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  الثاوىية املرحلة طالب مه عيىة لذي االمتحان بقلق وعالقته الىفسً األمه

ىابراهومىالوهابىعبدىابراهومىاللهىمنة 

 البحث ملخص
 االمتحػػاف وقمػػؽ النفسػػى األمػػف بػػيف العبلقػػة عمػػى التعػػرؼ إلػػى الحػػالى البحػػث هػػدؼ

 وطالبػػة طالػػب( 77) مػػف البحػػث عينػػة وتكونػػت ؛ الثانويػػة لمرحمػػةا طػػبلب مػػف عينػػة لػػدى
 تطبيػػػؽ تػػػـ ولقػػػد ؛ سػػػنة 79 – 77 بػػػيف أعمػػػارهـ وتراوحػػػت الثانويػػػة المرحمػػػة طػػػبلب مػػػف

 ؛  الباحثػة إعػداد مػف االمتحػاف قمػؽ ومقيػاس شػقير زينػب إعػداد مػف النفسى األمف مقياس
ف در ػات طػبلب المرحمػة الثانويػة وقد توصػمت الباحثػة إلػى و ػود عبلقػة دالػة إحصػا يًا بػي

عمػػػػى مقيػػػػاس األمػػػػف النفسػػػػى ودر ػػػػاتتـ عمػػػػى مقيػػػػاس قمػػػػؽ االمتحػػػػاف ؛ يو ػػػػد  ػػػػرؽ داؿ 
إحصا يًا بيف متوسطى در ات الذكور واإلناث عمػى مقيػاس األمػف النفسػى ي عػزى إلػى  ثػر 
متغيػػػر النػػػوع ؛ اليو ػػػد  ػػػرؽ داؿ إحصػػػا يًا بػػػيف متوسػػػطى در ػػػات الػػػذكور واإلنػػػاث عمػػػى 

   س قمؽ االمتحاف ي عزى إلى  ثر متغير النوع .مقيا

SUMMARY 
             The aim of this research is to identify the relationship 

between psychological security and exam anxiety in a sample of high 

school , The study sample consisted of male and female students from the 

middle school pupils  from 17 to 19 years , It has been applied 

psychological security scale Prepared by Zainab choucair and exam 

anxiety scale Prepared by the researcher , The researcher has reached 

there was a stastically significant difference between the mean scores of 

males and females on the psychological security scale due to the variable 

variance of the type , there was no statistically significant difference 

between the mean males and females on the exam anxiety scale are 

attributed to variant type.   
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  مقذمة
   ػػات كػػؿ  ػػى األشػػصاص ل ميػػ  األساسػػية المطالػػب مػػف النفسػػى بػػاألمف الشػػعور إف
 بػاألمف شػعور  عػف بمعزؿ الفرد حا ات  تـ يمكف ال حيث صصا صتـ بإصتبلؼ الم تم 
 المطمػػػب تحقيػػػؽ عنػػػد وتبػػػرز أهميتتػػػا تأصػػػذ األصػػػرى المطالػػػب هػػػذ  مػػػف  ػػػالكثير ؛ النفسػػػى
 يشػعر الػذى هػو نفسػياً  األمػف  الشصص ؛ النفسى األمف  ى تمثؿوالم   لؤلشصاص األساسى

 اآلمػػف  اإلنسػػاف لمصطػػر معرضػػة غيػػر لحياتػػه األساسػػية المقومػػات وأف مشػػبعة حا اتػػه أف
ذا ؛ أمنى توا ؽ أو توازف حالة  ى يكوف نفسياً   مػف مرحمػة لكػؿ بالنسػبة هكػذا األمر كاف وا 
 التػػى المراهقػػة لمرحمػػة بالنسػػبة الشػػ  عػػضب يصتمػػؼ الوضػػ   ػػإف ؛ االنسػػانى النمػػو مراحػػؿ
 لكػػػػؿ نتي ػػػة وذلػػػؾ صاصػػػػة بصػػػفة لمطػػػبلب الثانويػػػػة المرحمػػػة مػػػ   نػػػػب إلػػػى  نبػػػاً  تسػػػير

 بتػػػذ  تػػػرتبط قػػػد التػػػى المصتمفػػػة التعقيػػػدات وكػػػذلؾ ؛ التا مػػػة النما يػػػة والتطػػػورات التغيػػػرات
   االنفعالية. أو اال تماعية أو الفسيولو ية الناحية مف سواء والحر ة الحساسة المرحمة
  تػرة صػبلؿ والطالبػات الطػبلب بتػا َيٌمر  ردية انفعالية نفسية مشكمة االمتحاف قمؽ إف
 العوامػؿ الم ٌعيقػة مػف االمتحػاف قمؽ ويعتبر ؛ الن اح عدـ مف الصوؼ  ى وتتمثؿ االمتحاف
 المرحمػػػػة  ػػػػى وصاصػػػػة الدراسػػػية المراحػػػػؿ م صٌتمػػػػؼ  ػػػػى الطػػػبلب عنػػػػد األكػػػػاديمى لئلن ػػػاز

 .  نويةالثا
 الثانويػة المرحمػة لطػبلب النفسػية المشػكبلت مػف كثيػر ي سػبب النفسػى األمػف   قداف إف

 قمػؽ مشػكمة تظتػر وبالتػالى لبلمتحاف استعدادتتـ وعمى شصصياتتـ عمى سمباً  ينعكس مما
 الطػػبلب ي سػػاعد الثانويػػة المرحمػػة طػػبلب لػػدى النفسػػى األمػػف تحقيػػؽ أمػػا ؛ لػػديتـ االمتحػػاف

 . أ ضؿ بشكؿ االمتحاف أداء عمى تتـقدر  زيادة عمى

 البحث مشكلة
 نفسػػػى وتػػػوتر مصػػػاوؼ مػػػف يوا تونػػػه ومػػػا الثانويػػػة المرحمػػػة معايشػػػة طػػػبلب صبػػػرة إف
 مػػػف النفسػػػية والضػػػغوط لتػػػا يتعرضػػػوف التػػػى االصتبػػػارات لكثا ػػػة نتي ػػػة ؛ االمتحػػػاف أثنػػػاء

 العممػى الفضػوؿ  ثػار الثانويػة المرحمػة صػبلؿ توا تتـ التى االنفعالية والضغوط المحيطيف
 يعػانى الػذى االمتحػاف قمؽ  ى والتحكـ النفسى األمف تحقيؽ عوامؿ  ى التفكير  ى لمبحث
 . الثانوية المرحمة طبلب مف الكثير منه

 يمثػؿ وهػو ؛ االصتبػارات بمواقػؼ ت ٌسػتَثار القمػؽ حاالت مف حالة االمتحاف قمؽ يعكس
 ويبػػػدأ االصتبػػػارات؛ وأثنػػػاء قبػػػؿ الثانويػػػة المرحمػػػة بطػػػبل منػػػه يعػػػانى انفعاليػػػاً  نفسػػػياً  وضػػػعاً 

 موقػػػػؼ موا تػػػػة عمػػػػى القػػػػدرة وعػػػػدـ الفشػػػػؿ مػػػػف التصػػػػوؼ ومػػػػف االمتحػػػػاف دور  بتضػػػػصيـ
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 مػػا وأكثػػر ؛ المتوقػػ  األكػػاديمى التحصػػيؿ عمػػى حصػػوله وعػػدـ ؛ لػػه التقػػدـ أثنػػاء االمتحػػاف
 العمميػػػػة لمسػػػػيرةا ومواكبػػػػة النفسػػػػى األمػػػػف تحقيػػػػؽ هػػػػو الثانويػػػػة المرحمػػػػة طػػػػبلب يحتا ػػػػه
 . االمتحاف قمؽ مف والتصمص
 مػا: اآلتػى السػااؿ عمػى اإل ابة  ى البحث مشكمة تتحدد أف يمكف سبؽ ما صبلؿ مف
 الثانوية؟ المرحمة طبلب مف عينة لدى االمتحاف بقمؽ النفسى األمف عبلقة

  البحث أهذاف
 المرحمػػػة بطػػػبل لػػػدى االمتحػػػاف وقمػػػؽ النفسػػػى األمػػػف بػػػيف العبلقػػػة عػػػف الكشػػػؼ-7
 . الثانوية
 -ذكػػور) النػػوع إلػػى تعػػزى النفسػػى األمػػف  ػػى إحصػػا ياً  الدالػػة الفػػروؽ عػػف الكشػػؼ-2
 . الثانوية المرحمة طبلب مف عينة لدى( إناث

 -ذكػػور) النػػوع إلػػى تعػػزى االمتحػػاف قمػػؽ  ػػى إحصػػا ياً  الدالػػة الفػػروؽ عػػف الكشػػؼ-3
 . الثانوية المرحمة طبلب مف عينة لدى( إناث

  لبحثا أهمية
   النظرية األهمية: أوالً 

 تو ػه وهػو االي ػابى الػنفس عمػـ لم ػاؿ ينتمػى كونػه  ػى أهميته الحالى البحث يستمد
 .الشصصية  ى القوة و وانب االي ابية النفسية يتتـ حديث

 التطبيقية األهمية:  ثانياً 
 فبػػػاألم لؤلهتمػػػاـ إرشػػػادية بػػػرام  عمػػػؿ  ػػػى البػػػاحثيف الحػػػالى البحػػػث نتػػػا   تفيػػػد-7
  ن ػدهـ واحػد انفعػالى نمػط ال تسػير عمػى الثانويػة المرحمػة طبلب حياة وأف صاصاً  النفسى
 االنفعػالى االسػتقرار وعػدـ ؛ النفسى واألمف بالقمؽ والشعور والحزف السعادة بيف ما يتقمبوف
 . بتـ المحيطة البي ة م  وتوا قتـ لمطبلب السموكى االتزاف عمى ياثر مما

 االمتحػاف قمػؽ لصفػض إرشػادية بػرام  عمػؿ  ى الباحثيف الحالى البحث نتا   تفيد-2
 مواقػػؼ وضػػغوط الدراسػػة ضػػغوط موا تػػة عمػػى لمسػػاعدتتـ الثانويػػة المرحمػػة طػػبلب لػػدى

 . االمتحاف
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 مػػػف النظريػػة واألطػػر النفسػػية البحػػوث إلػػػى  ديػػدة معر ػػة الحػػالى البحػػث ي ضػػيؼ-3
   ػات مػف هامػة لشػريحة االمتحاف وقمؽ النفسى األمف المتغيريف بيف العبلقة تناولتا صبلؿ

 حيػث االنسػاف عمػر مراحػؿ أهػـ مف المرحمة وهذ  ؛ الثانوية المرحمة طبلب وهى الم تم 
 . االنفعالى التذبذب مف لكثير االنساف  يتا يتعرض

   البحث مصطلحات
          Psychological security النفسى األمن
 مػػف والتحػػرر والثقػػة باألمػػاف احسػػاس هػػو بأنػػه( 7995 ؛ الحميػػد عبػػد  ػػابر)  يعر ػػه

 اآلبػاء وتقبػؿ الػدؼء:  مثؿ عوامؿ مف يتولد أنه يعتقد شعور وهو ؛ التتديد مف أو الصوؼ
 . األنا قوة تبنى التى الصبرات وكذلؾ ؛ لمسف مناسبة ومتارات قدرات ونمو ؛ واألصدقاء
 : النفسية الصحة عوامل من أساسى كعامل النفسى األمن

 قػػدرة أيضػػاً  هػػو بػػؿ   قػػط المرضػػية األعػػراض غيػػاب تعنػػى ال كحالػػة النفسػػية الصػػحة
 بػاألمف التوا ؽ؛الشػعور لػه يضػمف بشػكؿ لتػا يتعػرض التى االحباطات موا تة عمى المرء

 بػاألمف االحسػاس ؛ الصطػر أو الصػوؼ أو نػوع أى مػف بػاأللـ الشػعور انعػداـ يعنػى النفسى
 والصػوؼ القمػؽ  غيػاب ؛ متشػابتة مػدلوالت إلػى تسػتند متعػددة مشػاعر عمى ينطوى النفسى

 مػػػف أو الػػػداصؿ مػػػف الشصصػػية مكونػػػات عمػػػى والمصػػػاطر التتديػػد مظػػػاهر وتبػػػدد المرضػػى
 القبػػوؿ مػػف معقولػػة ودر ػػات والمػػادى االنفعػػالى واالسػػتقرار بالطمأنينػػة احسػػاس مػػ  الصػػارج
 مفتػػـو عمػػى تػػد ؿ ماشػػرات كمتػػا والبشػػرية النفسػػية البي ػػة مكونػػات مػػ  العبلقػػة  ػػى والتقبػػؿ
 (23:  2774 ؛ العقيمى عادؿ. )  النفسى األمف

 : النفسية الحاجات إلشباع كمحصمة النفسى األمن
 النفسػػية الحا ػػات إشػػباع صػػبلؿ مػػف يتحقػػؽ إنمػػا النفسػػى األمػػف أف إلػػى ماسػػمو ي شػػير
  ػػى يقػػ   تػػو ؛ واحترامتػػا الػػذات وتقػػدير واإلنتمػػاء والقبػػوؿ الحػػب إلػػى كالحا ػػة األساسػػية
 وأف م شػبعة حا اتػه أف يشػعر الػذى هػو نفسػياً  اآلمػف  الشػصص ؛ النفسػية الحا ات مقدمة

 حالػػة  ػػى يكػػوف نفسػػياً  اآلمػػف  اإلنسػػاف لمصطػػر م عرضػػة غيػػر لحياتػػه األساسػػية المقومػػات
 (86:  2773 ؛ زهراف حامد. )  أمنى توا ؽ أو توازف

 : المطمئنة االجتماعية لمبيئة كنتيجة النفسى األمن
 طفولتػه م نػذ لمفػرد النفسى األمف تحقيؽ  ى وأساسياً  هاماً  دوراً  اال تماعية البي ة تمعب

 األمػػف صبػػر قػػد يكػػوف واألمػػاف واالسػػتقرار بالحػػب َيٌتسػػـ أسػػرى  ػػو  ػػى الطفػػؿ َتربػػى  ػػإذا
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 قدسػػػيف  إنػػػه والتػػوتر والقمػػػؽ االسػػػتقرار وعػػدـ بػػػالر ض يتسػػـ  ػػػو  ػػػى َتربػػى إذا أمػػػا النفسػػى
 . النفسية باإلضطرابات لئلصابة عرضة ويصبح النفسى باألمف الشعور
 والتتديػد الصػوؼ مػف والتحػرر والثقػة باألمػاف اإلحسػاس إلى النفسى األمف وي شير هذا

