3-1

الطبیعي یكون مصاحبا للفرد الذي یقتـرب  وجوده، فالقلقضغوط تبرز ي و هو قلق ینشا حتى یتعرض الفرد أل

ذلــك یجــب ان تــتم فــي حــدود  أن الإ،الموظــف الــذي ینتقــل الــى موقــع عمــل جدیــد االمتحانــات، اومــن دخــول 

ذا زاد القلق عـن حـد معـین فانـه فـي هـذه الحالـة یتحـول الـى إما إالمذاكرة،فالقلق مثال یدفع الطالب الى  ،معینة

  .الى مكتبه لالستذكار راستقر ایفشل في  یجعل الطالب حتى" عین فعل م"

 :المزمنو أالقلق الحاد 3-2

داء أو أ،االسـتقرارها مما یجعل الفرد غیر قـادر علـى ،و بصورة مبالغ فیلدى الفرد  ،و هنا یكون القلق مستمر

مراض العضـویة و هنا یصاب جسم الفرد بالعدید من األ ، داء الجسم لوظائفهأو هنا ینعكس القلق في  ،عمله
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تـالف العضـو إلـى إدى أو دون العثور على سبب حقیقي عضوي  ،طباء و التحالیل و الفحوصلى األأإو یلج

  .) 86.89،ص2005،محمد حسن غانم (.عضاء وظائف الجسم أو المزمن هذا على كافة أو یؤثر القلق الحاد 

  :القلقمستویات -)3

تمتــد مـا بــین القلـق البســیط الــذي  ،االنســان بـدرجات مختلفــةلــى وجـود القلــق فــي حیـاة إاســات العدیـدة در تشـیر ال

  .یظهر على شكل الرعب و الفزع 

  :هيثالث مستویات للقلق  ویوجد هناك

 : المستویات المنخفضة للقلق :وال أ

كما تـزداد قدرتـه علـى الخارجیـة،حداث و یزداد تیقظه و ترتفع لدیه الحساسیة األ،یحدث حالة التنبیه العام للفرد

و  ،لمواجهــة مصــادر الخطــر فــي البیئــة التــي یعــیش فیهــا الفــردو یكــون الفــرد فــي حالــة تحفــز  ،مقاومــة الخطــر

  .الوقوعنذار لخطر وشیك إلى إشارة إلهذا یكون القلق في هذا المستوى 

  :للقلقالمستویات المتوسطة :ثانیا

یســتولي علــى الجمــود بوجــه عــام  وتلقائیتــه ویفقــد الســلوك مرونتــه  الســیطرة، حیــثقــل قــدرة علــى أیصــبح الفــرد 

و لفــة أكثــر ولیــة األو عادتــه هــي تلــك العــادات األ اســتجابتهو تكــون  ،علــى تصــرفات الفــرد فــي مواقــف الحیــاة

  .تنخفضبالتالي یصبح كل شيء جدید مهددا و 
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  : المستویات العلیا من القلق:ثالثا

و التكامـل  التـآزركثـر بدائیـة  و یـنخفض أسـالیب أو یحـدث نكـوص الـى ،للتنظیم السلوكي للفـرد انهیار یحدث

  .) 145،146ص، 2009حسین فرج ،(  .كبیرا في هذه الحالة  انخفاضا

  سباب القلقأ -)4 

  وكــذلك فــانالشــعور الــداخلي بــاألمن عنــد الطفــل  انعــدامن الســبب الرئیســي للقلــق هــو إ:لألمناالفتقــار 

 .خرأالشكوك مصدرا 

 ب فــي البیــت و و األأعــدم الثبــات فــي معاملــة الطفــل ســواء كــان المعلــم فــي المدرســة إن :عــدم الثبــات

 .اللذان یتصفان بعدم الثبات في معاملته و اللذان و اللذان كانا سببا في القلق عنده 

  نجــازاتهم تامــة و غیــر ناقصــة هــذه إن تكــون أطفــال فــي توقعــات الكبــار مــن األإ ن :المثالیــة/الكمــال

تي قلـــق أتشـــكل مصـــدرا مـــن مصـــادر القلـــق عنـــدهم و یـــ األطفـــالمـــن  اآلبـــاءالتوقعـــات التـــي یتوقعهـــا 

 .طفال بسبب عدم قیامهم بالعمل المطلوب منهم بشكل تام األ

 ن أمنیـین عنـدما ال تكـون هنـاك حـدودا واضـحة و محـدودة أنهم غیـر أطفال عادة بـیشعر األ: اإلهمال

 لـى توجیـه سـلوكاتهمإنهم یفتقـرون أ،لـى الثقـة و الخبـرة یشـعران الطفـل بالضـیاع و بـالتراجعإاجتهم حـ

طفــال یبحثــون عــن حــدود یحــددها لهــم ن مثــل هــؤالء األإنفســهم أو تســرهم هــم ، اآلخــرینلتصــبح ســر 

 .ن یعرفوا رد فعل الكبار الواضحأنهم یرغبون في أطفال یتصرفون كما لو و بعض األ ،الكبار

  أیبــــد ،طفــــال  یجعلهــــم یشـــعرون بــــالقلق و التــــوترن النقــــد الموجــــه مــــن الرفـــاق و الراشــــدین لألإ:النقـــد 

نفســهم ان التحــدث عــنهم و عــن ســیرتهم یقــودهم أو خاصــة الشــكوك فــي  ،طفــال یشــعرون بالشــكوكاأل
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محــاكمتهم و أ،خــرین یقومــون بعملیــة تقیــیم لهــم ن األأطفــال بــذا عــرف األإخاصــة  ،لــى القلــق الشــدیدإ

 .ن یثیر القلق لدیهمأداء معین یمكن أو قیامهم بأو المراوغة أن االختبارات إبطریقة ما و كذلك ف

  وان یكـون طفال قبل األن نضج األإو كما لو كانوا كبارا  ،طفالبعض الراشدین یثقون باأل:ثقة الكبار

ن یعـو ،ألعمـارهم لـیس عنـدهم النضـج الكـافي أطفـال مهمـا كانـت ن معظـم األإ،سببا في القلق عنـدهم

ـــتكلم مـــع األ المشـــاكل و ـــدما ن ـــال عـــن مشـــاكلنا عن ـــاءطف ـــة أوكمشـــاكلنا الجنســـیة  كآب ن إفـــ ،االجتماعی

و ســوف یشــعرون بالتعــب و  ،نهــم ســوف یقلقــون فــي المســتقبلموجــات مــن القلــق ســوف تجتــاحهم أل

لیــه إصـدیق یشـكو ب ذا لــم یكـن لـألإخاصـة  لمسـاعدتنا ،نهـم یریـدون القیــام بعمـل مـاأعیـاء كمـا لـو اإل

ــذلك یلجــ ــتكلم عــن همومــه لطفلــه بشــكل غیــر مقصــود األاأل أهمومــه ل مــر الــذي یثقــل كاهــل ب فــي ال

نهم أذكیــــاء و الــــذین یشــــعرون بــــوالد األو حتــــى األ،و همــــوم غیــــر ضــــروریة لــــه  ،الطفــــل باهتمامــــات

 .)85.86ص.2006،حسین الغزة (.و تقلقهم تشو شهمن مشاكل الكبار أال إمغمورین بالحب 

 :أعراض القلق -)5

وتشـمل الضـعف العـام و نقـص الطاقـة و الحیویـة و النشـاط و المثـابرة و :  األعراض الجسـدیة 5-1

تــؤثر العضــالت و النشــاط الحركــي الزائــد و األزمــات العصــبیة الحركیــة و التعــب و الصــداع المســتمر 

األصـابع و شـحوب الوجـه و سـرعة  ارتعـاشالـذي یهدئـه األسـبرین و یتصـبب عرقـا و عـرق الكفـین و 

فـي التـنفس و عسـره و الشـعور  اضـطرابضغط الـدم و  ارتفاعم في الصدر و النبض و الخفقان و أل

 .بضیق الصدر 

التـوتر  والعمـل والمسـتقبل والعصـبیة والصحة  والقلق علىالقلق العام  :وتشملاألعراض النفسیة5-2

و الهیـاج  االستثارةو الشعور بعدم الراحة و الحساسیة النفسیة الزائدة و سهولة  االستقرارالعام و عدم 
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و التـردد  االرتبـاكو الخـوف بصـفة عامـة و الخـوف الـذي یصـل الـى درجـة الفـزع و  االسـتقرارو عدم 

بأخطــــاء الماضــــي و كــــوارث  االنشــــغالالعــــابر و التشــــاؤم و  االكتئــــابو الهــــم و  القرارات،اتخــــاذفــــي 

 .)67. 66،ص2005منذر رضا ، ( .المستقبل

 النظریات المفسرة للقلق -)6

  :البیولوجیة النظریات 6-1-

و مـا  ،و العصـبیة الحیویـة،و التي تفسر القلق فـي ضـوء المثیـرات و العوامـل الوراثیـة و الهرمونیـةو العصـبیة 

 .شابه ذلك من مثیرات و عوامل وراثیة و هرمونیة و عصبیة

دور الوراثـــــة و الهرمونـــــات علـــــى  تـــــأثیرو قصـــــرنا ،ن القلـــــق ال عالقـــــة لـــــه بالوراثـــــة أتصـــــورنا فـــــي الماضـــــي 

 .لفیة الثالثة وائل األأواخر العقد المنصرف و أو لكن تبین قصور ذاك التصور في ،االضطرابات العقلیة 

ب القلـق و األأم القلقـة فـاأل ،)القلـق(ثیر الوراثـة حتـى فـي االضـطرابات النفسـیة و العصـابیة مثـل أحیث تبـین تـ

و لكــن عنــد مواجهتــه للضــغوط ،عــراض القلــق مبكــرا أقــد ال تظهــر علیــه  ،ثــةبالوران ینجبــا طفــال قلقــا أالبــد و 

و بفعــل مــا یمكــن تســمیته بالوراثــة ،عــراض بفعــل الوراثــة الجینیــة بكثافــة معینــة ســرعان مــا تظهــر علیــه تلــك األ

  .مهات یعانون من القلق أباء وأالنفسیة الناجمة عن معایشة 

، و التـي اآلخـرینمـع " بریتشـاد"كدت ذلك  فیها هـي دراسـة أدراسات بل ثمة  ،و هذه لیست وجهة نظر خاصة

و  ،ثر القلق باضطراب نشاط الموصـالت العصـبیةأكما توضح ت ،ثر القلق باالضطراب الهرمونيتأ إلىتشیر 

 عبد الحمید(.الوراثة على القلق تأثیرمن قبل  "ایلى "دراسة أكدتكما  ،ألفا لألس تروجینبمستقبالت  أیضاثره أت

  .)17،ص2003،ابو زید
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  :نظریة التحلیل النفسي  6-2-

 ،نـه حالـة مـن التـوترأو یعرف التحلیلیـون القلـق علـى  ،حد المفاهیم الرئیسیة في المدرسة التحلیلیةأیمثل القلق 

فـي محاولــة كــل  ،علــىنـا األتتطــور هـذه الحالــة مــن خـالل الصــراع بـین الهــو و األ ،لــى عمـل شــيء مـاإتـدفعنا 

  لى إمنهما السیطرة على الطاقة النفسیة المتوترة و یمكن تصنیف القلق بحسب هذه النظریة 

و  ،یتناسـب مـع درجـة التهدیـد الخـارجيو مسـتوى هـذا القلـق  ،و هو الخوف من خطـر خـارجي :القلق الواقعي

و الذین یثـاران عـن طریـق التهدیـدات  خالقيو القلق العصابي و القلق األ ،هو ما تعانیه عینة الدراسة الحالیة

نــا خطــوات ذا لــم یأخــذ األإنــه أنــا مفادهــا بلــى األإشــارة إحیــث یبعــث هــذان  ،الراجعــة لمیــزان القــوى داخــل الفــرد

  .) 38،ص 2008، محمد المرزوقي(   .ضروریة فان الخطر سوف یزداد 

من كل ما سبق عرضه نستنتج بأن تفسیر القلق في المدرسة التحلیلیة یبین لنا بأن هناك صـراع داخلـي للفـرد 

و عــدم قــدرة األنــا علــى  االتــزان، حیــث یكــون هنــاك صــراع بــین الهــو و األنــا األعلــى ،ممــا یــؤدي الــى عــدم 

ى علــى ترســیخ القــیم و العــادات و الموازنــة بینهمــا ، حیــث أن الهــو یحــرث علــى تنمیــة مطالبــه ، و األنــا األعلــ

  .بالضرورة وظهور القلق. غیر ذلك مما یؤدي إلى الصراع 

  :القلق في النظریة السلوكیة  6-3

نسان یتعلم القلـق و الخـوف و السـلوك إلن اأویؤكون ب ،جماال على عملیة التعلمإیكالیون یركز السلوكیون الراد

  .المرضي كما یتعلم السلوك السوي 

بـین المثیـر  اقتـرانن عملیات التعلم تتم عـن طریـق أعلى " واطسون "مثال أوائل من السلوكیین من و یركز األ

و یصـبح الخـوف مـن المـؤثر ،و القلـق أو بالتـالي یسـتجیب الفـرد لظـاهرة الخـوف  ،الشرطي و المثیـر الطبیعـي
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الشـبیهة هـي ن المثیـرات أ یالحـظ ،و القلـقأالتعمیم في تعلم الخوف  أو عن طریق مبد ،الشرطي دافعا مكتسبا

  .و الخوف أثارة للقلق إكثر كثر شبها بها هي األو األ ،و یقلق منهاأن یخاف أتلك التي تعلم الكائن الحي 

جـال فـي م اسـتنتاجاتهو " بافلوف "مریكیة من تجارب ن و خاصة في الوالیات المتحدة األالباحثو  استفادو لقد 

ولـى حیـث جعلـه یخـاف لم یكمـل سـنته األ بتجربة على طفل صغیر  "  1920واطسون عام"حیث قام  ،التعلم

حیـث ربـط الفئـران البیضـاء و بـین الصـوت  ،جرائـياإل باستخداماالشـتراطمن الفئران البیضاء التي كـان یحبهـا 

نهـم یتفقـون معهـم أ غیـر،القلق سلوك متعلم عند االنسان مختلفین بذلك مع التحلیلیـین  أن اعتبرالمزعج حیث 

  .السلوكیة  االنحرافاتالنفسیة و العقلیة و  االضطراباتجمیع ن القلق العصابي عرض رئیسي في أفي 

ن القلـق أ" شـامز و دروركسـي"فعلـى سـبیل المثـال یـرى كـل مـن  ،و لقد تأثر الكثیـر بفكـرة االشـتراط الكالسـیكي

بعـد  االسـتجابةثـم تفهـم  ،و مواقـف معینـةأتحت ظـروف  ،سبة قد تنتج عن القلق العاديتمك استجابةالمرضي 

و منهـا علـى سـبیل  ،لـى القلـقإن تـؤدي أواقـف العادیـة التـي یمكـن ممثلة لن الكثیر من األألى إشار أكما ،ذلك

همها أانفعالیـةو تهدیـد و ال یصـاحبها تكیـف نـاجح و یترتـب علـى ذلـك مثیـرات أ،المثال المواقـف غیـر المشـبعة

  .االستقرارو ما یصاحبها من توتر و عدم  ،االنفعالي االرتیاحعدم 

فـــالقلق فــي التصـــور ،لــى وحــدات مـــن المثیــر و االســتجابة إو هكــذا قامــت النظریـــة الســلوكیة بتحلیــل الســـلوك 

نه هدف له أي خفض للقلق على ألى إحیث ینظر  ،ننا نجده كخبرة غیر سارةأبما  ،السلوكي هو دافع للتوافق

" بـافلوف"و الـتعلم الشـرطي الكالسـیكي عنـد ،متعـددة المواقـف  زمـاترا لمیكانیالقلـق یصـبح مثیـ كمـا أن،همیـة أ

  :یز هذا العصاب بالصفات التالیة تمحیث ی،یمدنا بتصور عن اكتساب القلق من خالل العصاب التجریبي 
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  السلوك العصابي هو نتیجة ضغط و توتر و صـراع بـین نزعـات الفعـل المعـززة و نزعـات الفعـل غیـر

 .معززة 

  ي نوع كان أو هذا یتضمن العقاب من  ،بالقلقالسلوك العصابي یتمیز. 

  عراض التي تعتبر غیر عادیة في نظر المعاییر یتسم بمجموعة من األالسلوك العصابي.  

سـباب أن وجـود أو یـرى  ،ي تفسـیر خیـالي للعصـابأجرائي الذي وضع مبادئ االشتراط اإل" سكینر"و یرفض 

ن أحیــــث یــــرى ،لــــى العقابإغلــــب الحــــاالت أو فــــي لــــى التعزیــــز إ، حیــــث یرجــــع الســــبب داخلیــــة مجــــرد خرافــــة

  .النفسیة االضطراباتعددا من  استمرارجرائي في حدوث و شراط اإلاال میكانیزمات

حیـث حـاول السـلوكیون الجـدد الخـروج  ،لى مفهوم القلق وفقا للتطور فـي المدرسـة السـلوكیةإومع تطور النظرة 

العملیــات العقلیـــة كعوامــل وســـیطة بــین المثیـــر و  اعتبـــارهمخـــذین فــي ،أ" واطســون "لفكـــر مــن الـــدائرة الضــیقة 

 اسـتخدمو ) الشخصیة و العالج النفسي (في نظریتهما " میلر"و " دوالرد"همهم كل من أو لعل من  االستجابة

كــد علــى الــدور الــذي یقــوم بــه خفــض الــدافع فــي  أو  ،مــن مفهــوم الــدافع داســتفافیهــا مفــاهیم خاصــة بهمــا حیــث 

لـم و الـذي لیـه كنتـاج لتوقـع األإو نظـر  ،لالكتسـابو قـابال أعملیة التعلیم و القلـق لـدیهما یعتبـر دافعـا مكتسـبا 

ع بكافة و یحدث القلق نتیجة الصرا ،یرتبط بالمثیرات الخارجیة من جانب و العملیات الداخلیة من جانب اخر

  .أشكاله

الناحیــة  ومصــدر مــندافــع مــن ناحیــة  مــزدوج، فهــوالقلــق فــي النظریــة الســلوكیة یقــوم بعمــل  أن ومــن الواضــح

خوف و قـد  استجابةلى إمكتسبة  استجابةنه أالسلوكیة في القلق ب وجهة النظرتلخیص  ومن الممكناألخرى، 

  .الماضيفي  االقترانتم هذا 
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 والمحـددات البیئیـةوٕاهمالها للعوامـللى الـتعلم على الكثیرون على هذه النظریة تركیزها المبالغ فیه ع ولقد عاب

  .)136،137،ص2013القادمي،( .والمعرفیةالبیولوجیة 

  :عالج القلق - 7  

  :كاالتيكثر العالجات و هي أساسیة في یتنوع العالج على الجوانب التالیة و التي تكون القواعد األ

نظریــات و قواعــد الــتعلم و القــوى  اســتخدامســاس یقــوم هــذا العــالج علــى أ: العــالج الســلوكي المعرفــي-7-1

یجـابي فـي إكما یشمل علـى مجموعـة عدیـدة و كبیـرة مـن التقنیـات العالجیـة التـي تهـدف الـى تغییـر  ،دراكیةاإل

أســاس و یهــتم العــالج الســلوكي بمحــو الســلوك الخــاطئ التفكیــر و ســلوك الفــرد ،و هــو یهــتم باإلزالــة النفســیة ،

إلـى األفكـار و المعتقـدات الخاطئـة ن العـالج المعرفـي ینظـر أكمـا ،السلوك المرضـي و تغییـره بالسـلوك السـلیم 

 .لى تعدیل المنظومة الفكریة للمریض و تغییر ذلك التشویه على أنها هي أساس القلق لذا فإنه یتجه إ

ن لمختلفة یمكن تشخیص مصادر القلق إبعد دراسة المریض و ظروفه ا :االجتماعي  العالج البیئي و-7-2

، و تغییـر الوضـع العـائلي أو المحــیط االجتمـاعي أو الـدفع نحـو التكیــف معهـا ،أو ظـروف العمـل غیــر وجـدت

 .لى صفاء و طمأنة المریض مناسبة أو كل من شأنه أن یؤدي إ

ــاقیر - 7-3 دویــة ذات توجــه إعطــاء المــریض أیستحســن فــي بعــض الحــاالت مــن القلــق  : العــالج بالعق

ل نوبــات نفسـي، بــل هنــاك حــاالت یكــون تنــاول الــدواء فیهــا ضـروري خاصــة فــي حــاالت القلــق الشــدید ،مثــ

ج عالجـــي نفســـي ،یكـــون هـــذا عـــن طریـــق إعطـــاء بعـــض ي برنـــامالهلـــع الحـــادة و ذلـــك بعـــد إخضـــاعه أل

و هنــاك ،حســاس بالراحــة عد علــى تقلیــل التــوتر العصــبي و اإلهــذا مــا یســا و المهدئــة والعقــاقیر المنومــة أ

وســع ي و عقــاقیر هــذا النــوع ال تــزال األهمهــا عائلــة البتــرود، و مــن أنــواع دوائیــة فعالــة فــي عــالج القلــقأ
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 فهمي علـي( .ولى مضادة للقلق و الثانیة منومة األ: ، حیث یتم تصنیفها إلى فئتین انتشارا في عیادة القلق

 .)70ص2009،

 قلق االمتحان :ثانیا

  قلق االمتحانتعاریف  -)1

  مانـدلر(یعد كل مـنMandlerو سارسـون،Sarson 1952 (حسـاس الفـرد قلـق االمتحـان بأنـه حالـة إ

و توقــع حــدوث العقــاب یصــاحبه الشــعور بفقــدان الفائــدة و رغبتــه فــي الهــروب  ،بانعــدام الراحــة النفســیة

 .الجسمیة  األفعالمع زیادة في ردود    أالمتحانيمن الموقف 

  وایــن ( إلیــهو ینظــرWine.1971 ( المتداخلــة مــع النشــاط المعرفــي اتجــاه  االســتجاباتبأنــه نــوع مــن

