
٢، العدد  ٥، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٢٠٥  

أثر العالج الواقعي في خفض قلق االمتحان لدى طالب كلیة 
التربیة

ألجمیليد. علي علیج خضر 
التربیةكلیة /الموصلجامعة 

) ٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساسیة (

ملخص البحث :
االمتحــان لــدى هــدف البحــث التعــرف علــى اثــر أســلوب العــالج الــواقعي فــي خفــض قلــق

) طالبــا مــن طــالب المرحلــة الثالثــة فــي كلیــة ٢٠طــالب كلیــة التربیــة ، تكونــت عینــة البحــث مــن (

التربیة / جامعة الموصل ، الذین یعانون من قلـق االمتحـان بنـاء علـى درجـاتهم علـى مقیـاس قلـق 

ن: مجموعــة االمتحــان ، حیــث اعتبــرت درجــاتهم اختبــارا قبلیــا ، ثــم وزعــوا عشــوائیا إلــى مجمــوعتی

تجریبیــة تلقــى أفرادهــا التــدریب علــى أســلوب العــالج الــواقعي مــن خــالل ارشــاد جمعــي ولمــدة ثمــان 

جلسات ارشادیة ، ومجموعة ضابطة لـم یتلقـى أفرادهـا أي تـدریب، وبعـد اسـتخدام االختبـار التـائي 

ذات داللة لعینتین مترابطتین ومستقلتین في التحلیل اإلحصائي أظهرت نتائج البحث وجود فروق 

) ولصـالح ٠,٠٥احصائیة بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة وبداللة احصائیة بلغت (

المجموعــة التجریبیــة بعــد تلقــي أفرادهــا التــدریب علــى أســلوب العــالج الــواقعي ، وفــي ضــوء نتــائج 

البحث وضعت مجموعة من التوصیات والمقترحات.

The Effect of Realistic Therapy in reducing Test Anxiety
for student of the college of Education

Dr. Ali Ulaiyej Khudr Al-jumaili
University of Mosul - College of Education

Abstract:
The research aimed to know the impact 0f realistic therapy in

reducing test anxiety for students of the college of Education. The sample

consisted (20) third year students of the college of Education / university

of Mosul. Those students according to their scores on a measurement,

were suffered from test anxiety .Their scores on that a measurement were

considered as apre-test .Then were divided into two groups. The
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experimental group was practiced the realistic therapy style through eight

meetings of counseling. The control group did not practice any style.

Using t-test for two dependent and independent groups, the results show

statistical differences between the experimental group and the control one

at (0, 05) level and for the benefit of the experimental group. In the light

of those results, a number of recommendations and suggestions were given.

البحث:مشكلة 
من المواقف الصعبة التي تسـبب ضـغطا نفسـیا كبیـرا علـى الطلبـة أالمتحانيیعد الموقف 

، وان أالمتحـانيتستثیر فیهم القلق ، ویمكن قیاس قلق االمتحان لدى الطالب من خالل الموقـف 

تثار مظاهر القلق واضحة على اغلب األفراد عندما یكونون في مواجهة االمتحـان ، أو عنـدما تسـ

العملیات العقلیة لدیهم بهذا االتجاه ولكن یتباینون في درجة شعورهم بالقلق ، وان تباین استجابات 

ألجاللـــياخـــتالف تكـــوینهم النفســـي واالنفعـــالي وخبـــراتهم المعرفیـــة . ( إلـــىاألفـــراد لالمتحـــان یعـــود 

،١٣-١٢:  ١٩٨٩(

ن مصـــــیرهم فـــــي بعـــــض وتـــــزداد حـــــدة القلـــــق غالبـــــا بـــــین طلبـــــة الجامعـــــة إذ مـــــا أدركـــــوا أ

االمتحانـــات هـــو النجـــاح أو الفشـــل ممـــا یعنـــي الشـــيء الكثیـــر بالنســـبة ألثبـــات وجـــودهم أو تحقیـــق 

ذواتهــم ، وٕاذ مــا أخــذنا فــي الحســبان طمــوح الوالــدین واألقــارب واألصــدقاء مــن كــل طالــب ورغبــتهم 

ي بـــل واألمـــل أیضـــا فـــي حصـــوله علـــى درجـــات عالیـــة تؤهلـــه للقبـــول فـــلـــیس فـــي نجاحـــه فحســـب

الدراسات العلیا ألدركنا ان ذلك یضیف قلقا على قلق. 

ان كــل ماســبق یتعــرض لــه طلبــة الجامعــة فــي ظــروف الحیــاة الیومیــة الطبیعیــة المقرونــة 

باالستقرار السیاسي واالقتصادي واألمني والحیـاتي ، فمـا بالـك وظـروفهم الیومیـة اآلن ، وقـد تأكـد 

ـــه طلبـــة الجامعـــة مـــن قلـــق وخـــوف علـــى مصـــیرهم للباحـــث عمـــق المشـــكلة وضـــخامتها لمـــا یعانی

الدراســي ، بــل وقبــل ذلــك علــى مصــیرهم الحیــاتي فــي ظــروف قاســیة فرضــت علــیهم الخــوف مــن 

االمتحـان ، وفـي ظـروف اشــد قسـوة فرضـت علــیهم الخـوف مـن المــوت أو اإلصـابة نتیجـة انفجــار 

عبة یعیشـها بلـدنا العـراق سیارة مفخخة أو عبوة ناسفة أو االعتقال أو االغتیال وهذه الظروف الص

المحتل .

یتبین مما تقدم ان قلق االمتحان الذي ندرسه عند طـالب الجامعـة مشـكلة جوهریـة ینبغـي 

تناولهــا علمیــا وموضــوعیا مــن اجــل تحدیــد مــداها والتعــرف علــى حجمهــا ، وذلــك ربمــا یمكننــا مــن 

رشــادیة الفعالــة ومعالجتهــا مواجهــة هــذه المشــكلة التــي یعــاني منهــا الطــالب بــالبرامج واألســالیب اإل
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نظرا لخطورتها على مستقبلهم وتـوافقهم النفسـي واالجتمـاعي والدراسـي مـن جهـة ، وعلـى المجتمـع 

من جهة ثانیة .
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البحث:أھمیة 
یعد المتعلم أحـد العناصـر األساسـیة للعملیـة التعلیمیـة ، والتحصـیل الدراسـي نتـاج طبیعـي 

دد هـذه الظـروف والمتغیـرات تعـددا كبیـرا ویمكـن ان یكـون للظروف والمتغیرات المحیطة به ، وتتعـ

  .)١٧٣:  ٢٠٠٣(العنزي ،من بینها القلق

وعمومــا فــأن المواقــف التــي یواجههــا األفــراد فــي حیــاتهم الیومیــة كثیــرة ومتنوعــة ، وان مــا 

تثیــره فــیهم مــن قلــق تختلــف مــن حیــث الشــدة ، فهــو مرهــون بطبیعــة الموقــف لهــذا أطلــق علــى قلــق 

قلق الموقف وهناك العدید من المواقف التي تسبب شعور الفرد بالقلق ، كقلق المـوت وقلـق الحالة

  )١٢: ١٩٨٩،ألجالليالفشل وقلق العدوانیة وقلق االمتحان (

تحدیـد المواقـف األكثـر قلقـا لـدى  إلـىوهنا یقدم لنا جینیس دراسته التي یهدف من خاللهـا 

المواقـف إثـارة لمشـاعر القلـق أكثـرهـو  أالمتحـانيموقـف الطلبة الجامعیین ، والتـي بـین فیهـا ان ال