 القػدرات ونمػو واألصػدقاء اآلبػاء وتقبػؿ التػدؼ مثػؿ عوامػؿ مػف يتولد أنه يعتقد شعور وهو
 ؛ كفػػا ى الحميػػد عبػػد. ) األنػػا قػػوة تقػػيس التػػى الصبػػرات وكػػذلؾ لمسػػف المناسػػبة والمتمػػات
7995  :34) 

 يعنػى  و ػود  النفسػية الصػحة لمعنػى مػرادؼ مفتػـو بأنػه النفسػى األمف تعريؼ يمكف
 ويكمػػػف ؛ النفسػػػية والمشػػػكبلت االضػػػطرابات مػػػف العديػػػد إلػػػى  يػػػادى  قدانػػػه أمػػػا و ودهػػػا
 بػػػه المحيطػػيف قبػػؿ مػػػف والتقػػدير لقبػػوؿوا بالحػػػب بالشػػعور النفسػػى بػػػاألمف الشػػعور  ػػوهر

 بػػػػالقمؽ شػػػػعور  ون ػػػػدرة واالسػػػػتقرار باالنتمػػػػاء شػػػػعور  إلػػػػى باإلضػػػػا ة واألصػػػػدقاء كالوالػػػػديف
 .النفسى والضغط
 : النفسى األمن أبعاد 

 : عمى تنطوى األساسية األبعاد
 واشػباع وألفػة ورحمػة اآلصػريف م  المودة و الدؼء وعبلقات والحب بالتقبؿ الشعور •
 . وتربيتتـ األوالد ورعاية والديه حا ات
 يكفػػى الػػذى والعمػػؿ الػػذات وتحقيػػؽ  يتػػا والمكانػػة ال ماعػػة إلػػى باالنتمػػاء الشػػعور •
 . والمستقبؿ الحاضر  ى كريمة لحياة
 وال ػػػوع والعػػػدواف الصطػػػر مثػػػؿ النفسػػػى األمػػػف م تػػػددات وغيػػػاب بالسػػػبلمة الشػػػعور •

 . والصوؼ
 : عمى  تنطوى الثانوية األبعاد

 وبالعدالػػػػة بالكرامػػػػة  يتػػػػا يش ػػػػعر دا  ػػػػة سػػػػارة بي ػػػػة أنػػػػه عمػػػػى والحيػػػػاة العػػػػالـ إدراؾ •
 . واالرتياح وباالط ناف

 . معتـ اإلحتراـ وتبادؿ أصيار ودوديف بوصفتـ اآلصريف إدراؾ •
 وكثػػػرة ؛ معتػػػـ التعامػػػؿ وحسػػػف ؛ بتػػػـ لبلتصػػػاؿ واالرتيػػػاح وحػػػبتـ بػػػاآلصريف الثقػػػة •

 . األصدقاء
 . التعصب وعدـ اآلصريف  م التسامح •
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 .الحظ وحسف المستقبؿ إلى واألطم ناف واألـ الصير وتوق  التفااؿ •
 . والحياة النفس عف والرضا بالسعادة الشعور •
 . الصراعات مف والصمو االنفعالى واالستقرار واالرتياح بالتدوء الشعور •
 بالمسػػالية الشػػعورو  الػػذات  انػػب إلػػى اآلصػػريف حػػوؿ والتمركػػز والتحػػرر االنطػػبلؽ •

 . وممارستتا اال تماعية
 . لمحياة معنى واي اد بالنف  والشعور النفس  ى والثقة معتا والتسامح الذات تقبؿ •

 : النفسى األمن أهمية
 مراكػػػػز مػػػػف ولكثيػػػػر والحكومػػػػات الػػػػدوؿ لكػػػػؿ مطمبػػػػاً  النفسػػػػى األمػػػػف تحقيػػػػؽ  أصػػػػبح
 : التالية النقاط صبلؿ مف ىالنفس األمف أهمية وتتضح ؛ واألبحاث الدراسات

 : الثبات
 حتػػى الشصصػػية  ػػى يتػػوا ر أف البػػد هػػاـ عامػػؿ النفسػػى واالسػػتقرار الثبػػات أف حيػػث  
 بمسالياته. القياـ الفرد يستطي 

 : واإلحباط اليأس مرضى عف البعد
 و حياتػه  ػى الفػرد يضعتا التى واآلماؿ الطموحات كؿ حيث   ؛ لئلنساف م دمراف وهما

 . عنتما الفرد يبعد بأف كا ى النفسى األمف يؽتحق
 : الشخصية اكتمال
 واسػػػ   تػػو ؛ االكتمػػاؿ مػػف َيقتػػرب بن ػػد  النفسػػى بػػاألمف الم تسػػـ الشػػصص أف حيػػث  
.) العمػػؿ دا ػػـ – حولػه لمػػف واالطم نػػاف األمػف ي شػػي  – التفػػااؿ كثيػر – مطمػػ ف – الصػدر
 (72-9:  2773 ؛ الشريؼ موسى محمد

 : النفسى لألمن الُمفسرة اتالنظري
 هػػػػذ  إلشػػػػباع داصميػػػػة وقػػػػوة أساسػػػػية حا ػػػػات لػػػػديتـ  ميعػػػػاً  األ ػػػػراد أف ماسػػػػمو يػػػػرى

 التػى األهػداؼ تصتمػؼ كمػا ؛ آلصػر  ػرد مػف الحا ػات هػذ  إشػباع طرؽ الحا ات؛وتصتمؼ
 وهػذا ؛ اآلصػر يرضػى أف بالضػرورة لػيس مػا  ػرد يرضػى  مػا ؛ حيػاتتـ  ػى األ ػراد يضعتا

 م سػػتمر تحػػدى االنسػػانى السػػموؾ دراسػػة  عػػؿ االنسػػانى السػػموؾ أنمػػاط  ػػى التا ػػؿ تنػػوعال
 ؛ الحا ػػات هػػذ  لوصػػؼ اإلنسػػانى السػػموؾ بدراسػػة واال تمػػاع الػػنفس عممػػاء أنشػػغؿ ؛ولقػػد



 

 

 

 
 الثانوية المرحمة طبلب مف عينة لدى االمتحاف بقمؽ وعبلقته النفسى األمف

 

 الجزء االول 2019 نوفمبرالعدد     الخامس والعشرون المجمد 
131 

 Honeycutt & Milliken. ) لماسػػمو الحا ػػات نمػػوذج هػػو لػػذلؾ نمػػوذج أ ضػػؿ وي عػػد

,2012 :63) 
 ولقػػػد ؛ المتنوعػػػة الحا ػػػات لتحقيػػػؽ والميػػػؿ الرغبػػػة لػػػديتـ راداأل ػػػ أف ماسػػػمو يفتػػػرض

ػػػرؼَ  تسمسػػػؿ  ػػػى ألهميتتػػػا و قػػػاً  الحا ػػػات هػػػذ  ترتيػػػب ي مكػػػف أنػػػه الحػػػظ  ماسػػػمو بتػػػـر ع 
 (Hughes & Kapoor , 2010 : 283.  لمحا ات
 لبلنتمػػػػاء؛ الحا ػػػة ؛ لؤلمػػػف الحا ػػػػة ؛ الفسػػػيولو ية الحا ػػػات:  هػػػػى الحا ػػػات هػػػذ 
 بحيػػث   هرمػػى نظػػاـ  ػػى م رتبػػة الحا ػػات وهػػذ  الػػذات لتحقيػػؽ الحا ػػة ؛ حتػػراـلبل الحا ػػة
 حيػث ؛ منػه األعمػى لممسػتوى باإلنسػاف ماديػة ماسػمو هـر  ى األدنى الحا ة إشباع يكوف
 عػػف البحػػث قبػػؿ أوالً  تشػػب  وأف البػػد اإلنسػػاف لػػدى معينػػة حا ػػات تو ػػد أنػػه ماسػػمو يػػرى
 أشػبعت  كممػا ؛ ألعمػى أسػفؿ مػف الحا ػات هػـر ؿلتسمسػ طبقػاً  وذلػؾ الحا ات بقية إشباع
 ؛ القريطػػػى المطمػػػب عبػػػد)  الحا ػػػات مػػػف لتػػػا تاليػػػة أصػػػرى م موعػػػة محمتػػػا حمػػػت حا ػػػة
 حيػث   ؛ األدنػى حا ػاتتـ إشػباع يػتـ لـ إذا التعمـ مف الطبلب يتمكف ولف ؛( 35:  2777

 الػذات وتقػدير االحتػراـو  والحػب واالنتمػاء لؤلمف األساسية حا اتتـ أشبعوا الذيف األ راد أف
  سػوؼ لمن ػاح داصميػة رغبػة لديػه الفػرد كػاف إذا حيػث  الذات تحقيؽ نحو دوا عتـ تتو ه ؛

 (  Montana & Charnv , 2008 : 238. )  طموحه تحقيؽ أ ؿ مف الكثير يتعمـ
 :ماسمو نظرية عميه تستند ما أهم
 . عمىاأل الحا ات قبؿ ت مبى أف ي ب التـر  ى األدنى الحا ات إف-7
  ػى تصتمػؼ أنتا إال وقت كؿ  ى األ راد  مي  لدى الحا ات كؿ و ود مف بالرغـ-2
 بقيػػػة عػػػف معينػػػة نمػػػو مرحمػػػة  ػػػى حا ػػػة ت سػػػيطر  قػػػد ألصػػػرى مرحمػػػة مػػػف إلحاهػػػا در ػػػة

 الحا ػػة مػػف أكثػػر لمطعػػاـ الحا ػػة عميػػه ت سػػيطر المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى  الرضػػي  ؛ الحا ػػات
 . النمو مف المرحمة تمؾ  ى لئلن از
 مسػػتوى عمػػى والحا ػػات ؛ الحا ػػات هػػـر أدنػػى  ػػى الفسػػيولو ية الحا ػػات تو ػػد-3
 وهػػى ؛ الحياتيػػة بػػالصبرات ارتباطتػػا يزيػػد بينمػػا البيولو يػػة بالحا ػػات ارتباطتػػا يقػػؿ أعمػػى
 . غيرهـ مف أكثر َين زوف األ راد بعض لماذا ي فسر ما وهذا آلصر  رد مف تصتمؼ
 عمػػى القػػدرة لػػديتـ األ ػػراد بعػػض لمػػاذا سػػرت ف الشصصػػية السػػمات أف ماسػػمو يػػرى -4
 أنتػـ يػرى حيػث   ؛ األ ػراد لتػاالء سػمات قا مػة ي حػدد  عمػه ممػا ؛ غيػرهـ مػف أكثر اإلن از
 : باآلتى يتسموف
 . الحياتية والمواقؼ الصبرات و تـ اإلدراؾ عمى القدرة -
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 . هـ كما واآلصريف الذات تقبؿ -
 . الظروؼ تغير م  التعامؿ عمى القدرة -
 . تقميدى غير -
 . م رضى بشكؿ الشصصية العبلقات تنمية عمى القدرة -
 . عالى أصبلقى مستوى توا ر -
 (Gorman ,2004 : 58 – 59 :Sapru,2006 : 208.)  م بدع -

 : لمحاجات ماسمو هرم
 حسػػػب إلشػػػباعتا يسػػػعى رغبػػػات لديػػػه اإلنسػػػاف أف أسػػػاس عمػػػى النظريػػػة هػػػذ  تقػػػـو
 :   كاآلتى م بيف وه كما هرمى تسمس ؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األساسية الحاجات
 :   الفسيولوجية الحاجات-1

 لمفػرد األساسػية االحتيا ػات لتمبيػة الحا ػة  ػى وتتمثػؿ ماسػمو هػـر  ى الحا ات أولى
 الفػػػرد يػػػد   الحا ػػػات هػػػذ  ت شػػػب  وعنػػػدما ؛ والراحػػػة والتػػػواء والمػػػاء لمطعػػػاـ الحا ػػػة: مثػػػؿ

 (.Pastorino & Doyle , Portillo , 2012 : 288)اآلصرى الحا ات إلشباع
 : اآلمان إلى الحاجة-2

 حاجات تحقيق الذات

 حاجات التقديز

 حاجات الشعور باالنتماء

 الحاجة لألمان
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 تػو ير  ػى متمثمة وتكوف أمنياً  بي ته تحقيؽ إلى السعى إلى اإلنساف تد   المرحمة هذ 
 عمػى العمػؿ  ػى وتتمثػؿ بػه ت حػيط قػد التػى المصػاطر مف الفرد لحماية عامة بصورة اآلماف
 . اإل تماعية لتأميناتوا المتنية والسبلمة األمف أنظمة تأميف

 وقػػد ذاتػػه ي حقػػؽ أف يسػػتطي  وال بالتتديػػد َيشػػع ر الفػػرد  ػػإف لؤلمػػف الحا ػػة ت شػػب  لػػـ إذا
 والنظػػاـ واإلسػػتقرار لمطمأنينػػة الحا ػػة تتضػػمف النفسػػى لؤلمػػف الحا ػػة أف إلػػى ماسػػمو أشػػار

 (Zastrow & Ashman,2010 : 448. )  والفوضى والتتديد والقمؽ الصوؼ مف والتحرر
 ( : باالنتماء الشعور) اإلجتماعية الحاجات-3

 الفسػػػػيولو ية لمحا ػػػػات تػػػػوا ر هنػػػػاؾ يكػػػػوف  عنػػػػدما لػػػػذا ؛ إ تمػػػػاعى كػػػػا ف اإلنسػػػػاف
 . وال ماعات باألصدقاء اإلرتباط إلى اإلنساف حا ات تبرز لآلماف وحا ات
 :   الذات لتحقيق الحاجة-4

 األمثػؿ واالسػتغبلؿ االكتشػاؼ مػف كػبلً  وتتضػمف لمحا ػات الترمػى الترتيب قمة ت مثؿ
مكانات طاقات مف الفرد به يتمت  لما  .  طرية وا 

 :   التقدير إلى الحاجة-5
 ؛ لػه اآلصػريف واحتػراـ والكفػاءة بنفسػه الثقػة وتكػويف بنفسػه اإلعتنػذار إلػى الفػرد يسعى

 ليةواإلسػػػتقبل الشصصػػػى اإلن ػػػاز عمػػػى يعتمػػػد لمػػػذات الحقيقػػػى االعتبػػػار أف ماسػػػمو وياكػػػد
(fay , 2011 : 39  ) 