 )291ص، ،2014مصطفى الجاللي، ( . المواقف التقویمیة باعتبار هذه المواقف مهددة للذات

  ســبیلبرجر(فــي حــین یــراهSpeiellerger .1976(   تجــاه الضــغوط النفســیة  انفعالیــةعلــى أنــه حالــة

 .الناتجة من المواقف التقویمیة 

 سارســون(مــا أSarson .i.1975 ( فیعبــر عنــه فــي اســتجابات متداخلــة حینمــا یواجــه الفــرد المواقــف

 .ثرت على الفرد و على عالمه ، أالتقویمیة و الناتجة من تراكم خبرات معرفیة

  ب نتیجـة لیها الطالـبقلق االمتحان بأنه تلك الحالة التي یصل إ) 1988.حمد شعیب علي م(و یقصد

لدیـه  اضـطراباته الحالـة مـن داء االختبار، و ما یصاحب هذالزیادة في درجة التوتر أو الخوف من أ

 .الفسیولوجیةفي النواحي العاطفیة و المعرفیة و 
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  االرتیـاحلة شعور الطالب بالتوتر و عـدم نه حامفهوم قلق االمتحان على أ) جاللي لمعان ال(و یحدد 

جیة و عراضفســیولو و یكــون مصــحوبا بأ االنفعالیــة، نتیجــة حصــول إضــراب فــي الجوانــب المعرفیــة و 

 .و تذكره له بها عند مواجهة لموقف االمتحان أ و یحسنفسیة معینة قد تظهر علیه أ

  .) 130، ص 2009محمد الخالدي ، ( 

االمتحــان ، و یصــاحب  اجتیــازهــو الشــعور بعــدم االرتیــاح و الخــوف مــن  متحــاناالقلــق :  التعریــف اإلجرائــي

  .ذلك عدة أعراض نفسیة تؤثر على الطالب 

  : عراض قلق االمتحانأ-)2

  :عراض النفسیةاأل :والأ

 .توتر و خوف و ترقب و شعور بالضیق و عدم االرتیاح  .1

 .وعدم النجاحوسرعة االستثارةوالغضبة بالفشل فكار سلبیأ .2

 .وتسجیال واستعادةاستقباالفكار السلبیة المتسارعة مما یؤثر على الذاكرة قلة التركیز بسبب األ .3

 .جمود العقل و توقف التفكیر مما یسبب القلق الزائد  .4

  .واضطراب النومفقدان الشهیة لألكل  .5

  :عراض الجسمیةاأل:ثانیا

 .تسارع نبضات القلب و سرعة التنفس  .1

 .جفاف الحلق و زیادة التعرق .2

 .برودتهااالطراف و  ارتعاش .3
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 .الطالباتكثر لدى أیالحظ  ،و التقیؤ و هز والغثیان م البطن األ .4

                         .اإلسهالكثرةالتبول و أحیانا .5

عــن زیــادة تنبــه الجهــاز العصــبي  ناتجــة ،عــراض فیزیولوجیــة طبیعیــةأ :عــراض الجســمیة هــيهــذه األ 

  .درینالین في الدم و زیادة مستوى األ اإلرادي

  :عراض التجنبیةاأل:ثالثا

بالتلفاز  االنشغال،أو االمتحانات  التغلبو ،و هي سلوكات تقلل من مستوى القلق مثل عدم الذهاب للمدرسة 

  .لعاب و قراءة القصص و األ

  : یلي عراض قلق االمتحان ماحیث یرى رضوان أن من أ ،خرى لقلق االمتحان و هناك أعراض أ

حیانـا في المعدة و أ انقباضو  ،و بنوبات من التعرق البارد، و شعور بالقشعریرة أ ارتجافو توتر و 

و شـــعور  ،و التركیـــز االنتبـــاهو فقـــدان الشـــهیة و صـــعوبة فـــي  ،شـــعور بالـــدوار و الغثیـــان و الصـــداع

ز الـرجلین أو هـ ،سكات غیر إرادیة كفرقعـة األصـابع و حـك الـرأو حر  ،بالفراغ و صعوبة في التذكیر

  .و المقعد أو الطرق بالقلم على الطاولة أ

www .ciwanen-kurdistani  com /ar/ index –php/2018-05-16/drasat/404-2018-05-17-19-19-30)(  

  :سباب قلق االمتحان أ-)3

  .و المذاكرة مصدرا قویا للقلق , سلوب التعلم الطالب أنفسهم في أ :أوال

تالمیذ مرتفعي القلق و القلق االمتحان ،إن الطالب أ ارتفاعتؤدي إلى االستذكار ات غیر الصحیة في فالعاد

  : غیر صحیة مثل استذكارأو االختباري لدیهم عادات   االمتحانین

  .ـ تأجیل المذاكرة الجادة الى لیلة االمتحان 1
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  .ـ االعتماد على مجرد الحفظ 2

  .فكار ـ عدم ربط األ3

  .المشكالت النفسیة و االجتماعیة و  االضطراباتالتفكیر في ـ 4

  .ـ عدم معرفة القدرات الذاتیة 5

  .ساسیة عدم استخدام التلخیص و تحدید األفكار األ ـ6

  .نفسهو التلمیذ في ـ عدم ثقة الطالب أ7

  .السلبي لدى الطالب  التفكیرـ 8

الزائد بمستقبل أبنـائهم و توقعـاتهم نتیجـة  اهتمامهمن بسبب خر لقلق التالمیذ من االمتحامصدر أ اآلباء:ثالثا 

 محمــد األحمــد الرشــید(.ن یشــعروا بــالعجز النفســي خــالل االمتحــان یــث یفقــدهم الثقــة بأنفســهم و یمكــن أ، ح اآلبــاء

،2010 (. 

  :االمتحانالنظریات المفسرة لقلق  –) 4

  : النظریة المعرفیة -4-1

  ،نقص األداء عند التالمیذ القلقین في وضعیة التقویمحسب هذه النظریة الجانب المعرفي هو المسؤول عن 

 االنفعـاالتیظهر عنـد التالمیـذ القلقـین لكـن بشـكل مختلـف ، هـذا یعنـي أن  االنفعاليو بالرغم من أن الجانب 

  .عند التالمیذ القلقین تكون أقوى و أشد مما هي علیه عند التالمیذ غیر القلقین 
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و الصعوبات التي یواجهها التلمیذ في وضعیة االمتحان و التي تعیق أداءه ناتجة عن عملیات معرفیة مختلفة 

و التركیـز ، و  االنتبـاهب مشاكل في بب األفكار السلبیة التي تدور في ذهن التلمیذ و كذلك بسببس كاالنزعاج

  :یندرج ضمن هذه النظریة المعرفیة مایلي 

  : ةالنظریة اإلنتباهی-أ

أن التالمیـذ القلقـین یقضـون قسـطا كبیـرا مـن وقـت ) 1980(و سارسـن ) Wain,1971,1982( حسب وایـن 

،فهـؤالء التالمیـذ )االمتحـان ( االمتحان فـي التركیـز علـى مثیـرات لیسـت لهـا عالقـة بالمهمـة المطلـوب إنجازهـا 

 فانتبـاهللنجاح فـي االمتحـان ، ظلیلةیقضون معظم وقت االمتحان في طرح أفكار    نقد ذاته ،اإلیمان بفرص 

و  االنتبــاهالتلمیــذ إذن مقســم بــین األفكــار اإلنتقادیــة و المهمــة الواجــب تأدیتهــا و التــي فــي الحقیقــة تتطلــب كــل 

  .التركیز 

  :لقلق االمتحان في ثالث محاور أساسیة ) نتباهیة اال( مكن تقدیم النظریة المعرفیة ی

 التالمیذ القلقون یكون لهم تقدیر الذات سلبي و یشعرون بالنقص و ال یثقون : الوصف الذاتي السلبي

مــا یقدمونــه ،و الثقــة فــي الــنفس تكــون  فــي قــدراتهم و مــؤهالتهم و دائمــا یشــعرون بعــدم الرضــى علــى

 (sarson.1980.p 88 ).على عكس التالمیذ غیر القلقین منعدمة 

  نحـو أنفسـهم عكـس التالمیـذ غیـر القلقـین الـذین  انتباههمن إن التالمیذ القلقین یوجهو : االنتباهتقلیص

ـــى أســـئلة االمتحـــان ( نحـــو المهمـــة المطـــالبین بإنجازهـــا  انتبـــاههمیوجهـــون  ـــة عل ـــذ ) اإلجاب ،و التالمی

ـــة علـــى األســـئلة بـــل  ـــیس فـــي التركیـــز و اإلجاب القلقـــون یســـتغرقون وقتـــا طـــویال فـــي االمتحـــان لكـــن ل

 .نقدها نغماس في مالحظة الذات و اال
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 إن دراسـات شـبیر: بالمهمـة  النزعـاج ارتباطـا( Chabeer.1984)ووالـز(Walz.1994)   بینـت،

أن درجة كبیرة من التركیز حول الذات قد یؤدي إلى خلل وظیفي معرفي الـذي قـد یسـبب صـعوبة فـي 

 .المعلومات الالزمة لإلجابة على أسئلة االمتحان   استخدامالموارد المعرفیة و  استعمال

  :olterPeichenbaum&Mنظریة مشنیوم و بولتر) ب

یـــرى أصـــحاب هـــذه النظریـــة أن التالمیـــذ القلقـــین یختلفـــون عـــن غیـــرهم مـــن التالمیـــذ غیـــر القلقـــین فـــي 

  .غیرهم  ل الجانب المعرفي لهؤالء مختلف عنحدیثهم الداخلي ،سلوكهم ،ردود أفعالهم ،و ك

الحــدیث الــداخلي للتالمیــذ القلقــین یكــون عبــارة عــن أفكــار شــعوریة حدیثــة ،و قــد  "لمشــنیوم " بالنســبة 

یكون الحدیث الداخلي لهؤالء التالمیذ منشأ ، أي یمكن أن یعبروا عن شعورهم الداخلي بنفس الطریقة 

، أمـــا عـــن الجانـــب الســـلوكي ، فالتلمیـــذ القلـــق یختلـــف عـــن غیـــره فـــي طریقـــة المـــذاكرة و المراجعـــة و 

ر لالمتحان و حتى في طریقة اإلجابة على أسئلة االمتحان ، و التلمیذ في هذه الحالة ینزعج التحضی

 . اآلخــــرینعنــــدما یفكــــر فــــي عواقــــب الرســــوب و الفشــــل و یخشــــى فقــــدان التقــــدیر مــــن طــــرف 

doveron.1997.p 98)(  

  :االنفعالیةالنظریة  4-2

 واضـح، فقلـقأن موضـوع الخـوف  الفوبیـا، إالقلق االمتحان ال یختلف عـن األشـكال األخـرى للقلـق و 

،قلــق االمتحــان  االنفعالیــةأقــل شــدة مــن الخــوف ،و بالنســبة للنظریــة  انفعــالياالمتحــانیظهر كــرد فعــل 

ســببه نشــاط كبیــر للجهــاز العصــبي اإلعاشــي ،فــرد فعــل الجســم و األعــراض المــذكورة ســابقا هــي نتــاج 

السلوكات الناتجة عن القلق تعتبـر كنتیجـة مباشـرة نشاط الجهاز العصبي المستقل ،أي بصیغة أخرى 

  .كمسبب ألخطاء معرفیة  یعتبر للنشاط الفیزیولوجي الذي
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  :المعرفیةاالنفعالیةالنظریة  4-3

نظریـة لقلـق االمتحـان جانبـا معرفیـا و  اقترحـوامن األوائـل الـذین ) 1952" (ماندلر " و" سارسون" یعد

،و ذلك عندما بذلوا جهودا عظیمة للتفرقة بین قلق االمتحان و القلق العام في نموذجهما  انفعالیاأخر 

فالمركبـــات المعرفیـــة تضـــم : النظـــري ،و قلـــق االمتحـــان ممثـــل بمركبـــات معرفیـــة و أخـــرى فیزیولوجیـــة 

عـــدم القـــدرة ،أمـــا المركبـــات الفیزیولوجیـــة فهـــي ممثلـــة مـــن طـــرف نشـــاط الجهـــاز العصـــبي  انطباعـــات

اشــي ،فهــذه المركبــات ذات عالقــة فیمــا بینهــا و تمثــل جــزءا مــن القلــق و هــو قلــق الســمة ، و هــذا اإلع

النوع من القلق ینشط أكثر عند التالمیذ القلقین عنـد االمتحـان ألنهـم یتواجـدون فـي حالـة تقـویم ، هـذه 

  (spieilberger .1972.p68) .السمة في الشخصیة تبین المستوى المرتفع للنشاط العصبي اإلعاشي 

  : ثناء االمتحانالنفسیة أ االضطراباتخصائص التالمیذ األكثر عرضة للقلق و -)4

المســـجلة لـــدى التالمیـــذ خـــالل فتـــرة  االضـــطراباتتتصـــدر قائمـــة  االكتئـــابيلقـــد تبـــین أن القلـــق  ذات الطـــابع 

الفشـل الدراسـي  فارتبـاط: الفشـل الدراسـي عنـد التالمیـذ  سـبابو تتـداخل أكـد تعـدد ،و قد تأ )°/°62(االمتحان 

ضـــویة ،و الشخصـــیة الع األمـــراضكالقـــدرات العقلیـــة المحـــددة و (بـــالمتغیرات و الصـــفات الشخصـــیة للتالمیـــذ 

ن مثــل مــع المحــیط الدراســي أل االجتمــاعيال یمكــن إنكارهــا ،إضــافة إلــى تفاعــل المحیطــین العــائلي و ) الهشــة

  .ستفعال هذه المشكالت الدراسیة اي ي الدینامیة تلعب دورا  هاما فهذا التفاعل یؤثر ف

  : على الصعید الشخصي

  .االجتماعي االندماجو جدارة التلمیذ بالتقدم نحو یعد النجاح الدراسي یراها على سالمة القدرات العقلیة-1

  .یسبب الفشل الدراسي شرخا حقیقیا في نرجسیة التلمیذ و عادة ما یعیشه الطالب كحدث مخجل و مهین  -2
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ولیـة و خاصـة التثبـیط و الكـف لعـدد األالـدفاع  آلیـاتالفشل و هذا الشرخ فـي النرجسـیة إلـى ظهـور  یؤدي -3

  .من الدوافع ومنها المجال الدراسي 

ودبیــة ، و إلــى بــروز الصــراعات األلــى تــدمیر الشخصــیة الهشــة و القلقــةإن تكــرار مثــل هــذا الفشــل یــؤدي إ -4

نیـــب ینبـــع مـــن الفضـــول الجنســـي للطفـــل و أن التأ ش للمعرفـــةن الـــتعط،و یـــرى الـــبعض أالكامنـــة و المكبوتـــة 

  .العقلیة  اآللیاتشعوري لهذه الرغبة یؤدي إلى الكبت الذي یعطل من الال

 انحـالل،و الفشـل فـي االمتحـان یـؤدي إلـى ثبـات الهویـة إن التلمیذ یحـاول فـي االمتحـان تأكیـد النجـاح و إ -5

" ناریكسـو "ل اكیـد الهویـة كمـا قـمرحلـة تأ نهافي مرحلة المراهقة ألذات ،و خاصة كید الإشكالیة الهویة  عدم تأ

مشاكلهم الدراسیة القدیمة وتحرك رغبـاتهم و طموحـاتهم الشخصـیة  اآلباءتوقظ عند  االبنأننا نعلم أن دراسة :"

ران بیـر عنـد الوالـدین الـذین یعتبـن كل فشل للطفل في دراسته هـو مصـدر قلـق ك، إمن تحقیقها یتمكنواالتي لم 

، 2012عبـد اهللا  (    .یضـا أ اآلبـاءترسـیة بعـض لى شـرخ فیقد یؤدي إ االبنالفشل الدراسي تحطیم لمستقبل  نأ

  .) 135.  134ص

  العالج و الوقایة من قلق االمتحان-)5

  :تساعد قلیال التخفیف من القلق  أنبإمكانها  األفكارهناك مجموعة من  إنملوح  أبویرى  

  اإلجهادال تكثر من شرب المثیرات قبل االمتحان ألنها تزید. 

  ساعتین قبل االمتحان و یفضل تناول وجبـة خفیفـة ألنـه حـین تنـاول  األقلعلى  األكلتجنب

الجهـاز الهضـمي و هـذا یبطـئ المقـدرة علـى اسـترجاع  إلـىوجبة كاملة یندفع الدم من الـدماغ 

 .المعلومات 
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 عرك بالراحة اثناء عملیة االمتحان ارتدي مالبس مریحة ألنها تش. 

 ، ــالتوتر، خــذ قســطا مــن الراحــة عینیــك مــرة  أغمــضجهــز نفســك لالمتحــان و عنــدما تشــعر ب

 .أخرى 

  بدقة ، اقرأ األسئلة كما هي و لیس كما تریدها ان تكون  األسئلةو  اإلرشاداتاقرأ. 

  الهجومیـة و حـدد أي  تكإستراتیجیكل االختبار ثم اعد  إلىادر وقت االمتحان بحكمة، انظر

 .األسئلة التي ستبدأ بها 

  محمـــد أبـــو شـــعیرة ، (. ابحـــث عـــن مفـــاتیح األســـئلة ، دائمـــا یكـــون هنـــاك لمحـــات عـــن اإلجابـــة

 .) 55،ص2010
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  خالصة الفصل

یتضح من خالل هذا العرض أن بعض االتجاهات النفسیة تغزو العقل إلى عوامل نفسیة قد 

أو في السنوات األولى في الطفولة على حین یغزو البعض إلى العوامل  المیالد،تكون أثناء 

 المختلفة،وخاصة فيالضغوط التي یتعرض لها الفرد عبر مراحل حیاته  وكافة أنواع،االجتماعیة

فإن لالمتحان تأثیر كبیر على نفسیة  اإلنسان،ومن هناالمواقف التي تبنى على تحدید مصیر 

  .وأعراضظهور عدة مشاكل  یؤدي إلى التلمیذ،وهذا ما
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 تمهید

ــة الطفولــة المتــأخرة بأنهــا مرحلــة اتقــان المخــابرات والمهــارات اللغویــة  یصــف الــبعض هــذه المرحلــة أي مرحل

،والحركــــات العقلیــــة الســــابقة التــــي تــــم اكتســــابها،وبهذا ینتقــــل الطفــــل تــــدریجیا مــــن مرحلــــة اللعــــب إلــــى مرحلــــة 

اإلتقان،والطفل في هذه المرحلة قلیل المشاكل كثیر النشاط، حیث یمیل في منتصف هذه المرحلة على مرحلة 

  .الخیال واإلبهام والتمثیل إلى مرحلة الواقعیة أو الموضوعیة
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  مفهوم الطفولة المتأخرة-)1

  :الطفولةتعریف )أ

  :منهاللطفولة نذكر  تعریفاتهناك عدة 

  :الطفولةتعریف االتفاقیة الدولیة لرعایة  .1

  .)17،ص 2004جاسم محمد،(.سنةیقل عمره عن ثمانیة عشرة  إنسانتعني الطفولة في االتفاقیة كل 

 .ن تلقیح البویضة حتى سن الرشد م اإلنسان، تبدأهي المرحلة األولى من حیاة 

بأنهــا مرحلــة مــن حیــاة اإلنســان تبــدأ مــن الــوالدة إلــى المراهقــة عبــر "  N sillamy"وتعــرف الطفولــة حســب . 2

  (sillamy .2004.p100). مراحل مختلفة التي تضمن له نمو نفسي و عقلي متوازن 

هـــي المرحلـــة العمریـــة الممتـــدة مـــن الـــوالدة إلـــى البلـــوغ أو بدایـــة " سوســـن شـــاكر نجیـــب " و الطفولـــة حســـب . 3

علـــى األخـــرین إلـــى  االعتمـــادالمراهقـــة یتحـــول فیهـــا الفـــرد إلـــى كـــائن اجتمـــاعي مـــن حالـــة العجـــز الشـــبه تـــام و 

  .)200، ص 2008سوسن شاكر نجیب ، ( .النفسعلى  االعتماد

 :تأخرةالمتعریف الطفولة )ب

  الولـدإلىمبكـرة عنـد البنـت بالقیـاس  تبـدأالمراهقـة، التیإلىمن بدایـة السـنة السادسـة  تبدأهي المرحلة التي 

  .هذه المرحلة تنتهي بنهایة الحادي عشر عند البنت و نهایة العام الثاني للولد تقریبا  أیأن،

  .)40،ص2012،حسین الموسوي (  
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  لحركیـة، األطفاالالنمـو و تتحسـن مهـارات  وتیـرةتتباطـآ و  خاللهـا، )12ــ9(هي المرحلة التي تمتد بین

مســـؤولیات  أهـــممـــن  إنتظهـــر تـــدریجیا  ،تكـــون مصـــحوبة بالنضـــج و الخبـــرة و التغیـــرات الجســـمیة و

یدة فـي مجـال التغذیـة و التـدریبات و المدرسة في هذه المرحلة توفیر تعلم العادات الصحیة الج األسرة

 .)  32،ص 2003،وي عودة الریما( .الریاضیة

  سنة و هي المرحلة التي یعم  12-9الطفولة المتأخرة هي المرحلة التي تمتد بین : التعریف اإلجرائي

فیها السكون والهدوء في حیاة الطفل كما تنمو لدى الطفل العدیـد مـن المهـارات و التغیـرات فـي جمیـع 

ابــداء رأیــه و تطــویر معارفــه ، و  أنحــاء الجســم ، حیــث یصــبح الطفــل قــادرا علــى تحمــل المســؤولیة و

 .إبراز قدراته 
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  : المتأخرةخصائص مرحلة الطفولة -)2

  :سنوات  8في عمر  1 -2

  والمكانالزمان  أبعادعلى التفكیر في  وله القدرةالخارج  إلىینتمي  أيمنبسط. 

 ایجابي یتفاعل مع بیئته الخارجیة بما فیها الكبار. 

  بهیقوم  نأ وما یمكنیقدر ما سوف یحدث له  إذ. التقییمعلى له قدرة. 

 بسرعةشيء  أيیعمل  ،منطلق. 

  الخسارة وال یحبالخشنة  باأللعابیهتم. 

  والمفاخرةیجب المباهاة. 