Janisلدى الطلبة .  & Plays, 1976: 513)(

ویــرتبط قلــق االمتحــان فــي المجــال الدراســي بموقــف لــه عالقــة بأختبــار الطلبــة فــي مــادة 

أي  إلـــىدراســـیة ، فالطالـــب الـــذي یحصـــل علـــى درجـــة مرتفعـــة علـــى قلـــق االمتحـــان عنـــدما یتقـــدم 

ر عنه استجابات انفعالیة وفسیولوجیة تتسم بالحدة ، مع مشاعر ضـیق وأفكـار سـلبیه اختبار تصد

  )١٧٩: ٢٠٠٣العنزي،(

وقــــد كشــــفت دراســــات عدیــــدة ان قلــــق االمتحــــان یتضــــمن مكــــونین أساســــیین ، األول هــــو 

الجانــب المعرفــي أو مــا یســمى االنزعــاج والـــذي یشــكل انشــغال الفــرد بأدائــه المعرفــي ، ویتضـــمن 

التفكیر في تبعات الفشـل ، ومـن مظـاهر االنزعـاج بوصـفه مكونـا معرفیـا لقلـق االمتحـان االنزعاج 

(التفكیر في عواقب الفشل ، التعبیر عـن الشـكوك المتصـلة بقـدرة الفـرد ، الشـعور بعـدم الكفـاءة أو 

العجـــز) ، أمـــا المكـــون الثـــاني فهـــو االنفعالیـــة ویتضـــمن أیضـــا جـــانبین أحـــدهما وجـــداني واآلخـــر 

، فأمـا الجانـب الوجـداني فیتجـه نحـو الشـعور باألسـى والضـیق والتـوتر والمشـاعر غیـر فسیولوجي

تــأثیر الجهــاز العصــبي الــالإرادي والــذي یحــدث قبــل  إلــىالســارة ، أمــا الجانــب الفســیولوجي فیعــود 

االمتحان مباشرة ومن مظـاهره (زیـادة إفـراز العـرق وبخاصـة فـي الیـدین ، سـرعة التـنفس ، وسـرعة 

  )٧٦: ١٩٩٤لب ، وتوتر العضالت).(عبد الخالق،ضربات الق

على وجود عالقة بین قلـق االمتحـان والتحصـیل الدراسـي  نوسارا سو هبلوأشارت دراسة 

، إذ أن الطــالب الراســبین الــذین یعیــدون الســنة الدراســیة لــدیهم مســتوى مرتفــع مــن قلــق االمتحــان 

ـــر  ـــة مـــع أقـــرانهم فـــي الســـنة الدراســـیة ذاتهـــا مـــن غی .  )١٨٥: ٢٠٠٣الراســـبین (العنـــزي ،بالمقارن

ومستوى أداء ) عن وجود عالقة ارتباطیه سالبة بین قلق االمتحان١٩٨٦وكشفت دراسة (جاسم ،

.  )١٤: ١٩٨٩، ألجاللـيالطالب ، إذ یترتب علـى ارتفـاع درجـة القلـق انخفـاض مسـتوى األداء (

,Morse(وقـام مــورس  لخفــض قلــق االمتحــان ) بدراســة عــن تـأثیر ثــالث أســالیب عالجیـة 1983
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وقـد أسـفرت نتـائج السـلوكي،والتعـدیل المعرفـي السلوكي،والعالج العقالني الحساسیة،وهي تقلیل 

الدراسة عن انخفاض درجات المفحوصین جمیعا بصورة جوهریـة علـى مقیـاس قلـق االمتحـان بعـد 

,Morse(العالج.تلقیهم  و  )١٩٨١، كما اثبت دراسات كل من (الریحاني .)1983:567-568

واالســترخاء العضــلي فــي خفــض قلــق االمتحــان ) علــى فاعلیــة العــالج الســلوكي١٩٨٣(الــزراد ، 

  )٢١: ٢٠٠١لدى طلبة الجامعة .(الداهري ، 

عالجیــة قــد اثــر كثیــرا فــي خفــض قلــق االمتحــان إرشــادیةممــا تقــدم فــان اســتخدام أســالیب 

، ج الواقعي في خفض قلـق االمتحـاناللدى الطلبة ، وعلیه فان الباحث سوف یستخدم أسلوب الع

المعرفیـة والـذي -فالعالج الواقعي أسلوب إرشادي قد استمد مبادئه ومفاهیمه من النظریـة السـلوكیة

اثبت فاعلیته في االرشاد والعالج ، وذلك لكونه أسلوبا حدیثا یركـز فیـه علـى قـوى وٕامكانـات الفـرد 

ك ألن النــــاس یقــــررون مصــــیرهم وهــــم الــــتخلص مــــن المشــــكالت وذلــــ إلــــىالتــــي یمكــــن ان تقــــوده 

وعلى ذلك فان أهمیة تطبیق مختلف األسالیب اإلرشادیة نابعة مـن اعتقـاد .مسؤولون عن حیاتهم

والسـلوكیة) هـي مشـكالت ذاتیـة تنبـع مـن -نظري وهو ان المشكالت التي یعانیهـا الفـرد (النفسـیة 

هـو جعـل الـذات تمـر بخبـرة تعلیمیـة داخل الفرد ، لذا فان الطریق لتعدیل السلوك وحل المشـكالت 

أو انفعالیـة تجعــل الفــرد یزیــد مــن مهاراتــه أو یغیــر مــن اســتجاباته ویقلــل مــن مخاوفــه أو یعــدل مــن 

  )١٢٧: ١٩٨١مدركاته .(القاضي ، 

) ودراســة ٢٠٠٠) ودراسـة (علـي ، ١٩٩٨كـذلك فقـد أكـدت الدراسـات كدراســة (التحـافي ، 

ان أســلوب العــالج الــواقعي لــه اثــر فعــال فــي  إلــى) ٢٠٠٤) ودراســة (التمیمــي ، ٢٠٠١(ســعید ، 

تعدیل اتجاهات الطلبة وسلوكهم وفي معالجة المشكالت النفسیة واالجتماعیة التي تواجههم .

ھدف البحث وفرضیاتھ
یهــدف البحــث التعــرف إلــى اثــر أســلوب العــالج الــواقعي فــي خفــض قلــق االمتحــان لــدى 

اآلتیة:ت الفرضیات ضوء ذلك وضع يالتربیة، وفطالب كلیة 

على مقیاس ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة.١

قلق االمتحان في االختبارین القبلي والبعدي.

ـــــة .٢ ـــــین متوســـــط درجـــــات أفـــــراد المجمـــــوعتین التجریبی ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة ب

بیق البرنامج اإلرشادي.والضابطة على مقیاس قلق االمتحان بعد تط

حدود البحث
  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦یقتصر البحث على طالب كلیة التربیة / المرحلة الثالثة للعام الدراسي 



علي علیج خضر

٢١٠

تحدید المصطلحات
اآلتیة:یتضمن البحث تعریفا للمصطلحات 

Realisticأسلوب العالج الواقعي .أوالً  Therapy style:
عرفه كل من :

,Glasserجـــال ســـر (.١ :انـــه (طریقـــة مـــن طرائـــق االرشـــاد التـــي تفتـــرض ان النـــاس )1962

)طبیعیــون ولــدیهم تطــور نفســي ســلیم إلــى الحــد الــذي یمكــنهم مــن التعامــل مــع العــالم الحقیقــي

Hansen et. al, 1980: 224)(

,Jonesجـو نـس (.٢ ) :انـه (أســلوب ارشـادي مباشـر یسـتند إلـى إشـباع حـاجتي االنتمــاء 1983