 : ماسمو عند النفسى األمن مؤشرات
 .   ومودتتـ وقبولتـ اآلصريف بمحبة الشعور-7
 . ال ماعة بيف والمكانة واالنتماء وطناً  بالعالـ الشعور-2
 . والقمؽ التتديد مشاعر ون درة اآلماف مشاعر-3
 . دةوسعا بأصوة العيش األ راد يستطي  حيث   ؛ بدؼء والحياة العالـ إدراؾ-4
 . ودوديف وبصفتتـ ؛ ال وهر حيث   مف الصيرة بصفتتـ البشر إدراؾ-5
 ومشػػاعر العدوانيػػة وقمػػة التسػػامح حيػػث   ؛ اآلصػػريف نحػػو واأل لفػػة الصػػداقة مشػػاعر-6
 . اآلصريف م  المودة
 . عاـ بشكؿ بالتفااؿ واإلحساس الصير توق  نحو االت ا -7
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 . والقناعة السعادة إلى الميؿ-8
 . االنفعالى واالستقرار واالسترصاء حةوالرا التدوء مشاعر-9

 . باآلصريف واالهتماـ التعاوف وبروز اال تماعية االهتمامات-77
 ؛ والتػػدوء بالطمأنينػػة صبللتػػا مػػف الفػػرد يشػػعر داصميػػة نفسػػية حالػػة بػػاألمف اإلحسػػاس

 الرضػػا روح وسػيادة ؛ حا اتػه معظػـ واشػباع مطالبػه معظػػـ تحقيػؽ  ػى صار يػاً  تتمثػؿ كمػا
 لديػه تحقػؽ أنشػطة  ػى الحقيقيػة ومشػاركته ؛ باالن ػاز وشػعور  لنفسه الفرد وتقبؿ ؛ ىالنفس
 واألمػػف السػػبلمة  ػػى الفػػرد رغبػػة إلػػى األمػػف إلػػى الحا ػػة وت شػػير ؛ وتدعمػػه اإلحسػػاس هػػذا

:  2773 ؛ منصػػػػور أحمػػػػد سػػػػيد. )  والصػػػػوؼ واالضػػػػطراب ؛ القمػػػػؽ وت نػػػػب والطمأنينػػػػة
274) 

 وال طالػب لكػؿ األساسية الحا ات مف ي عد النفسى باألمف اساإلحس أف الباحثة وترى
 مفتػػـو النفسػى  ػػاألمف ؛ باإلطم نػاف بشػعور  إال طبيعيػػة بصػورة حياتػػه ي مػارس أف يسػتطي 
 والطمأنينػه باالسػتقرار الطالب شعور يعنى النفسى  األمف ؛ النفسية الصحة لمعنى مرادؼ

 أهميػة النفسػى ولؤلمػف ؛ النفسية والمشكبلت اتاالضطراب مف العديد إلى  يادى   قدانه أما
 وموا تػػة واإلحبػػاط اليػػأس عػػف والب عػػد وثباتػػه واسػػتقرار  الطالػػب شصصػػية اكتمػػاؿ  ػػى كبيػػرة

 . واالن از بالن اح والشعور بصبلبه المشكبلت
 Exam Anxiety  االمتحان قمق
 عصػػػر) بأنػػػه عػػػرؼي   إذ ؛ العصػػػر هػػػذا  ػػػى الشػػػا عة الظػػػواهر مػػػف القمػػػؽ ظػػػاهرة ت َعػػػد

 مػف القمػؽ حػدة وتصتمؼ ؛ النفسى والضغط الحياة ظروؼ تعقيد ازدياد بسبب وذلؾ ؛(القمؽ
 .   منتـ كؿ غايات حسب آلصر  رد

 :     بأنه االمتحاف قمؽ Spielberger & Sarason( 7978) عرؼ
 أبػػرز وهمػػا واالنفعاليػػة االنزعػػاج مػػف وتتكػػوف محػػدد موقػػؼ  ػػى الشصصػػية  ػػى سػػمة

 ؛ الفشػػؿ مػػف لمصػػوؼ معر ػػى اهتمػػاـ إنػػه عمػػى االنزعػػاج ويحػػدد ؛ االمتحػػاف قمػػؽ ناصػػرع
: 2775؛ صػػػػالح حسػػػػف)  العصػػػػبى لم تػػػػاز أ عػػػػاؿ ردود إنتػػػػا عمػػػػى االنفعػػػػاالت وت حػػػػدد
277.) 

 حيػػث اإلمتحػػاف بمواقػػؼ المػػرتبط القمػػؽ مػػف نػػوع بأنػػه( 2777) زهػػراف حامػػد وي عر ػػه
 و دانيػػػة انفعاليػػة حالػػة وهػػػى ؛ واالنفعاليػػة باإلنزعػػاج راً شػػػعو  الفػػرد  ػػى المواقػػػؼ هػػذ  تثيػػر
 ( .96: 2777 ؛ زهراف حامد) لئلمتحاف السابؽ لمموقؼ الفرد تعترى
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 :االمتحان قمق تصنيفات
 Faciliative الميسر االمتحان قمق -أ

ٌعتػػػدؿ اإلمتحػػػاف قمػػػؽ وهػػػو  يػػػد   دا عيػػػاً  قمقػػػاً  ي ٌعتَبػػػر والػػػذى اإلي ػػػابى التػػػأثير ذو ؛ الم 
 لبلمتحانػػػػات االسػػػػتعداد عمػػػػى وي ٌحفػػػػز  ؛ المرتفػػػػ  والتحصػػػػيؿ واالسػػػػتذكار لمدراسػػػػة الطالػػػػب
 .  اإلمتحاف أداء وييسر

 Debilitative  المعسر االمتحان قمق – ب
 األعصػػػاب تتػػػوتر حيػػػث ؛ المعػػػوؽ السػػمبى التػػػأثير ذو ؛ المرتفػػػ  االمتحػػػاف قمػػػؽ وهػػو
 قػػػدرة يعػػػوؽ ممػػػا ؛ مناسػػػبة غيػػػر اسػػػت ابات ويسػػػتثير ؛ والرهبػػػة واإلنزعػػػاج الصػػػوؼ ويػػػزداد
( المعسػػػػر االمتحػػػػاف قمػػػػؽ)  ػػػػإف ؛ اإلمتحػػػػاف أداء ويعسػػػػر ؛ والفتػػػػـ التػػػػذكر عمػػػػى الطالػػػػب
 (.98:  2777؛ زهراف حامد) صفضه وي ب ضرورى غير قمؽ ؛ المرتف 

 :االمتحان قمق أسباب
 : األتى أبرزها مف لعؿ األسباب مف العديد إلى ي عزى اإلمتحاف قمؽ إف
 .الدراسية بالموضوعات المعر ة نقص -
 .والتفوؽ الن اح  ى الرغبة نقص  -
 .اإلمتحاف قبؿ مرا عتتا أو تنظيمتا أو المعمومات تعمـ  ى مشكبلت و ود -
 .الطبلب حياة  ى الفشؿ بصبرة اإلصتبار ارتباط  -
 .الفشؿ مرات وتكرار -
 .ي ب كما لئلمتحاف اإلستعداد  ى قصور -
 .اإلصتبار أصذ متارات  ى وروقص -
 .بالنفس الثقة ونقص ؛ الذات حوؿ التمركز -
 . االصتبارات نحو والمعمميف الطبلب لدى السالبة االت اهات -
 . االصتبارات عمى يتوقؼ المستقبؿ بأف والشعور االصتبارات صعوبة -
 اتقػػدر  مػػ  يتناسػػب ال طمػػوح مسػػتوى لتحقيػػؽ األسػػرية وصاصػػة ؛ البي يػػة الضػػغوط -
   الطالب
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 .الفشؿ يوا ه أو لمتتديد الطالب يتعرض حيف المباشرة الضغوط -
 . الر اؽ م   والمنا سة والمعمميف الوالديف إرضاء محاولة -
 . السالب اإل تماعى التقييـ مثؿ منفرة بمثيرات يقترف حيف اإلمتحاف قمؽ اكتساب -
. اإلمتحػػػػػػػػاف قمػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػعور السػػػػػػػػيطرة ونقػػػػػػػػص الفشػػػػػػػػؿ وتوقػػػػػػػػ  المػػػػػػػػتعمـ الع ػػػػػػػػز -

(Akinola&chukwuoji,2017) 
 : الطالب لدى اإلمتحان قمق مستوى زيادة عوامل* 
 الشػػػعور تسػػػبب لمفػػػرد تحػػػدث التػػػى ال ديػػػدة األحػػػداث أو  ػػػالمواقؼ:  األلفػػػة عػػػدـ -7
 ؛ العامػة الثانويػة كاصتبػارات ؛  ديػدة مرحمػة  ػى امتحػاف تقػديـ عند الطالب كشعور بالقمؽ
 بػيف األلفػة  عػدـ ؛ بػذلؾ المػرتبط القمؽ شعور ينشأ االمتحاف مف صوؼال شعور تكرار وم 

 مألو ػػػاً  االمتحػػاف هػػذا  عػػؿ ويمكػػف بػػالقمؽ؛ الطالػػػب شػػعور يسػػبب قػػد واالمتحػػاف الطالػػب
 يتعامػػؿ وأف مػػرات لعػػدة الطالػػب أمػػاـ لبلمتحػػاف شػػبيتة نمػػاذج عػػرض صػػبلؿ مػػف لمطالػػب

 . األلفة تنشأ وبالتالى ؛ معه
 أ كػػػار االمتحػػػاف قبػػػؿ أو أثنػػػاء الطػػػبلب بعػػػض عمػػػى ي سػػػيطر:  بىالسػػػم التفكيػػػر -2
 تػادى السػمبية األ كػار هػذ  وأف ؛ اصتبػار   ى الطالب  شؿ إذا يحدث سوؼ ما حوؿ سمبية
 مػػف بػدالً  الفشػػؿ عمػى المترتبػػة بالنتػا   الطالػب تفكيػػر مػف يزيػػد ممػا  ؛ بػػالقمؽ الشػعور إلػى

 . التعميمية المادة  ى التركيز
 بالمسػػػػػػػتويات يتػػػػػػػأثر اإلمتحػػػػػػػاف قمػػػػػػػؽ إف:  اإل تمػػػػػػػاعى االقتصػػػػػػػادى ىالمسػػػػػػػتو  -3

 ينتمػػوف الػػذيف الطػػبلب أف إلػػى األبحػػاث توصػػمت  قػػد ؛ لمطػػبلب اإل تماعيػػة اإلقتصػػادية
 اإلمتحػػػاف قمػػؽ مقػػػاييس  ػػى در ػػاتتـ تكػػػوف منصفضػػة إ تماعيػػة إقتصػػػادية مسػػتويات إلػػى
 . مرتفعة واإل تماعية يةاإلقتصاد المستويات إلى ينتموف الذيف الطبلب مف أعمى

 الدراسػػػى بالمسػػػتوى التقػػػدـ بعػػػد االمتحػػػاف قمػػػؽ مسػػػتوى يػػػزداد: الدراسػػػى المسػػػتوى -4
 . لمسالياته الطالب وعى مستوى لزيادة نظراً 

 تػػاثر التػػى العوامػػؿ مػػف يكػػوف قػػد الدراسػػى التصصػػص أف:  الدراسػػى التصصػػص -5
 (234:  2774؛ دوديف حمزة. ) االمتحاف قمؽ مستوى  ى

 :لمقمق النظرى لتفسيرا
 :لمقمؽ النفسى التحميؿ نظرية تفسير -7
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 :هما القمؽ مف نوعيف بيف"   رويد"  ميز
    Objective Anxiety  الموضوعى القمق -1
  ػى مػا لصطػر الفػرد إدراؾ عػف ينػت  قمػؽ وهو ؛ السواء إلى أقرب القمؽ مف النوع هذا
 أو عميػه بالقضػاء الصطػر هػذا لمقابمة الفرد إعداد وظيفة لةالحا هذ   ى لمقمؽ ويكوف البي ة
 .إزاء  د اعية أساليب اتباع أو ت نبه

 ي ٌدركػػه الصار يػػة البي ػػة  ػػى واقعػػى م ثيػػر بفعػػؿ ي ثَػػار القمػػؽ مػػف النػػوع هػػذا أف وي بلحػػظ
 ي ثَػار كميتمػا أف حيػث مػف الصػوؼ إلػى أقػرب القمػؽ هػذا  إف ؛ولتذا متدد نحو عمى( األنا)

" سػػبيمبر ر"  أسػػما  مػػا كػػذلؾ يشػػبه وهػػو. نسػػبياً  وم َحػػٌدد البي ػػة  ػػى صػػار ى موضػػوع بفعػػؿ
 البي يػػػة الموضػػػوعات أحػػػد ي ػػػدرؾ عنػػػدما أنػػػه  ػػرد أى مػػػف المتوقػػػ  مػػػف ألنػػػه ؛ القمػػػؽ بحالػػة
 .القمؽ مف بدر ة لذلؾ يست يب  إنه صطراً  أو متدداً  موضوعاً  باعتبار 
 :  المسميات هذ  لموضوعىا القمؽ عمى"   رويد" أطمؽ ولقد
 .     الواقعى القمؽ -أ
 .الحقيقى القمؽ -ب
 .  السوى القمؽ -ج
 :Neurotic Anxiety  العصابى القمق -2

 يتسػػػػـ وهػػػػو محػػػػدداً  سػػػػبباً  لػػػػه يعػػػػرؼ أف دوف الفػػػػرد عنػػػػد ينشػػػػأ القمػػػػؽ مػػػػف نػػػػوع وهػػػػو
 .بالغموض
  ػى"   رويػد"  أدعػى قػد  غامضػاً  القمػؽ مػف النػوع هػذا عػف حديثػه  ػى  رويػد كاف وقد

 إثػارة إلػى يػادى ممػا البلشػعور؛  ػى ال نسػية الرغبػات كبػت عػف ينشػأ القمػؽ أف األمر أوؿ
 ؛ نفسػػياً  ال  سػػيولو ياً  القمػػؽ مصػػدر  عػػؿ وبػػذلؾ ؛ بػػالقمؽ الفػػرد  يشػػعر المػػ  لحػػاء منطقػػة
( والتػػ) تتديػػد نتي ػػة ينشػػأ بأنػػه القمػػؽ مػػف النػػوع هػػذا تفسػػير وحػػاوؿ ذلػػؾ؛ عػػف عػػدؿ ولكنػػه

 و ػى. الم تمػ  عميتػا يوا ػؽ ال التػى الغريزيػة نزعاتتػا إشباع محاولة عند( األنا)  لد اعات
 الحيػػؿ بعػػض إلػػى تم ػػأ مػػا وغالبػػاً  ؛(  نفسػػتا عػػف تػػدا   أف البػػد( األنػػا)   ػػإف الحالػػة هػػذ 