 الجنسان باالفتراق عن بعضهما البعض في هذه السن یبدأ. 

  األمحساس للنقد قد یبكي بسرعة مما یتطلب اهتمام. 

  وأنانيانفعالي لحوح  ،رغیر صبو.  

  : )سنوات 9(خصائص هذه المرحلة عند جیزل 2-3  

  بالنفسالثقة  إلىاالفتقار  واآلخرین معكثیر النقد لذاته. 

  باهتماماتـــه قلــق و خـــائف علــى كـــل مــا فـــي نفســـه و  وكثیــر االنشـــغال ومــدح الـــذاتاالهتمــام بـــالنفس

 .االكتئابصحته متقلب المزاج بین الجبن و الشجاعة و المرح و 

 الشكوىة كثیر  حساس. 

  وضوحا أكثرتكون الفروق الفردیة في هذه السن. 
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  لمدحهمالكبار علیه مع حبه  إشرافیقاوم. 

  بنفسهمیله لالعتناء. 

  التحكم في نفسه وقادر علىالتوبیخ  وتوقعاته ویتقبلمطالبه  ومعقول في أحكامهعادل في. 

  ویتحمل المسؤولیةعلیه  وأمین ویمكن االعتمادصادق. 

  ودائمةعمیقة  ویقیم صداقات أصدقائهمتوافق مع.  

  : )سنوات 10(خصائص هذه المرحلة عند جیزل  2-3

  حفـظ و  یحـباألسـرة و یشـارك فـي نشـاط ، وأمـه بیـهألیصبح صدیقا  إذ،نحوه وعنده والءمغرم بالمنزل

 .االهتماماتتیعاب الحقائق و قلیل المیول و اس

  وٕاقامة الصداقات باألصدقاءمغرم. 

  أحیاناعصبیة  نفجاراتایسهل التعامل معه مع وجود. 

 هــوومــا أ مــا هــو خطــ والمكــان والمــوت ویمیــز بــینفمــا یتعلــق بالزمــان  وكــذلك اتجاهاتــهواقعیــة  أفكــاره 

 .صواب

  أخر إلىمن شيء  وینتقل انتباههقصیر  نتباههامدى. 

  العملمن رغبته في  والمشاهدة والقراءة واالستمتاع أكثریرغب في الكالم. 

  الجسمانيیجد متعة في النشاط. 

  المنزلكلما كان قریبا من یشعر بالراحة. 
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  بینمـــا  ،غیـــر الرســـمیة و الجماعـــات الصـــغیرة  أوفـــي الجماعـــات الرســـمیة  نـــدماجباالیتمیـــز الصـــبیان

و عــــدم االهتمــــام  حمیمــــةفــــي الجماعــــات الصــــغیرة ووجــــود صــــدیقة واحــــدة  نــــدماجباالتتمیــــز البنــــات 

  . بالصبیان

  : )سنة 11(خصائص هذه المرحلة عند جیزل 2-4  

  الحركةحب. 

 والتنافس معهمقابلة الغیر من سنه  والرغبة في نطالقاال. 

  والعالقات المتبادلةعن الكبار  ومعرفة الكثیردائما  ستطالعلالمحب. 

  العزلةال یحب. 

  والسلبیةیحب الجدل. 

  وجافاصعبا  أصبح بأنه إدراكیحاول تأكید ذاته دون. 

  بسرعةیتعب. 

  المنزلسلوكه االجتماعي حسن بعیدا عن. 

  للمنزلمن تكیفه  أسهلالتكیف للمدرسة. 

 فـي جماعـات فالصبیان یندمجون  ،تعلق زائد بالمنزل و الوالء لألسرة و مع ذلك فهو كثیر النقد لآلباء

  .الصبیان الیحبنالبنات فیندمجن في جماعات النقاش و  إما اإلشرافلم یوجد  إذاقد یلفت قیادها 

  ):سنة 12(خصائص هذه المرحلة عند جیزل 2-5  

  األسرةتشجیع الطفل على تكامل شخصیته من قبل. 
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 بتكاراالمنطلق متحمس یبدو لدیه  یجابيإ. 

  منه األصغر إخوتهیقم برعایة. 

  وسلوك البالغینالتذبذب بین سلوك الطفل. 

 اتجاهاتهیصبح قویا في بلورة  األصدقاءثر وجود إ. 

  المستقلتزداد القدرة على العمل. 

 والقانون والوالء واالهتمام بالعدالةوالتجرید بتكوین المفاهیم  یبدأ. 

  صداقاتیرغب في تكوین. 

 بمستقبلهفي االهتمام  یبدأ. 

 لدیهروح الفكاهة االجتماعیة  زدیادا.  

   .) 172. 170، ص 2016حمید زغیر ، (                                       
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  المتأخرةمظاهر النمو في مرحلة الطفولة -)3

جدیـة حیـث تعتبـر  أكثـرو هنـا یصـبح السـلوك بصـفة عامـة  " قبیل المراهقة"   یطلق البعض على هذه المرحلة

  .رحلة تحث تمهیدا لمرحلة المراهقةالتغیرات التي تحدث في هذه الم أنللمراهقة و نحن نرى  إعدادمرحلة 

  :المتأخرةالنمو المصاحبة لمرحلة الطفولة  مظاهر فیما یليو نعرض 

  :الجسميمظاهر النمو :أوال

  الراشدتتعدل النسب الجسمیة و تصبح قریبة الشبه بها عند. 

  قبلمن ذي  أقوىالنمو العضلي و تكون العظام  ویتزاید  األطرافتستطیل. 

 تحــل  أولــى أمامیــة أضــراسثمــاني  12 إلــى10تظهــر فــي الســنوات مــن (الدائمــة  األســنانظهــور  یتتبــع

 . )المؤقتة  األنیابتحل محل  أنیاب أربعالمؤقتة و تظهر كذلك  األضراسمحل 

  و یشــهد الــوزن  ،و فــي نهایــة المرحلــة یالحــظ طفــرة فــي نمــو الطــول ،فــي الســنة 5یشــهد الطــول زیــادة

 .في السنة  10زیادة 

  و النشــاط االجتمــاعي و یقــاوم  ،ضــروریا لعضــویة الجماعــة أساســاتــزداد المهــارات الجســمیة و تعتبــر

 .مثابة  أكثرملحوظة و یتحمل التعب و یكون الطفل المرض بدرجة 

 بالمعــــدالت نفســــها  أو،ال ینمــــون بالطریقــــة نفســــها  األطفــــالفجمیــــع  ،تبــــدوا الفــــروق الفردیــــة واضــــحة

تنـوع  إلـىینمـو فـي الـوزن بمـا یـؤدي  األخـرو الـبعض  ، فبعضهم ینمو بدرجة اكبر نسبیا فـي الطـول،

 . "قصیر ممتلئ"أو"طویل نحیف"الجسمیة العامة مثل  األنماط
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  أكثـر مـن الـذكور  اإلنـاثفي النسیج العضـلي ،و یكـون نصـیب  اإلناثمن  أكثر الذكوریكون نصیب 

تالحـظ زیـادة  وفقـط ، قلـیال مـن الـذكور فـي هـذه المرحلـة  أقـوى اإلنـاثو تكـون ، في الدهن الجسمي 

ظهـور الخصـائص الجنسـیة  بـدأتو ، فـي كـل مـن الطـول و الـوزنعن الذكور في هذه المرحلـة  اإلناث

و یجـب االهتمـام بالصـحة الجسـمیة للطفـل و ،قبل الذكور في نهایة هذه المرحلة  اإلناثالثانویة لدى 

  . مراعاة التغذیة الكاملة الكافیة

  :مظاهر النمو الفسیولوجي:ثانیا

  الغددفي وظائف الجهاز العصبي و جهاز  إطاره، خاصةیستمر النمو الفسیولوجي في. 

 و یـزداد تعقـد  ،تنـاقضبینما یكون معدل النبض في  ،یستمر ضغط الدم في التزاید حتى بلوغ المراهقة

و لكن سرعة نموها تتناقض عـن  ،العصبیة األلیافو تزداد الوصالت بین  ،وظائف الجهاز العصبي

انـه  إالمـن وزنـه النهـائي عنـد الرائـد    % 95إلـىو في و في سـن العاشـرة یصـل وزن المـخ  ،ذي قبل

 . مازال بعیدا عن النضج

 حین تتضـح  ،التغیر في وظائف الغدد و خاصة الغدد التناسلیة استعدادا للقیام بالوظیفة التناسلیة یبدأ

و یقـل عـدد سـاعات  ،هـذه المرحلـة الحیض لدى بعض البنات في نهایـة یبدأو قد  ،من بدایة المراهقة

    .المرحلة   عشر ساعات في المتوسط في إلىالنوم حتى یصل 
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  :الحركيالنمو  :ثالثا

فالطفـل ال  ،والطاقـةزیـادة واضـحة فـي القـوة  وتشـاهد فیهـا ،هذه المرحلـة تعتبـر مرحلـة النشـاط الحركـي الواضـح

و یســتطیع الطفــل الــتحكم فیهــا  ،قــوة أكثــرو  أســرع مســتمرة، وتكــون الحركــةیظــل ســاكنا بــال حركــة  نأیســتطیع 

  .أفضلبدرجة 

 األلعـــابو العـــوم و الســـیاق و  ،الجـــري و المطـــاردة و ركـــوب الدراجـــة ذات العجلتـــین :و یالحـــظ اللعـــب مثـــل

 لىإو التي تحتاج  ،النشاط التي تصرف الطاقة المتدفقة لدى الطفل أنواعذلك من و غیر  ،الریاضیة المنظمة

ـــل و  أكثـــراعة مهـــارة و شـــج النشـــاط الحركـــي المســـتمر للطفـــل قـــد یتعـــرض لـــبعض الجـــروح  أثنـــاءمـــن ذي قب

 )اقـل عرضـة للجـروح األخیـرعرضـة و  أكثـر األولمرتبة (الجسم المعروضة لمثل هذه الجروح  أجزاء،الطفیفة

و  ، نشاطا و حیویة و مثابرة ممتلئون"عمال صغار األطفال"ن كل ما هو عملي فیبدو كأ إلىیل الطفل و یم.

و تــزداد الكفــاءة و  ،و ینمــو التوافــق الحركــي .یشــعر انــه یضــع شــیئا لنفســه أنو یــود  ،العمــل إلــىیمیــل الطفــل 

یتطلــب اســتعمال هــذه ،یســمح مــا بلغتــه العضــالت الدقیقــة مــن نضــج للطفــل بالقیــام بالنشــاط  إذ،المهــارة الیدویــة

یمكـنهم  األطفـالبعض  إنحظ یال و هكذا،و اإلناثالتریكو عند  أعمالالتجارة عند الذكور و  :للعضالت مثل

  .في نهایة هذه المرحلة التدرب على استعمال بعض اآلالت الموسیقیة 

  .الرقعة  الخط  إلىو ینتقل الطفل في الكتابة من الخط النسخ  ،و تتم السیطرة التامة على الكتابة

مهــارة و شــجاعة و تعبیــر عضــلي عنیــف كــالكرة والجــري  إلــىیقــوم الــذكور باللعــب المــنظم القــوي الــذي یحتــاج 

تنظــیم فــي الحركــات كــالرقص و الحجلــة و نــط  إلــىباللعــب الــذي یحتــاج  اإلنــاثو تقــوم ،)العســكر و الحرامیــة(

  .الحبل 
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النشـاط الحركـي للطفـل  أناطه الحركـي فـرغم و تؤثر البیئة الثقافیة و الجغرافیة التي یعیش فیها الطفل في نشـ

 أن إال،فهـــم جمیعــا یجــرون و یقفـــزون و یســتلقون و یلعبـــون  ،العــالم متشــابه بـــالمعنى العــام أنحـــاءفــي جمیــع 

و یظهــر هــذا ،أخــرى إلــىاالختالفــات الثقافیــة و الجغرافیــة تبــرز بعــض االختالفــات فــي هــذا النشــاط مــن ثقافــة 

و  ،صـــرفـــي م أطفالنــافعلیـــه الكریكـــت فــي انجلتـــرا ال یعرفهـــا  ،و المباریــات األلعـــاب أنـــواعبصــفة خاصـــة فــي 

  .إفریقیاال یتیسر ألطفال وسیط وربا التزحلق على الجلید في شمال أ

فاللعبــة  ،لألطفــالفــي نــوع النشــاط الحركــي  األســرةنــة فــي و یــؤثر المســتوى االجتمــاعي االقتصــادي و نــوع المه

و طفــل  ،الغنیــة األســرةالفقیــرة تختلــف كمــا و كیفــا عــن اللعبــة التــي تتیســر لطفــل  األســرةطفــل یهــتم بهــا   التــي

ذات  األسـرةیختلف نشاطه الحركي عن نشاط طفـل  ،التي بها اهتمامات موسیقیة األسرةالغنیة و طفل  األسرة

  .المیكانیكیةاالهتمامات 

  :الحسيمظاهر النمو :رابعا

المـدلوالت الزمنیـة و التتـابع  إدراكیتحسن في هذه المرحلـة  إذ،الزمني اإلدراكالحسي و خاصة  اإلدراكیتطور 

بصـفة عامـة الزمن و الشعور بمدى فتراته یختلف فـي الطفولـة  إدراك نأو یالحظ  ،التاریخیة لألحداثالزمني 

مـن شـعور طالـب  أطـولفشـعور الطفـل بالعـام الدراسـي یسـتغرق مـدى ،عن المراهقـة و عـن الرشـد و الشیخوخة

 أكثــریمیــز الطفــل بدقــة  أیضــاو فــي هــذه المرحلــة  ،الــزمن یــولي مســرعا أنو یشــعر الراشــد و الشــیخ  ،معــةاالج

اللحــن الموســیقیة بدقــة و یتطــور ذلــك مــن  األنغــامو تــزداد دقــة الســمع و یمیــز الطفــل  ،المختلفــة األوزانبــین 

  . المعقد إلىالبسیط 
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كثـر أ بدقـة )عمـال یـدویا أو قـراءة (القریبة مـن بصـره  شیاءو یستطیع الطفل ممارسة األ ،و یزول طول البصر

  .بلقطول من ذي أو لمدة 

  .الیدویةهذا عامل مهم من عوامل المهارة  و 12سنالعضلیة بإطراء حتى  وتتحسن الحاسة

  :في والتي تتمثلهمیة رعایة هذا الجانب ألى إزهران  ویشیر حامد

 التربویةفي العملیة ذات فائدة بالغة  والبصریة، ألنهاهمیة الوسائل السمعیة أ. 

 إلخ...اللمسي  ودراك البصري همیة النماذج المجسمة التي تتیح للطفل اإلأ. 

  یضاأالیدویة  والعنایة بالمهاراترعایة النمو الحسي للطفل بصفة عامة.  

  : مظاهر النمو العقلي  :خامسا

  و في منتصف هذه المرحلة یصل الطفل الى حوالي نصف ،یطرد نمو الذكاء حتى سن الثامنة عشرة

 .مكانات نمو ذكائه في المستقبل إ

 العامة والقدرات العقلیةالقدرات الخاصة في التمایز عن الذكاء أ تبد. 

 الجرائــد ذات  ویســتطیع قــراءة،القــراءة بصــفة عامةفــي هــذه المرحلــة  ویحــب الطفــل.تنمــو مهــارة القــراءة

عـــن الحقیقـــة  ویســـتثیره البحـــث ،للقـــراءة هتمامـــهالنفســـه مـــا یجـــذب  أیقـــر  ویســـتطیع أن.الخـــط الصـــغیر

 .الطبیعیةالظاهرات  والحاجة لهم

  الدراسـات االجتماعیـة  سـتیعابایمكنـه  تعقیـدا، وكثـر تقـدما و الطفل لدراسـة المنـاهج األ ستعدادایزداد

 .وجه النشاط الخارجة عن المنهج أب هتمامهاو یزداد ،



 الطفولة المتأخرة                                                           الفصل الثالث

 
52 

  خـرى و عـن العـالم مـن و عـن بلـده و عـن الـبالد األ،البیئـة المباشـرةیتحمس الطفل لمعرفـة الكثیـر عـن

 .حوله

  طفـال الـذین لـدیهم ن األأ 1970و قـد وجـد و االس مـا و ائیلمـاو   ،سـتطالعاالیزداد لدى الطفل حب

ــذات لــدیهم  ،أعلــى ســتطالعاالحــب  االجتماعیــة و  تجاهــاتهماو تكــون ،یجابیــة إكثــر أیكــون مفهــوم ال

 .عستطالاالا بزمالئهم الذین لدیهم حب  قورنواذا إ،فضلأعلهم االجتماعي تفا

  ال إ خــریناآلفكــار أن كــان یهــتم بــآراء و إو الطفــل و  ،و النقــد الــذاتي،لــى الكبــارإیالحــظ النقــد الموجــه

 .جدليسلوب أفكار في و تلك األ هذه اآلراءخر یتحدى نه بین الحین و األأ

  في الخبرة المدرسیة بالتفاوتوتتأثر  ،والتحصیلتظهر الفروق الفردیة واضحة خاصة في الذكاء. 

  والعاشرةفي الذكاء خاصة في التاسعة  اإلناثیمتاز الذكور عن. 

  ـــدین  هتمـــامان أیالحـــظ كثـــر فـــي أو المســـتقبل العلمـــي للطفـــل  ،التحصـــیل الدراســـي بالمدرســـة، والوال

ـــدنیا  ،الطبقـــة الوســـطى فـــي جمیـــع الطبقـــات و المســـتویات  بـــاءاآلإال أن ،و العلیـــا منـــه فـــي الطبقـــة ال

 .االجتماعیة و االقتصادیة یعترفون تماما بقیمة المدرسة من الناحیة التربویة 

  مظاهر النمو اللغوي :سادسا 

 و یـــدرك  ،و یـــدرك الطفـــل التبـــاین و االخـــتالف القـــائم بـــین الكلمـــات .اد فهمهـــاتـــزداد المفـــردات و یـــزد

 . التماثل و التشابه اللغوي

  سئلة جابة عن األو مهارة اإل .سئلةمثل  مهارة طرح األ:و المهارات اللغویة ،تقان الخبرات إیزداد. 

 مانــة العــدل الحریــة الحیــاة المــوت و یالحــظ الصــدق الكــذب األ :دراك المعــاني المجــردات مثــلیتضــح إ

و یالحظ  أدبي لما یقر الفني و التذوق األ ستمتاعاالو یظهر الفهم و  ،طالقة التعبیر والجدل المنطقي
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بالقصـص و فهمهـا و هتمـام االو لرعایة هذا الجانب یجـب  ،یقفن الذكور في القدرة اللغویة اإلناثن أ

 .ىالفصحباللغة العنایة  للغوي السلیم وتلخیصها و التدریب ا

  إضــافةعالقــات جدیــدة و  إلــىوالتوصــل ،بــالقراءة االبتكاریــة التــي تتضــمن التعمــق فــي الــنص المقــروء 

و كتابـة حلـول  ،و كتابة عدة نهایات لقصة غیـر مكتملـة، أو كتابة عناوین مختلفة لما یقر  ،فكر جدید

  .المشكالتمتنوعة إلحدى 

   اهر النمو االنفعاليظم :سابعا

  مرحلـة "بعض الباحثین على هذه المرحلـة اسـم  ولذلك یطلقي، والثبات االنفعالتعتبر مرحلة االستقراء

 ."الطفولة الهادئة 

 الـذات و الحمـاس و المثـابرة  منهـا ضـبط ،ینمو الذكاء االنفعالي الذي یتضـمن مجموعـة مـن المهـارات

و كیــف  و كیــف یملــك نفســه عنــد الغضــب،و یــتعلم الطفــل كیــف یضــبط انفعاالتــه ،و الدافعیــة الذاتیــة 

 .انفعالیا  اآلخرینو كیف یشارك  ،یحل الصراعات

 ـــى الـــنفس  ،یالحـــظ ضـــبط االنفعـــاالت ذا إفمـــثال  ،فـــالت االنفعـــاالتإو عـــدم ،و محاولـــة الســـیطرة عل

و فـي شـكل أیـا ظبـل یكـون عدوانـه لف ،نه لن یعتدي على مثیر الغضب اعتداءا مادیاإغضب الطفل ف

 .مقاطعة 

  یتضح المیل للمرح و یفهم الطفل النكتة و یطرب لها. 

  تنمو االتجاهات الوجدانیة. 

  و یتعلم الطفل كیف یتنازل عن حاجاته العاجلة التي تغضب والدیه،تقل مظاهر الثورة الخارجیة. 

 و ظهور تعبیرات الوجه األلفاظمع التمتمة ببعض  ،یكون التعبیر عن الغضب بالمقاومة السلبیة . 
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  منهالذي یغار  بالشخص اإلیقاعیكون التعبیر عن الغیرة. 

  الیقظةحالم أ ویستغرق في ،والصراعیحاط الطفل ببعض مصادر القلق. 

 االنفعاليالمدرسة دورا مهما في تنمیة الذكاء و سرة تلعب األ. 

 االنفعالياالجتماعیة تأثیرا واضحا في النمو  وتؤثر الضغوط. 