قیق توافق الفرد مع نفسه أوال ومع اآلخرین ثانیا ، وهذا یؤدي بدوره وتقدیر الذات من اجل تح

,Jonesإلى تحقیق الذات) . ( 1983: 223(

,Coreyكـــوري (.٣ ) :انـــه (أســـلوب إرشـــادي یهـــدف إلـــى مســـاعدة األفـــراد علـــى الـــتحكم 1990

,Coreyبحیاتهم وٕاشباع رغباتهم الواقعیة وحاجاتهم النفسیة) . ( 1990: 452(

:أنهــا (العملیــة التــي یقــوم فیهــا المرشــد النفســي بتقــدیم المســاعدة للمسترشــد  ٢٠٠٠ الرشــیدي ،.٤

بحیث تمكنه من المواجهة االیجابیة للواقع والتكیف معه ، وٕاشباع الحاجات على وفق مفاهیم 

)٥٠٢:  ٢٠٠٠المسؤولیة والواقع والصواب) . (الرشیدي ، 

انــه (أســلوب إرشــادي مباشــر یهــدف إلــى التعریــف النظــري للعــالج الــواقعي فهــو كمــا یــأتي : .٥

مساعدة المسترشدین على تغییر سلوكهم والتحكم بحیاتهم من خالل فهم الواقع الـذي یعیشـون 

فیه ، وٕاشباع حاجاتهم بناءا على مفاهیم المسؤولیة والواقع والصواب)

موعــة أمــا التعریــف اإلجرائــي للعــالج الــواقعي فهــو كمــا یــأتي : انــه (تــدریب واقعــي یتضــمن مج.٦

ــــة علــــى شــــكل جلســــات إرشــــادیة باســــتخدام  مــــن النشــــاطات فــــي عــــدد مــــن المواقــــف التعلیمی

االســــتراتیجیات والفنیــــات اإلرشــــادیة اآلتیــــة "المســــؤولیة ، الخطــــوات الواقعیــــة لــــتعلم الســــلوك ، 

)، التقویم الذاتي"ألبیتيالصحیح ، الفعالیة والمرح ، تحدید الواجب 

Testقلق االمتحان .ثانیا Anxiety:
عرفه كل من :

شكل من أشكال المخاوف المرضیة له تـأثیر سـلبي علـى أداء األفـراد (هو:١٩٨٢الریحاني ، .١

فــي مواقــف االمتحانــات ، وعلــى النــواحي النفســیة والعالقــات االجتماعیــة لــدى هــؤالء األفــراد)

)٢٢: ١٩٨٢(الریحاني ، 

ــزراد ،.٢ علیهــا بعــض ویترتــبختبــارات قلــق حالــة یواجــه األفــراد فــي مواقــف اال(هــو : ١٩٨٧ال

األعراض العصبیة مثل الخوف ، التوتر ، واالضطرابات مما یشـتت انتبـاه الفـرد وقدرتـه علـى 
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:  ١٩٨٧(الــزراد ، )تــذكر المعلومــات ویضــعف مــن مســتوى أداء الفــرد أو تحصــیله الدراســي

٦٥ (

جــــة حصــــول بأنــــه (حالــــة شــــعور الطالــــب بــــالتوتر وعــــدم االرتیــــاح ، نتی:١٩٨٩، ألجاللــــي.٣

اضـــطراب فـــي الجوانـــب المعرفیـــة واالنفعالیـــة ویكـــون مصـــحوبا بـــأعراض فســـیولوجیة ونفســـیة 

معینـة قـد تظهـر علیـه أو یحــس بهـا عنـد مواجهتـه لموقــف االمتحـان أو تـذكره لـه ، أو اســتثارة 

)٢٠: ١٩٨٩، (ألجالليخبراته للمواقف االمتحانیة) .

ــــه (مشــــاعر ا: ١٩٩٠عبــــد الخــــالق والنیــــال ، .٤ لضــــیق والرهبــــة واالنزعــــاج وردود الفعــــل بأن

الفسیولوجیة الصادرة عن الجهاز العصبي الالإرادي ، والتي تثیرها خبرة االمتحان وتقترن به)

) ٣٥٩: ١٩٩٠(عبد الخالق والنیال ، 

وذلـك العتمـاده علـى ألجاللـيسوف یتبنى الباحـث تعریـف التعریف النظري لقلق االمتحان :.٥

. االذي أعدته الباحثة كأداة في بحثهمقیاس قلق االمتحان 

(الدرجة التـي یحصـل علیهـا الطالـب مـن أما التعریف اإلجرائي لقلق االمتحان فهو كما یأتي .٦

خالل استجابته على فقرات مقیاس قلق االمتحان)

الفصل الثاني (الدراسات السابقة)
١٩٨١دراسة الریحاني ، .١

ـــىهـــدفت الدراســـة  ـــر اال إل ـــى اث ـــق االمتحـــان التعـــرف عل ســـترخاء العضـــلي فـــي خفـــض قل

طالبا وطالبة قسموا على  )٣٠(والتحصیل لدى طلبة الجامعة األردنیة ، تكونت عینة الدراسة من 

مجمــوعتین ، مجموعــة تجریبیــة تلقــت تــدریبا علــى االســترخاء العضــلي ومجموعــة ضــابطة تســتقي 

بـین متوسـطي إحصـائیةداللـة وجـود فروقـا ذات  إلـىمعلومات عـن القلـق فقـط ، توصـلت الدراسـة 

 ١٩٨٢المجموعة التجریبیة ذكورا وٕاناثا ومتوسط الذكور فقط في المجموعة الضابطة.(الریحاني ، 

: ٥-١(  

١٩٨٣دراسة الزراد ، .٢
التحقق من فاعلیة العالج السلوكي (الكف بـالنقیض) فـي معالجـة قلـق  إلىهدفت الدراسة 

ت جامعة قسطنطینیة ، وقد قام الباحث ببنـاء مـدرج قلـق االمتحان لدى حاالت عصابیة من طالبا

تصوري مبني على تصور الطالبة لموقف االمتحان فضال عن بناء مدرج قلق واقعي یعتمـد علـى 

مواقــف االمتحــان والتقــویم ، كمــا تــم اســتخدام طریقــة االســترخاء كاســتجابة مضــادة لحالــة القلــق ، 

كف بالنقیض) ساهم مسـاهمة فعالـة فـي تخلـص الفـرد ان العالج السلوكي (ال إلىتوصلت الدراسة 

  )٣٥: ١٩٨٥من أعراض قلق االمتحان . (الزراد ، 
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:٢٠٠١دراسة سعید ،.٣
هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلیة أسلوب العالج الواقعي فـي خفـض الشـعور بالخجـل 

قســموا علــى ) طالبــاً ٢٤لــدى طــالب المرحلــة المتوســطة فــي بغــداد ، تكونــت عینــة الدراســة مــن (

مجمــــوعتین متســــاویتین تلقــــت المجموعــــة التجریبیــــة تــــدریبًا علــــى أســــلوب العــــالج الــــواقعي ، أمــــا 

المجموعة الضابطة فلم تتلَق أي نوع مـن التـدریبات ، قـام الباحـث بأعـداد أداتـین (مقیـاس الشـعور 

، مـدة الجلسـة ) جلسـة ١٤بالخجل ، والبرنامج االرشـادي) ، تـم تطبیـق البرنـامج االرشـادي بواقـع (

) دقیقة ، وبواقع جلستین فـي األسـبوع ، توصـلت الدراسـة إلـى فاعلیـة العـالج الـواقعي ٤٥الواحدة (

: رســالة  ٢٠٠١فــي خفــض مســتوى الشــعور بالخجــل لــدى طــالب المرحلــة المتوســطة . (ســعید ، 

ماجستیر)

:٢٠٠٤دراسة التمیمي ،  .٤
الج الــواقعي والنمذجــة فــي تقبــل طلبــة التعــرف علــى اثــر أســلوبي العــ إلــىهــدفت الدراســة 

) طالبــا تــم تشخیصــهم علــى ٣٦الثانویــة آلبــائهم العائــدین مــن األســر ، تكونــت عینــة الدراســة مــن (

غیر متقبلین آلبائهم العائدین من األسر اختیروا من ثانویات مدینة الصدر في بغداد ، وزعوا أنهم

لــى تــدریبا علــى العــالج الــواقعي ، وتلقــت بالتســاوي علــى ثــالث مجموعــات ، تلقــت المجموعــة األو 

المجموعــة الثانیــة تــدریبا علــى النمذجــة ، أمــا المجموعــة الثالثــة فلــم تتلــق أي نــوع مــن التــدریبات . 