نمػا دا مػة راحػة إلػى تػادى ال الحيػؿ هذ  ولكف ؛ والنكوص والتبرير كاإلسقاط ؛ الد اعية  وا 
 مػػف أصػػرى إنػػذارات تنطمػػؽ لػػذلؾ ؛ الواقػػ  تشػػويه عمػػى تقػػـو ألنتػػا ؛ ماقتػػة راحػػة إلػػى تػػادى
 .الغريزية النزعات هذ  لرد أصرى طرؽ إي اد عف( األنا) تع ز قد وعندها( التى) قبؿ
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 :أشكاالً  ثبلثة يأصذ القمؽ مف النوع وهذا
 :عاـ قمؽ -أ

 أى  ػػى الشػػر ويتوقػػ  ضغػػام بصػػوؼ الفػػرد يشػػعر بػػؿ معػػيف بموضػػوع يػػرتبط ال وهػػو
 .موقؼ
 :المرضية المصوؼ قمؽ -ب
 مػػػف بػػػالرغـ معناهػػػا يفسػػػر أف المػػػريض يسػػػتطي  وال معقولػػػة غيػػػر تبػػػدو مصػػػاوؼ هػػػى
 .   منتا التصمص يستطي  ال أنه إال بغرابتتا المريض شعور
 :التيستريا قمؽ -  ػ

 واضػحاً  التيسػتريا  ػى القمػؽ ويبػدو التيسػتريا  ػى العصػابى القمؽ مف النوع هذا ي شاهد
 التيسػػترية األمػػراض أف"   رويػػد"  ويػػرى ؛ واضػػح غيػػر يبػػدو األحيػػاف بعػػض و ػػى أحيانػػًا؛
 . القمؽ محؿ تحؿ إنما التنفس وصعوبة القمب صفقاف واضطراب واإلغماء الرعشة:  مثؿ

 :الخمقى القمق-1
 مصػػػػدر  القمػػػػؽ وهػػػػذا ؛ الضػػػػمير وتأنيػػػػب واإلثػػػػـ بالػػػػذنب إحسػػػػاس شػػػػكؿ عمػػػػى يكػػػػوف

 .مصالفة عمى يترتب ما أو العقوبة مف الصوؼ وهو موضوعى صوؽ إلى الضميروير  
 بالعمميػػات بشػػدة يتػػأثر البشػػرى السػػموؾ بػػأف اإلعتقػػاد عمػػى تقػػـو التحميميػػة النظريػػة إف
 العوامػػػؿ تفاعػػػؿ نتػػػاج يكػػػوف والبلسػػػوى السػػػوى اإلنسػػػاف سػػػموؾ وأف ؛ البلشػػػعورية النفسػػػية
 الطفػؿ حيػاة مػف األولػى لمسػنوات البالغػة األهميػة عمػى النظريػة هػذ  وت ٌركز لبي يةوا الوراثية
 تفسػػػير عمػػػى بنػػػاءً  وذلػػػؾ ؛ بعػػػد  يمػػػا لمفػػػرد النفسػػػية الحالػػػة عمػػػى البػػػال  تأثيرهػػػا حيػػػث مػػػف

 كبيػػرة بدر ػة تسػػتـ الفػرد  يتػػا يعػيش التػػى البي ػة أف إلػػى مشػيريف لمقمػػؽ التحميميػة النظريػات
 مشػبعة الفػرد بي ػة كانػت وكممػا ؛ الداصميػة والصراعات لئلحباط نتي ة ؾوذل القمؽ نشأة  ى

 (Goldenberg&Floyed,2013.  )لديه القمؽ در ة صفض  ى ذلؾ ساهـ الحتيا اته
 :لمقمق السموكية النظرية تفسير -2

  يتػا يعػيش التػى البي ػة مػف مػتعمـ سػموؾ أنػه عمػى القمػؽ إلػى السموكية تٌَنظ ر المدرسة
 يامنػوف ال السػموكية المدرسػة  عممػاء السػمبى؛ والتدعيـ اإلي ابى التدعيـ شروط تحت ردالف

 بمثيػػرات ت ٌسػػتَثَار صػػوؼ اسػػت ابة بمثابػػة القمػػؽ َيٌعتبػػروف  السػػموكيوف ؛ البلشػػعورية بالػػدوا  
 هػػػػذ  إثػػػػارة عمػػػػى القػػػػدرة اكتسػػػػبت أنتػػػػا غيػػػػر ؛ االسػػػػت ابة هػػػػذ  تثيػػػػر أف شػػػػأنتا مػػػػف لػػػػيس
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 هػذ  أثيػرت  ػإذا واحػدة انفعالية است ابة والقمؽ  الصوؼ سابقة تعمـ لعممية نتي ة االست ابة
 ؛ صو ػػاً  االسػػت ابة هػػذ  اعتبػػرت االسػػت ابة يثيػػر أف شػػأنه مػػف مثيػػر طريػػؽ عػػف االسػػت ابة

 قمػؽ االسػت ابة  تػذ  ؛ الصػوؼ يثيػر أف طبيعتػه مػف لػيس مثيػر االست ابة هذ  أثار إذا أما
   .االست ابة هذ  إثارة شأنه مف ليس مثير حايدالم   المثير أف يحدث والذى ؛

 والديػػه؛ تما مػف القمػػؽ يكتسػب الطفػػؿ إف"  دوالرد"  و Dollard؛Miller"ميممػر" ويػرى
 ؛ الشػػػديد االنفعػػػالى الصػػػراع أف كمػػػا ؛ عػػػنتـ يبعدانػػػه أو ؛ ألبنا تمػػػا القمػػػؽ ي مبػػػاف المػػػذاف
 النفسػية االضػطرابات أساس البلشعور مستوى عمى وذلؾ يراً كب دوراً   يه الكبت يمعب الذى

 :هى أنواع ثبلثة  ى الصراع ويحدث
 واإلح اـ اإلقداـ صراع -
 واإلقداـ اإلقداـ صراع -
    واإلح اـ اإلح اـ صراع -
 سػػػموكية اسػػػت ابات عػػػف عبػػػارة السػػػموكية المدرسػػػة عممػػػاء نظػػػر و تػػػة مػػػف القمػػػؽ إف
 تفسػػيرهـ  ػػى السػػموكيوف ويعتمػػد ؛ مػػالـ لمنبػػه شػػرطى  عػػؿ در  أو غػػامض لصطػػر متعممػػة
 مالمػة شػرطية است ابة هو القمؽ أف السموكيوف أكد  ما أهـ ولعؿ التعمـ مبادئ عمى لمقمؽ
 ناحيػػػة مػػػف دا ػػػ   تػػػو مػػػزدوج بعمػػػؿ يقػػػـو القمػػػؽ أف كمػػػا ؛ الفػػػرد عنػػػد القمػػػؽ مصػػػدر ت حػػػدد

 لتركيزهػػػا النظريػػػة هػػػذ  عمػػػى الكثيػػػروف انتقػػػد ولقػػػد ؛ اآلصػػػر الناحيػػػة مػػػف لمتعزيػػػز ومصػػػدراً 
همالتػػا البي يػػة والمحػػددات الػػتعمـ عمػػى  يػػه المبػػال   ونػػت  ؛ والمعر يػػة البيولو يػػة لمعوامػػؿ وا 
 باإلطػػار المعر يػػة العمميػػات دم ػػت والتػػى اإل تمػػاعى الػػتعمـ بنظريػػة يعػػرؼ مػػا ذلػػؾ عػػف

 (Wilson&Barnes,2014.)السموكى
 :لمقمق المعرفية النظرية تفسير-3
 نات ػة هػى إنمػا ؛ النػاس يبػديتا التػى االنفعػاالت أف  كػرة عمػى المعر يػة النظريػة تقـو

 الواقػػ  وتشػػويش التفكيػػر عقبلنيػػة عػػدـ عمػػى ركػػزت  تػػى ولتػػذا ؛ التفكيػػر  ػػى طػػريقتتـ عػػف
 التحميػؿ مدرسػة بػه تنػادى مػا تػر ض المعر يػة  النظريػة ؛ النفسػى لممرض أساسية كأسباب
 المدرسػػػة بػػػه تنػػػادى مػػػا وكػػػذلؾ ؛ النفسػػػى االضػػػطراب مصػػػدر بلشػػػعور؛ال أف مػػػف النفسػػػى

 تمقا يػػة وال مباشػػرة اسػػت ابات ليسػػت االنفعاليػػة الفعػػؿ ردود أف" بيػػؾ" يػػرى حيػػث السػػموكية؛
نما الصار ى لممثير  ينػت  وقػد المعر ػى النظػاـ صػبلؿ مػف وتفسيرها المثيرات تحميؿ ي رى وا 
  ػػػػػى يتسػػػػػبب ممػػػػػا الصار يػػػػػة والمثيػػػػػرات مىالػػػػػداص النظػػػػػاـ بػػػػػيف االتفػػػػػاؽ عػػػػػدـ ذلػػػػػؾ عػػػػػف
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 أف يػػػػػروا المعر يػػػػػة النظريػػػػػات  عممػػػػػاء القمػػػػػؽ؛ اضػػػػػطراب ومنتػػػػػا ؛ النفسػػػػػية االضػػػػػطرابات
 الصاط ة األ كار مف نمط هو السموكى االضطراب

 :لمقمق االنسانية النظرية تفسير - 4
 السػموكية والحتميػة"  الداصميػة"  التحميميػة لمحتمية  عؿ رد باعتبارها قامت النظرية هذ 

 التطػابؽ أهميػة عمػى تقػـو وهػى ؛" رو ػرز كػارؿ" و"  ماسمو ابراهاـ"  يد عمى"  الصار ية"
 الصبػػرة أمػا ؛ نفسػػه عػف اإلنسػاف يكونتػػا التػى الصػػورة إلػى تشػير والصبرة؛والػػذات الػذات بػيف
 .   اآلصريف وتعامؿ تقدير مف تنشأ التى  تى

 هػو القمػؽ أف اإلنسػانيوف يػرى ولػذا ؛ الو ػودى لمفكر اداً امتد اإلنسانية المدرسة وتمثؿ
 إنسػػػايته؛ تتػػدد أو اإلنسػػاف و ػػػود ت تػػدد أحػػداث مػػػف يحممػػه قػػد ومػػػا المسػػتقبؿ مػػف الصػػوؼ
 ت نػػب عمػػى عممتػػا مػػف بػػدالً  بػػالنمو تتػػتـ البشػػرية الحيػػة الكا نػػات أف"  ماسػػمو يعتقػػد حيػػث

 هػػػػـر حػػػػوؿ الشػػػػتيرة نظريتػػػػه ضػػػػ و  االعتقػػػػاد هػػػػذا وعمػػػػى التػػػػوازف؛ إعػػػػادة أو اإلحباطػػػػات
 .  القمؽ إلى يادى أف يمكف الحا ات هذ  تحقيؽ عدـ أف إال.  الحا ات

 :  االمتحاف قمؽ م  التعامؿ استراتي يات
 لئلشػػاعات الطالػػب َتٌصػػديؽ وتتضػػمف لبلمتحػػاف التحضػػير أثنػػاء األوليػػة المحػػاذير -
 . االمتحاف  ى الن اح يةكيف عف البحث  ى الوقت هدر االصتبارات؛وعدـ عف تسم  التى

 والمحا ظػػة ؛ التوايػات ممارسػة عػدـ وتتضػمف القمػؽ لت نػب شصصػية اسػتراتي يات -
 ؛ المنبتػات تنػاوؿ وعػدـ ؛ الكػا ى النػـو عمػى بػالحرص وذلػؾ ؛  يػد الصحى الوض  عمى
 .والتركيز واالنتبا  ؛ لديه مألو ا ليصبح عميه لتعرؼ االصتبار موق  وزيادة
 األ كػػار بمقاومػػة وذلػػؾ ؛ بػػه الشػػعور عنػػد االمتحػػاف قمػػؽ عمػػى سػػيطرةال اسػػتراي ية -
 .نحوالمثالية التو تات ضبط عمى والعمؿ إي ابية بأ كار السمبية

Mohamed mohamadi&Nooshin,2014)) 

 : السابقة الذراسات
 : المتغيرات ببعض وعالقتها النفسى باألمن تتعمق دراسات:  أوالً 
 عػف النػا ـ بػاألمف الشػعور"  بعنػواف(  Jone & Ropert et al ., 1996) دراسػة-7
 بػيف كوسػيط ودور  البالغيف عند النفسى اإلكت اب أعراض وظتور باألبويف االرتباط طبيعة
 الدراسػػة هػػد ت حيػػث ؛"  الػػذات تقػػدير مسػػتوى وانصفػػاض الػػوظيفى االصػػتبلؿ نحػػو االت ػػا 
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 بػػػيف االرتبػػػاط طبيعػػػة فعػػػ النػػػا ـ بػػػاألمف الشػػػعور مسػػػتوى بػػػيف العبلقػػػة عػػػف الكشػػػؼ إلػػػى
 مسػػػػتوى دور عػػػػف والكشػػػػؼ ؛ البػػػػالغيف عنػػػػد النفسػػػػى االكت ػػػػاب أعػػػػراض وظتػػػػور األبػػػػويف
 الػذات تقػدير مستوى وانصفاض الوظيفى االصتبلؿ نحو االت ا  بيف كوسيط باألمف الشعور

 عػف النػا ـ األمف بيف العبلقة استتد ت األولى:  دراسات ثبلث عف الدراسة هذ  وتعتبر ؛
  تعمقػػػت والثالثػػػة الثانيػػػة الدراسػػػة أمػػػا ؛ النفسػػػى واالكت ػػػاب البػػػالغيف لػػػدى بالوالػػػديف قػػػةالعبل

 نحػػو االت ػا  بػيف كوسػيط بالوالػديف العبلقػة عػػف الناشػ  بػاألمف الشػعور دور عػف بالكشػؼ
  ػرداً ( 744) مػف األولى الدراسة عينة  تكونت ؛ الذات تقدير وانصفاض الوظيفى االصتبلؿ