  القلـق الـذي بـدوره تـأثیرا سـیئا  ى لـمـن و الشـعور بـنقص الكفایـة إبتهدیـد األقد یـؤدي الخـوف و الشـعور

 .)208.ص،2010،المصري إبراهیم(  .على النمو الفسیولوجي و النمو العقلي و النمو االجتماعي للطفل

مظاهر النمو االجتماعي                                                                                                         :  ثامنا

  فالذكر یتـابع بشـغب  ،و قیمهم تجاهاتهمامعاییرهم و  كتسابهاو ،الكباریزداد احتكاك الطفل بجماعات

تتابع فـي لهفـة مـا یـدور فـي وسـط الفتیـات و النسـاء و  األنثىما یجري في وسط الشباب و الرجال و 

 .یحب صحبة والدیه و یفخر بوالدیهن الطفل أنجد 

 دة نقد الطفـل لتصـرفات الكبـار حتـى ویالحظ زیا ِ ،والغرباءودیعا في وجود الضیوف  .ویلعب باألبطال

 .الروتینو النواهي و یثور على  األوامرو تضایقه  ،لیقال انه ینقد كل شيء و كل فرد

 شـــده یشـــویه التعـــاون و أقـــران علـــى و یكـــون التفاعـــل االجتمـــاعي مـــع األ،جماعـــة الرفـــاق ویــزداد تـــأثیر

و  ،وقــت الطفــلالتنــافس و الــوالء و التماســك و ســتفرق العمــل الجمــاعي و النشــاط االجتمــاعي معظــم 

و لكـــي یحصـــل  ،و یســـود اللعـــب الجمـــاعي و المباریـــات ،فـــي جماعـــة الرفـــاق بانتمائـــهیفتخـــر الطفـــل 

تأثیر جماعة الرفاق تناقض ه یسایر معاییرها ویرافق زیادة الطفل على رضا الجماعة و قبولها له نجد

  .بالتدریجثیر الوالدین تأ
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 ویـــزداد الشــــعور. النـــاسالـــنمط الثقــــافي العـــام و تنمـــو فردیـــة الطفــــل و شـــعوره بفردیـــة غیـــره مــــن  ویبـــدأ تـــأثیر

ساسـا محـدودا للسـلوك أیعتبـر نمـو المسـؤولیة االجتماعیـة  و. للسـلوكبالمسؤولیة و القـدرة علـى الضـبط الـذاتي 

ورة جعــل الطفــل ر طفــال و تؤكــد البحـوث العلمیــة ضــعنــد األ خــریناآلیثاریــة و الكــرم و مسـاعدة عبـر عــن اإلالم

و تعزیــز  اآلخـرینو سـلوك الكـرم و مســاعدة  اإلیثــاریــتعلم منهـا تحمـل المســؤولیة االجتماعیـة و یحیـي خبـرات 

  . اإلرشادهذا السلوك لدیه ،حیث ال یكفي مجرد التوجه و الوعظ و 

لـى التخصـص إاالسـتقالل و حـب الخصوصـیة و تمیـل المیـول  إلـى  وجه النشاط الطفولیةأ المیول و و تتغیر

و یتوحد .إلیهكان یمیل إذا ال إكثر موضوعیة ،و تبزغ المیول المهنیة و ال یهتم الطفل بعمل أكثر ،و تصبح أ

بنـــي الـــدور هـــو تیط الجنســـي تضـــح عملیـــة التنمـــیط الجنســـي و التنمـــالطفـــل مـــع الـــدور الجنســـي المناســـب ،و ت

نوثـة بالنسـبة للـذكور و صـفات الجنسي و هـو عملیـة التوحـد مـع شخصـیة الجـنس نفسـه و اكتسـاب صـفات األ

التنمیط الجنسي مبكرا بالتوحد مع شخصیة الوالد و الكبار من الجنس نفسه ،و  یبدأ،و  لإلناثنوثة بالنسبة األ

لعـاب و النشــاط العــام و االهتمامــات و نــوع األالســلوكیة و المیـول  یتضـمن التنمــیط الجنســي اكتسـاب المعــاییر

بینمــا تهــتم ،) لعــاب و الســیارات و ركــوب الدراجــة و مــا شــابه ذلــكاأل(: فنجــد یهتمــون بالنشــاط التنافســي مثــل

و نحـن  ،صغر منهن و ما شابه ذلـكطفال األعمال المنزل و رعایة األأشغال الیدویة و بالحیاكة و األ اإلناث

عضــاء ،و مــع النمــو یتمــایز فــان حیویــا بحكــم الوراثــة و البنیــة العضــویة ووظــائف األالجنســین یختل أننعــرف 

مقـــاییس ( :شــیاء مثـــلأالجنســان اجتماعیـــا مـــن حیــث المالبـــس و المیـــول و االتجاهــات والمعـــاییر الســـلوكیة و 

الرضیع الـذكر مالبـس  إلباسفمثال یالحظ السائد من  ) األخرىالجمال و القوة و بعض خصائص الشخصیة 

یتمیـز  ،طـراء النمـویعیـي هـو نفسـه ذلـك ،و مـع إ أنع قبل تمیز الجنس الرضی ،نثى مالبس حمراءزرقاء و األ

و علــى ،كـل جـنس بلبــاس تقلیـدي ممیــز ،و تعتمـد عملیــة التنمـیط الجنســي علـى الثــواب و علـى الــتعلم بالتقلیـد 
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غیابه ،فالذكر الذي یعیش مع والـده یظهـر لدیـه السـلوك  وأالطفل  الوالد من نفس جنسالتوحد و تتأثر بوجود 

 ،یضـا بالطبقـة االجتماعیـةأثر عملیـة التنمـیط الجنسـي أو تت ،كثر من زمیله الذي یغیب والدهأالجنسي الذكري 

سـرع منـه فـي الطبقتـین الوسـطى و العلیـا ،و یصـرف النظـر عـن أحیث یتم التنمـیط الجنسـي فـي الطبقـة الـدنیا 

لــى إربمــا بســبب نظــرة المجتمــع ،فــي عملیــة التنمــیط الجنســي  اإلنــاثن الــذكور یســبقون إتماعیــة ،فــالطبقــة االج

كثر من نفس جنسه یسبق زمیله أن الطفل الذي له ألى تفضیل جنس الذكر ،و یالحظ إو المیل جنس الطفل 

و الطفلـة الوحیـدة مـع الـذكور یكـون التنمـیط الجنسـي عنـدهما  اإلنـاث األخـواتن الذكر الوحیـد مـع أالوحید ،و 

  .اإلناثالتي تجمع عددا من الذكور و  األسرةطفال في من األ أبطأ

  .مسابقةو أالطفل بفوز فریق مدرسته في مباراة  المؤسسات، فیقفزو أو یتضح التوحد مع الجماعات 

و تكــــون االتصــــاالت  ،هكــــذا حتــــى المراقبــــةخــــر و یظــــل الحــــال األالجنســــین فــــي صــــداقته عــــن  ویســــتعد كــــل

  .نسحاباالاالجتماعیة بین الجنسین مشویة بالفظاظة و نقص االستجابة و المضایقات و الخجل و 

  .)164-157ص . 2008بدیر كریمان،(

  .الجنسيالنمو :تاسعا

وى المفكـرین عنایــة أو التــي ،و مرحلـة مــا قبـل المراهقـة أخرة مــن قبـل البلـوغ الجنســي أتعـد مرحلـة الطفولــة المتـ

،و قـد وجـه البـاحثون همیتها الخاصة في تطور شخصیة الفـرد و توازنـه ألى إبالنظر ،خاصة في تلك المرحلة 

ي نوع أمور و المربین نحو القیام بواجباته نحو التربیة الجنسیة لطفل هذه المرحلة و مالحظة ولیاء األأنظار أ

النمـو الجنسـي  عتبـاراطفـال و عالجهـا مبكـرا و العمـل علـى ألمن االضطرابات الجنسیة التي قد تظهر على ا
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و الخطیئة أثم أي نوع من الشعور باإلو قبیحا ،و تجنب الطفل أمرا شاذا أعادیا من حیاة الطفل نفسه و لیس 

    .)281ص .2004.محمد ملحم (. عداد التربوي السلیم لطفل هذه المرحلةو كذلك اإل
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  : الحاجات النفسیة للطفل-)4

  :النفسیةهم حاجات الطفل ألى إسنتطرق  وفیما یلي

  الغـذاء و الهـواء و المـاء و درجـات الحـرارة المناسـبة و الوقایـة ( :والفسـیولوجیة مثـلالحاجات الجسمیة

و كــل مــا یهــدد ســالمة و بقــاء  ،)الراحــةمــراض و التــوازن بــین النشــاط و الحركــة و مــن الحــوادث و األ

 .الطفل

  حبــاط و الفشــل و الصــراع التــي تجعــل حیاتــه ســعیدة خالیــة مــن التــوتر و اإلو هــي الحاجــات النفســیة

و ممـا یـوفر ذلـك حاجـة الطفـل  ،ي تعمل على جعله یعیش حیاة حضاریة مسـتقرة و هادئـة و هانئـةأ،

و الرفــــاق و  األســــرةو التفاعــــل مــــع  نتمــــاءاالالبــــدني و النفســــي عــــن طریـــق  ســــتقراراالمــــن و لـــى األإ

نـه یعـیش فـي أشـعاره بإو  ،ألمـان مـن كـل العوامـل المهـددة عـن طریـق حمایتـهحیـث یشـعر با ،الزمالء

 .من و لیسوا مصدر تهدید و خطورة أنهم مصدر حمایة و أي أحمایة من حوله 

  نــه محبـــوب و أذا شــعر بإ،نــه مســتقر و مطمـــئنأالطفــل یشـــعر ب ،لــى القبـــول و المحبــةإحاجــة الطفــل

ذا شـعر بـالرفض إو خارجهـا و أسـرة سـواء فـي األ ،خـریناآلمقبول و مرغوب في صحبته ووجوده مـع 

 .النقصو یقلق و یشعر بالغربة و  نفعالیاانه یضطرب إف ،له رتیاحاالو عدم أ

  و الصــواب و الممنــوع و  أو تعلــم معــاییر الســلطة و الخطــ ،لــى الرعایــة و التوجیــهإالطفــل فــي حاجــة

 اسـتقراره، وو نفسـیة ضـروریة لنمـو الطفـل و أسواء مادیـة  فالرعایة الوالدیة ،المرغوب فیه من السلوك

یعتبــر ضــروریا لســالمة  ،و الكبــار و المدرســین و غیــرهم ممــن یــتم االحتكــاك بهــم اإلخــوةكــذلك رعایــة 

و الحرمـــــان أحـــــد الوالـــــدین أثـــــاره واضـــــحة أتظهـــــر  ،و النفســـــيأو فقـــــدان الســـــند المـــــادي نمـــــو الطفـــــل 
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غلب المضـطربین نفسـیا و المنحـرفین یـأتون أن ألى إتشیر الدراسات  الطفولة، حیثثناء أاالقتصادي 

 .طفولتهمثناء أمن بیوت فقدوا فیها الرعایة و التوجیه 

  للطفل الذي ینجح في تعلیمـه  خریناآلرضاء إ إلىو حاجته  ،النفسي الذاتي الرضيلى إحاجة الطفل

و یــرى و یســمع التشــجیع و  ،ههلــه لــأو یعــرف مــدى حــب و رعایــة  ،و یشــعر بصــحة بدنــه ،المدرســي

ممـا یؤهلـه  ،التقدیر و القبول من الرفاق و المربین و الكبار یكون سعیدا بنفسه معتزا بها راضـیا عنهـا

 خــریناآلكذلك الطفــل الــذي یتفاعـل مــع ،للنجـاح فــي حیاتـه و ینبــئ بنمــو شخصـیة ســویة فــي المسـتقبل

 ،إرضائهمنه قام بواجبه نحوهم و أ مما یدل على ،بمنطقیة و ثقة وواقعیة یلقى استحسانا و قبوال منهم

 . خریناآلرضاء إلى إو تحقیق الحاجة  رتیاحباالمر الذي یعود علیه األ

  و  سـتقاللابمـا ال یـؤثر علـى  ،لـى االسـتقالل و التمتـع بقـدر مـن الحریـة فـي سـلوكهإالطفل فـي حاجـة

مهما كانت بسـیطة  ختیاراتهاقراراته و  تخاذان تتیح الفرصة للطفل في أو بذلك یجب  ،خریناآلحریة 

و اختیــارات  أراءفــرض عمــال التــي تخصــه دون القیــام بــبعض األ صــدقاء، أواأللعــاب و كاختیــار األ

للطفـل فیمـا یخصـه شخصـیا و ینمـي فیـه روح  تیةاآلتشجیع المبادرات  باءاآلیجب على  ،الكبار علیه

 . نجاز و النجاح كشخصیة مستقلة ذات كیان خاصالمشاركة و التعاون و الشعور باإلالمبادرة و 

  و  العامـة داباآلعـراف و نـه یتقبـل القـوانین و األأي أ،السـلوك السـلیم أنمـاطلى تعلم إالطفل في حاجة

مــر و لكــن بمــا أو أي ألكــل ر  غینصــامعــة إبویــة و التربویــة و القانونیــة بمــا ال یجعلــه راء الســلطة األأ

و بمــــا یمكنـــه مــــن االنخـــراط فــــي الحیــــاة  ،خـــریناآلیجعلـــه قــــادرا علـــى التمییــــز بـــین حقوقــــه و حقــــوق 

 .االجتماعيو تقبل دوره االجتماعیة 
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  مما یحتم على الكبار تشجیعه ووصفه بما یحـب مـن  عبـارات  ،الشعور بالنجاح إلىالطفل في حاجة

 نالتي یستطیع النجـاح فیهـا حتـى یتـذوق نشـوة النجـاح بنفسـهعمال لى األإو الثناء و توجیهه  اإلطراء

عمـــال و المنافســة و المشـــاریع التـــي ال بعــاد الطفـــل عــن األإو عــن طریـــق التوجیــه مـــن الكبــار یجـــب 

 . اإلحباطحتى یتجنب الفشل و  إمكانیاتهتتالءم مع 

  بكفاءاتـه و قدراتـه  خـریناآلمـن قبـل  عتـرافاالتقدیر ذاته و احترامها عن طریق  إلىالطفل في حاجة

خــذ االعتبــار بوجــوده خــالل ألــى تبــوء المكانــة المرموقــة و فهــو دائمــا یســعى إ ،فكــارهأرائــه و أو احتــرام 

شـباع حاجـات الطفـل إللذات بشكل حجز الزاویة للشخصیة السـویة و  السويعماله فالنمو أانجازاته و 

 .لهاالنفسیة یعزز الذات و یساعد على نمو سلیم 

  طفـــال فقـــط فالحیوانـــات تلعـــب و نـــه یقتصـــر علـــى األأال إاللعـــب مهنـــة الطفـــل  اللعـــب، و إلـــىالحاجـــة

للعــب دور مهــم فــي بنــاء الشخصــیة و  ،لعــاب و درجتهــا فقــطفــي نــوع األ خــتالفاالو  ،الكبــار یلعبــون

تقبل تتدرب على مهنة المسـ المستقبل، حیثنظریات كثیرة تقترح مهام اللعب منها التدریب على مهنة 

و التركیــب و الزراعــة و البنــاء و  ،و الحــل لتقــاطاو الطیــور علــى  ،حیــث تتــدرب القطــة علــى الصــید

،ص 2013،العاید ابـو جعفـر(. مستقبالعمال سیقومون بها أال تدریب على إطفال ما هو الركوب لدى األ

101.104(.  
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  : خرةألطفولة المتالدراسیة ل مشكالت-)5

  :الدراسيخر أالت:والأ

حالـــة نقـــص أو تـــأخر فـــي " التـــأخر الدراســـي مـــن منظـــور التحصـــیل الدراســـي بأنـــه  ) 1981(یعـــرف منصـــور 

التحصــیل ألســباب عقلیــة أو جســمیة أو اجتماعیــة أو انفعالیــة بحیــث تــنخفض نســبة التحصــیل دون المســتوى 

الصــف نتیجــة و بهــذا المعنــى یكــون التــأخر الدراســي تــأخرا فــي التحصــیل عــن متوســط األقــران فــي " العــادي 

  .أسباب اجتماعیة أو نفسیة أو اقتصادیة أو ثقافیة 

خر فــي مســتوى التحصــیل عــن المســتوى المتوســط بحیــث یكــون هــذا فهــو مشــكلة دراســیة تظهــر علــى شــكل تــأ

و قد  أكثرو الذي قد یكون في مادة دراسیة أو  قل من مستوى قدرته التحصیلیة الحقیقیةالتلمیذ أالمستوى عند 

احمــد (و تربویــة أو عقلیــة أو انفعالیــة أو اجتماعیــة أ جســمیةیكـون دائمــا أو مؤقتــا یعــود فــي أســبابه إلــى عوامــل 

  .)217،ص2005،محمد الزعبي

  :المدرسةمن  الخوف:ثانیا

و الخــوف المصــاحب للقــيء و  ،درســةعــدم الرغبــة فــي الــذهاب للم المســتجدین فــيكثــر و أ اإلنــاثتظهــر عنــد 

  .لى المنزل و هذه األعراض تزول عند عودة الطفل إ،و فقان الشهیة  الالإرادياإلسهال و التبول 

 .)98،ص2005، حافظ بطرس(
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تعتبر دافعیة اإلنجاز أحد الجوانب المهمة فـي نظـام الـدوافع اإلنسـانیة ، : ضعف دافعیة االنجاز الدراسي:ثالثا

  .تحرك السلوك و توجهه نحو هدف ما في حالة داخلیة 

الرغبة في األداء الجید ، و تحقیق النجاح ، و هو : الدافع لإلنجاز بأنه ) 5،ص 1990( و قد عرف موسى 

  .هدف ذاتي ینشط و یوجه السلوك و یعتبر من المكونات المهمة و األساسیة للنجاح الدراسي 

ة التي توجه سلوك التلمیذ خالل سنوات دراسته من أجل تحقیق و لهذا یعتبر الدافع لإلنجاز أحد الدوافع المهم

، فهي قـوة مسـیطرة فـي حیـاة التلمیـذ المدرسـیة ) تحقیق النجاح أو تحقیق الفشل ( التقبل أو تجنب عدم التقبل 

، حیث أن تقبل المعلمین لهم یقوم على استمرارهم في تحقیق مستوى مرتفـع مـن اإلنجـاز و لهـذا فـإن التالمیـذ 

  .ذین تظهر عندهم دافعیة عالیة لإلنجاز و التحصیل و التعلم یحصلون تحصیال عالیا ال

  .)221ص  2013أحمد محمد الزعبي ( 

سـلوك ) 1992:187(أما ضعف الدافعیة للتعلم تناولتها العدید من الكتاب و البـاحثین ، حیـث عرفـت فطـامي 

فیه الطلبة شعورهم بالملل و االنسحاب ، و السرحان السلوك الذي یظهر : " تدني الدافعیة للتعلم الصفي بأنه 

  "، و عن المشاركة في األنشطة التعلیمیة الصفیة 

  :منهاأن ضعف الدافعیة للتعلم یمكن أن تتمثل بمظاهر عدیدة  وهذا یعني

الجهـد الكـافي  المدرسي،وعدم بذل الطالب،وقلة الحماس،واإلیجابیة للعملضعف الرغبة في التعلم لدى بعض 

    .)249ص 2005 الزعبي،محمد  أحمد(.وقدراتهمالذي یتناسب مع استعدادات الطلبة 
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  : المتأخرةالنظریات المفسرة للطفولة -)6

  : )النمو النفسي االجتماعي(اریكسون نظریة )6-1

ثناء حیاته أن الخبرات التعلیمیة التي یتعرض لها الفرد أفي نظریته النفسیة االجتماعیة " اریك اریكسون"اعتبر 

  .زمات نفسیة تواجه الفرد في كل مرحلة من المراحل الثمانیة التي یمر بها أنما هي إ

ربعــة مراحــل یمــر بهــا الفــرد یحقــق مــن خاللهــا النمــو أفقــد حــدد ) العقلیــة(مــا بیاجیــه صــاحب النظریــة المعرفیــة أ

  .ممیزةنمائیة صائص المعرفي المطلوب لكل منها خ

لى تحدید خمسة مراحل یمر بهـا الفـرد تعتمـد علـى اللـذة التـي إ جنسیة  السیكوفي نظریته " فروید "بینما ذهب 

  .الناضجةالجنسي في الحیاة  اإلشباعلى إتقود في النهایة 

خــالق تكــون قــد األ(ال تفســح المجــال للتربیــة المدرســیة فــي مســالة النمــو الخلقــي ) التحلیلیــة(ة یــدالنظریــة الفرو 

  .)العمرعلى مراتبها مع نهایة السنة الخامسة من أتكونت في 

  :اریكسونمراحل نمو الشخصیة عند 

 الفـرد، أنسـاس الوقـائع و المشـاكل االجتماعیـة التـي یعیشـها أبنى اریكسـون نظریتـه النفسـیة االجتماعیـة علـى 

رحلــة الطفولــة و الضــعف و مــن م االنتقــالال عملیــة تمكــن الفــرد مــن إعملیــة التطبــع االجتمــاعي هــذه مــا هــي 

نمــا هــي إثنــاء حیاتــه أن الخبــرات التعلیمیــة التــي یتعــرض لهــا الفــرد أكــد أحالــة الرشــد المتــوازن، و  إلــىاألنانیــة 

أن یجتاز ن یكون سلیما البد من أرید لهذا النمو أذا ما إنه أزمات نفسیة تواجهه في مراحل النمو المختلفة و أ

  .بهازمات بنجاح وفق مرحلة النمو التي یمر هذه األ
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ساسـي للمرحلـة ألى ثمانیة مراحل كل مرحلـة منهـا متطلـب إفقد قسم اریكسون مراحل نمو الشخصیة عند الفرد 

  :التي تلیها ، و لقد تكلم عن مرحلة الطفولة المتأخرة في هذه المرحلة كما یلي 

 بالنقص تعلم االجتهاد في مقابل الشعور: 

و هـي مرحلـة یكـرس فیهـا  ،هذه المرحلة من السنة السادسة و حتى السنة الثانیة عشرة من العمـر أتبد

لیـــتعلم خاللهـــا ،الفـــرد قـــواه لتحســـین قدراتـــه الذاتیـــة و مهاراتـــه للتغلـــب علـــى الصـــعوبات التـــي تواجهـــه 

اللعــب  إلــىو ینتقــل مــن اللعــب الحــر  ،اكتســاب المهــارات الضــروریة لممارســة النشــاطات االجتماعیــة

بعـض المهـارات الـنفس  إتقـانو بمـا یمكنـه مـن  ،ثرا فعاال في نموه النفسـيأالمنظم الهادف الذي یترك 

و  ،داءالمرحلــة تشــعره باإلحســاس  بكفاءتــه المتزایــدة فــي األ حركیــة الضــروریة لحیاتــه الالحقــة ، فهــذه

بـالنقص و عـدم  إحسـاسفـان الفـرد سـوف ینمـو و لدیـه انجاز المهام التـي  یكلـف بهـا و بخـالف ذلـك 