) ١٤األسلوبین االرشادیین ، یتكون كل أسلوب مـن (وٕاعدادقامت الباحثة بأعداد مقیاس التقبل ، 

صــلت الدراســة إلــى فاعلیــة األســلوبین اإلرشــادیین ) أســابیع ، وتو ٧جلســة إرشــادیة اســتمرت لمــدة (

(العالج الواقعي ، النمذجة) من خالل تأثیرها الواضح في تقبل طلبة الثانویة آلبائهم العائدین مـن 

: أطروحة دكتوراه) ٢٠٠٤األسر . (التمیمي ، 

البحثإجراءات:الفصل الثالث 
البحث:مجتمع . ١

طالبا. )٣٠٧تربیة حیث بلغ عددهم (تكون مجتمع البحث من طالب كلیة ال

البحث:عینة .٢
) ١٠للمجموعــة التجریبیــة و( طــالب) ١٠بواقــع (طالبــا،) ٢٠تكونــت عینــة البحــث مــن (

الثالثة.المرحلة التربیة،من طالب كلیة بطریقة قصدیةتم اختیارهم الضابطة،للمجموعة  طالب

التصمیم التجریبي : .٣
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رفة اثر أسلوب العالج الواقعي في خفض قلق االمتحـان لـدى بما ان هدف البحث هو مع

طالب كلیة التربیة ، یمكن تمثیل البحث بالتصمیم اآلتي :

(مقیاس)بعدياختبار أسلوب المعالجةاختبار قبلي (مقیاس)المجموعة

قلق االمتحانالعالج الواقعيقلق االمتحانالتجریبیة

حانقلق االمت×قلق االمتحانالضابطة

البحث:أداتي . ٤
مقیاس قلق االمتحان :.١

ألجاللــياســتخدم فــي البحــث مقیــاس قلــق االمتحــان الــذي أعدتــه لمعــان مصــطفى محمــود 

) فقرة ، إذ تم صـیاغة جمیـع الفقـرات باتجـاه القلـق وعلیـه فقـد ٤٤) ، یتكون المقیاس من (١٩٨٩(

) عنـدما یؤشـر تحـت البـدیل ٢، و () عندما یؤشر تحت البدیل (ال تنطبق علـّي)١أعطى الوزن (

) فـــي حالـــة كـــون اإلشـــارة تحـــت البـــدیل (تنطبـــق علـــّي بدرجـــة ٣(تنطبـــق علـــّي بدرجـــة قلیلـــة) ، و (

ــّي فــي اغلــب ٤متوســطة) ، و ( ) عنــدما ٥) ، و (األحیــان) عنــدما یختــار المســتجیب (تنطبــق عل

قیاس على أعلى درجـة یؤشر تحت البدیل (تنطبق علّي دائما) ، ویمكن ان یحصل المستجیب للم

) وتعنــي درجــة ٤٤) وتعنــي درجــة عالیــة مــن قلــق االمتحــان ، أو أدنــى درجــة وهــي (٢٢٠وهــي (

  ) .١٣٢منخفضة من قلق االمتحان ، علما ان المتوسط الفرضي للمقیاس هو (

صدق األداة-
، ألجاللـيللتأكد مـن صـدق المقیـاس عـرض الباحـث مقیـاس قلـق االمتحـان الـذي أعدتـه (

وقــد اجمـــع )*() علــى عــدد مــن المحكمــین مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص فــي هــذا المجــال١٩٨٩

.بعض التعدیالتإجراءالمحكمون على صالحیة أداة البحث وأنها تقیس ما وضعت لقیاسه بعد 

لجنة المحكمین)*(

أ د محمد یاسین وهیب جامعة الموصل / كلیة التربیة -١

فتوحي جامعة الموصل / كلیة التربیةأبلحدأم د فاتح  -٢

أم د كامل عبد الحمید جامعة الموصل / كلیة التربیة-٣

یحة یاسر جامعة الموصل / كلیة التربیةأم د صب -٤

أم د خشمان حسین علي جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیة -٥

أم د ثابت محمد خضیر جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیة -٦

أم د اسامة حامد جامعة الموصل / كلیة التربیة -٧

ألساسیةأم د احمد محمد نوري جامعة الموصل / كلیة التربیة ا -٨

م د قیس محمد علي جامعة الموصل / كلیة التربیة -٩

م د احمد یونس محمود جامعة الموصل / كلیة التربیة -١٠
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الثبات-
قــام الباحــث باســتخراج معامــل الثبــات باســتخدام معادلــة كرونبــاخ علــى عینــة مكونــة مــن 

البحـث بـأغراض) وهو معامل ثبات جید یفـي ٠,٨٨غت قیمة معامل الثبات () طالبا حیث بل٣٠(

.

باستخدام أسلوب العالج الواقعياإلرشاديالبرنامج . ٥
بما ان هدف البحث هو معرفة اثر العالج الواقعي في خفض قلق االمتحان لدى طالب 

حث ، وأهدافه الخاصة ، كلیة التربیة ، فانه ینبغي بناء برنامج ارشادي یتالئم مع طبیعة الب

ولتحدید المجاالت والمحاور التي یعتمد علیها البرنامج قام الباحث باإلجراءات اآلتیة :

االطالع على األدبیات والدراسات السابقة التي بحثـت فـي موضـوع قلـق االمتحـان ، والدراسـات  .أ

السابقة التي اعتمدت أسلوب العالج الواقعي مع متغیرات عدیدة .

ابلـــة عـــدد مـــن المتخصصـــین فـــي العلـــوم التربویـــة والنفســـیة واالرشـــاد النفســـي ، الســـتطالع مق .ب

آرائهــم ومناقشــتهم فــي الجوانــب اإلرشــادیة ذات التــأثیر فــي خفــض قلــق االمتحــان ، وفــي ضــوء 

ذلــك أعــد الباحــث المجــاالت األساســیة واألهــداف العامــة والخاصــة ومحــاور الجلســات وطرائــق 

تنفیذ البرنامج .

عــرض مخطــط البرنــامج بصــیغته األولیــة علــى عــدد مــن الخبــراء والمختصــین فــي میــدان علــم  .ج

للتأكـد مـن األهـداف واألنشـطة التـي اسـتخدمت فیـه فضـال عـن عـدد )*(النفس واالرشاد النفسـي

الجلسات االرشادیة ، والمدة الزمنیة الالزمة لتحقیق أهداف البرنامج .