 الثانيػػة الدراسػػة وعينػػة ؛ طالبػػة 88 بيػػنتـ مػػف الصػػري يف غيػػر مػػف عييفال ػػام الطمبػػة مػػف
 تتػػػراوح وطالبػػػة طالػػػب( 737) بيػػػنتـ مػػػف تسػػػبزمى  امعػػػة مػػػف طالػػػب 278 مػػػف تكونػػػت
 ؛وعينػػػة( 5,7) معيػػػارى وانحػػػراؼ( 27,3) عمػػػر بمتوسػػػط سػػػنة( 49-77) بػػػيف أعمػػػارهـ
 تراوحػػػت ويسػػػترف ثنػػػور   امعػػػة مػػػف وطالبػػػة طالػػػب( 779) مػػػف تكونػػػت الثالثػػػة الدراسػػػة
 ؛( 7,3) معيػػػػػارى وانحػػػػػراؼ( 78,6) عمػػػػػرى بمتوسػػػػػط عامػػػػػاً ( 27-77) بػػػػػيف أعمػػػػػارهـ
 المعيػارى اإلنحػراؼ ؛ الحسػابية المتوسػطات وهػى إحصػا ية أسػاليب عػدة الباحػث واستصدـ

 عبلقػة و ػود عػدـ عػف النتػا   أسػفرت وقػد ؛ اإلرتبػاط معامػؿ ؛ األحػادى التبػايف تحميؿ  ؛
 باالت ػا  بػاألمف الشػعور مستوى  ى والنقص الوالديف م  الحميمة بالعبلقة التمت  عدـ بيف
 تقػػدير مسػػتوى وانصفػػاض الػػوظيفى االصػػتبلؿ بػػيف عبلقػػة و ػػود ؛ الػػوظيفى االصػػتبلؿ نحػػو
 إلػى يػادى قػد األمػف وانعػداـ ؛ االكت ػاب مػرض أعػراض زيػادة مػ  مباشػرة عبلقة له الذات
 الػػذات تقػػدير مسػػتوى انصفػػاض صػػبلؿ مػػف غالبمػػو  سػػف  ػػى االكت ػػاب مػػرض أعػػراض ظتػػور
 . البالغيف لدى

 لػػدى الدراسػػى بالتحصػػيؿ وعبلقتػػه النفسػػى األمػػف"  بعنػػواف( 2776) التمػػى دراسػػة-2
 العبلقػة عػف الكشػؼ إلػى الدراسػة وهػد ت ؛( "  المراهقػة مرحمػة)  الثانويػة المرحمة طالبات

 دور وتأكيػد التحصػيمية لقػدراتوا النفسػى األمػف بػيف والعبلقػة والتحصيؿ النفسى األمف بيف
 ؛ طالبػػػة 77 مػػف الدراسػػة عينػػة وتكونػػت ؛ الثانويػػػة المرحمػػة طالبػػات عمػػى النفسػػى األمػػف

 الدراسػػة هػػذ  نتػػا   مػػف وكػػاف ؛ الحسػػابى والوسػػط بيرسػػوف االرتبػػاط معامػػؿ التمػػى واسػػتصدـ
 دالػة  ػروؽ و ػود عػدـ ؛ الدراسى والتحصيؿ النفسى األمف بيف مو بة طردية عبلقة و ود

 احساسػػتـ لدر ػػة بالنسػػبة الثانويػػة المرحمػػة طالبػػات لػػدى الدراسػػى التحصػػيؿ  ػػى احصػػا ية
 . الطالبات لدى الدراسى التحصيؿ  ى اي ابياً  تاثر بالنفس الثقة وأف الحياة  ى بحقتـ
 دراسػػػة)  المػػػراهقيف لػػػدى النفسػػػى األمػػػف"  بعنػػػواف( 2777) سػػػامية ابػػػريعـ دراسػػػة-3
 الكشػؼ إلػى الدراسػة وهػد ت ؛"  تسػية بواليػة الثانويػة المرحمػة بػةطم مف عينة عمى ميدانية
 داللػػػػة ذات  ػػػػروؽ و ػػػػود ومػػػػدى المػػػػراهقيف لػػػػدى النفسػػػػى بػػػػاألمف الشػػػػعور مسػػػػتوى عػػػػف
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 أدوات وكانػػت ؛ مػػنتـ واإلنػػاث الػػذكور بػػيف النفسػػى بػػاألمف الشػػعور مسػػتوى  ػػى احصػػا ية
 مػػف الدراسػػة عينػػة وتكونػػت ؛ شػػقير لزينػػب النفسػػى األمػػف مقيػػاس هػػى المسػػتصدمة الدراسػػة
 ؛"  تبسػة واليػة  ػى الثانوية بالمرحمة الثانية السنة  ى وطالبة طالباً  786 مف قصدية عينة

 و ػود ؛ المػراهقيف لػدى النفسى األمف مف منصفض مستوى و ود الدراسة نتا   مف وكانت
 النػػوع رلمتغيػػ تعػػزى المػػراهقيف لػػدى النفسػػى األمػػف مسػػتوى  ػػى إحصػػا ية داللػػة ذات  ػػروؽ
 . الذكور لصالح
 بمسػتوى وعبلقته النفسى األمف"  بعنواف( 2773) أحمد حمدى محمد هالة دراسة-4
 الكشػؼ إلػى الدراسػة وهػد ت ؛"  العامػة الثانويػة المرحمػة لطبلب لئلن از والدا عية الطموح
 المرحمػػة لػػدى لئلن ػػاز والدا عيػػة الطمػػوح مسػػتوى مػػف وكػػؿ النفسػػى األمػػف بػػيف العبلقػػة عػػف
 الدارسػى التصصػص إلصػتبلؼ طبقػاً  النفسػى األمف  ى الفروؽ عف والكشؼ العامة ثانويةال

 المدرسػػػة ونػػػوع الدراسػػػى التصصػػػص إلصػػػتبلؼ طبقػػػاً  الطمػػػوح مسػػػتوى  ػػػى الفػػػروؽ ومعر ػػػة
 المػدارس طػبلب مػف العينػة وتكونػت ؛ الوصػفى المػنت  هػو الم سػتصدـ الدراسة منت  وكاف

 المرحمػة مػف الثػانى بالصػؼ 568 مػف النتا يػة الدراسػة عينة وتكونت المعادى  ى الثانوية
نػاث ذكػور)  بالمعػادى الثانويػة بالمػدارس العامػة الثانوية  المػدارس طػبلب مػف 225 ؛(  وا 
 ؛ األدبػى القسػـ طػبلب مف 258 وكذلؾ ؛ الحكومية المدارس طبلب مف 343 ؛ الصاصة
 547 المعيػارى نحػراؼواإل 76,2 أعمػارهـ متوسط وكاف ؛ العممى القسـ طبلب مف 377

 مػف وكػؿ النفسػى األمػف بػيف إحصػا ياً  دالػة ارتباطيػة عبلقػة و ػود إلى الدراسة وتوصمت ؛
 لئلن ػػاز الدا عيػػة  ػػى إحصػػا ياً  دالػػة  ػػروؽ تو ػػد ال ؛ لئلن ػػاز والدا عيػػة الطمػػوح مسػػتوى
 تو ػػػد لػػػـ بينمػػػا العممػػػى التصصػػػص طػػػبلب لصػػػالح وذلػػػؾ الدراسػػػى التصصػػػص إلػػػى تر ػػػ 
 .   المدرسة لنوع تبعاً   روؽ

 : السابقة الدراسات عمى وتعقيب خالصة
 النفسػػػػى األمػػػػف مفتػػػػـو عمػػػػى ركػػػػزت النفسػػػػى بػػػػاألمف الصاصػػػػة الدراسػػػػات معظػػػػـ إف
 دراسػة  ػى هػو كمػا لبلن ػاز والدا عيػة الطمػوح كمسػتوى األصرى المتغيرات ببعض وعبلقته
 الوالديػة العبلقػات  ثػر بدراسػة الدراسػات بعػض قامػت كذلؾ ؛( 2773) حمدى محمد هالة

 Jone & Repert) دراسة ومنتا النفسى باألمف الفرد احساس مدى  ى األسرى واالستقرار

et al .,1996 )عمػى األسػرى والعطؼ الوالدية المعاممة أهمية الدراسات هذ  أثبتت حيث   ؛ 
 ثالبحػػػو  عميتػػػا طبقػػػت التػػػى العينػػػات أح ػػػاـ اصػػػتبلؼ ن ػػػد كػػػذلؾ ؛ بأنفسػػػتـ األ ػػػراد ثقػػػة

 بػيف مػا النفسػية المتغيػرات مػف بالعديػد وعبلقتػه النفسػى األمػف بموضػوع المعنية والدراسات
 . والصغيرة الكبيرة العينات
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 : المتغيرات ببعض وعالقتها االمتحان بقمق تتعمق دراسات:  ثانياً 
 بالتحصػػػيؿ وعبلقتػػػه االمتحػػػاف قمػػػؽ"  بعنػػػواف(   2777)  الشػػػي  أحمػػػد دراسػػػة  -7

:  إلػػى الدراسػػة هػػد ت ؛"  السػػوداف  امعػػة التربيػػة كميػػة طػػبلب مػػف عينػػة لػػدى األكػػاديمى
  ػػػى التربيػػػة كميػػػة طػػػبلب لػػػدى األكػػػاديمى والتحصػػػيؿ االمتحػػػاف قمػػػؽ بػػػيف العبلقػػػة معر ػػػة
 قمػؽ مػف كػؿ  ػى والطالبات الطبلب مف كؿ بيف االصتبل ات مدى ومعر ة السوداف  امعة

 ب امعػػػة وطالبػػػة طالبػػػاً ( 777: )  مػػػف ةالعينػػػ تكونػػػت ؛ األكػػػاديمى والتحصػػػيؿ االمتحػػػاف
 نتػػػػا   ؛ لسػػػػبيمبير ر االمتحػػػػاف مقيػػػػاس:  الدراسػػػػة أدوات ؛ والتكنولو يػػػػا لمعمػػػػـو السػػػػوداف
 والتحصػػػػيؿ االمتحػػػاف قمػػػؽ بػػػيف ارتباطيػػػػة عبلقػػػة و ػػػود إلػػػى التوصػػػػؿ تػػػـ وقػػػد:  الدراسػػػة

 الدراسػة تػا  ن أشػارت كمػا ؛ التربيػة كميػة السػوداف  امعػة وطالبػات طبلب لدى األكاديمى
 لمتغيػػر تعػػزى االمتحػػاف قمػػؽ  ػػى الطػػبلب بػػيف إحصػػا ية داللػػة ذات اصتبل ػػات و ػػود إلػػى

 وقمػػػػؽ الطػػػػبلب بػػػػيف احصػػػػا ية داللػػػػة ذات اصتبل ػػػػات تو ػػػػد وال ؛ اإلنػػػػاث لصػػػػالح النػػػػوع
 قمػؽ  ػى الطػبلب بػيف إحصػا ية داللػة ذات اصتبل ػات تو ػد لمتغيرالعمػروال تعػزى االمتحاف
 .الدراسى تغيرالمستوىلم تعزى االمتحاف
 بكػبلً  وعبلقتػه االمتحػاف قمػؽ"  بعنػواف( Oneizugb , 2010) أونايزو ػب دراسػة -2
 شػػرؽ  امعػػة طػػبلب مػػف عينػػة لػػدى السػػمة وقمػػؽ ؛ ؛وال ػػنس المدركػػة الذاتيػػة الكفػػاءة مػػف

 ؛ وال ػػنس ؛ المدركػػة الذاتيػػة الكفػػاءة كانػػت إذا  يمػػا معر ػػة إلػػى الدراسػػة هػػد ت ؛"ني يريػػا
 وطالبػة طالبػاً ( 249: ) مػف الدراسػة عينػة تكونػت ؛ االمتحػاف بقمؽ عبلقة لتا السمة وقمؽ
 سػػبيمبير ر مقيػػاس:  الدراسػػة أدوات ؛ ني يريػػا شػػرؽ  امعػػة  ػػى الػػنفس عمػػـ يدرسػػوف ممػػف
 ؛  قػػرة( 37) مػف ويتكػوف الذاتيػة الفاعميػة مقيػاس ؛  قػرة( 27) مػف يتكػوف االمتحػاف؛ لقمػؽ

 قمػػؽ تصفػػيض  ػػى المدركػػة الذاتيػػة الكفػػاءة سػػاهمت حيػػث متميػػزاً  فكػػا النمػػوذج أف:  النتػا  
 بنسػػػبة االمتحػػػاف قمػػػؽ تصفػػػيض  ػػػى السػػػمة قمػػػؽ سػػػاهـ بينمػػػا ؛%( 74) بنسػػػبة االمتحػػػاف

 .االمتحاف قمؽ صفض عمى مميزاً  ماشراً  ال نس يكف ؛ولـ%(49)
 بالتحصػػػػيؿ وعبلقتػػػه االمتحػػػاف قمػػػؽ"  بعنػػػػواف( 2777)  ػػػودة أبػػػو حنػػػاف دراسػػػة -3

 العبلقػة عمػى التعػرؼ إلػى الدراسػة هػد ت ؛" العاشر الصؼ طبلب مف عينة لدى دراسىال
 قمػػػػػؽ مقيػػػػاس:  الدراسػػػػة أدوات ؛ الطمبػػػػة لػػػػدى الدراسػػػػػى والتحصػػػػيؿ االمتحػػػػاف قمػػػػؽ بػػػػيف

 االنفعػالى الم ػاؿ:  هػى م ػاالت أربعػة عمػى موزعػة  قػرة( 32) مػف تكوف الذى االمتحاف
:  الدراسػػػة عينػػػة ؛ بالػػػذات الثقػػػة وم ػػػاؿ ؛ الدراسػػػى التقبػػػؿ وم ػػػاؿ ؛ ال سػػػمى والم ػػػاؿ ؛
:  الدراسػػة نتػػا   ؛ عمػػاف  ػػى األساسػػى العاشػػر الصػػؼ طػػبلب مػػف وطالبػػة طالبػػاً ( 377)

  ػػى اإلنفعػالى الم ػاؿ  ػاء وقػد ؛ متوسػطة بدر ػة كػاف الطمبػة لػدى االمتحػاف قمػؽ مسػتوى
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 عػدـ النتػا   أظتػرت كمػا ؛ األصيػرة المرتبػة  ى ال سمى الم اؿ  اء بينما ؛ األولى الرتبة
 بينمػػا ؛ ال ػػنس متغيػػر إلػى تعػػزى االمتحػػاف قمػػؽ  ػى إحصػػا ية داللػػة ذات اصتبل ػػات و ػود
 ذوى الطمبػػػة لصػػػالح التحصػػػيؿ متغيػػػر إلػػػى تعػػػزى إحصػػػا ية داللػػػة ذات اصتبل ػػػات يو ػػػد