  .)161  158ص.2007رباش، أبو.(الكفایة 

ــل النفســي) 6-2 ــة التحلی حیــث ركــز علــى المراحــل ، إذ " ســیقموند فرویــد " صــاحب هــذه النظریــة هــو :نظری

ن الجسـم أربـع مراحـل باإلضـافة إلـى فتـرة الكمـون ، و تعـرف كـل مرحلـة بجـزء مـ" فرویـد " یتضـمن النمـو عنـد 

الــذي یلیــه ، تتمركــز حــول الــدوافع ، فهــي تنتقــل مــن منطقــة الفــم إلــى الشــرج و منهــا القظیــب خــالل الخمــس 

سنوات األولى ، تلي ذلـك فتـرة الكمـون فـي الطفولـة المتوسـطة تتبـع بالمرحلـة التناسـلیة فـي المراهقـة ، تتضـمن 

نظمــة العقلیــة ، و الطریقــة التــي یــتم بهــا كــل مرحلــة حاجــات جدیــدة ، یجــب أن یــتم التعامــل معهــا بواســطة األ

و مشـاعرهم تجـاه أنفسـهم و  بـاآلخریناألطفـال  ارتبـاطتحـدد طریقـة ) أو عـدم إشـباعها ( إشباع هذه الحاجات 

) إذا لـم تحـل ( تنمو لدى األطفال مواقف و دفاعات ، و الصراعات في كل مرحلـة یمكـن أن تصـحب النـاس 

 .)23، ص 2013الموسوي ، حسین .( خالل فترة حیاتهم 
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و بما أن مرحلة الكمون هي المرحلة التي تمثـل مرحلـة الطفولـة المتـأخرة إذن فهـي المرحلـة التـي تفیـد بحثنـا و 

  :هي " فروید "من هنا ففترة الكمون حسب 

) الكـره  –الحب ( في نهایات المرحلة السابقة یلجأ الطفل إلى كبت مشاعره المتناقضة  :  مرحلة الكمون

انفعالیـة و تظـل هـذه المشـاعر كامنـة بكـل مـا تحملـه هـذه المشـاعر مـن طاقـة  الالشـعوریةفي منطقـة الهـو 

، و حیــث أن هــذه المرحلــة طویلــة تمتــد حــوالي ســتة ســنوات فــإن الطفــل انتظــارا للمرحلــة النمائیــة األخیــرة 

و البحـث عـن األمـاكن األكثـر  االجتماعیـةینشغل خاللها باستكشاف البیئة من حولـه ة اكتسـاب المهـارات 

عـــودة (.ممـــا ینســـیه المرحلـــة الســـابقة ) إلـــخ ...األســـرة ، الرفـــاق ، المدرســـة (  االنفعالیـــةأمنـــا مـــن الناحیـــة 

  .)65.64.63،ص 2008الریماوي ،

بعـــد العاصــفة الحادثـــة فــي الـــثالث مراحــل األولـــى تــأتي فتـــرة هــدوء نســـبي عنــدما یـــتم كبــت الـــدوافع أنــه  حیــث

 تظهـــر أي إثـــارات جســـدیة ینســـى األطفـــال حاجـــاتهم الجنســـیة  و تخـــیالتهم المتعلقـــة بالســـنوات الجنســـیة و ال

األولى و یتحولون بأفكارهم إلى النشاطات المدرسیة و اللعب مـع األطفـال مـن نفـس  جنسـهم و هـذا هـو وقـت 

رســین و الجیــران و اكتســاب المهــارات المعرفیــة و تمثیــل القــیم الثقافیــة حیــث یتســع عــالم األطفــال لیشــمل المد

 اجتماعیـةاألصدقاء و قادة النادي و المدربین تستمر الطاقة الجنسیة في التدفق و لكنها تنتقل إلـى اهتمامـات 

ودیــع الخفــش و أخــرون ، (.و نمــو الــدفاع عــن الطبیعــة الجنســیة و نتیجــة لــذلك یســتمر نمــو األنــا و األنــا األعلــى 

  .) 77،ص 2011
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  :المعرفيفي النمو العقلي  نظریة بیاجیه) 6-3

  :التفكیرمراحل نمو 

تفكیـر  اكتشـفاستطاع بیاجیه من خالل دراسـته المبتكـرة و المتنوعـة علـى أن یكشـف الغمـوض الـذي 

و تمكن القیمة العلمیة و التربویة مـن دراسـته فـي كشـفها عـن  فیه،الطفل و تصوره للعالم الذي یعیش 

  .نوعااختالف أنماط تفكیر الطفل عن أنماط التفكیر المبالغ فیه كما و 

فـالتطور الـذهني مـرتبط  العاشـرة،هذا یعني أن تفكیر طفل الثالثة یختلف عـن تفكیـر طفـل السادسـة و 

ى حتـى یصـل لدرجـة التكامـل فـي مرحلـة المراهقـة بدورة النمو العامة ، و هو یختلف من سن إلى أخر 

  : تطور التفكیر إلى أربعة مراحل رئیسیة " بیاجیه " و على هذا األساس قسم 

 .2من المیالد إلى :  حركیة    المرحلة الحس )1

 .سنة 12-7:  الفكریة  مرحلة ما قبل العملیات  )2

 .سنة 12-7: مرحلة العملیات الفكریة العیانیة  )3

 .سنة فما فوق 14-11: الشكلیة   مرحلة العملیات الفكریة )4

" و بما أن بحثنا یقتصر على دراسة الطفولة المتأخرة ، فسـوف نركـز علـى المرحلـة التـي تحـدث فیهـا 

  :و هي "بیاجیه 

  العیانیةمرحلة العملیات الفكریة: 

  تقریبا  11-7و تمتد من سن 
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فطفل هذه المرحلة قادر علـى فهـم األرقـام و التسلسـل و  .عقلیاحینما یتم تكوین الفئات و السالسل  وتبدأ 

فالطفـل هنـا ینمـو لیسـتطیع  تصنیفها،األشیاء إلى أصولها و إدراك العالقات الكائنة بین األشیاء و  إرجاع

كما أنه خالل هذه المرحلة یستطیع الطفـل  العقلي،تقسیم و تصنیف األفكار و الذي یعتبر أساس التفكیر 

أعمال المطابقة واحد لواحد ، و مقلوبیـة العملیـات و القیـام بعملیـات الجمـع و الطـرح و اإلحـالل و القیام ب

  .الضرب و القسمة و الترتیب 

و طفــل هــذه المرحلــة قــد . فالــذكاء تولــده األفعــال  الــذكاء،أن هــذه العملیــات هــي أســاس " بیاجیــه " و یعتقــد

تلـك المفهومـات األساسـیة التـي فـي إطارهـا  المنطـق،مفهوم أولي عن الزمان و المكـان و العـدد و  اكتسب

یــنظم فهمهــا لألحــداث و الموضــوعات و تتمیــز هــذه المرحلــة بقــدرة الطفــل علــى تفســیر الظــواهر الطبیعیــة 

ن یفعـل فـي المرحلـة تفسیرات موضوعیة و معقولة فهو ال یلجأ إلى التفسیرات الغیبیة أو الخرافیة ، كما كا

السابقة ، و إنما یحاول ربط الظواهر و األحداث من حوله بأسباب منطقیة وواقعیة و محسوسـة و تسـمى 

  ) .مرحلة الذكاء العملي ( هذه المرحلة أحیانا باسم 

الشمس لم تشرق الیوم لیس ألنهـا تشـكو البـرد كمـا كـان یعتقـد طفـل مـا قبـل السـابعة ، و لكـن ألن : فمثال 

  .یوم تحجبها عنا الغ

و في هذه المرحلة یكون تفكیر الطفـل و إدراكـه قـد تطـور و انـدمج اجتماعیـا و بالتـالي أصـبح  قـادرا نجـد 

ما على الفهم و المناقشة و الحوار مع رفاقه و قد یعمد إلعطاء األدلة و البـراهین لیؤكـد وجهـة نظـره، أي 

فهمـــي علـــي ، (.االجتماعیـــة أو التـــدامج االجتمـــاعي  مـــن  المحوریـــة الذاتیـــة إلـــى المركزیـــة انتقـــالأن هنـــاك 

 .)178. 168،ص 2009
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  :سرة و دورها في الصحة النفسیة للطفل في مرحلة المدرسة االبتدائیة األ-)7

و یبـدوا  ،مـن حیـث القـوة و السـلطة ،غیـر متوازنـة  وآباءهمطفال ن العالقة بین األألى إشارة بدایة البد من اإل

و التــي تعتبــر هــذه  ،لــى حالــة عــدم التــوازنإن العدیــد مــن الجوانــب غیــر الســارة فــي ســلوك الطفــل یمكــن ردهــا أ

طفــال فــي مرحلــة ن یعمــل األألــیس مــن الغریــب  طفــال، واألهمیــة للقلــق عنــد مصــدرا علــى درجــة كبیــرة مــن األ

فــي القــوة و الســلطة بــین  تــزاناالن عــدم إي حــال فــأو علــى  ،خرة علــى مقاومــة ذلــكأالطفولــة المتوســطة و المتــ

  .الطرفینالطفل ووالدیه في هذه المرحلة یعتبر جزءا من العالقة الصحیة بین 

ن المشـكلة أال إنفـة الـذكر،أ و في الوقت الذي تكون فیـه المشـكلة بالنسـبة للطفـل متمثلـة فـي حالـة عـدم التـوازن

  .للقوةفضل بالنسبة للوالدین تتمثل في كیفیة االستخدام األ

فـــي المجتمعـــات حـــد جوانـــب القلـــق الرئیســـیة ألـــى و تقـــود هـــذه المشـــكلة إ ،طفـــالهمأو الســـلطة فـــي التعامـــل مـــع 

عـــداد مـــواطنین قـــادرین علـــى مواجهـــة التحـــدیات التـــي تـــرتبط إو علـــى وجـــه الخصـــوص حـــول كیفیـــة  ،الحدیثـــة

الذین یدركون كیفیة اسـتخدام القـوة  باءاآلن هناك كثیرا من أو في الواقع یبدوا  ،باءآكداء دورهم أبقدرتهم على 

  .مناسبةو السلطة بطریقة 

قــل مــع أقتــا و   یقضــون بــاءاآلن إخرة فــألــى مرحلــة الطفولــة المتوســطة و المتــإطفــال نــه مــع انتقــال األأو یبــدوا 

لـة نصـف الوقـت الـذي یقضـون فـي هـذه المرح بـاءاآلن ألـى إحـدى الدراسـات إتشیر و في هذا السیاق  ،بنائهمأ

وینصــب معظــم هــذا الوقــت فــي تعلــیم القــراءة و الكتابــة و  ،صــغر عمــراي المراحــل العمریــة األعــادة فــ یمضــونه

إذا  مـا بـاءاآلطفـال و و یتضـمن التفاعـل بـین األ ،نشـطة ترفیهیـة تعلیمیـةألـى ذلـك مـن إالمحادثة و اللعـب ومـا 

مــر ذا كــان األإو  ،یــر الشــاقةعمــال الروتینیــة الخفیفــة غكــان مــن المناســب تكلیــف األطفــال بالقیــام بــبعض األ
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یضـا أطفـال و األ بـاءاآلكمـا تتضـمن عملیـة التفاعـل بـین  ،بنائهم مقابل قیامهم بـذلك أل باءاآلكذلك فهل یدفع 

و التــرویج بــدال مــن االعتمــاد علــى كــل شــيء علــى نفســهم فــي التســلیة أعلــى  عتمــاداالطفــال فــي مســاعدة األ

و هـي أقـران سـرة سـواء ضـمن جماعـة األطفال خـارج نطـاق األفي مراقبة حیاة األ باءاآلفضال عن ور  ،باءاآل

  .) 355 .340ص ،2004،جادو أبو(    .المواقف المدرسیة 

  :سة و دورها في تحقیق الصحة النفسیة للطفلالمدر -)8

  :یلي یكمن دور المدرسة فیما 

 والتقبل والتقدیر  باألمن وٕاشعارهالطفل  وتفهم سلوك،وتعزیزهطفال االنفعالي السوي لدى األ رعایة النمو

 .صحیحالیستطیع التعبیر عن انفعاالته تعبیرا  )واالجتماعیةحاجاته النفسیة  إشباع(

 یتعـود  سـارة، حتـىشـیاء متعـددة أطریـق ربـط الشـيء المخیـف ب المختلفـة، عـنطفـال عالج مخـاوف األ

طفـال الـذین ال یخـافون اللعب مـع األ تشجیعه على، و ویسر لرؤیتهالطفل على رؤیته مقترنا بما یحب 

التي  والمفاهیم السویةتكوین االتجاهات  ومساعدته علىخوفه  مصادر وٕازالة،نفس الشيء الذي یخافه

 .مخاوفهطفاء إو أتساعد على عالج 

 المدرسیة واإلذاعةوالرسم والتمثیل طریق اللعب  والتعبیر االنفعالیة، عنفرص التنفیس  إتاحة. 

 ویحاكیهاقبل المعلمین في المدرسة لیقتدي بها الطفل  الحسنة، منالنماذج السلوكیة االنفعالیة  توفیر. 

 ـــدوافع الكامنـــةســـباب فهـــم األ وعالجهـــا ) الســـلوك الظـــاهري(وراء االســـتجابات االنفعالیـــة الســـطحیة  وال

 .المناسبةالنفسیة التربویة  باألسالیب
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 والبـرامج التربویـةمـن خـالل المواقـف التعلیمیـة  ،والمناقشـة يأوٕابـداء الـر ،تنمیة قدرة الطفـل علـى الحوار 

 .اإلرشادیة وعقد الجلسات

  هدافــه أ إدراكو  ،التربــوي المرســوم ســلوبالتمهیــدي فــي بدایــة العــام الدراســي باأل األســبوعتنفیــذ بــرامج

 .البعیدةالتربویة 

 بالطفــل  سـتهزاءاالو الســخریة و أ،) كالعقـاب البـدني(ســالیب العقابیـة غیـر التربویــة تجنـب المعلمـین لأل

ـــه اســـتجابات ـــدما تصـــدر من اســـعد  أبـــو(.انفعالی���ة خاطئ���ة ال تتناس���ب و المواق���ف المثی���رة ل���ذلك   عن

 .)  286،ص 2015،
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  خالصة الفصل 

تحضـر األمـم و  بالطفولـة مـن المعـاییر التـي یقـاس بهـا االهتمـاممن كـل مـا سـبق عرضـه نسـتنج بـأن 

الشـــعوب فهـــي مرحلـــة هامـــة فـــي حیـــاة اإلنســـان ، ألن مـــا یحـــدث فیهـــا مـــن نمـــو و تكـــوین للشخصـــیة 

یصــعب تقویمــه أو تعدیلــه فــي المســتقبل ، فالطفــل یتــأثر بالوســط االجتمــاعي الــذي ینمــو فیــه خاصــة 

 .ا الطفل و تدعمه ساسیة التي تنمي حیاةاألسرة و المدرسة اللذان یعتبران القاعدة األ
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 : خالصة الجانب النظري

نســتنج مــن كــل مــا ســبق عرضــه بــأن االمتحانــات و خاصــة الصــعبة منهــا تثیــر القلــق لــدى بعــض التالمیــذ 

التوتر و االنزعـاج و الخـوف مـن الفشـل ،و یعتبـر قلـق االمتحـان  :،فیقومون باستجابات غیر مناسبة مثل 

من المواضیع الهامة التي نؤثر على الفرد ، و باألخص تالمیذ الطور االبتدائي ، و بالضبط تالمیذ السنة 

الخامســة ابتــدائي و التــي تعـــد مرحلــة الطفولــة المتــأخرة و هـــي مرحلــة هامــة فــي حیـــاة الفــرد ،فیهــا  یطـــور 

،و یستطیع الطفـل السـیطرة علـى الـنفس و المیـل إلـى المـرح ، و یكـون شخصـا متمیـزا مقبـوال فـي مكتسباته 

المجتمع ، و یبقى دائما في حاجة إلـى مرشـد یوعیـه أو أسـرته ،و تلعـب المدرسـة كـذلك دورا هامـا فـي هـذه 

  .المرحلة بإیجابیاتها و سلبیاتها 

 



  

  

  

  الجانب التطبيقي
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  :تمهید

أي بحث علمي البد من أن یدرس دراسة میدانیة وهذا من أجل تـدعیم جانبـه النظـري، كـون البحـث بصـدد 

فالهــــدف  دراســــة موضــــوع قلــــق االمتحــــان لــــدى األطفــــال المقبلــــین علــــى امتحــــان الســــنة الخامســــة ابتــــدائي،

األساســي مــن الدراســة المیدانیــة هــو الوصــول إلــى تحقیــق األهــداف والفرضــیات أو نفیهــا، ویــتم هــذا بإتبــاع 

خطوات منهجیـة مـن أجـل الوصـول إلـى النتـائج المرجـوة ومراعـاة طبیعـة الموضـوع لتحدیـد السـیر المنهجـي 

  . السلیم
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  :بالفرضیاتالتذكیر -1

  .القلقـ االمتحان یؤدي بالتالمیذ إلى 

 .الجیدـ القلق من االمتحان یؤدي إلى عدم التحضیر 

  .للدراسةمن االمتحان یؤدي إلى تجنب التلمیذ  القلق _

  .والتوتراالمتحان یؤدي إلى اإلحساس بالخوف _ 

  :الدراسةمنهج -2

  : تعریف المنهج1-2 

إن منهج الدراسة یفرض على الباحث نوع المنهج الذي یستخدمه فكل منهج یناسب موضوع معین من 

  .الدراسات

و منهج الطریق وضوحه و المناهج " المنهج بأنه الطریق البین الواضح " ابن المنظور " و من هنا یعرف 

  " .كالمنهج 

و هو تعریف عام یصلح لكل  الطرائق،ن و و أنه السن الواضح،و لكن تعریف المنهج بأنه الطریق السهل 

مذكور (...    جوانب الحیاة و مجاالتها كالزراعة و الصناعة و التجارة و التربیة و غیر ذلك 

  .)13،ص1997،

و یمكن تعریف المنهج على أنه الطریقة التي یعتمدها الباحث للوصول إلى هدفه المنشود ، و أن وظیفته 

و التربویة و اإلنسانیة بصفة عامة  االجتماعیةالتي تنظم الظواهر  ف المبادئاالجتماعیة اكتشافي العلوم 

  .)18،ص 2010،  أبو شعیرة (.و تؤدي إلى حدوثها حتى یمكن في ضوئها تفسیرها و ضبط نتائجها 
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ابتدائي، المقبلین على امتحان السنة الخامسة  األطفالو بما أن هذه الدراسة تبحث في قلق االمتحان لدى 

 .الوصفيالمنهج  اختیارما یدفعني إلى  فهذا

في مجال بحوث التربیة البدنیة و الریاضیة  استعمالهامن المناهج التي یكثر  هو المنهج الوصفيف 2-2

یراد بالدراسات " في معرض حدیثه عن الدراسات الوصفیة بقوله  "سكیتس " ، و في هذا المجال یذكر 

الوصفیة ما یشمل جمیع الدراسات التي تهتم بجمع و تلخیص الحقائق الحاضرة المرتبطة بطبیعة و 

بوضع جماعة من الناس أو عدد من األشیاء أو مجموعة من الظروف أو فضیلة من األحداث أو نظام 

عبد الحمید (. الظواهر التي یمكن أن یرغب الشخص في دراستها فكري ،  أو أي نوع أخر من 

  .)133 ، ص2011إبراهیم،

  :  االستطالعیةالدراسة - 3

  :تعریفها1- 3

ففي حالة تجاوزها یكون أثرها  والخطوات المهمةجملة من الشروط  اعتمادال یخلو أي بحث علمي من 

 االستطالعیةتكتسي خطوة الدراسة  ومن هناالنتائج،سلبیا على كل مرحلة من مراحله خاصة عند تحلیل 

في معالجة مشكلة بحثه بطریقة  االستمرارأهمیة كبیرة بالنظر لما تقدمه للباحث من معطیات تمكنه من 

، ص 2003 مرسلي،بن (.البحثتساعد على التحدید الجید لمشكلة  وموضوعیة كماتستند إلى أدوات علمیة 

105 (.  

 :االستطالعیةاهداف الدراسة 3-2

  :هواالستطالعیةهدفنا من خالل الدراسة 

  وتحدید مجموعةالبحثاكتشاف میدان الدراسة. 
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  البحثالتعرف على مدى مالئمة أدوات. 

  االستمارةالتمكن من جمع المعلومات الالزمة لبناء. 

  نواجههاالوقوف على الصعوبات التي.  