أصـبحالتعـدیالت الالزمـة إجـراءى مخطـط البرنـامج ، وبعـد بعد اطـالع الخبـراء والمحكمـین علـ .د

بـدأ إرشـادیةالبرنامج االرشادي جاهزا للتطبیق النهائي ، إذ تكون البرنـامج مـن ثمانیـة جلسـات 

 ١٢/  ٢٥وانتهـت یـوم  ٢٠٠٦/ ١١/  ٦الباحث بتطبیقها على أفراد المجموعة التجریبیة یـوم 

عــارف) بــین الباحــث وأفــراد المجموعــة مــن خــالل ، وقــد تضــمنت الجلســة األولــى (الت ٢٠٠٦/

الترحیب بهم وتعریفهم باألسلوب االرشادي المقترح ، وأهدافـه وشـرح خطـوات تنفیـذه فـي ضـوء 

االستراتیجیات المستخدمة في البرنامج والتي من شأنها مسـاعدة المسترشـد علـى إتقـان محتـوى 

فــــي التــــدریب علــــى أســــلوب العــــالج االســــتراتیجیات المســــتخدمةوأدنــــاهالجلســــات االرشــــادیة ، 

الواقعي وكاآلتي :

) مـن المتخصصـین فـي علـم الـنفس واالرشـاد النفسـي مـن ضـمن لجنـة المحكمـین ٦بلغ عـدد المحكمـین ()*(

لمقیاس قلق االمتحان .
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ویقصــد بــه مــنح أفــراد المجموعــة المعرفــة بموضــوع الجلســة وأهمیــة اكتســابه تقــدیم الموضــوع: .١

وكیفیة تطبیقه وقد قام الباحث بشرح موضوع الجلسة بشـكل جیـد لكـي یـتمكن أفـراد المجموعـة 

ف مختصــر ، فضـــًال عــن أهدافـــه جمــیعهم مــن معرفـــة الســلوك الـــذي یتــدربون علیـــه مــع تعریـــ

.وكیفیة تطبیقه 

وهــي موقــف ســلوكي معــین یصــاغ علــى شــكل مثــال أو ســؤال یتوافــق محتــواه مــع المســؤولیة: .٢

موضـــوع الجلســـة وقـــد أعـــدت مجموعـــة مـــن النمـــاذج الســـلوكیة الخاصـــة بموضـــوع كـــل جلســـة 

تضمنت مواقف معینة تتعلق بالحیاة الجامعیة ، 

وقــد حــدد الســلوك،ویقصــد بــه المراحــل التــي یمــر بهــا تعلــم ســلوك:الالخطــوات الواقعیــة لــتعلم .٣

وقـام بكتابتهـا جلسة،الباحث هذه المراحل على شكل خطوات متتابعة تتوافق مع موضوع كل 

المجموعة.على السبورة وقراءتها ومناقشتها مع أفراد 

أو صحیحًا على ویقصد به ما إذا كان السلوك الذي یقوم به المرشد سلوكًا أخالقیاالصحیح: .٤

ویــتم ذلــك مــن خــالل طــرح عــدة أفكــار مــن والتقالیــد،وفــق معــاییر الــدین أو العلــم أو األعــراف 

الجلسة.الواقع الجامعي ذات عالقة بموضوع 

الفعالیة وهي مجموعة أنشطة منظمة تضم أدوارًا مفترضة لمواقف محددة من الفعالیة والمرح:.٥

أمـا المـرح فهـو أسـلوب غیـر واآلخـرین.سـاعدة أنفسـهم خاللها یستطیع أفراد المجموعة فهـم وم

مباشــر یمكــن إیصــاله شــفویًا وغیــر شــفوي یســاعد فــي تقلــیص المســافة االجتماعیــة بــین أفــراد 

ة فعالیـات تتناســب مواضـیعها وأهــدافها مــع كـل جلســة بهــدف وقــد أعـّد الباحــث عــدالمجموعـة.

الفعالیات.تحقیق التفاعل بین أفراد المجموعة من خالل العمل الجماعي الذي یتطلبه أداء 

فـي هـذه المرحلـة یعـاد مـا تـم تعلمـه خـالل الجلسـة وهـي عـادة مرحلـة بطیئـة یـتم إعادة التعلم: .٦

خــــالل الجلســــة مــــن خــــالل مناقشــــة عــــدد مــــن فیهــــا إعــــادة جمیــــع الخبــــرات التــــي تــــم تعلمهــــا

الجلسة.الموضوعات ذات العالقة بموضوع 

تكلیــف أفــراد المجموعــة بتطبیــق مــا تــم تعلمــه فــي مواقــف الحیــاة یــتم:ألبیتــيتحدیــد الواجــب .٧

التطبیق،وتقدیم تقریر یتضمن الصعوبات التي صادفتهم أثناء الواقعیة،

د المجموعة وذلك بتقدیم سؤال یتطلـب إبـداء آرائهـم بمـا دار یتم تقویم أداء أفراالتقویم الذاتي: .٨

جلسة.في نهایة كل األجراءخالل الجلسة االرشادیة . وقد قام الباحث بهذا 

وصـــفا ألحـــدى الجلســـات االرشـــادیة التدریبیـــة موضـــحا فیهـــا كیفیـــة اســـتخدام یـــأتيوفیمـــا 

االستراتیجیات التي تم استعراضها سابقا :

الجلسة الثالثة
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.بالنفسالثقة الموضوع:

الحاجات المرتبطة بالموضوع وتشمل:أوال. 

وشجاعة.بجرأةمواجهة المواقف والمشكالت المدرسیة . ١

استخدام اسالیب مختلفة في معالجة المواقف والمهام التي تواجههم.. ٢

االعتماد على النفس في انجاز الواجبات.. ٣

في النشاطات.اآلخرینمشاركة  .٤

  : األهدافا. ثانی

تنمیة مشاعر الرضا على النفس واالعتماد علیها. .١

تنمیة االتجاهات االیجابیة في نفوس المسترشدین نحو قدراتهم واالعتماد علیها. .٢

آالتیة:وتضمنت الخطوات التدریب:عملیة ثالثا. 

ــدیم . ١ ان الفــرد بنفســه قــام الباحــث بتقــدیم الموضــوع بقولــه (الثقــة بــالنفس إنهــا إیمــالموضــوع.تق

كـان لتماسـك الشخصـیة عناصـر رئیسـیة ، فـإن مـن أهمهـا  إذاواالعتمـاد علیهـا ، و وٕامكانیاته

عنصــر الثقــة بــالنفس واحترامهــا ألنهــا المحــور األســاس فــي نمــو شخصــیة الفــرد وقدرتــه علــى 

فــي إعــداد شخصــیة متناســقة أیضــاالتكیــف مــع ذاتــه ومــع اآلخــرین ، كمــا أن أهمیتهــا تكمــن 

ًا واجتماعیًا تساعد في التغلب علـى المشـكالت واتخـاذ القـرار المناسـب والعـیش فـي توافـق نفسی

وانسجام مع اآلخرین ،وعلیه فإنهـا تقتـرب بشـكل مـا مـع مفهـوم الشـجاعة والقـدرة علـى مواجهـة 

المواقف الطارئة بدون تردد وخوف) . 