 .المنصفض التحصيؿ
  ػػى راءةبػػالق العػبلج اسػػتراتي ية  عاليػػة"  بعنػواف( 2774) دحادحػػة صمػػيس دراسػة -4
 استكشػػػاؼ إلػػػى الدراسػػػة هػػػد ت ؛"   النفسػػػى التوا ػػػؽ مسػػػتوى ور ػػػ  االمتحػػػاف قمػػػؽ صفػػػض
 النفسػى التوا ػؽ مسػتوى ور ػ  االمتحػاف قمػؽ مف الحد  ى بالقراءة العبلج استراتي ية  عالية

:  الدراسػػػػة عينػػػػة ؛ النفسػػػػى التوا ػػػػؽ ومقيػػػػاس االمتحػػػػاف قمػػػػؽ مقيػػػػاس:   الدراسػػػػة أدوات ؛
 النفسػػػى والتوا ػػػؽ المرتفػػػ  القمػػػؽ ذو هػػػـ طالبػػػاً ( 727) أعمػػػى اصتيػػػار تػػػـ ؛ طالبػػػاً ( 786)

 ت ػػػػربيتيف م مػػػػوعتيف) م موعػػػػات 4 إلػػػػى عشػػػػوا يا تقسػػػػيمتـ تػػػػـ ذلػػػػؾ بعػػػػد ؛ المػػػػنصفض
 أ ػػػػػػراد يتمػػػػػػؽ لػػػػػػـ ؛ طالبػػػػػػاً ( 37) مػػػػػػف م موعػػػػػػة كػػػػػػؿ تتكػػػػػػوف ؛( ضػػػػػػابطتيف وم مػػػػػػوعتيف
 اإلرشػػادى الػػدليؿ توزيػػ  تػػـ ا يمػػ ؛ االرشػػادية البػػرام  مػػف نػػوع أى الضػػابتيف الم مػػوعتيف

 أف النتػػا   أظتػػرت:  الدراسػػة نتػػا   ؛ الت ػػربيتيف الم مػػوعتيف أ ػػراد عمػػى بػػالقراءة لمعػػبلج
 ور ػػػ  ؛ لبلمتحػػػاف المصػػػاحب قمػػػؽ مػػػف الحػػػد  ػػػى بػػػالقراءة العػػػبلج السػػػتراتي ية أثػػػراً  هنػػػاؾ
 الم مػػوعتيف أ ػػراد مػػ  مقارنػػة الت ػػربيتيف الم مػػوعتيف أ ػػراد لػػدى النفسػػى التوا ػػؽ مسػػتوى

 عمػى يػدؿ ممػا ؛ البعدى القياس  ى وذلؾ( 7,75) إحصا ياً  داللة مستوى عند الضابطتيف
 .االمتحاف قمؽ مف الحد  ى وصبلحيته اإلرشادى الدليؿ  اعمية
 االمتحػػػػاف قمػػػػؽ"  بعنػػػػواف( 2774) سػػػػميمانى نوشػػػػيف و محمػػػػدى محمػػػػد دراسػػػػة -5
 هػػػد ت ؛"  اإليػػػرانيف الطػػػبلب مػػػف ةعينػػػ لػػػدى الػػػذات وتقػػػدير االصتبػػػار بػػػدر ات وعبلقتػػػه
 در ػػات إلػػى باإلضػػاثفة الػػذاتى والتقػػدير االمتحػػاف قمػػؽ بػػيف العبلقػػة إكتشػػاؼ إلػػى الدراسػػة

:  الدراسػػػػة أدوات ؛ طتػػػػراف  امعػػػػة  ػػػػى البكػػػػالريوس طػػػػبلب:  الدراسػػػػة عينػػػػة االصتبػػػػار؛
 عػػف التعبيػػر المشػػاركيف مػػف طمػػب حيػػث  ( 7997) وشػػيمر لكػػار ر االمتحػػاف قمػػؽ اسػػتبياف
 سػػمبية عبلقػػة و ػػود:  الدراسػػة نتػػا   ؛ االمتحػػاف  ػػى بػػه مػػروا الػػذى القمػػؽ بشػػأف مشػػاعرهـ

 ودر ػة االمتحػاف قمػؽ بػيف ارتباطيػة عبلقػة و ػود ؛ الذاتى والتقدير االصتبار قمؽ بيف كبيرة
 .االصتبار

 : السابقة الدراسات عمى وتعقيب خالصة
 أصػػػػرى بمتغيػػػػرات عبلقتػػػػه سػػػػياؽ  ػػػػى"  االمتحػػػػاف قمػػػػؽ"  السػػػػابقة الدراسػػػػات تناولػػػػت
 الكفػػاءة ؛ بػػالقراءة العػػبلج اسػػتراتي ية ؛ الذاتيػػة الفاعميػػة ؛ الػػذكاء ؛ االكػػاديمى كالتحصػػيؿ

 .المدركة الذاتية
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 االمتحػػػػػاف قمػػػػؽ بػػػػػيف ارتباطيػػػػة عبلقػػػػػة و ػػػػود عمػػػػػى الدراسػػػػات بعػػػػػض أكػػػػدت حيػػػػث
 ؛(2777)  ػػػودة أبػػػو افحنػػػ ودراسػػػة( 2777) الشػػػي  أحمػػػد كدراسػػػة األكػػػاديمى والتحصػػػيؿ

 قمػػؽ مػػف الحػػد  ػػى بػػالقراءة العػػبلج اسػػتراتي ية أثػػر إلػػى الدراسػػات بعػػض نتػػا   أشػػارت كمػػا
 ( .2774) دحادحة صميس كدراسة االمتحاف

 الضػػبط وقػػوة المدركػػة الذاتيػػة الكفػػاءة مػػف كػػبلً  عبلقػػة دراسػػة الدراسػػات بعػػض تناولػػت
 الذاتيػػػػة الكفػػػػاءة أف النتػػػػا    بينػػػػت ؛ Oneizugb,2010 كدراسػػػػة االمتحػػػػاف بقمػػػػؽ الػػػػذاتى
 النتػا    بينػت الػذاتى الضػبط لقػوة بالنسػبة أمػا ؛ االمتحاف قمؽ تصفيض  ى تساهـ المدركة

 .أقؿ ذاتى ضبط بقوة يتمتعوف الذيف الطبلب لدى ازداد االمتحاف قمؽ أف

 : البحث فروض
 عمػػػى ثانويػػػةال المرحمػػة طػػػبلب در ػػات بػػػيف إحصػػا ياً  دالػػػة ارتباطيػػة عبلقػػػة تو ػػد-7
 . االمتحاف قمؽ مقياس عمى ودر اتتـ النفسى األمف مقياس
 مقيػػاس عمػػى واإلنػػاث الػػذكور در ػػات متوسػػطى بػػيف إحصػػا ياً  دالػػة  ػػرؽ يو ػػد ال-2
 .  ثر النوع إلى ي عزى النفسى األمف
 مقيػػاس عمػػى واإلنػػاث الػػذكور در ػػات متوسػػطى بػػيف إحصػػا ياً  دالػػة  ػػرؽ يو ػػد ال-3
 .   النوع متغير رأث ي عزى االمتحاف قمؽ

  وإجراءاته البحث مىهج
 :   التالية النواحى عمى البحث طريقة : تشتمل الطريقة:  أوالً 

  البحث مىهج
 المػنت  وي سػتصدـ ؛(  المقػارف – والسػببى ؛ اإلرتبػاطى)  الوصػفى المػنت  اسػتصداـ تـ

 وقمػػػػؽ النفسػػػػى األمػػػػف:  وهمػػػػا ؛ متغيػػػػريف بػػػػيف العبلقػػػػة وات ػػػػا  مقػػػػدار لمعر ػػػػة اإلرتبػػػػاطى
 المقػػارف السػػببى المػػنت  اسػػتصداـ وتػػـ ؛ الثانويػػة المرحمػػة طػػبلب مػػف عينػػة لػػدى االمتحػػاف
 . البحث متغيرات  ى واإلناث الذكور بيف الفروؽ لمعر ة
   البحث عينة-1

 مػف أعمػارهـ وتراوحػت ؛ الثانوية بالمرحمة وطالبة طالب 77 مف البحث عينة تكونت
 . سنة 79 إلى 77
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 :   إلى البحث ينةع انقسمت
 لؤلدوات السيكومترية الصصا ص مف التحقؽ عينة ت مٌثؿ:  األولية العينة – أ

 البلـز والزمف ؛ وانقرا يتتا ؛ العبارات وضوح مدى وتحديد ؛ البحث  ى الم ستصدمة
 9 و سنة 77 مف أعمارهـ تراوحت وطالبة طالب( 64) مف وتتكوف ؛ عميتا لئل ابة
 األولية لمعينة الوصفية اإلحصا ية الماشرات يوضح( 7) ال دوؿو  ؛ سنة 79 إلى شتور

 األولية لمعينة الوصفية اإلحصائية المؤشرات( 1) جدول
الفرقة 
 الدراسية

متوسط العمر  حجم العينة
 الزمنى

االنحراف 
المعيارى لمعمر 

الثانى  الزمنى
 الثانوى

 ككل الطالبات الطالب

5 59 64 18 01012 

 ؛ عميتػػا الدراسػػة أدوات تطبيػػؽ تػػـ التػػى األساسػػية العينػػة وهػػى:  النتا يػػة العينػػة -ب
 وطالبػة طالػب( 77) مػف وتتكػوف ؛ والتوصػيات النتػا   مػف بم موعة صبللتا مف والصروج
 ؛ طالػػػب( 27) الػػػذكور:  م مػػػوعتيف إلػػػى النتا يػػػة العينػػػة تقسػػػيـ وتػػػـ ؛ الثانويػػػة بالمرحمػػػة
 وال ػدوؿ سػنة 79 إلػى أشتر 8و سنة77 مف مارهـأع بمغت حيث ؛ طالبة( 49) واإلناث

 . النتا ية لمعينة الوصفية اإلحصا ية الماشرات يوضح( 2)
 النهائية لمعينة الوصفية اإلحصائية المؤشرات( 2) جدول

 
 

 حجم العينة

متوسط 
العمر 
الزمنى 
 ذكور 

االنحراف 
المعيارى 

 لمعمر الزمنى

متوسط 
العمر 

 الزمنى إناث

اإلنحراف 
رى المعيا

لمعمر الزمنى 
 إناث

 01014 1719 01022 18 ككل إناث ذكور
21 49 70 

 :األدوات:  ثالثاً 
 شقير زينب \ إعداد                                 النفسى األمف مقياس -
 الباحثة \ إعداد                                 االمتحاف قمؽ مقياس -
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 أبعػاد  لتطػابؽ نظػراً  شػقير لزينػب النفسػى األمػف مقيػاس عمػى ةالباحثػ إصتيار وق  وقد
 ؛ لممسػػػتقبؿ ورايتػػػه الفػػػرد بتكػػويف المػػػرتبط النفسػػػى األمػػػف) وهػػى النفسػػػى األمػػػف أبعػػػاد مػػ 

 بالحالػػػة المػػػرتبط النفسػػػى األمػػػف ؛ لمفػػػرد والعمميػػػة العامػػػة بالحيػػػاة المػػػرتبط النفسػػػى األمػػػف
( لمفػرد اال تمػاعى والتفاعػؿ اال تماعيػة العبلقػاتب المػرتبط النفسػى األمػف ؛ لمفػرد المزا ية

 . عميتا التطبيؽ تـ التى لمعينة ومناسبته ؛
 : التفصيؿ مف بش  األدوات هذ  عرض يمى و يما

 .   شقير زينب \ إعداد النفسى األمن لمقياس السكومترية الخصائص
 تاسػتصدم وقػد ؛ والثبات الصدؽ بحساب شقير زينب قامت وقد:  المقياس صدؽ-7
 صػػػادؽ المقيػػػاس أف تبػػػيف وقػػػد ؛ ال امعػػػة طػػػبلب مػػػف وطالبػػػة طالػػػب 277 قوامتػػػا عينػػػة
 . وثابت
 بػػراوف سػػبيرماف معامػػؿ بإسػػتصداـ المقيػػاس ثبػػات مػػف التحقػػؽ تػػـ : المقيػػاس ثبػػات-2
 (  3)بال دوؿ موضح هو كما ؛ كرونباخ الفا ومعامؿ  وتماف ومعامؿ

 كرونباخ الفا ومعامل ةالنصفي التجزئة بطريقة الثبات معامالت( 3) جدول
  النصفية التجزئة معامل
 "   براون سبيرمان" 

 كرونباخ ألفا معامل " جوتمان"   النصفية التجزئة معامل

01974 01964 970. 