  :االستطالعیةعینة الدراسة  3-3

أجریت هذه الدراسة ببلدیة سافل الویدان والیة سوق أهراس على مستوى مدرسة شوابنیة لعبیدي في قسم 

  .سنة 13و  10، یتراوح أعمارهم بین تلمیذ 30الذي یحتوي على  ابتدائيالسنة الخامسة 

 نافي الصبورة و قم" امتحان "بكتابة كلمة   ناللتعرف على التالمیذ الذین یعانون من قلق االمتحان فقم

بكتابة اسم كل من أجاب عن  ناو قم) االمتحان ( بسؤال التالمیذ عن معنى هذه الكلمة أو المصطلح 

هم عن ناسأل، و بعدها  ناالسؤال في الصبورة و كتابة إجابته فأصبح كل التالمیذ یجیبون عن سؤال

ها و ناكل اإلجابات و رتب ناجمع و بعد هذاإجاباتهم مختلفة ، تفكان ،المتحاناشعورهم أثناء و قبل 

ثالث  انتقینا األطفال الذین لدیهم شعور بالقلق و الخوف الزائد من االمتحان و مجموع  عینة من  نااختر 

  . ناعلى جمع المعلومات التي تزود بحث نامساعدتو ذلك بهدف معهم ،   مقابلةإلجراء  تالمیذ

  :االستطالعیةالدراسة أدوات 3-4

التي یتم بموجبها جمع المعلومات التي تمكن  البحث،هي أداة من أدوات جمع  و: المقابلة1- 3-4

فروضه و تعتمد على مقابلة الباحث لمن یجري معه  اختیارالباحث من اإلجابة عن تساؤالت البحث أو 

المقابلة وجها لوجه بغرض طرح األسئلة من قبل الباحث و اإلجابة عنها من قبل من تجرى معه المقابلة 

  .)102،ص 2010عبد العزیز الدعیلج ،(.
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شخاص أو أ أخر،محادثة موجهة یقوم بها شخص مع شخص  بأنهاالمقابلة " إنجلشإننجلش " كما یعرف 

على التوجیه  ولالستعانة بهافي بحث علمي  الستقاللهاأنواع معینة من المعلومات  استثارةهدفها  آخرین،

  .)99 ، ص2007عزت عطوي ،(.والتشخیص والعالج

تطرح من  أشخاص،أو مجموعة  وشخص أخرأیضا بأنها العملیة التي تتم بین الباحث  وتعرف المقابلة

  .)96 ، ص2007الضامن ،(.المطروحةإجاباتهم على تلك األسئلة  ویتم تسجیلأسئلة،خاللها 

 من المقابالتو هذا النوع  العلمي،هي أداة من أدوات البحث :موجهةلمقابلة النصف ا1- 3-4

اإلكلینیكیة یتمیز بالكثیر من الخصوصیة و هي عبارة عن حوار یتحدث العمیل من خالله بنوع من 

یوجهه من خالل األسئلة التي تتضمن نقاط یرید  یقیده باألسئلة،الحریة أمام المختص النفسي دون أن 

  (Muchlli ,1982,p23).التعمق فیها ، كما یتبنى الحیاد و یأخذ بالحسبان جمیع الظواهر الماضیة 

حیث  االستطالعیة،كانت أول خطوة في الجانب المیداني على مستوى الدراسة لمقابلة النصف موجهة فا

جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات المتعلقة بقلق  وذلك بهدفقمنابمقابالت مع عینة من التالمیذ 

  .ابتدائيتالمیذ السنة الخامسة  وبالضبط عنداالمتحان 

الوصول إلى أجل  المقابلة،وذلك منشبكة  قمنا ببناء وأهداف البحثخالل الفرضیات  من: المقابلةأسئلة 

  :فیمایلي. االمتحانالتالمیذ األكثر عرضة للقلق في فترة  استكشاف

  لك؟ما هو االمتحان بالنسبة _ 

  االمتحان؟ما هو شعورك عندما یبلغك معلمك بموعد _ 

  فعلك؟كیف تكون ردة _ 
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  االمتحان؟هل تقوم بالتحضیر قبل موعد _ 

  والدیك؟عندما یبلغك معلمك بموعد االمتحان تبلغ _ 

  االمتحان؟یقوم معلمك بموعد  هل_ 

  بإخوتك؟ما هي عالقتك _ 

  مراجعتك؟كیف تكون طریقة _ 

  زمالئك؟هل تراجع مع _ 

  بزمالئك؟ما هي عالقتك _ 

  االمتحان؟كیف یكون شعورك قبل _ 

  بنتائجك؟عورك عندما یبلغك معلمك كیف یكون ش_ 

  شعورك؟كونك تلمیذ مقبل على اجتیاز امتحان نهائي ما هو _ 

  بالنجاح؟هل أنت متفائل _ 

  لك؟ما هو المستقبل بالنسبة _ 

  المستقبل؟ما هو حلمك في _ 

  :االستطالعیةالدراسة  نتائج 3-5

من خالل المقابالت التي أجریت مع أفراد عینة التالمیذ و طرح عدد من األسئلة و التي حاولنا من 

خاللها الحصول على  أكبر قدر ممكن من المعلومات المرتبطة بموضوع البحث ، و المتمثلة في التعرف 
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،توصلنا إلى أن أغلبیة التالمیذ یعانون من القلق و الخوف  االمتحانالذین یعانون من قلق  على التالمیذ

من االمتحان حیث أن هناك من یبدأ بالبكاء قبل االمتحان نتیجة التوتر و االرتباك ، و هناك من یعاني 

من النسیان بالرغم من المراجعة الجیدة ، و عندما یوزع المعلم نتائج االمتحان هناك تالمیذ یبكون بسبب 

السیئة ، و لقد صرح أغلبیة التالمیذ بخوفهم الشدید من اجتیاز االمتحان النهائي بسبب صعوبة  عالماتهم

  .المواد و خاصة المواد األساسیة و باألخص الریاضیات التي یجدون صعوبة في فهمها و حل التمارین 

  :الدراسةع مو مج -4

بما أن الدراسة تهدف إلى معرفة مدى تأثیر االمتحان على نفسیة التالمیذ فإن عینة الدراسة شملت تالمیذ 

تلمیذ  30هذه الدراسة على  وسنكتفي فيتلمیذ  120یقدر مجتمع الدراسة ب  ابتدائي،السنة الخامسة 

  :بحیث  أن فقط، حیث تم استخراج العینة بطریقة عشوائیة 

قمنا  علیهم، حیثتالمیذ بطریقة عشوائیة و نقوم بتوزیع االستمارة  10أقسام كل قسم نأخذ منه  3هناك 

و  الثاني،تلمیذان من الصف  األولى، وبأخذ تلمیذین من الصف األول اللذان یجلسان في الطاولة 

 ف الثاني و تلمیذ منقمنا باختیار تلمیذ من الصف األول و تلمیذ من الص الثالث، ثمتلمیذین من الصف 

 و. األخیرةو تلمیذ في الصف الثاني في الطاولة  الوسطى،الصف الثالث و لكن یجلسون في الطاولة 

  .تلمیذ  120تلمیذ من  30قمنا بهذا العمل في كل قسم و كان العدد 

  : أدوات الدراسة-5

 :اإلستمارة 5-1

طبیعة  وذلك حسبمناسبة  وأداة بحثلقد أشرنا فیما سبق أن كل موضوع یقتضي منهج مناسب 

  .الموضوع
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دراستنا متمثلة في قلق االمتحان عند األطفال المقبلین على امتحان السنة الخامسة  وبما أن

  .وهي االستمارةأداة أخرى تساعدنا في جمع المعلومات  اختیارمما دفع بنا إلى  .ابتدائي

تعریفها على أنها أحد أدوات البحث العلمي المعروفة و هي أداة مالئمة لجمع البیانات و  و یمكن

و ذلك بهدف  غیرها،المعلومات عن بعض الظواهر النفسیة أو االجتماعیة أو التربویة و 

الحصول على معلومات و بیانات و حقائق ترتبط بالظاهرة النفسیة أو االجتماعیة أو التربویة و 

 )75،ص 2015محمود الطالب ،  (.غیرها

  : االستمارةبناء  5-2

من  انطالقاو  بدراستنا،فیما یتعلق  االستطالعیةعلى الدراسة  استنادابعد جمعنا للمعلومات و المعطیات 

 محاور حیث أنثالث  عبارة مقسمة إلى 20و التي تتكون من  االستمارةأعراض قلق االمتحان قمنا ببناء 

و ،سئلة مفتوحة تعطي الحریة للتلمیذ و في األخیر تتضمن االستمارة أ كل محور یحمل عددا من العبارات

، و -أم البواقي - بجامعة  "سعدوني مسعودة " لقد حكمت هذه االستمارة من قبل أستاذة التعلیم العالي 

  :فیما یلي نعرض محاور االستمارة 

  .السن،الجنس:الشخصیة البیانات–) 1

 .التلمیذمعرفة مدى تأثیر االمتحان على نفسیة  ویهدف إلى. 2،3،4،5،6،7، 1: البعد النفسي– )2

و یهدف إلى معرفة مدى تأثیر االمتحان على صحة  .8،9،10،11،12،13،14: البعد الجسمي–) 3

 .التلمیذ و انعكاسه على جسمه 

 .لالمتحانمعرفة مدى تجنب التلمیذ  ویهدف إلى.15،16،17،18،19،20: البعد التجنبي–)4

  :تفریغها 4-3

  :التاليالقانون  إتباعخالل  وذلك من والنسب المئویةتم تفریغ االستمارة بحساب التكرارات 
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 ونقوم بعدهاعلى النسب المئویة ثم نقوم بتصنیفها في جداول  لنتحصلعلى العینة  X 100التكرار 

  .بتفسیرهانقوم  األخیروفي بتحلیل النتائج المتحصل علیها 

  :اإلحصائیةأسالیب المعالجة -6

األولى على دراسة  مركزا بالدرجةكان  لتكویننا الذياكتفینا في هذه الدراسة بحساب النسب المئویة، نظرا 

  .حالة

  :مكان و فترة البحث- )7

نایلي .محمد الصدیق یحیى  :مدرستین، في 2018لقد تم تمریر االستمارة على التالمیذ في شهر أفریل 

  .، كلها متواجدة في بئر بوحوش، بوالیة سوق أهراس. عبد الرحمان
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 تمهید 

االسـتمارة  وتقـدیم نتـائجعرض وتحلیل النتائج العامة للبحث على ضوء الفرضـیات، هذا الفصل    یتضمن 

و التــي تـــم التوصـــل إلیهــا مـــن خـــالل التحلیـــل، و ســنتعرض فـــي هـــذا الفصــل إلـــى النتـــائج و التوصـــیات و 

 .االقتراحات التي توصلت إلیها الدراسة

  نتائجالوتحلیل عرض -1

  :  البیانات الشخصیةـ 1

  :متعلق بالسن و الجنس ) 1(الجدول رقم 

  المجموع  ابتدائيالسنة الخامسة 

    اناث  ذكور  

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  السن

10-11  6  20%  4   13,3%  10  33,3%  

11-13  13   43,3%  5   16,7%  18  60%  

13-14  2  6,7%  \  \  2  6,7%  

  %100  30  %30   9  %70   21  المجموع

  

و ،  ســنة 13-11 مــا بــینتتــراوح أعمــارهم     %60: در ب قــالــذي ی ســن التالمیــذ)1(رقــم یبــین الجــدول 

 ب أكبر من نسبة االناث ، حیث قدرت نسبة الذكور في نفس الفئة العمریة، نالحظ أیضا أن نسبة الذكور

.    اآلن في طور المتوسطن   البنات ه أن فقط، و یدل هذا على %16,7في حین نسبة االناث  ، 43,3%

بالنسـبة  .فیمـا یخـص اإلنـاث% 313,وذكـور  %11،20-10بالنسبة للتالمیـذ الـذین تتـراوح أعمـارهم مـا بـین 

كـونهن  اإلنـاث توجـد فـي حـین ال  %6,7قـدرت النسـبة ب  14-13 مـا بـینللتالمیذ الـذین تتـراوح أعمـارهم 

  .سطتو الم طور ىإلانتقلن 
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  .و الذي یهدف إلى معرفة مدى تأثیر االمتحان على نفسیة التالمیذ:البعد النفسي:  المحور الثاني -2

  :االمتحانیبین مدى الشعور بالتوتر قبل ) 2( الجدول رقم

 %النسبة المئویة   التكرارات  االحتماالت

  20  6  في غالب األحیان

  20  6  دائما

  20  6  أحیانا

  40  12  نادرا

  100  30  المجموع

  

 نـادرا مـا یشـعرون بـالتوتر قبـل االمتحـان  الـذین التالمیذبـأن نسـبة) 2(تبین البیانات الواردة فـي الجـدول رقـم 

هــو غالــب األحیــان و دائمــا وأحیانــا الــذین  یشــعرون بــالتوتر فــي  مجمــوع التالمیــذ  ، فــي حــین  %40هــي 

  .االمتحان، و یعني هذا أغلبیة التالمیذ ینتابهم القلق من حین آلخر قبل وصول تاریخ 60%

  .یرجع هذا إلى عدم التحضیر الجید لالمتحان و 

  :االمتحاناتعند التحضیر لدروس  االرتیاحیبن مدى الشعور بالضیق و عدم) 3(الجدول رقم 

 %النسبة المئویة   اتالتكرار   االحتماالت

  13,3  4  في غالب األحیان

  20  6  دائما

  33,3  10  أحیانا

  33,3  10  نادرا

  99,9  30  المجموع

  

مـن التالمیـذ أحیانـا و نـادرا مـا یشـعرون 66,66 % بـأن نسـبة ) 3(البیانات الـواردة فـي الجـدول رقـم  توضح

مـن التالمیـذ دائمـا  %20حـین نجـد نسـبة فـي  ،ر لدروس االمتحانـاتیحضتعند ال االرتیاحبالضیق و عدم 

مـن التالمیـذ   %13,3عنـد التحضـیر لـدروس االمتحانـات و تلیهـا نسـبة  االرتیـاحیشعرون بالضیق و عـدم 
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االرتیاحعند التحضیر،  و یعني هذا أن  أغلبیة التالمیـذ ال في غالب األحیان ما یشعرون بالضیق و عدم 

  .لالمتحاناتو یستعدون   یشعرون بالقلق عندما یحضرون

  :بالرسوبمراودة التالمیذ ألفكار سلبیة مدى یبین) 4(الجدول رقم 

  %النسبة المئویة   التكرارات  االحتماالت

  3,3  1  األحیانفي غالب 

  26,7  8  دائما

  30  9  أحیانا

  40  12  نادرا

  100  30  المجموع

  

مــا فــي غالــب األحیــان و دائمــا مــن التالمیــذ  معتبــرة بــأن نســبة ) 4(تبــین البیانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم 

ینزعجـون مـن  لتالمیـذمعظـم او هـذا مـا یـدل علـى أن ،   %30تراودهم أفكار سلبیة بأنهم سیرسبون بنسـبة 

،و لقد بین عدم توفر جو هادئ لالستذكار ثم الظروف النفسیة و الجسمیة  ، واالمتحان خوفا من الرسوب

نتــــائجهم دائمــــا ( بــــأن الطلبــــة القلقــــین طــــوروا قاعــــدة اعتقادیــــة خاصــــة باالمتحانــــات " كــــولر و هوالهــــان " 

 و نـادرا  مـن التالمیـذ أحیانـا %70سـبة ،و تلیهـا نضعیفا فـي أي امتحـان  أداءكما أنهم یتوقعون )منخفضة 

م أفكار سلبیة بأنهم سوف یرسبون و ذلك راجع إلى قوة ثقة الطالب في أنفسهم و فـي إمكانیـاتهم ما تراوده

  .و معلوماتهم 

  :همزمالئبین مدى شعور التالمیذ بأنهم أقل مستوى من ) 5(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  االحتماالت

  16,7  5  األحیانفي غالب 

  33,3  10  دائما

  16,7  5  أحیانا

  33,3  10  نادرا

  100  30  المجموع
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مــا فــي غالــب األحیــان و دائمــا مــن التالمیــذ  معتبــرة  بــأن نســبة) 5(تبــین البیانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم 

و یرجـع هـذا إلـى طریقـة تعامـل المعلـم مـع التالمیـذ و  %50مسـتوى مـن زمالئهـم بنسـبةیشعرون بأنهم أقـل 

، فـــي حـــین أن بعـــض و نقـــص أو انعـــدام ثقتـــه فـــي نفســـه األســـالیب التـــي یســـتعملها و مـــدى تمكـــن التلمیـــذ 

و ذلـك راجـع إلـى ثقـة . %50ما یشـعرون بـأنهم أقـل مسـتوى مـن زمالئهـم بنسـبة  و نادرا أحیانا التالمیذ في

  .كونهم تالمیذ نجباء ال تراودهم هذه األفكار و ال تؤثر في شخصیتهم التالمیذ في أنفسهم و ربما 

 :التالمیذالتي تنتاب  ودون سببیبین نوبات الغضب المفاجئة ) 6(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

  %3,3  1  في غالب األحیان

  % 33,3  10  دائما

  %30  9  أحیانا

  %33,3  10  نادرا

  %99,99  30  المجموع

  

 فــي غالــب األحیــان و دائمــا مــا التالمیــذ مجموعــة مــن بــأن  )6(البیانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم  تتضــمن

و یعـود ذلـك إلـى أن التالمیـذ فـي حالـة ضـغط   %36,3تنتابهم نوبات غضب مفاجئة و دون سـبب بنسـبة 

بهــا عــن  لیعبــرواكبیــر و خــوف و تــوتر كبیــرین مــن االمتحــان ممــا یجعلهــم یقومــون بــردود أفعــال الشــعوریة 

یشــعر التالمیــذ بنوبــات غضــب أحیانــا و نادرامــا التالمیــذ أغلبیــة ، فــي حــین أن مــدى خــوفهم مــن االمتحــان 

و نرجع ذلك إلى نقص الضغط و نقص التوتر و الخوف و ذلك  63,3قدرت ب  مفاجئة دون سبب بنسبة

لما یجده التلمیذ من دعـم و طمأنـة مـن قبـل األولیـاء و التحضـیر الجیـد لالمتحانـات و عـدم تـراكم الـدروس 

  .التي تزید من الضغوطات 
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  :یبین مدى معاناة التالمیذ من قلة التركیز عندما یقدم المعلم الدرس ) 7(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  الحتماالتا

  %30  9  في غالب األحیان

  %23,3  7  دائما

  %20  6  أحیانا

  % 26,7  8  نادرا

  %100  30  المجموع

  

مــا و دائمـا مــن التالمیـذ فـي غالــب األحیـان معتبـرة بــأن نسـبة ) 7(تبـین المعطیـات الـواردة فــي الجـدول رقـم 

النظریـة "و هـذا مـا أوضـحته %53,3یعانون من قلة التركیـز عنـدما یقـدم المعلـم الـدرس حیـث قـدرت بنسـبة 

نحـو  انتبـاههمالتي تحدثت عن تقلیص االنتباه فوضحت بـأن التالمیـذ القلقـین یوجهـون " المعرفیة االنتباهیة

مـا یعـانون مـن قلـة  و أحیانـا نـادرا %46,7،و تلیهـا نسـبة أنفسهم و االنغماس في مالحظة الذات و نقـدها 

لتركیز عندما یقدم المعلم الدرس و یرجع ذلك إلـى أن هـؤالء التالمیـذ یوجهـون انتبـاههم نحـو شـرح األسـتاذ ا

  .و یدركون مدى أهمیة تلك الدروس و ضرورة االنتباه لها 

  :ا توزع األوراق یبین مدى شعور التالمیذ بأنهم فاقدین القدرة على التفكیرعندم) 8(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  االحتماالت

  %20  6  في غالب األحیان

  %33,3  10  دائما

  %20  6  أحیانا

  % 26,7  8  نادرا

  %100  30  المجموع

  

دائمــا  فــي غالــب األحیــان بــأن هنــاك نســبة كبیــرة مــن التالمیــذ) 8(تبــین المعطیــات الــواردة فــي الجــدول رقــم 

و  االرتبــاكو ذلــك نتیجــة  %53,3یشــعرون بــأنهم فاقــدین القــدرة علــى التفكیــر عنــدما تــوزع األوراق بنســبة 
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مـا یشـعرون بـأنهم فاقـدین القـدرة  و أحیانـا من التالمیـذ الـذین نـادرا %46,7،و تلیها نسبة  و القلق  الخوف

  .ادهم الجید لالمتحان و عدم خوفهم و ذلك راجع إلى استعدعلى التفكیر عندما توزع األوراق علیهم ،

االمتحـــان یــــؤدي " و انطالقـــا مـــن النتـــائج الســـالفة الـــذكر یتبـــین لنــــا بـــأن الفرضـــیة األولـــى و المتعلقـــة ب 

  .قد تحققت " بالتالمیذ إلى القلق 

و الـذي یهـدف إلـى معرفـة مـدى تـأثیر االمتحـان علـى صـحة التالمیـذ و :  البعـد الجسـمي: المحور الثالث

  .انعكاسه على جسمه 

  :یبین مدى تسارع نبضات قلب التالمیذ عندما یوجه المعلم األسئلة لهم ) 9(الجدول رقم

  النسبة المئویة  التكرارات  االحتماالت

 %10  3  في غالب األحیان

  %60  18  دائما

  %10  3  أحیانا

  %20  6  نادرا

  %100  30  المجموع

 

 و فــي غالــب األحیــان مــا  بــأن نســبة كبیــرة مــن التالمیــذ دائمــا) 9(تبــین المعطیــات الــواردة فــي الجــدول رقــم 

ــبهم عنــدما یوجــه المعلــم األســئلة لهــم حیــث قــدرت ب  حیــث تعتبــر نتــاج الجهــاز  %70تتســارع نبضــات قل

ممــا یــؤدي إلــى خــوف التالمیــذ و عــدم الــدرة علــى زیولــوجي یللنشــاط الفالعصــبي المســتقل و كنتیجــة مباشــرة 

اإلجابــة حتــى و إن تــوفرت اإلجابــة ممــا یــؤدي إلــى عــدم القــدرة علــى التواصــل مــع األســتاذ نتیجــة أســلوب 

مــا تتســارع نبضــات قلــبهم و أحیانــا مــن التالمیــذ الــذین نــادرا  %30،و تلیهــا نســبة التخویــف الــذي یســتعمله 

و ذلك یرجع إلى عدم خوف التالمیذ و قـدرتهم علـى اإلجابـة ، وبـأن هنـاك عندما یوجه المعلم األسئلة لهم 

  ,تواصل بین المعلم و التلمیذ و عدم استعمال المعلم ألسلوب التخویف 
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  :یبین مدى وجود صعوبة في التنفس عندما یطلع المعلم التالمیذ بالمعدل ) 10(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  االحتماالت

 %16,7  5  غالب األحیان في

  %50  15  دائما

  %16,7  5  أحیانا

  %16,7  5  نادرا

  %100  30  المجموع

  

 و فــي غالــب األحیــان بــأن أكبــر نســبة مــن التالمیــذ دائمــا) 10(تبــین المعطیــات الــواردة فــي الجــدول رقــم 

توقـع التالمیـذ ع إلـى و ذلـك راجـ %66,7یجدون صعوبة فـي التـنفس عنـدما یطلعهـم المعلـم بالمعـدل بنسـبة 

،في حین نجد بعض التالمیذ الفشل في الدراسة  و التفكیر في العقوبات التي یمكن بأن یتلقاها من الوالدین

و ذلــك  %33,4فــي أحیانــا و نــادرا مــا یجــددون صــعوبة فــي التــنفس عنــدما یطلعهــم المعلــم بالمعــدل بنســبة 

  .لهم والقلق یكون منخفض لدیهم راجع إلى تأكد التالمیذ بأن معدلهم سوف یرضیهم و یرضي أه