ي (إذا أخبرك زمیلـك عـن رغبتـه لمسؤولیة سلوكیة وهأنموذجقام الباحث بإعداد المسؤولیة : . ٢

في تأجیل االمتحان ألنه غیر واثق من قدرته على اإلجابة فیه على الرغم من أنه قام بقراءته 

  ؟ (أوافقه الرأي / ال أوافقه الرأي) )مرات عدیدة ، ماذا سیكون ردك علیه

).االمتحان* وكان معظم رد الطالب (بأنهم ال یوافقونه الرأي ویشجعونه على أداء 

* قام الباحث بمناقشة هذه اإلجابات وتعزیزها بعبارات المدح والثناء .
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الخطوات الواقعیة لتعلم السلوك :.رابعا

قام الباحث بكتابة الخطوات الواقعیة لتنمیة الثقة بالنفس ومناقشتها :

مواجهة الموقف بشجاعة ..١

المختلفة . اإلحساس بالقدرة على مواجهة المشكالت المدرسیة والمواقف .٢

الشعور باألمن عند مواجهة الكبار والتعامل معهم ..٣

نیاتنا .وٕامكانیاتنا.ألعمال التي تتفق مع إمكانیاتنا.ل االعتماد على النفس في إنجاز األعما.٤

الیقــین بــأن الكمــال هللا ســبحانه وتعــالى وحــده ، فعلینــا جعــل مــا ینقصــنا حــافزًا یــدفعنا لتطــویر .٥

قابلیاتنا .

:صحیحال. خامسا

طرح الباحث السؤال اآلتي (لو تم اختیارك من قبل زمالئـك فـي الصـف لتمـثلهم فـي إلقـاء 

أم تحتـاج إلـى مسـاعدة زمالئـك فـي ال،مـاذا سـیكون ردك ؟ تـوافقهم أم المعلـم،كلمة بمناسـبة عیـد 

إعداد الكلمة) 

راجعة التشـجیعیة * وقد جاءت إجابات الطالب متباینة ، وقد حرص الباحث على تقدیم التغذیة ال

والتصحیحیة المباشرة ، ومناقشتها حسب الخطوات المكتوبة على السبورة .

والمرح.الفعالیة .سادسا

أعد الباحث فعالیة مناسبة حیث تم تقسیم الطالب إلى مجموعات زوجیة یقوم كـل طالـب 

المجموعة بطرح بإخبار زمیله عن المواقف التي اعتمد فیها على نفسه ثم یطلب الباحث من أفراد

هذه المواقف ومناقشتها ، وقد منحت الفرصة ألفراد المجموعة لتبادل بعض النكات مـع المحافظـة 

على جو المرح والمتعة داخل الجلسة مما ساعد ذلك على تلطیف جو التدریب.

التعلم.إعادة  .سابعا

ا هــو مكتــوب قــام الباحــث مــع أفــراد المجموعــة بإعــادة مــا تــم تعلمــه خــالل الجلســة وفــق مــ

ومالحظات.على السبورة من خطوات 
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:ألبیتيتحدید الواجب .ثامنا

شجع الباحث أفراد المجموعة على تطبیق ما تم تعلمه خالل الجلسة في حیـاتهم الیومیـة، 

المعلومات.وتدوین بعض المواقف التي واجهوها واعتمدوا فیها على أنفسهم وتدوینها في كراس 

  :يالذاتالتقویم .تاسعا

منح الباحث الفرصة ألفراد المجموعة (إلصدار حكمهم فیما اذا كانت الخطة التـي تـدربوا 

علیهــا خــالل الجلســة واقعیــة ومفیــدة فــي تحقیــق أهــدافهم الواقعیــة) وقــد كــان تقیــیم أفــراد المجموعــة 

بأنها (خطة جیدة في تحقیق األهداف الواقعیة) .

المجموعـــة بـــالقلق بصـــورة عامـــة ، وقلـــق أمـــا الجلســـة الثانیـــة فقـــد تضـــمنت تعریـــف أفـــراد

) ٧-٣وتضـــمنت الجلســـات (وأعراضـــه وآثـــاره علـــى الفـــرد ،وأســـبابهاالمتحـــان بصـــورة خاصـــة ، 

موضـــوعات تتعلـــق بتنمیـــة الثقـــة بـــالنفس وتعزیـــز قـــوة اإلرادة فضـــال عـــن تعریـــف أفـــراد المجموعـــة 

ســة الثامنــة واألخیــرة فقــد بــذواتهم الواقعیــة مــن خــالل تقبــل الــذات واآلخــرین ، إمــا بخصــوص الجل

شـملت مراجعــة مـا دار فــي الجلســات مـن خــالل تقــدیم الواجبـات البیتیــة التــي تتضـمن مــدى الفائــدة 

تأدیـة االختبـار وأخیـراالمستخلصة من تطبیق الجلسات االرشـادیة فـي الحیـاة الواقعیـة للمسترشـد ، 

نتائج البحث . إلىألفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة بغیة التوصل ألبعدي

:عرض النتائج ومناقشتھا:الفصل الرابع 
تحدید اثر أسلوب العالج الواقعي في خفض قلق االمتحان لدى طـالب  إلىهدف البحث 

سـیتم عــرض الضـابطة،ولمعرفـة داللـة الفـروق بــین المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة التربیـة،كلیـة 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین :  ولــىاأل الفرضــیة اآلتــي:نتــائج الفرضــیات وعلــى النحــو 

ـــة ـــق االمتحـــان فـــي االختبـــارین القبلـــي متوســـط درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجریبی علـــى مقیـــاس قل

والبعدي.

تــم التحقــق مـــن صــحة هـــذه الفرضــیة باســـتخراج المتوســط الحســـابي واالنحــراف المعیـــاري 

الج الـواقعي وبعـد التطبیـق ، واتضـح ان قبل تطبیـق أسـلوب العـلدرجات أفراد المجموعة التجریبیة

) ٣,٠٦) ، واالنحـراف المعیـاري (١٦٥,٤٠متوسط درجات أفراد المجموعة قبل تطبیـق األسـلوب (

) ، واالنحــــراف المعیــــاري ١٢٣,٠٠، ومتوســــط درجــــات أفــــراد المجموعــــة بعــــد تطبیــــق األســــلوب (

t) ، ولمعرفة داللة الفروق استخدم االختبار التائي (٤,٥٨( .Test لعینتین مترابطتین ، أظهـرت (

) وهي اكبـر مـن القیمـة الجدولیـة التـي ٢٧، ٢٥نتیجة االختبار ان القیمة التائیة المحسوبة بلغت (

) ، وهذا یعنـي وجـود فـروق ذات ٩) ، ودرجة حریة (٠.٠٥) ، عند مستوى داللة (٢،٢٦تساوي (

لوب العــالج الــواقعي ، والجــدول تطبیــق أســالتجریبیــة بعــدلصــالح أفــراد المجموعــة إحصــائیةداللــة 

، وهـــذا یعنـــي ان لالســـتراتیجیات والفنیـــات االرشـــادیة المســـتخدمة فـــي أســـلوب ذلـــك. ) یوضـــح ١(
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العـــالج الـــواقعي فعالیـــة فـــي أدراك المسترشـــدین ألنفســـهم وتبصـــیرهم بـــواقعهم وفـــي تنمیـــة شـــعورهم 

ي تنظـیم خبـراتهم وفـي تنمیـة بالمسؤولیة تجاه أنفسهم والمجتمع الذي ینتمون ألیـه ، ممـا أسـهمت فـ

التعاون والتفاعل االجتماعي واالندماج مع اآلخرین بطریقة مقبولة اجتماعیًا في إطار الواقع .

  )١الجدول (

تطبیق نتائج االختبار التائي للفروق بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة قبل

أسلوب العالج الواقعي وبعد التطبیق

  العدداالختبار
المتوسط 

الحسابي

متوسط 

  الفروق

االنحراف 

المعیاري 

القیمة التائیة 

المحسوبة

اختبار قبلي
١٠  

١٦٥,٤٠
٢٥,٤٠  ١,٥٢  ٤٢,٤ *  

١٢٣,٠٠اختبار بعدي

  ٢,٢٦=  ٠.٠٥ <وى داللة ت) ومس٩* قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (

ــــروق ذات داللــــة :الثانیــــةالفرضــــیة  ــــین متوســــط درجــــات أفــــراد یةإحصــــائال توجــــد ف ب

المجموعتین التجریبیة والضابطة على مقیاس قلق االمتحان بعد تطبیق البرنامج االرشادي.