 ياكػػد ممػػا ؛ عاليػػة ثبػػات بمعػػامبلت يتمتػػ  المقيػػاس أف السػػابؽ ال ػػدوؿ مػػف ويتضػػح
 . لمتطبيؽ المقياس صبلحية

 . الباحثة \ إعداد االمتحان قمق لمقياس لمقياس السيكومترية الخصائص
 :   المقياس صدق

 مػػػػػف( 8) عمػػػػػى األوليػػػػػة صػػػػػورته  ػػػػػى المقيػػػػػاس عػػػػػرض تػػػػػـ:  المحكمػػػػػيف صػػػػػدؽ - أ
 المحكمػيف السػادة مػف وطمػب ؛ النفسػية والصػحة التربػوى الػنفس عمػـ أساتذة مف المحكميف
 التعريػؼ ضػوء  ػى ل انػبا هػذا عػف ت عبػر بنػد كػؿ تحػت العبػارة كانػت إذا مػا عمػى بالحكـ

 محػػػؾ الباحثػػػة وضػػػحت وقػػػد ؛ تعػػػديؿ أو مقتػػػرح أى بإضػػػا ة التفضػػػؿ وكػػػذلؾ ؛ اإل را ػػػى
 السػػادة مبلحظػػات وَتَمثٌمػػت ؛ البنػػود مػػف بنػػد كػػؿ عمػػى االتفػػاؽ نسػػبة لقبػػوؿ كمحػػؾ% 97

 :  يمى  يما المحكميف
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 . الصحيح بالشكؿ  تمتا َيست ؿ حتى العبارات بعض تشكيؿ ضرورة -
 .   الم ركبة العبارات بعض تعديؿ ةضرور  -
( 757) بمغػػػت عينػػػة عمػػػى المقيػػػاس بتطبيػػػؽ الباحثػػػة قامػػػت : العػػػاممى الصػػػدؽ - ب
 قامػت ثػـ ؛ لممقيػاس العاممى التحميؿ إ راء بغرض وذلؾ ؛ الثانوية بالمرحمة وطالبة طالب
 ؛ Principle Component األساسػػية المكونػػات بطريقػػة العػػاممى التحميػػؿ بػػإ راء الباحثػػة
  ػػػى كػػػايرز محػػػؾ اسػػػتصداـ وتػػػـ ؛ 7933 عػػػاـ  Hottelling"  هػػػويتمن "  وضػػػعتا والتػػػى
 ت مثػؿ التػى العوامػؿ اسػتصبلص  ى االستمرار أو لمتوقؼ كماشر المستصمص العامؿ تقدير
 الواحػػد عمػػى الكامنػػة  ػػذورها تزيػػد التػػى العوامػػؿ عمػػى اإلبقػػاء يػػتـ حيػػث   ؛ األساسػػى البنػػاء

 . الصحيح
 تزيػد التػى المصػفو ات حالػة  ػى واالسػتقرار بالثبػات يتسػـ المحػؾ هذا أف كاتؿ ويقرر
 (.622: 2777؛ صادؽ و ماؿ حطب أبو  ااد( . ) 27) عف متغيراتتا
 ويمثػػؿ ؛ العامػػؿ عمػػى لمبنػػد ال ػػوهرى لمتشػػب  كمحػػؾ 7.3+  الباحثػػة اسػػتصدمت كمػػا

 ؛ Varimax Rotation المتعامػػد رالتػػدوي بطريقػػة التػػدوير تػػـ ثػػـ لمتشػػب  األدنػػى الحػػد هػػذا
 : الباحثة عميتا حصمت التى النتا   يمى و يما

 ( العوامل المستخرجة من التحميل العاممي لمقياس قمق االمتحان 4جدول) 
 نسبة التباين التراكمية نسبة التباين المفسرة الجذر الكامن البعد

 635,6  635,6    34,3,    البعد المعرفى

 3,11,, 63546     34,6, ىالبعد الجسم

 ,143,4 3615, 3353,   البعد السموكى

 3425,, 63,46 13622  البعد االنفعالى

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy=.608 

Bartlett's Test of Sphericity=1740.240 

 37±(؛ وذلؾ نظرا النصفاض معامؿ تشبعتا عف 47-32-78تـ حذؼ البنود)
 ثانيًا: ثبات مقياس قمق االمتحان:



 

 

 

 
 الثانوية المرحمة طبلب مف عينة لدى االمتحاف بقمؽ وعبلقته النفسى األمف

 

 الجزء االول 2019 نوفمبرالعدد     الخامس والعشرون المجمد 
149 

ثػػة بػػالتحقؽ مػػف ثبػػات المقيػػاس باسػػتصداـ عػػدة طػػرؽ : الت ز ػػة النصػػفية ؛ قامػػت الباح
( طالػػػب وطالبػػػة ؛ كمػػػا هػػػو موضػػػح 757وألفػػػا كرونبػػػاخ عمػػػى عينػػػة اسػػػتطبلعية قوامتػػػا )

 (.5بال دوؿ )
 ( معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفاكرونباخ5جدول )

عػػػػامبلت ثبػػػات عاليػػػػة ؛ ممػػػا ياكػػػػد ( أف المقيػػػػاس يتمتػػػ  بم5ويتضػػػح مػػػػف ال ػػػدوؿ )
 صبلحية المقياس لمتطبيؽ .

 وتائج البحث
 التحقق من صحة الفرض األول :

تو ػػد عبلقػػة دالػػة إحصػػا يًا بػػيف در ػػات طػػبلب المرحمػػة الثانويػػة عمػػى مقيػػاس األمػػف 
 النفسى ودر اتتـ عمى مقياس قمؽ االمتحاف .

الطػػبلب عمػػى مقيػػاس األمػػف النفسػػى تػػـ حسػػاب معامػػؿ إرتبػػاط بيرسػػوف بػػيف در ػػات 
 ( يوضح النتا   .6ودر اتتـ عمى مقياس قمؽ االمتحاف ؛ و دوؿ )

 
 
 
 

 كرونباخ-معامل ألفا براون"-معامل التجزئة النصفية"سبيرمان عدد المفردات البعد
 932. 841. 9 البعد المعرفى

 846. 885. 11 البعد الجسمى

 922. 759. 7 البعد السموكى

 875. 861. 10 البعد االنفعالى

 937. 789. 37 المقياس ككل
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( معامالت اإلرتباط بين درجات طالب المرحمة الثانوية فى األداء عمى مقياس األمن النفسى 6جدول )
 ودرجاتهم عمى قمق االمتحان

 قمق ككل عد االنفعالىالب البعد السموكى البعد الجسمى البعد المعرفى البعد
األمن النفسى 
المرتبط بتكوين 
الفرد ورؤيته 

 لممستقبل

.722
**

- 

 
.635

**
- 

 
.694

**
- 

 
.587

**
- 

 
.511

**
- 

 

األمن النفسى 
المرتبط بالحياة 
العامة والعممية 

 لمفرد

.771
**

- 

 
.804

**
- 

 
.777

**
- 

 
.805

**
- 

 
.554

**
- 

 

األمن النفسى 
المرتبط بالحالة 

 ردالمزاجية لمف

.807
**

- 

 
.823

**
- 

 
.709

**
- 

 
.733

**
- 

 
.526

**
- 

 

األمن النفسى 
المرتبط 
بالعالقات 
االجتماعية 
والتفاعل 

 االجتماعى لمفرد

.714
**

- 

 
.625

**
- 

 
.822

**
- 

 
.708

**
- 

 
.519

**
- 

 

األمن النفسي 
 ككل

.790
**

- 

 
.829

**
- 

 
.758

**
- 

 
.789

**
- 

 
.576

**
- 

 

 05.اللة *معامؿ االرتباط داؿ عند مستوي د
 01.** معامؿ االرتباط داؿ عند مستوي داللة 

 ويتضح مف ال دوؿ السابؽ ما يمى :
تحقؽ الفرض البحثي، والذي ينص عمي أنه" تو د عبلقػة ارتباطيػة دالػة إحصػا يًا **

بػػيف در ػػات أ ػػراد عينػػة البحػػث عمػػي مقيػػاس األمػػف النفسػػي ودر ػػاتتـ عمػػي مقيػػاس قمػػؽ 
مبلت االرتبػاط دالػة إحصػا يًا ، كػذلؾ كانػت قػيـ معامػؿ االمتحاف"؛ حيث كانت  ميػ  معػا
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االرتباط سالبة، األمر الذي يشير إلي أف االرتباط عكسي؛ أي أنه كممػا زاد االمػف النفسػي 
 انصفض قمؽ االمتحاف، والعكس صحيح.

ويمكف تفسير و ود عبلقة دالة إحصا يًا بيف الدر ة الكمية لمطػبلب بالمرحمػة الثانويػة 
داء عمى مقياس األمف النفسى والدر ة الكمية عمى مقياس قمػؽ االمتحػاف وذلػؾ ألف  ى األ

 قػػػداف األمػػػف النفسػػػى بسػػػبب كثيػػػر مػػػف المشػػػكبلت النفسػػػية لطػػػبلب المرحمػػػة الثانويػػػة ممػػػا 
يػػنعكس سػػػمبًا عمػػى شصصػػػياتتـ وعمػػى اسػػػتعدادتتـ لبلمتحػػاف وبالتػػػالى تظتػػر مشػػػكمة قمػػػؽ 

ف النفسػػى لػػدى طػػبلب المرحمػػة الثانويػػة ي سػػاعد الطػػبلب االمتحػػاف لػػديتـ ؛ أمػػا تحقيػػؽ األمػػ
عمى زيادة قدرتتـ عمػى أداء االمتحػاف بشػكؿ أ ضػؿ  مػف يػتمكف الطػبلب مػف الػتعمـ إذا لػـ 
يػػػتـ اشػػػباع حا ػػػاتتـ األدنػػػى ؛ حيػػػث  أف األ ػػػراد الػػػذيف اشػػػبعوا حا ػػػاتتـ األساسػػػية لؤلمػػػف 

ا عتـ نحو تحقيؽ الػذات حيػث  إذا كػاف واالنتماء والحب واالحتراـ وتقدير الذات ؛ تتو ه دو 
الطالػػػػب لديػػػػه رغبػػػػة داصميػػػػة لمن ػػػػاح  سػػػػوؼ يػػػػتعمـ الكثيػػػػر مػػػػف أ ػػػػؿ تحقيػػػػؽ طموحػػػػه . 

(Montana & Chathv,2008:238) 
( الػػى أظتػػرت و ػػود 2776وقػػد اتفقػػت نتي ػػة هػػذا الفػػرض مػػ  نتػػا   دراسػػة )التمػػى ؛ 

راسػػى ؛  مػػف عوامػػؿ زيػػادة مسػػتوى عبلقػػة طرديػػة مو بػػة بػػيف األمػػف النفسػػى والتحصػػيؿ الد
قمؽ االمتحاف لدى الطبلب هو المسػتوى الدراسػى  يػزداد مسػتوى قمػؽ االمتحػاف بعػد التقػدـ 
بالمستوى الدراسى نظرًا لزيادة مسػتوى وعػى الطالػب لمسػالياته ؛ كمػا أكػدت دراسػة ) هالػة 

النفسػى وكػبًل ( عمى و ود عبلقة ارتباطية دالة إحصا يًا بيف األمف 2773محمد حمدى ؛ 
مف مستوى الطموح والدا عية لئلن از ويمكف تفسػير ذلػؾ مػف صػبلؿ أف األمػف النفسػى هػو 
ذا أصفػػؽ  مػػف أهػػـ الحا ػػات النفسػػية التػػى تحػػرؾ السػػموؾ االنسػػانى وتو تػػه نحػػو غايتػػه ؛ وا 
المػػرء  ػػى تحقيػػؽ حا تػػه إلػػى األمػػف النفسػػى  ػػإف ذلػػؾ يػػادى إلػػى عػػدـ القػػدرة عمػػى التحػػرؾ 

تحقيػػؽ الػػذات ومػػف ثػػـ زيػػادة قمػػؽ الطالػػب مػػف االمتحػػاف لفقػػداف ثقتػػه بنفسػػه  والتو ػػه نحػػو
 عمى إن از وتحقيؽ الن اح . 

ويمكف تفسير و ود عبلقة دالة إحصا يًا بيف در ػات أ ػراد عينػة البحػث عمػى مقيػاس 
 & Jone )األمػف النفسػى ودر ػاتتـ عمػى مقيػاس قمػؽ االمتحػاف مػف صػبلؿ نتػا   دراسػة 

Repert al ,1996) 

والتػػى أكػػدت عمػػى أهميػػة المعاممػػة الوالديػػة والعطػػؼ األسػػرى  ػػى مػػدى احسػػاس الفػػرد 
بػػاألمف النفسػػى وزيػػادة ثقتػػه بنفسػػه ؛ ويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ بػػأف البي ػػة اال تماعيػػة تمعػػب دورًا 
هامًا وأساسيًا  ػى تحقيػؽ األمػف النفسػى لمفػرد منػذ طفولتػه  ػإذا تربػى الطفػؿ  ػى  ػو أسػرى 

االستقرار واألمػاف يكػوف قػد صبػرر األمػف النفسػى أمػا إذا تربػى  ػى  ػو يتسػـ يتسـ بالحب و 



 

 

 

 
 الثانوية المرحمة طبلب مف عينة لدى االمتحاف بقمؽ وعبلقته النفسى األمف

 

 الجزء االول 2019 نوفمبرالعدد     الخامس والعشرون المجمد 
152 

بالر ض وعدـ االستقرار والقمؽ والتوتر  إنه َسيفقد الشعور بػاألمف النفسػى ويصػبح ع رضػه 
لئلصابة باإلضػطرابات النفسػية ؛ هػذا وي شػير األمػف النفسػى إلػى االحسػاس باألمػاف والثقػة 

وهػػو شػػعور يعتقػػد أنػػه يتولػػد مػػف عوامػػؿ مثػػؿ التػػدؼ وتقبػػؿ  والتحػػرر مػػف الصػػوؼ والتتديػػد
اآلبػػػاء واألصػػػدقاء ونمػػػو القػػػدرات وكػػػذلؾ الصبػػػرات التػػػى تقػػػيس قػػػوة األنػػػا . ) عبػػػد الحميػػػد 

 (34:  7995كفا ى ؛ 
 التحقق من صحة الفرض الثانى :

ال يو ػػػد  ػػػروؽ دالػػػة إحصػػػا يًا بػػػيف متوسػػػطى در ػػػات الػػػذكور واإلنػػػاث عمػػػى مقيػػػاس 
 النفسى ي عزى إلى  ثر متغير النوع . األمف

تػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػتصداـ اصتبػػػػػػػػار ت لحسػػػػػػػػاب داللػػػػػػػػة الفػػػػػػػػروؽ بػػػػػػػػيف الم موعػػػػػػػػات المسػػػػػػػػتقمة 
Independent samples t test   ؛ وذلػؾ لحسػاب الفػروؽ بػيف متوسػطى در ػات الػذكور

 ( يوضح النتا   .7واإلناث  ى الدر ة الكمية لمقياس األمف النفسى وال دوؿ )
نتائج اختبار " ت " لداللة الفروق بين متوسطى درجات الذكو واإلناث عمى مقياس األمن ( 7جدول )

 النفسى

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية 

األمن النفسى 
المرتبط بتكوين 
الفرد ورؤيته 

 لممستقبل

 996. 8.26709 40.1500 20 ذكور
 

68 

 غير دال
 إناث

50 37.6000 10.17199 

األمن النفسى 
المرتبط بالحياة 
العامة والعممية 

 لمفرد 

- 13.85109 47.2000 20 ذكور
.471 
 

68 

 غير دال
 إناث

50 48.8600 13.09621 

األمن النفسى 
المرتبط بالحالة 
 المزاجية لمفرد

 181. 7.90070 27.0000 20 ذكور
 

68 

 إناث ير دالغ
50 26.6400 7.35613 

 غير دال 68- 10.01302 31.5500 20 ذكوراألمن النفسى 
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المرتبط 
بالعالقات 
االجتماعية 
والتفاعل 

 االجتماعى لمفرد 

 إناث

50 32.7400 9.06397 

.482 
 

 006. 38.52941 145.9000 20 ذكور األمن النفسي
 

68 

 غير دال
 38.89460 145.8400 50 إناث

 ( 1.980 )=( 68ودر ات حرية )  05.قيمة ت ال دولية عند مستوي داللة *
 (2.617)=( 68 ودر ات حرية )  01.قيمة ت ال دولية عند مستوي داللة