  :یبین مدى بكاء التالمیذ أثناء حصولهم على نتائج ضعیفة ) 11(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرارات  االحتماالت

  %10  3  في غالب األحیان

  %66,7  20  دائما

  %16,7  5  أحیانا

 %6,7  2  نادرا

  %100  30  المجموع

  

و فـــي غالـــب  بـــأن نســـبة كبیـــرة مـــن التالمیــذ یبكـــون دائمـــا ) 11(رقــم تبــین المعطیـــات الـــواردة فـــي الجـــدول 

و یعـود هـذا إلـى خـوف التالمیـذ مـن الرسـوب و  %76,7اء حصولهم على نتائج ضعیفة بنسبة أثناألحیان 

مــن كــونهم كــانوا یتوقعــون األحســن و تفكیــرهم فــي العقــاب الــذي ســوف یكــون مــن طــرف األســرة و ســخریة 
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أثنــاء حصــولهم علــى نتــائج و نــادرا  مــن التالمیــذ الــذین یبكــون أحیانــا %23,4ســبة ،و تلیهــا نزمالئهــم مــنهم

ألن تلك المواد التي حصـلوا فیهـا علـى نتـائج ضـعیفة ال تـؤثر علـى تحصـیلهم الدراسـي و تشـجعهم  ضعیفة

  .على بذل جهد أكبر للرفع من نتائجهم 

  :ا ال یجدون جوابا لسؤال المعلم یبین مدى شعور التالمیذ بجفاف في الحلق عندم )12(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

 %33,3  10  في غالب األحیان

  %26,7  8  دائما

  %26,7  8  أحیانا

  %13,3  4  نادرا

  %100  30  المجموع

  

 و دائمــا مــن التالمیــذ فــي غالــب األحیــانمجموعــة بــأن ) 12(ردة فــي الجــدول رقــم االمعطیــات الــو  وضــح ت

و هــذا دلیــل علــى  %59,7یشــعر التالمیــذ بجفــاف فــي الحلــق عنــدما ال یجــدون جوابــا لســؤال المعلــم بنســبة 

نجــد بــأن هنــاك  حــین ، فــيو التفكیــر فــي العقــاب الــذي یكــون مــن طــرف المعلــم خــوف التالمیــذ مــن المعلــم

و %39.7و أحیانــا یشــعرون بجفــاف فــي الحلــق عنــدما ال یجــدون جوابــا لســؤال المعلــم بنســبة  نــادرا تالمیــذ

 .مهمة إلجابة و یوجهون انتباههم نحو الیرجع هذا إلى تفكیرهم في إیجاد ا

  :یبین مدى تعرق جسم التالمیذ عندما أصعد إلى الصبورة لإلجابة عن السؤال ) 13(الجدول رقم 

  سبة المئویةالن  التكرار  االحتماالت

 %6,7  2  في غالب األحیان

  %10  3  دائما

  %10  3  أحیانا

  %73,3  22  نادرا

  %100  30  المجموع
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مــا تتعــرق فــي غالـب األحیــان و دائمـا  مــن التالمیـذمجموعـة بــأن ) 13(تبـین المعطیــات الـواردة فــي الجـدول

و یعتبـر هـذا التعـرق تعبیـر عـن %16,7أجسامهم عندما یصعدون إلى الصبورة لإلجابة عن السؤال بنسـبة 

خـــوف التالمیـــذ و ارتبـــاكهم و عـــدم تأكـــدهم مـــن االجابـــة و التفكیـــر فـــي مراقبـــة األخـــرین لـــه ال فـــي كیفیـــة 

مــا تتعــرق أجســامهم عنــدما  و نــادرا التــي تمثــل نســبة التالمیــذ الــذین أحیانــا %83,3،و تلیهــا نســبة اإلجابــة

النســـبة تمثـــل أغلبیـــة التالمیـــذ بمعنـــى أن التالمیـــذ ال  إلـــى الصـــبورة لإلجابـــة عـــن الســـؤال و هـــذهیصـــعدون 

  .یخیفهم صعودهم إلى الصبورة و اإلجابة عن السؤال 

 :وجه التالمیذ عندما یراقب المعلم الواجبات المدرسیة  احمراریبین مدى ) 14(الجدول رقم 

  المئویة النسبة  التكرار  االحتماالت

  %20  6  في غالب األحیان

  %26,7  8  دائما

  %20  6  أحیانا

  %33,3  10  نادرا

  %100  30  المجموع

 دائمـا و فـي غالـب األحیـانمـن التالمیـذ  هنـاك مجموعـةبـأن ) 14(تبین المعطیات الواردة في الجدول رقـم 

و ذلـك راجـع إلـى توقعـات التالمیـذ %46,7حمر وجوههم عندما یراقب المعلم واجباتهم المدرسیة بنسـبة تما 

أحیانــا و مــن التالمیــذ الــذین  % 43,3 ،وتلیهــا نســبةالســلبیة بــأن إجابتــه خاطئــة وأن المعلــم ســوف یعــاقبهم 

و ذلــك راجــع إلــى عــدم الخــوف والقلــق و تحمــر وجــوههم عنــدما یراقــب المعلــم واجبــاتهم المدرســي نــادرا مــا  

  ، التأكد من صحة المعلومات

  :أطراف التالمیذ أثناء إجابتهم على األسئلة  ارتعاشیبین مدى ) 15(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

 %20  6  في غالب األحیان

  %30  9  دائما

  %16,7  5  أحیانا

  %33,3  10  نادرا

  %100  30  المجموع
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في غالـب األحیـان و دائمـا مـا  من التالمیذ معتبرة  بأن نسبة) 15(تبین المعطیات الواردة في الجدول رقم 

و یرجع هذا إلـى تـوتر التالمیـذ و قلقهـم الزائـد ،و  %50ترتعش أطرافهم  أثناء إجابتهم على األسئلة بنسبة 

تـرتعش أطـرافهم أثنـاء إجـابتهم من التالمیذ أحیانا و نادرا  %50نجد مجموعة من التالمیذ قدرت نستهم ب 

الجیـد و المراجعـة المتأنیـة للـدروس ممـا یزیـدهم ارتیاحـا و اإلجابـة على األسئلة و هذا یرجع إلى التحضیر 

  .من دون أي ضغوطات 

القلــق مـن االمتحـان یــؤدي " و یتبـین لنـا مــن خـالل النتـائج الســالفة الـذكر بـأن الفرضــیة الثانیـة المتعلقـة ب 

  .قد تحققت "  إلى عدم التحضیر الجید 

  .معرفة مدى تجنب التلمیذ لالمتحان  و یهدف إلى:البعد التجني: المحور الرابع) 4

یبــین مــا إذا كــان التالمیــذ یشــغلون أنفســهم بمشــاهدة التلفــاز عنــدما تكــون هنــاك دروس ) 16(الجــدول رقــم 

  :للحفظ و لیلة االمتحان باألخص 

  النسبة المئویة  التكرار  اإلحتماالت

  %6,7  2  في غالب األحیان

  %16,7  5  دائما

  %30  9  أحیانا

  %46,7  14  نادرا

  %100  30  المجموع

  

هناك مجموعة مـن التالمیـذ فـي غالـب األحیـان و أحیانـا بأن ) 16(الجدول رقم تبین المعطیات الواردة في 

ـــة االمتحـــان بـــاألخص بنســـبة  مـــا یشـــغلون أنفســـهم بمشـــاهدة التلفـــاز عنـــدما تكـــون هنـــاك دروس للحفـــظ لیل

، مـن التالمیـذ التفكیر في القلق و الضـغط الـذي یـنجم عـن االمتحـان و ذلك لتجنب الحفظ و عدم 23,4%

روس للحفـــظ لیلـــة االمتحـــان یشـــغلون أنفســـهم بمشـــاهدة التلفـــاز عنـــدما تكـــون هنـــاك د و نـــادرا الـــذین أحیانـــا

  .و هو دلیل على حب التالمیذ للدراسة و الرغبة الملحة في النجاح و التفوق %76,7باألخص بنسبة 

  :یوم االمتحان  للعبیبین مدى تعمد التالمیذ ) 17(الجدول رقم 
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  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

  %6,7  2  في غالب األحیان

  %10  3  دائما

  %3,3  1  أحیانا

  %80  24  نادرا

  %100  30  المجموع

 

مـا فـي غالـب األحیـان و دائمـا مـن التالمیـذ  معتبـرة بأن نسـبة) 17(تبین المعطیات الواردة في الجدول رقم 

و هــذا راجــع إلــى كــون التالمیــذ یســتعملون اللعــب كوســیلة  %16,7یتعمــدون اللعــب یــوم االمتحــان بنســبة 

ا نجـد بـأن هنـاك نسـبة كبیـرة مـن التالمیـذ ،كمللتهرب من موقف االمتحان و نسیان القلق الذي یترتب عنه 

كـــونهم یعلمـــون مـــدى أهمیـــة  %83,3قـــدرت نســـبتهم بللعـــب یـــوم االمتحـــان یتعمـــدون اأحیانـــا و نـــادرا مـــا  

  .المراجعة یوم االمتحان و التفكیر في استغالل الفرصة للحصول على نتائج أكبر 

  :یبین مدى تفضیل التالمیذ لأللعاب اإللكترونیة بدل الذهاب إالى انجاز واجباتهم ) 18(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

 %33,3  10  یانفي غالب األح

  %6,7  2  دائما

  %10  3  أحیانا

  %50  15  نادرا

  %100  30  المجموع

 

مـا في غالـب األحیـان و دائمـا من التالمیذ  مجموعة بأن هناك  )18(المعطیات الواردة في الجدولتوضح 

ـــذهاب إلـــى إنجـــاز مـــذكراتهم بنســـبة  و ذلـــك راجـــع إلـــى تفكیـــر  %40یفضـــلون األلعـــاب اإللكترونیـــة بـــدل ال

أحیانـا و مـن التالمیـذ  %60،في حـین نجـد نسـبة التالمیذ السلبي بهدف تجنب المذاكرة و االنشغال باللعـب

و هــذا راجــع إلــى وعــي التالمیــذ  إنجــاز مــذكراتهممــا یفضــلون األلعــاب اإللكترونیــة بــدل الــذهاب إلــى نــادرا 

  .بضرورة إنجاز الواجبات و ترك وقت الفراغ لأللعاب 
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 :یبین ما إذا كان التالمیذ یؤجلون مذاكرتهم إلى لیلة االمتحان ) 19(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

  %6,7  2  في غالب األحیان

  %13,3  4  دائما

  %20  6  أحیانا

  %60  18  نادرا

  %100  30  المجموع

  

مـا یؤجلـون  في غالب األحیان و دائمـابأن نسبة من التالمیذ  )19(رقم  تبین المعطیات الواردة في الجدول

و ذلـك راجـع إلـى إهمـال التالمیـذ لدروسـهم و التهـرب مـن الحفـظ  %20مذاكرتهم إلى لیلة االمتحان بنسـبة 

مـــا  و نـــادرا  مـــن التالمیـــذ أحیانـــا %80، و تلیهـــا نســـبة أو المراجعـــة للتخفیـــف مـــن الضـــغط حســـب رأیهـــم 

ال یتركـون الـدروس تتـراكم إلـى حـد كبیـر و هذا دلیل علـى أن التالمیـذ یؤجلون مذاكرتهم إلى یوم االمتحان 

  .و تكون مراجعتهم یومیة وذلك من أجل تخفیف الضغط لیلة االمتحان 

 .فظ دون الفهم التالمیذ على الح اعتمادیبین مدى ) 20(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

  %13,3  4  في غالب األحیان

  %6,7  2  دائما

  %20  6  أحیانا

  %60  18  نادرا

  %100  30  المجموع

  

مــا یعتمــدون علــى  فــي غالــب األحیــان و دائمــا بــأن نســبة مــن التالمیــذ ) 20(تبــین الــواردة فــي الجــدول رقــم 

ذلـــك راجـــع إلـــى عـــدم فهـــم و اســـتیعاب التالمیـــذ للـــدروس و عـــدم التركیـــز و %20الحفـــظ دون الفهـــم بنســـبة 

و هذا دلیل علـى ما یعتمدون على الحفظ دون الفهم  و نادرا  من التالمیذ أحیانا %80،و تلیها نسبة الجید

  .استیعابهم للدروس و التركیز على الفهم 
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  :ص یبین مدى عدم استخدام التالمیذ ألسلوب التلخی) 21(الجدول رقم 

  

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

  %6,7  2  في غالب األحیان

  %40  12  دائما

  %26,7  8  أحیانا

  %26,7  8  نادرا

  %100  30  المجموع

  

و فـــي غالـــب  بـــأن هنـــاك نســـبة كبیـــرة مـــن التالمیـــذ دائمـــا  )21(رقـــم  تبـــین المعطیـــات الـــواردة فـــي الجـــدول

كونهم یخافون الخـروج عـن سـیاق الموضـوع و منـه %46,7ال یستخدمون أسلوب التلخیص بنسبة األحیان 

مــــن التالمیـــذ أحیانـــا و نــــادرا ال یســـتخدمون أســــلوب  %53,4،و هنـــاك نســـبة ضـــعف تحصـــیلهم الدراســــي 

  .ألن التلخیص هو الذي یزیدهم من فهمهم للدروس التلخیص 

القلق من االمتحان یـؤدي إلـى " أن الفرضیة الثالثة المتعلقة ب من خالل النتائج السالفة الذكر یتضح لنا ب

  .لم تتحقق" تجنب التالمیذ للدراسة 

  :المفتوحةتحلیل األسئلة  

لقد تبین لنا بأن هناك تالمیذ لدیهم ثقة في أنفسهم لحد كبیر حیث أنهم صرحوا بأن إحساسهم بأنهم تالمیذ 

ئل في القسم ،كما أنهم یشعرون بأنهم سوف ینجحون في الدراسـة مجتهدین و لدیهم القدرة بأن یكونوا  األوا

و ذلــك راجــع إلــى حــبهم للدراســة و قــوة ثقــتهم بأنفســهم ،و تفــاؤلهم الزائــد بالنجــاح ، و هنــاك مجموعــة مــن 

قـد قـاموا بالتحضـیر الجیـد أنهـم التالمیذ یكون إحساسهم أثنـاء االمتحـان الفـرح و االرتیـاح و هـذا راجـع إلـى 

و متأكدین من اإلجابة ،كما نجد بعض التالمیذ یشعرون قبـل االمتحـان بـأنهم متحمسـین لشـهادة  لالمتحان

التعلــیم االبتــدائي و حــب رؤیــة األســئلة ، و التفــاؤل هــذا راجــع إلــى االســتیعاب الجیــد للــدروس و المراجعــة 

جعــل التالمیــذ متحفــزین الیومیــة للــدروس و التحفیــز و التشــجیع الــدائم مــن قبــل األولیــاء و األســاتذة ، ممــا ی

  .لالمتحان و توقعاتهم إیجابیة 
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االمتحـان یـؤدي إلـى الخـوف " من خالل النتائج السالفة الذكر یتضح لنـا بـأن الفرضـیة الرابعـة المتعلقـة ب 

  . قد حضروا الدروس بصفة جیدة و مستمرة ألن التالمیذ في هذه  المجموعة لم تتحقق " و التوتر 
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  : استنتاج عام

  :بعد عرض و تحلیل و تفسیر النتائج تم التوصل إلى النتائج التالیة 

  البعد النفسي :الذي یمتثل في :الثانينتائج المحور  )1

مــن % 40بنســبة معتبرة نســبة لنــا أنــه یوجــد  اتضــحمــن خــالل المعطیــات و البیانــات الــواردة فــي الجــداول 

إلـــى التحضـــیر الجیـــد لالمتحـــان ،و الثقـــة  راجـــعذلـــك التالمیـــذ نـــادرا مـــا یشـــعرون بـــالتوتر قبـــل االمتحـــان و 

من التالمیذ في غالـب األحیـان و كبیرة ،في حین نجد نسبة  اكتسبوهابالنفس و التأكد من المعلومات التي 

ى عـــدم التحضـــیر الجیـــد و ذلـــك راجـــع إلـــ %60تقـــدر ب  دائمـــا و أحیانـــا یشـــعرون بـــالتوتر قبـــل االمتحـــان

  .لالمتحان و شدة الخوف و القلق من االمتحان و هذا له دور وتأثیر كبیر على تحصیلهم الدراسي 

من التالمیذ أحیانا و نادرا ما یشعرون بالضیق و عدم االرتیاح  هناك نسبة معتبرة  كما تبین لنا أیضا بأن

جــع إلــى أن التالمیــذ یقومــون بتنظــیم وقــتهم و ذلــك را%66,66بنســبة  عنــد التحضــیر لــدروس االمتحانــات

الــدروس و وصــول  اســتیعابللمراجعــة أي یقومــون بإتبــاع خطــط محكمــة للمراجعــة و هــو دلیــل كــذلك علــى 

قـدرت ب األفكار المطروحة من قبل المعلم بطریقة صحیحة ، في حین توجد نسب منخفضـة مـن التالمیـذ 

و عدم االرتیاح عند التحضیر لدروس االمتحانـات و دائما و في غالب األحیان یشعرون بالضیق 13,3%

  .و الفهم الجید لشرح المعلم  االستیعابذلك راجع إلى عدم 

 مــا تــراودهم أفكــار ســلبیة بــأنهم سیرســبونو أحیانــا و یتضــح لنــا كــذلك بــأن نســبة كبیــرة مــن التالمیــذ نــادرا 

و ذلــك راجـــع إلـــى أن هــذه الفكـــرة لـــم تترســخ فـــي ذهـــن التالمیــذ إال عنـــدما تكـــون  ،%70قــدرت نســـبتهم ب 

فــي غالــب  نتــائجهم ســیئة فــي بعــض األحیــان و قــوة ثقــتهم فــي أنفســهم ،فــي حــین نجــد نســبة مــن التالمیــذ

،و ذلــك راجــع إلــى تخویــف التالمیــذ  % 30بنســبة  تــراودهم أفكــار ســلبیة بــأنهم سیرســبوناألحیــان و دائمــا 

عدم وجود و  وبة االمتحان و بأن هذا العام مصیري و ال یكون النجاح إال للتالمیذ المتمكنین ،بمدى صع

مساندة أو تشجیع من قبل الوالدین و كذلك التعرض لسوء المعاملة الوالدیة و التهمیش من طـرف األسـاتذة 

  .تام للثقة في النفس للتالمیذ  انعدامالذي یجعل 

مـا یشـعرون بـأنهم أقـل مسـتوى مـن  في غالب األحیـانمن التالمیذ دائما و رة معبكما تبین بأن هناك نسبة 

مـا یشـعرون بـأنهم أقـل  و نـادرا من التالمیذ الذین أحیانـامعادلة ، في حین توجد نسبة %50بنسبة زمالئهم 
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الثقـة فـي الـنفس و عـدم قـدرتهم  انعـداممستوى من زمالئهـم و ذلـك راجـع إلـى ضـعف تحصـیلهم الدراسـي و 

هة مـن رفع مستواهم الدراسي و عدم القدرة على المنافسة لرفع مستواهم ، و ترجع إلى السخریة الموج على

قبل المعلـم أمـام التالمیـذ ، و هـذا راجـع كـذلك إلـى الوصـف الـذاتي السـلبي و هـو مـا توصـلت إلیـه النظریـة 

ت سلبي و یشـعرون بـالنقص و ال المعرفیة اإلنتباهیة حیث أثبتت بأن التالمیذ القلقون یكون لهم تقدیر الذا

  .و الثقة في النفس تكون منعدمة .یثقون في قدراتهم و مؤهالتهم 

بنســبة  و دائمــا مــا تنتــابهم نوبــات غضــب دون  فــي غالــب األحیــان كمــا اتضــح لنــا بــأن هنــاك مــن التالمیــذ

لـى مراجعتهـا و ذلك راجع إلى الضغوطات و التوترات عند تراكم الدروس علیهم و عـدم قـدرتهم ع،36,3%

أو حتــى حفظهــا و التفكیــر المســتمر فــي االمتحــان و مـــدى صــعوبته ، فكــل هــذه الضــغوطات تــؤدي إلـــى 

 و أحیانــا تنتــابهم نوبــات غضــب دون ســبب نــادرامــن التالمیــذ معتبــرة غضــبهم فجــأة ،فــي حــین توجــد نســبة 

الجیـد لالمتحانـات  حضـیرهمو ذلك راجع إلى مدى توعیتهم من طـرف األولیـاء و وعـیهم و ت%63,3بنسبة 

بأن قلق االمتحان یظهر كـرد فعـل انفعـالي أقـل شـدة مـن الخـوف فسـببه  االنفعالیةأثبتت النظریة ،في حین 

  .و ردة فعل الجسم و هي نتیجة مباشرة للنشاط الفیزیولوجي  اإلعاشينشاط كبیر للجهاز العصبي 

یعـانون مـن قلـة التركیـز عنـدما غالب األحیان و دائمـا من التالمیذ في معتبرة  كما تبین لنا بأن هناك نسبة

التلمیذ و الغیر مباالة و الشغب و اللعب  انتباهو ذلك راجع إلى تشتت  ،16,7%بنسبة  یقدم المعلم الدرس

، و شــغلت  انتبــاههمهــؤالء التالمیــذ قــد كــان تركیــزهم علــى أشــیاء  شــتت و أن أثنــاء تقــدیم المعلــم للــدرس، 

أن التالمیــذ غیــر المعلــم ،و  التالمیــذ یســرحون فــي هــذه األفكــار و ال یركــزون مــع شــرحتفكیــرهم ممــا جعــل 

فـي التركیـز  الالشـعوریةمبالین بالدراسة و أن أذهانهم تكون غیر مركزة باألساس مع المعلم و عدم رغبتهم 

بنســبة الــدرس  مــا یعــانون مــن قلــة التركیــز عنــدما یقــدم المعلــم و نــادرا ، و هنــاك نســبة مــن التالمیــذ أحیانــا

  .أن التالمیذ یركزون انتباههم في شرح األستاذ و ما یقدمه من معلومات  إلىو ذلك راجع 83,3%

یشـعرون بـأنهم فاقـدین القـدرة  فـي غالـب األحیـان و دائمـا  كم تبین أیضا بأن هناك نسبة كبیرة من التالمیذ