مـــن صــحة هـــذه الفرضــیة باســـتخراج المتوســط الحســـابي واالنحــراف المعیـــاري تــم التحقــق

اقعي ، والمجموعـــة الضـــابطة بعـــد تطبیـــق أســـلوب العـــالج الـــو لـــدرجات أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة

) ، ٤,٥٨) ، واالنحراف المعیاري (١٢٣,٠٠( اتضح ان متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة

) ، ولمعرفة ٤,٣٨) ، واالنحراف المعیـاري (١٦٤,٠٠ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة (

tداللــة الفـــروق بینهمــا تــم اســتخدام االختبــار التــائي ( .Test ت نتیجــة ) لعینتــین مســتقلتین ، أظهــر

) وهي اكبر من القیمة الجدولیة التي تسـاوي ٤٤، ٢٠االختبار ان القیمة التائیة المحسوبة بلغت (

) ، وهــذا یــدل علــى وجــود فــروق ذات ١٨) ، ودرجــة حریــة (٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (٢،١٠(

) ٢تطبیــق أســلوب العــالج الــواقعي ، والجــدول (التجریبیــة بعــدلصــالح المجموعــة إحصــائیةداللــة 

وهذا مؤشر على فعالیة أسلوب العالج الواقعي في خفض قلق االمتحان لدى طالب ذلك. یوضح 

الجامعة ، الن وضع الخطة االرشـادیة مـن الباحـث جـاء بشـكل یتناسـب مـع حاجـات المسترشـدین 

والمرحلــــة العمریــــة وذلــــك الســــتیعابهم مفــــردات الجلســــات االرشــــادیة الن المواقــــف واألســــئلة التــــي 

نـــاء االرشـــاد كانـــت مماثلـــة لمواقـــف الطـــالب الحیاتیـــة ، بـــل ان معظمهـــا جـــاء مطابقـــًا اختیـــرت أث

للمواقف التي یعیشونها فعًال ، وٕاعطاؤهم مدة كافیة لممارسة مواضیع هـذه الجلسـات خـارج عملیـة 

االرشاد . 

یعتقد الباحث ان أسـلوب االرشـاد الجمـاعي الـذي اسـتخدم فـي عملیـة التـدریب ومـا تخللـه 

ـــر مـــن منا ـــتفهم واالبتعـــاد عـــن النقـــد غی قشـــات حـــرة وموضـــوعیة قائمـــة علـــى أســـاس االســـتماع وال
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الموضوعي شجع األفـراد علـى طـرح أفكـارهم دون تـردد أو خـوف ، ممـا اكسـبهم الثقـة بـالنفس بعـد 

شـعور كــل واحــد مــنهم بــأن رأیــه وأفكــاره تحتــل مكانــة هامــة عنــد اآلخــرین ، كمــا أن لالســتراتیجیات 

جـو إضـفاءادیة التي استخدمت في الجلسات االرشـادیة كـان لهـا تـأثیرًا واضـحًا فـي والفنیات االرش

من المودة والتآلف بین أفراد المجموعة ، وجاءت هذه النتیجة متفقة مع ما توصلت إلیه الدراسات 

  ) .٢٠٠٤) ودراسة (التمیمي ، ٢٠٠١(سعید ، السابقة كدراسة

  )٢الجدول (

متوسط درجات أفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة القیمة التائیة للفروق بین 

بعد تطبیق أسلوب العالج الواقعي 

  العدداالختبار
المتوسط 

الحسابي

متوسط 

  الفروق

االنحراف 

المعیاري 

القیمة التائیة 

المحسوبة

  ١٠اختبار قبلي

١٠  

١٢٣,٠٠٤,٥٨  

٤,٣٨  
٢٠,٤٤  ١,٥٢*  

١٦٤,٠٠اختبار بعدي

٢,١٠=  ٠.٠٥ <وى داللة ت) ومس١٨ت) الجدولیة عند درجة حریة (* قیمة (

والمقترحات:التوصیات 
الطلبــة أرشــادتفعیــل دور مركــز االرشــاد النفســي والتربــوي فــي الجامعــة مــن اجــل العمــل علــى .١

الذین یعانون من مستوى قلق مرتفع والسیما في الظروف الصعبة التي یمر بها البلد .

رشادي الذي أسفر عنه البحـث فـي الـدورات التدریبیـة التـي تقـام للتدریسـیین اعتماد البرنامج اال.٢

في مركز طرائق التدریس والتدریب الجامعي .

إعطاء دور اكبر للمدرس المرشد في الجامعة لتوعیة الطلبة نحو كیفیة المـذاكرة الجیـدة والتـي .٣

صـعبة التـي یعـانون من شانها ان تخفف من مستوى قلق االمتحان لـدیهم فـي ظـل الظـروف ال

منها .

أجــراء دراســة للتعــرف علــى اثــر البرنــامج االرشــادي فــي خفــض قلــق االمتحــان لــدى طالبـــات .٤

الجامعة .

أخرى في خفض قلق االمتحان مثل (حل المشكالت ، لعب الدور إرشادیةدراسة اثر أسالیب .٥

، النمذجة) .
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المصادر:
یین فـــي معالجـــة صـــعوبات التوافـــق اثـــر أســـلوبین ارشـــاد) ١٩٩٨التحـــافي ، شـــذى غـــازي (.١

، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة . (رسالة المدرسي لدى طالبات الصف األول المتوسط 

ماجستیر غیر منشورة)

اثر أسلوبي العالج الواقعي والنمذجة في تقبـل طلبـة ) ٢٠٠٤التمیمي ، سمیعة علي حسن (.٢

ربیـــة ، الجامعـــة المستنصـــریة . (أطروحـــة كلیـــة التالثانویـــة آلبـــائهم العائـــدین مـــن األســـر ، 

دكتوراه غیر منشورة)

ـــة ) ١٩٨٩، لمعـــان مصـــطفى (ألجاللـــي.٣ ـــة الجامع ـــدى طلب ـــق االمتحـــان ل ـــاس قل ـــاء مقی بن

كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة . (رسالة ماجستیر غیر منشورة)المستنصریة ، 

تماعیة لـدى طالبـات المرحلـة ) قلق االمتحان والمسؤولیة االج٢٠٠١الداهري ، صالح حسن (.٤

المجلة العراقیـة للعلـوم التربویـة والنفسـیة وعلـم الثانویة في مدارس منطقة العین التعلیمیـة ، 

.،جامعة تكریت ٢،العدد  ١االجتماع ، المجلد 

،  ١طمقدمـة فـي االرشـاد النفسـي ، ) ٢٠٠٠الرشیدي ، بشیر صالح والسهل ، راشـد علـي (.٥

الفالح ، الكویت .مكتبة

المجلـــة ) اثـــر االســـترخاء العضـــلي فـــي خفـــض قلـــق االمتحـــان ، ١٩٨٢الریحــاني ، ســـلیمان (.٦

للتربیة والثقافة والعلوم ، تونس .المنظمة العربیة،  ٢العربیة للبحوث التربویة ، العدد 

، دار القلـمالكف بـالنقیض كطریقـة فـي العـالج النفسـي ،)١٩٨٥الزراد ، فیصل محمد خیر (.٧

بیروت.