على مستوى الجوانب  اضطرابصول و ذلك راجع إلى ح %46,7بنسبة  على التفكیر عندما توزع األوراق

مــا یشـــعرون بــأنهم فاقـــدین القــدرة علـــى  و أحیانـــا  ،و هنــاك نســـبة مــن التالمیـــذ نــادرا االنفعالیـــةالمعرفیــة و 

و ذلـك راجـع إلـى عـدم تحضـیرهم الجیـد لالمتحـان ممـا بنسـبة قـدرت ب التفكیر عنـدما تـوزع علـیهم األوراق 

مـن  معتبـرةعدم التركیز عند المراجعة لالمتحان ، و هنـاك نسـبة یؤدي إلى توترهم و تطایر أفكارهم نتیجة 

بنسبة التالمیذ أحیانا و في غالب األحیان ما یشعرون بأنهم فاقدین القدرة على التفكیر عندما توزع األوراق 
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نتیجة توترهم و أنهـم غیـر قـادرین علـى التفكیـر  شيءبأنهم قد نسو كل  اعتقادهمو ذلك راجع إلى 53,3%

ـــن "هـــذا یتوافـــق مـــع مـــا توصـــل لـــه العـــالم و ، حیـــث أكـــد بـــأن األفـــراد المـــرتفعین فـــي قلـــق االمتحـــان "  وای

لظـروف التقیــیم الخاصـة باالمتحــان بـاجترار التخــوف مـن تقیــیم الـذات ، و هــذا ال یوجـه االنتبــاه   یسـتجیبون

یطورونهـــا فـــي المواقـــف  بـــالمتغیرات المرتبطـــة بالمهمـــة ،بمعنـــى أن األفـــراد یختلفـــون فـــي نـــوع األفكـــار التـــي

  .باختالف قلق االختبار لدیهم و هذه األفكار تضعف تقدیر الذات الخاص بالطالب  االختباریة

  البعد الجسمي :و یتمثل في  :نتائج المحور الثاني )2

تتسـارع نبضـات  مـا فـي غالـب األحیـان و دائمـایتضح لنا مـن خـالل الدراسـة بـأن هنـاك نسـبة مـن التالمیـذ 

و ذلك راجع إلى مدى تخویف المعلمین للتالمیـذ حیـث %53,3بنسبة قلبهم عندما یوجه المعلم األسئلة لهم 

أنهم إن لم تكن اإلجابة صحیحة سـوف یعرضـون للعقـاب أو مـن خـالل السـخریة بهـم أمـام زمالئهـم و هـذا 

وتر و ترتفــع نبضــات قلــبهم بمجــرد مــا یــؤدي إلــى عــدم قــدرتهم علــى اإلجابــة حتــى و إن وجــدت اإلجابــة یتــ

مــا تتســارع نبضــات قلــبهم عنــدما یوجــه  و أحیانــا  تالمیــذ نــادرامــن ال 46,7توجــد نســبة كمــا ســؤال المعلــم ،

  .المعلم األسئلة و ذلك راجع إلى مدى تمكن التلمیذ و تقینه من إجابته 

صــعوبة فــي التــنفس عنــدما یجــدون فــي غالــب األحیــان مــن التالمیــذ  معتبــرةو یتضــح لنــا بــأن هنــاك نســبة 

و ذلك راجع إلى خوفهم و قلقهم الشـدیدین مـن أن یكـون معـدلهم لـیس ،%70بنسبة  یطلعهم المعلم بالمعدل

و  ،في المستوى و ذلك نتیجة تخویف أولیائهم لهم ألن هم األولیاء الوحید هو نجاح أبنـائهم و عـدم فشـلهم

ون معدالتهم أقل من زمالئهم ألن أبائهم یزرعون فیهم إذا فشلوا یعرضونهم للعقاب و كذلك یخافون بأن تك

ســمة الغیــرة مــن خــالل الضــغط علــیهم بــأن تكــون معــدالتهم أكبــر مــن معــدالت زمالئهــم ، ممــا یــؤدي إلــى 

و نادرا مـا یجـدون صـعوبة أحیانا التلمیذ و صعوبة تنفسه ، و هناك نسبة من التالمیذ في  ارتباكخوف و 

  .ثقتهم في أنفسهم و في قدراتهمعندما یطلعهم المعلم بالمعدل و ذلك راجع إلى  %30بنسبة  في التنفس

یبكــون أثنــاء حصــولهم علــى  و فــي غالــب األحیــان لنــا كــذلك بــأن نســبة كبیــرة مــن التالمیــذ دائمــا یتضــحو 

و ذلــك نــاتج عــن تــوقعهم بــأنهم سیحصــلون علــى نتــائج أكبــر أو راجــع إلــى ،%66,7بنســبة  نتــائج ضــعیفة

خـوفهم الشـدید مـن الرسـوب من العقاب الموجه من قبل الوالدین أو أنهم كـانوا یتوقعـون نتـائج أكبـر الخوف 

یبكــون أثنــاء حصــولهم علــى نتــائج ضــعیفة أحیانــا و نــادرا مــن التالمیــذ نســبة ،و هنــاك و الفشــل الدراســي 
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لزائـد و طمـوحهم او ذلك راجع إلى تیقنهم بأن هذه العالمات ال تضعف مستواهم الدراسـي ، %33,4بنسبة 

  .تأثیر كبیر في نتائجه و بأنه سوف یقوم بتعویضها في مواد أخرى  بأن هذه العالمة ال یكون لها

یشـعرون بجفـاف فـي الحلـق عنـدما ال یجـدون دائما و أحیانـا مـا التالمیذ في  غالبیةو یتضح لنا كذلك بأن 

ف الـذي یسـتعمله المعلـم إلرعـاب التلمیـذ و ذلك راجـع إلـى أسـلوب التخویـ، %60بنسبة جوابا لسؤال المعلم 

، و نجــد  إلى قلقهــم و خــوفهم مــن عقــاب المعلــم أو ســخریة زمالئهــم و تخویفــه إن لــم تكــن إجابتــه صــحیحة

ا ال یجـدون جوابـا یشـعرون بجفـاف فـي الحلـق عنـدمفي غالـب األحیـان و نـادرا مـا كذلك نسبة من التالمیذ 

كـون تفـاعلهم دائـم و مسـتمر مـع المعلـم مـن خـالل المشــاركة  و ذلـك راجـع إلـى %40بنسـبة  لسـؤال المعلـم

  .داخل القسم 

ما تتعرق أجسـامهم عنـدما  في غالب األحیان و دائماكما تبین لنا أیضا بأن هناك نسبة كبیرة من التالمیذ 

قلقهـم و خـوفهم الزائـد مـن و ذلـك راجـع  إلـى  ، %16,7بنسـبة  یصعدون إلى الصبورة لإلجابة عـن السـؤال

وهــذا مؤشــرا و دلیـل علــى القلــق و الخــوف مــن المواجهـة و التعــرق یعتبــر مظهــرا خارجیــا أن المعلـم یــراقبهم 

أحیانا و نـادرا مـا مـن التالمیـذ معتبـرة ،في حـین توجـد نسـبة معبرا عن القلق الداخلي الذي یشعر به التلمیذ 

و ذلــك راجــع إلــى أن التلمیــذ متفاعــل مــع %83,3بنســبة  تتعــرق أجســامهم عنــدما یصــعدون إلــى الصــبورة 

  .المعلم و یتعرق جسده عندما الیجد إجابة للسؤال فقط 

ما تحمر وجوههم عنـدما یراقـب  في نادرا وأحیانامن التالمیذ معتبرة كما توضح لنا الدراسة بأن هناك نسبة 

لتالمیـذ علـى أداء واجبـاتهم المدرسـیة و هذا دلیل على حـرص ا ، %43,3بنسبة  المعلم الواجبات المدرسیة

د نسبة من التالمیذ قدراتهم ، في حین توج اكتشافو حب االستطالع إذا كانت إجاباتهم تتضمن الخطأ و 

ــم واجبــاتهم المدرســیة  و ذلــك راجــع إلــى خــوفهم و قلقهــم %46,7بنســبة تحمــر وجــوههم عنــدما یراقــب المعل

 ذلـك یرجـعو  ،  إن تكـن إجـابتهم خاطئـة و خـوفهم مـن العقـاب  الشدیدین من ردة فعل المعلـم أمـام زمالئهـم

تلمیذ تعبر عن مـدى الإلى نوعیة الواجبات المدرسیة و مدى صعوباتها و هي ردة فعل ال إرادیة من  أیضا

  .توتره و قلقه و خوفه من المعلم 

تــرتعش أطــرافهم أثنــاء إجــابتهم عــن  و أحیانــا مــا مــن التالمیــذ نــادرا معتبــرةكمــا یتضــح لنــا كــذلك بــأن نســبة 

لألسـئلة  استیعابهمو هذا دلیل على تیقن التالمیذ من اإلجابة و نقص توترهم و مدى ،%50بنسبة  األسئلة

فــي غالــب  فــي حــین توجــد نســبة مــن التالمیــذ دائمــا وٕالــى نوعیــة األســئلة و طریقــة طرحهــا مــن قبــل المعلــم،
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و هــذا راجــع إلــى شــدة تــوترهم و خــوفهم ،ابتهم علــى األســئلة تــرتعش أطــرافهم أثنــاء إجــ%50األحیانبنســبة 

و فـي اإلجابـة و هـي ردة فعـل الشـعوریة مـن التلمیـذ تعبـر عـن قلقـه و تـوتره الزائـد ، یخطـؤواالشدید من أن 

  .للموقفالتلمیذ الالشعوریة  استجابةدلیل على  هو

ــا بــأن  یتبــین كمــا بنســبة  افهم أثنــاء إجــابتهم علــى األســئلةمــا تــرتعش أطــر أغلبیــة التالمیــذ نــادرا و أحیانــا لن

التالمیــذ الالشــعوریة بهــدف  و اســتجابةو هــذا راجــع إلــى مــدى تیقــنهم مــن اإلجابــة و نقــص توترهمــ،76,7%

تــرتعش أطــرافهم أثنــاء و فــي غالــب األحیــان مــا ، فــي حــین توجــد نســبة مــن التالمیــذ دائمــا  مواجهــة الخطــر

،و اسـتجابة التالمیـذ و هـذا تعبیـر عـن خـوف و تـوتر وقلـق التلمیـذ %  23,4بنسـبة  إجابتهم على األسـئلة 

  .الالشعوریة بهدف مواجهة الخطر 

  البعد التجنبي  :الذي یتمثل في :نتائج المحور الثالث

مـــا یشـــغلون أنفســـهم  و أحیانـــا مـــن التالمیـــذ نـــادرا معتبـــرة  یتضـــح لنـــا مـــن خـــالل الدراســـة بـــأن هنـــاك نســـبة

و ذلـك راجـع إلـى  %83,3بنسـبة  ون هناك دروسا للحفظ لیلة االمتحان باألخصبمشاهدة التلفاز عندما تك

وقتهم و كذلك تدخل صـعوبة المـواد كعامـل أساسـي لتجنـب التلمیـذ  استغاللتیقنهم بأنه عام مصیري یجب 

یشغلون أنفسـهم بمشـاهدة التلفـاز  في غالب األحیان ودائما  للحفظ أو المراجعة ،و هناك نسبة من التالمیذ

و هـذا دلیـل علـى تجنـب التالمیـذ الـالإرادي لمـواد ،%16,7بنسـبة  عندما تكون دروسا للحفظ لیلـة االمتحـان

راجع إلى عدم مباالة التالمیذ بالدراسة و التهرب من أي شيء یشیر إلى ،و هو الحفظ و عدم التمكن منها

  .بنائهم و توعیتهم و تنظیم وقتهم الوالدین و الضغط على أ اهتمامالدراسة و عدم 

بنســبة  مــا یتعمــدون اللعــب یــوم االمتحــانو فــي غالــب األحیــان  مــن التالمیــذ نــادرا  معتبــرة  و هنــاك نســبة

ممـا یـؤدي إلـى  اجتیازهـاو ذلك راجع إلى مدى حب أو كره التالمیـذ للمـادة التـي سـوف یقبلـون علـى  40%

و ذلـك دلیـل  %60بنسـبة  یتعمـدون اللعـب یـوم االمتحـان أحیانا و تجنبها ،و هناك نسبة من التالمیذ دائما

على هروب و تجنب التالمیذ للمراجعة قبل االمتحان و تجنـب التفكیـر فیـه مـن خـالل اللعـب ،و هـذا دلیـل 

المواقـــف التـــي تجـــرى فیهـــا عـــدم قـــدرة التالمیـــذ علـــى مواجهـــة  وعلـــى خـــوف وقلـــق التلمیـــذ مـــن االمتحـــان ،

  .ینتابانه  اللذاناللعب للهروب و نسیان القلق و التوتر حیث یتعمد االمتحانات

مــا یفضــلون األلعــاب اإللكترونیــة بــدل الــذهاب إلــى و أحیانــا التالمیــذ نــادرا غالبیــة  ویتضــح لنــا كــذلك بــأن

و ذلـك راجـع إلـى أن هـؤالء التالمیـذ یقومـون بتنظـیم وقـتهم إلنجـاز  %80 بنسبة قـدرت ب  إنجاز واجباتهم
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أبنائهم و مـنعهم   مذاكرةواجباتهم أو لدیهم ضغط من طرف الوالدین و ذلك من خالل حرصهم على وقت 

حتــى مــن التســلیة و الخــروج مــن ضــغوطات االمتحانــات و الدراســة ،و هنــاك نســبة مــن التالمیــذ فــي غالــب 

و ذلك راجع %20سبة بنیفضلون األلعاب اإللكترونیة بدل الذهاب إلى إنجاز واجباتهم  و دائما ما األحیان

ٕادمــانهم علیهــا و عــدم المبــاالة بالدراســة و تجنبهــا و عــدم و  بالدراســة و عــدم المبــاالة االلتــزام عــدم إلــى مــدى

و توجیــه و تنبیــه إلــى مــدى  إرشــادهو عــدم  بــاالبنالوالــدین  اهتمــامبهــا و كــذلك راجــع إلــى عــدم  االكتــراث

  .الدروس  تیعاباسأهمیة إنجاز الواجبات و مدى نفعها له و فهم و 

بنسبة  ما یؤجلون مذاكرتهم لیلة االمتحان و أحیانا و تبین لنا كذلك بأن هناك نسبة كبیرة من التالمیذ نادرا

ل مــا یقــدم المعلــم أي كــ ،و ذلــك راجــع إلــى أن التالمیــذ یــذاكرون و یراجعــون كــل دروســهم كــل لیلــة،80%

و یرجــع إلــى ت التــي قــد تكــون لیلــة االمتحــان ، مراجعتــه إال نــادرا و خــوفهم مــن الضــغوطاالـدرس یقومــون ب

یؤجلـون مـذاكراتهم و فـي غالـب األحیـان نوعیة االمتحان أو ضیق الوقت ،و هناك نسبة من التالمیذ دائما 

إلى تجنب التالمیذ للدراسة و إهمالهم لها و ترك كم هائل من  و ذلك راجع %20بنسبة  إلى لیلة االمتحان

ـــة االمتحـــان مـــع تیقـــنهم الكامـــل بـــأن الوقـــت ال یكفـــي  ـــأنهم و الـــدروس إلـــى لیل ـــدیهم إحســـاس ب أن التالمیـــذ ل

سیتعرضون إلـى نسـیان المعلومـات و الخـوف مـن االمتحـان و تهـاونهم و جعـل الـدروس تتـراكم ،و هـذا مـا 

" اس بأنهم قاصرین على المذاكرة ، و هذه النتیجـة تتوافـق مـع مـا توصـل لـه كـل مـن حسبهم إلى اإل یؤدي

حیث أكدوا بأن الطلبة المرتفعین فـي القلـق یمیلـون إلـى التأجیـل أكثـر "  روتلیوم و سارسون و موروكامي

  .من المنخفضین في القلق 

و  %80بنسـبة  ى الحفـظ دون الفهـممـا یعتمـدون علـ و أحیانـا التالمیـذ نـادرا غالبیـةو یتضح لنـا كـذلك بـأن 

ذلك راجع إلى تسرع التالمیذ و تفادي الفهم الذي یشغل الكثیر من وقتهم و التغلـب علـى القلـق ، فـي حـین 

و ذلـك راجـع  بنسبة  یعتمدون على الحفظ دون الفهم و في غالب األحیان ما نجد نسبة من التالمیذ أحیانا

ـــا و دون فهـــم و التجنـــب ربمـــا لضـــیق الوقـــت وتجنـــب الضـــغوطات التـــي  ـــابهم إذا كـــان تركیـــزهم قوی قـــد تنت

الالشعوري لمواد الفهم ، و نجد نسبة من التالمیذ في غالب األحیان ما یعتمدون على الحفظ دون الفهم و 

ذلك راجع إلى عدم تمكن التالمیذ في مواد الفهم و حب تجنبهم عن طریق الحفظ ،و یقومون بـالحفظ دون 

ه ضــمیره حیــث یعــوض الفهــم بــالحفظ ،و هنــاك نســبة قلیلــة مــن التالمیــذ دائمــا یعتمــدون الفهــم حتــى ال یؤنبــ

و تفكیره في مدى صعوبة تلك  انتباههعلى الحفظ دون الفهم و ذلك راجع إلى عدم تركیز التلمیذ و تشتت 



 عرض وتحلیل النتائج                                      الفصل الخامس

 
107 

جهــة المــواد ، و زیــادة القلــق الــذي یضــعف مــن الوظــائف العقلیــة للتالمیــذ ، و أن جهــوده تتحــول نحــو موا

  .مشكالته و الخوف الذي ینتابه 

ال یسـتخدمون التلخـیص  و فـي غالـب األحیـان من التالمیذ دائما معتبرة و یتضح لنا كذلك بأن هناك نسبة

و ذلك راجع إلى أن عدم التالمیذ على التلخیص لنقص معلوماتهم و أن شرح المعلم یكفیهم %46,7بنسبة 

الخامســة ابتــدائي عــام نهــائي و حســب رأیهــم أي تغییــر فــي ألن عــام الســنة و أن دروســهم أصــال ملخصــة 

المحتوى قد یؤدي بهم إلى تغییر المعنى و عـدم القـدرة علـى اإلجابـة علـى األسـئلة و منـه الرسـوب و لـذلك 

،فــــي حــــین توجــــد نســــبة مــــن التالمیــــذ أحیانــــا و نــــادرا ال نجــــد أغلبیــــة التالمیــــذ یتجنبــــون أســــلوب التلخیص

و ذلك راجع إلى تعودهم علـى شـرح المعلـم و عـدم القـدرة علـى  %53,4بنسبة یستخدمون أسلوب التلخیص

 .و الخوف من الخروج على الموضوع الخروج على محتوى الدروس 
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 خاتمة

مما یجعل التلمیذ فاقد الثقة في  من خالل النتائج  نستنتج بأن لالمتحان تأثیر كبیر على نفسیة التلمیذ ،

نفسه ،و فاقدا للتركیز المطلوب أثناء االمتحان و یؤثر سلبا على المهام العقلیة في موقف االمتحان ،و 

تسلط بعض األفكار الو سواسیة و بعض االضطرابات االنفعالیة و كل هذا یعبر عن حالة قلق االمتحان 

التلمیذ و تعیقه عن المهام الضروریة لألداء الجید في  الذي یظهر على شكل أعراض و سلوكات تربط

 .االمتحان ، كما أنها نادرا ما قد تكون سببا في نجاح التلمیذ و تحفیزه و تعزیزه 

ففي فترة اجتیاز االمتحانات یتأثر التالمیذ كثیرا و یتدهور الجانب النفسي لهم ، مما یؤدي إلى ظهور عدة 

میة على التالمیذ و هذا یؤثر على تحصیلهم الدراسي و على أدائهم ،و أعراض نفسیة أو تجنبیة أو جس

عدم القدرة على تحمل المواقف التي تجرى فیها االمتحانات أو حتى تذكره أو تذكر ما یشیر إلیه ، و من 

  .هنا یجب مراعاة الجانب النفسي للتالمیذ و خاصة في هذه المرحلة 

) خصائص العینة( ئیة و نسبیة تحكمت فیها العدید من المتغیرات و تبقى هذه النتائج المتوصل إلیها جز 

من جنس و سن ، فلو أن هذه الدراسة طبقت على مبحوثین آخرین ،و في منطقة معینة و ذات 

خصائص مغایرة لتحصلنا على نتائج مغایرة ، و لهذا فإننا نترك المجال لدراسات أخرى تكون أكثر عمقا 

  .و دقة و شموال 

  : التوصیات

من خالل ما تقدم نخلص في النهایة إلى تقدیم بعض التوصیات و التي تمثل خالصة لكل ما جاء ،حیث 

یؤثر االمتحان تأثیرا كبیرا على نفسیة التالمیذ و یعرقل تحصیلهم الدراسي و یسبب لهم العدید من 

  :المشاكل النفسیة ، و فیما یلي سنقوم بعرض بعض التوصیات كاألتي 

 مدارس االبتدائیة على أخصائیین نفسانیین و ذلك من أجل التكفل بالمشاكل النفسیة أن تتوفر ال

  .للتالمیذ و محاولة التخفیف منها 

  ضرورة توفیر الجو المالئم للتالمیذ في فترة االمتحانات ،و تجنب األسالیب الضاغطة. 
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 متحان دون خوف أو حرص األولیاء و المعلمین على تشجیع التالمیذ و تحفیزهم على اجتیاز اال

توتر و ذلك من خالل استخدام أسلوب التعزیز ال أسلوب الضرب و الضغط و التهدید و العقاب 

. 

  على جمیع المؤسسات التربویة و خاصة المدارس االبتدائیة التكفل بالتالمیذ المقبلین على امتحان

یة مطالبها و إرشادها و السنة الخامسة ابتدائي ألنها فئة تتطلب التكفل بها و الحرص على تلب

 .التخفیف من الضغوطات التي تعاني منها 

  إعداد برامج إرشادیة للوالدین للمساعدة في تقلیص قلق االمتحان لدى أبنائهم في مختلف المراحل

 .التعلیمیة 
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