اثر اسلوب العالج الـواقعي فـي خفـض الشـعور بالخجـل لـدى ) ٢٠٠١سو صالح (عید ، ئاس.٨

كلیــة التربیــة ، الجامعــة المستنصــریة . (رســالة ماجســتیر غیــر طــالب المرحلــة المتوســطة ، 

منشورة)

) الفروق في قلـق االمتحـان بـین طـالب الجامعـة ١٩٩٠عبد الخالق ، احمد والنیال ، مایسة (.٩

كلیــة التربیــة ، مــؤتمر التعلــیم العــالي فــي الــوطن العربــي ، ، یــرةواألخ األولــىفــي الســنتین 

جامعة عین شمس ، القاهرة .

ــاللقلــق،) الدراســة التطوریــة ١٩٩٤احمــد (الخــالق،عبــد .١٠ ــة  تحولی ــة اآلداب،كلی ،٢٤الحولی

الكویت.جامعة ،٩٠الرسالة 

الغتراب ارشــادیین فــي خفــض مســتوى الشــعور بــاأســلوبیناثــر ) ٢٠٠٠علــي ، اســماعیل (.١١

كلیـة التربیـة ، الجامعـة المستنصـریة. (رسـالة ماجسـتیر غیـر لدى طالب المرحلة االعدادیة ، 

منشورة)
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ـــــق ٢٠٠٢العنـــــزي ، فـــــریح عویـــــد (.١٢ ـــــه بالمخـــــاوف المرضـــــیة وقل ) التحصـــــیل الدراســـــي وعالقت

مجلـــة دراســـات الخلـــیج عینـــة مـــن طـــالب المرحلـــة الثانویـــة بدولـــة الكویـــت ،  لـــدى االمتحـــان

مجلس النشر العلمي ، جامعة الكویت .،  ١١١العدد  العربیة،والجزیرة

،  ١، طاالرشــاد النفســي والتوجیــه التربــوي ) ١٩٨١القاضــي ، یوســف مصــطفى وآخــرون (.١٣
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )١الملحق (

وتعلیمات االجابة علیهقلق االمتحانمقیاس 

جامعة الموصل / كلیة التربیة

قسم العلوم التربویة والنفسیة

أخي الطالب :

تجــد فــي الصــفحات اآلتیــة عــددا مــن الفقــرات لــبعض المواقــف واالتجاهــات التــي تختلــف

درجة انطباقها من شـخص آلخـر، حیـث وضـعت خمـس بـدائل لإلجابـة فـي ضـوء مـاینطبق علیـك 

اكثر من غیره والمثال اآلتي یوضح كیفیة اإلجابة :

)فیرجــى وضــع عالمــة (متوســطةإذ ا كنــت تعتقــد إن هــذه الفقــرة تنطبــق علیــك بدرجــة 

أمام الفقرة المذكورة .
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ارتبك قبل االمتحان١

إن اإلجابة على هذه الفقرات تتطلب منك إن تكون دقیقا وصریحا.-

تأكد من رقم الفقرة التي تجیب عنها في ورقة اإلجابة .-

تامة الیطلع علیها سوى الباحث وستحظى كن مطمئنا من إن إجابتك ستحظى بسریة-

باالحترام والتقدیر .

ابدا باالجابة بسرعة والتفكر كثیرا والتترك أي فقرة دون اجابة.-

الدكتور

علي علیج خضر الجمیلي



علي علیج خضر
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ینتابني الخوف عند بدء االمتحان.١

یجعلني انتظار موعد االمتحان عصبیا .٢

یقلقني التفكیر في االمتحان .٣

٤
اشــــــعر باضــــــطراب شــــــهیتي (زیــــــادة أو نقصــــــان) 

للطعام كلما اقترب موعد االمتحان .

ارتبك قبل االمتحان .٥

ان یؤثر على حیویتي ونشاطي أرى ان االمتح٦

اشعر بالطمأنینة كلما كان موعد االمتحان بعیدا ٧

٨
یراودني االحساس بالخوف من أن تكون إجاباتي 

غیر مرضیة في االمتحان .

٩
یتكــرر ســقوط قلمــي واألشــیاء األخــرى أثنــاء تأدیــة 

االمتحان

متحان .اشعر بالغصة في حلقي عند بدء اال١٠

ارتبك عند ترتیب إجاباتي على أسئلة االمتحان ١١

أخشى الفشل في االمتحان .١٢

١٣
اشــعر بتســارع ضــربات القلــب أثنــاء توزیــع أســئلة 

االمتحان 

١٤
تنتـــابني مشـــاعر الرغبـــة فـــي الحركـــة الزائـــدة قبـــل 

االمتحان 

١٥
إجــابتي علــى یصــعب علــي تركیــز انتبــاهي أثنــاء

أسئلة االمتحان .

١٦
ارغـــب فـــي الحـــدیث مـــع اآلخـــرین عنـــد مراجعتـــي 

إجاباتي على أسئلة االمتحان .

أنسى المعلومات قبل دخولي قاعة االمتحان .١٧

١٨
ــــل اســــتالمي أســــئلة  ــــي یــــدي قب ــــالبرودة ف أحــــس ب

االمتحان . 

.یثیر االمتحان لدي إحساسا بالصداع ١٩

٢٠
ـــــاد خـــــالل  ـــــر مـــــن المعت ـــــم اكث ـــــاف الف اشـــــعر بجف

االمتحان .

تضایقني االمتحانات المفاجئة .٢١

تهزني أسئلة االمتحان مهما كانت سهلة .٢٢



عالج الواقعي في خفض قلق االمتحان لدى طالب كلیة التربیةأثر ال
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٢٣
اشــعر أن أدائـــي ســـیئا وٕاجـــابتي مشـــكوك بهـــا وأنـــا 

أجیب على األسئلة .

٢٤
اصـــة قبـــل تشـــتد رغبتـــي بـــالتفكیر فـــي أمـــوري الخ

االمتحان .

اتمنى ان تلغى االمتحانات.٢٥

اشعر باضطراب في المعدة خالل االمتحان .٢٦

عند بدء االمتحان اشعر بالدوار (الدوخة) .٢٧

اكتم أنفاسي عند قرائتي أسئلة االمتحان .٢٨

٢٩
كلمـــا تـــذكرت موعـــد االمتحـــان ســـارعت الـــى الكتــــاب 

وان كنت نائما أو أثناء تناول الطعام .حتى 

اشعر باالنزعاج الشدید أیام االمتحانات .٣٠

٣١
أعــاني مــن ضــعف قــدرتي علــى ضــبط انفعــاالتي 

أثناء االمتحان .

أعاني من اضطراب النوم أثناء االمتحان .٣٢

٣٣
اشعر بـالخوف مـن االمتحـان مهمـا ارتفـع مسـتوى 

لمادة .اتقاني ل

٣٤
ال أســـتطیع االســـتمرار فـــي أي عمـــل (انتقـــل مـــن 

عمل الى آخر) أیام االمتحانات .

اشعر بالخوف كلما اقترب موعد االمتحان .٣٥

٣٦
أعــاني مــن كثــرة التعــرق أثنــاء االمتحــان حتــى لــو 

كان الجو معتدال .

٣٧
ن بمـدة ال أستطیع التركیز في القراءة قبل االمتحا

قصیرة.

أعاني من التوتر الشدید قبل االمتحان .٣٨

ینتابني النسیان أثناء تأدیة االمتحان .٣٩

أعاني من األحالم المزعجة لیالي االمتحان .٤٠

أحس بالحاجة الى التبول .٤١

اشعر بمغص شدید قبل االمتحان . ٤٢

ن یزداد أیام االمتحان .أحس بثقل الزم٤٣

أتضایق عند تحدید موعد االمتحان .٤٤