( عػػػدـ تحقػػػؽ الفػػػرض البحثػػػي؛ حيػػػث كانػػػت قيمػػػة ت  7يتضػػػح مػػػف نتػػػا    ػػػدوؿ) 
 ـ و ود  رؽ داؿ إحصا يًا.المحسوبة غير دالة إحصا يًا، األمر الذي يشير إلي عد

ويمكػػف تفسػػير و ػػود  ػػرؽ داؿ إحصػػا يًا بػػيف متوسػػطى در ػػات الػػذكور واإلنػػاث عمػػى 
مقياس األمف النفسى والذى ي عزى إلى النػوع إلػى أف االحسػاس بػاألمف حالػة نفسػية داصميػة 
بػػه يشػػعر الفػػرد مػػف صبللتػػا بالطمأنينػػة والتػػدوء كمػػا تتمثػػؿ صار يػػًا  ػػى تحقيػػؽ معظػػـ مطال

شػػباع معظػػـ حا اتػػه وقػػد تصتمػػؼ االحتيا ػػات مػػف طالػػب آلصػػر  شػػعور الطالػػب بػػاألمف  وا 
النفسػى يكسػػب لديػػه سػػيادة روح الرضػػا النفسػى ؛ وتقبػػؿ الطالػػب لنفسػػه وشػػعور  باالن ػػاز ؛ 
ومشػػاركته الحقيقيػػة  ػػى أنشػػطة ت حقػػؽ لديػػه هػػذا االحسػػاس وت دعمػػه ؛ وت شػػير الحا ػػة إلػػى 

ى السبلمة واألمف النفسى والطمأنينة وتَ ن ػب القمػؽ ؛ واضػطراب األمف إلى رغبة الطالب  
 (    274:  2773الصوؼ . ) سيد أحمد منصور ؛ 

( التػػػى 2777وقػػػد اتفقػػػت نتػػػا   الفػػػرض الثػػػانى مػػػف نتػػػا   دراسػػػة )ابػػػريعـ سػػػامية ؛ 
أظترت و ود  روؽ ذات داللػة احصػا ية  ػى مسػتوى األمػف النفسػى لػدى المػراهقيف ت عػزى 

 غير النوع لصالح الذكور . لمت
   التحقق من الفرض الثالث

ال يو ػػد  ػػرؽ داؿ إحصػػا يًا بػػيف متوسػػطى در ػػات الػػذكور واإلنػػاث عمػػى مقيػػاس قمػػؽ 
 االمتحاف ي عزى إلى  ثر متغير النوع .
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 المسػػػػػػػػتقمة الم موعػػػػػػػػات بػػػػػػػػيف الفػػػػػػػػروؽ داللػػػػػػػػة لحسػػػػػػػػاب ت اصتبػػػػػػػػار اسػػػػػػػػتصداـ تػػػػػػػػـ
Independent samples t test  الػذكور در ػات متوسػطى بػيف الفػروؽ لحسػاب لػؾوذ ؛ 

 . النتا   يوضح( 8) وال دوؿ قمؽ االمتحاف لمقياس الكمية الدر ة  ى واإلناث
 األمن مقياس عمى واإلناث رالذكو  درجات متوسطى بين الفروق لداللة"  ت"  اختبار نتائج( 8) جدول

 النفسى

 العدد المجموعة البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة "ت" لمعياريا

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية 

البعد 
 المعرفى

 2.489- 2.47939 18.4000 20 ذكور
 68 .05 

 2.01717 19.8200 50 إناث

البعد 
 الجسمى

 2.327- 2.35305 23.2000 20 ذكور
 68 .05 

 2.37856 24.6600 50 إناث

البعد 
 السموكى

 1.441- 2.03845 14.4500 20 ذكور
 غير دال 68 

 1.78840 15.1600 50 إناث

البعد 
 االنفعالى

 2.174- 1.13671 19.3500 20 ذكور
 68 .05 

 1.72390 20.2600 50 إناث

القمق 
 ككل

 2.737- 5.24555 75.4000 20 ذكور
 68 .01 

 6.55043 79.9000 50 إناث

 ( 1.980 )=( 68ية )ودر ات حر   05.قيمة ت ال دولية عند مستوي داللة *
 (2.617)=( 68 ودر ات حرية )  01.قيمة ت ال دولية عند مستوي داللة*

( تحقػػػؽ الفػػػرض البحثػػػي؛ حيػػػث كانػػػت  ميػػػ  قػػػيـ ت  8يتضػػػح مػػػف نتػػػا    ػػػدوؿ ) 
المحسوبة دالة إحصا يًا، باستثناء البعػد الثالػث ) البعػد سػموكى   ( األمػر الػذي ي شػير إلػي 

، وبػػالر وع لممتوسػػطات ن ػػد أف الفػػرؽ لصػػالح اإلنػػػاث ، أي أف و ػػود  ػػرؽ داؿ إحصػػا ياً 
 اإلناث أكثر قمقًا مف الذكور.

ويمكػػف تفسػػير عػػدـ و ػػود  ػػروؽ دالػػة إحصػػا يًا بسػػبب صبػػرة م عايشػػة طػػبلب المرحمػػة 
الثانوية وما يوا تونه مػف مصػاوؼ وتػوتر نفسػى أثنػاء االمتحػاف ؛ نتي ػة لكا ػة االصتبػارات 

لتػػا والضػػغوط النفسػػية مػػف المحيطػػيف والضػػغوط االنفعاليػػة التػػى تػػوا تتـ التػػى يتعرضػػوف 
صػػبلؿ المرحمػػة الثانويػػة ؛ ويبػػدأ التػػوتر والقمػػؽ بتضػػصيـ دور االمتحػػاف والتصػػوؼ مػػف الفشػػؿ 
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وعػػػدـ القػػػدرة عمػػػى موا تػػػة موقػػػؼ االمتحػػػاف أثنػػػاء التقػػػدـ لػػػه وعػػػدـ التحصػػػيؿ األكػػػاديمى 
 المتوق . 

( حيػث أشػارت إلػى و ػود 2777ض مػ  دراسػة )أحمػد الشػي  ؛ اتفقت نتا   هذا الفػر 
عػزى لمتغيػر النػوع لصػالح اصتبل ات ذات داللة إحصا يًا بػيف الطػبلب  ػى قمػؽ االمتحػاف ت  

وي مكػف تفسػير تحقػؽ الفػرض البحثػى مػف صػبلؿ نتػا   دراسػة ) حنػاف أبػو  ػودة ؛  اإلناث ؛
احصػػا يًا  ػػى قمػػؽ االمتحػػاف  ( والتػػى أكػػدت عمػػى عػػدـ و ػػود اصتبل ػػات ذات داللػػة2777

 تعزى إلى متغير النوع . 
 مناقشة النتائج

مف صبلؿ ما سبؽ نبلحظ تحقؽ الفرض األوؿ ؛ بينما ن د عدـ تحقؽ الفػرض الثػانى 
؛ وتحقؽ الفرض الثالػث بشػكؿ  ز ػى ؛ وتػرى الباحثػة أف و ػود عبلقػة بػيف األمػف النفسػى 

نتي ػػػػة لعػػػػدـ تمكػػػػف الطػػػػبلب مػػػػف الػػػػتعمـ وأداء وقمػػػػؽ االمتحػػػػاف لطػػػػبلب المرحمػػػػة الثانويػػػػة 
االمتحػاف إذا لػػـ يػػتـ إشػباع حا ػػاتتـ ؛ حيػػث  أف الطػػبلب الػذيف اشػػبعوا حا ػػاتتـ األساسػػية 
لؤلمف النفسى واالنتماء والحب واالحتراـ وتقدير الذات وتتو ػه دوا عتػـ نحػو تحقيػؽ الػذات 

ـ الكثيػػػر مػػػف أ ػػػؿ تحقيػػػؽ حيػػػث  إذا كػػػاف الطالػػػب لديػػػه رغبػػػة داصميػػػة لمن ػػػاح  سػػػوؼ يػػػتعم
ذا أصفػػؽ الطالػػب  ػػى قمػػؽ االمتحػػاف لزيػػادة ثقتػػه بنفسػػه ؛ أهدا ػػه وطموحػػه ومػػف ثػػـ يقػػؿ  وا 

تحقيؽ حا اته إلى األمف النفسى  إف ذلؾ يادى إلػى عػدـ القػدرة عمػى التو ػه نحػو تحقيػؽ 
 .الذات ومف ثـ زيادة قمؽ الطالب مف االمتحاف لفقداف ثقته بنفسه عمى تحقيؽ الن اح 

كمػا أف الباحثػػة تػرى سػػبب عػدـ تحقيػػؽ الفػػرض البحثػى الثػػانى بػأف االحسػػاس بػػاألمف 
النفسػػػى حالػػػة نفسػػػية داصميػػػة يشػػػعر الطالػػػب مػػػف صبللتػػػا بالطمأنينػػػة والتػػػدوء كمػػػا تتمثػػػؿ 
شػػػباع معظػػػـ حا اتػػػه وقػػػد تصتمػػػؼ االحتيا ػػػات مػػػف  صار يػػػًا  ػػػى تحقيػػػؽ معظػػػـ مطالبػػػه وا 

مف النفسى يكسب لديه سيادة روح الرضا النفسػى وتقبػؿ طالب آلصر ؛  شعور الطالب باأل
الطالب لنفسػه وشػعور  باإلن ػاز ومشػاركته الحقيقيػة  ػى أنشػطة ت حقػؽ لديػه هػذا االحسػاس 
وت دعمػػػه ؛ وت شػػػير الحا ػػػة إلػػػػى األمػػػف النفسػػػى إلػػػى رغبػػػػة الطالػػػب  ػػػى السػػػبلمة واألمػػػػف 

 والطمأنينة وت نب اضطراب الصوؼ والقمؽ .      
بالنسػػبة لمفػػرض الثالثػػة  قػػد تحقػػؽ حيػػث ال تو ػػد  ػػروؽ ذات داللػػة احصػػا ية بػػيف  أمػػا

متوسطى در ات الػذكور واإلنػاث عمػى مقيػاس قمػؽ االمتحػاف ت عػزى إلػى  ثػر متغيػر النػوع  
؛ وقػد ي عػزى السػبب إلػى صبػػرة معايشػة طػبلب المرحمػة الثانويػػة ومػا يوا تونػه مػف مصػػاوؼ 

ؾ نتي ػة لكا ػة االصتبػارات التػى يتعرضػوف لتػا والضػػغوط وتػوتر نفسػى أثنػاء االمتحػاف وذلػ
النفسػػية مػػف المحيطػػيف والضػػغوط االنفعاليػػة التػػى تػػوا تتـ صػػبلؿ المرحمػػة الثانويػػة ؛  يبػػدأ 
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بتضصيـ دور االمتحاف والتصوؼ مف الفشؿ وعدـ القدرة عمػى موا تػة موقػؼ التوتر والقمؽ 
 مى المتوق  .االمتحاف أثناء التقدـ له وعدـ التحصيؿ األكادي

   التوصيات
 واإل تماعيػػػػػة النفسػػػػػية مشػػػػػكبلتتـ إدراؾ عمػػػػػى الثانويػػػػػة المرحمػػػػػة طػػػػػبلب مسػػػػػاعدة •

 . لتا حموؿ إي اد ومحاولة
 لتبصػػػػيرهـ المراهقػػػػة مرحمػػػػة حػػػػوؿ والوالػػػػديف لممعمػػػػيف ومحاضػػػػرات نػػػػدوات إقامػػػػة •
 . األبناء بتا يمر التى المصتمفة النمو ب وانب
 ووقػػايتتـ تػػوعيتتـ أ ػػؿ مػػف التعميميػػة المراحػػؿ  ميػػ  مػػ  بشػػفا ية الحػػوار بػػاب  ػػتح •
 . النفسية االضطرابات مف

 م شرؽ ومستقبؿ أ ضؿ غد أ ؿ مف النفسى األمف تحقيؽ بضرورة الطبلب توعية •

 : املراجع
 المشكالت سيكولوجية" ( . 2777) محسف سامى ؛ أسعد أبو المطيؼ عبد أحمد

 .98 – 82 ص ؛ المسيرة دار ؛ عماف ؛ " األسرية
 عينة عمى ميدانية دراسة)  المراهقين لدى النفسى األمن" ( . 2777) سامية ابريعـ

 6 عدد ؛ وتربوية نفسية دراسات ؛ ( " تبسة بوالية الثانوية المرحمة طمبة من
 .73-56؛

 كمية طالب لدى األكاديمى بالتحصيل وعالقته االمتحان قمق" ( . 2777) الشي  أحمد
 . السوداف  امعة ؛ التربية كمية ؛ ما ستير رسالة ،"  السودان جامعة التربية

 ؛"النفسى والطب النفس عمم معجم"( . 7992) كفا ى الديف عبلء ؛ الحميد  ابرعبد
 الصامس ال زء

 .الكويت؛"عالجها وطرق االختبارات فى الطالب مشكالت." ( 2774)  دوديف حمزة
 عماف؛ لمنشر؛ وا ؿ دار ؛" النفسية ةالصح مبادئ" ( . 2775) الداهرى صالح حسف

 . األردف
. " الطمبة لدى الدراسى والتحصيل االختبار قمق بين العالقة(." 2777)  ودة أبو حناف

 . األردف عماف؛ العربية؛ عماف  امعة ؛ منشورة غير ما ستير رسالة
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 مقق خفض فى بالقراءة أثر العالج( . " 2774) والبوسعيدى باسـ ؛ الدحادحة صميس
 بسمطنة القمقين الطمبة لدى النفسى التوافق مستوى وتحسين االمتحان

 42-77؛(72) ؛ والتربوية النفسية الممارسات تطوير مصبر ؛"عمان
 عمم ومنظور واإلرادية الجبرية بين اإلنسانى السموك( . " 2773) منصور أحمد سيد

 .العربى الفكر دار ؛ القاهرة ؛" المعاصر النفس
 قسـ ؛ ما ستير رسالة ؛"  النفسى باألمن وعالقته االغتراب( . " 2774) ىالعقيم عادؿ

 األمنية؛ لمعمـو العربية نايؼ  امعة ؛ العميا الدراساات كمية ؛ اال تماعية العمـو
 . السعودية ؛ الرياض

 واألمن الوالدية بالتنشئة عالقته فى الذات تقدير( . " 7995) كفا ى الديف عبلء
 . 9 الم مد ؛ 3العدد ؛ اإلنسانية لمعمـو العربية مةالم  ؛" النفسى

 ؛"  بغداد جامعة لطمبة النفسى لألمن مقياس بناء( . " 7994) مطمؾ عباس  اطمة
 . بغداد  امعة ؛ التربية كمية ؛(  منشورة غير) ما ستير رسالة

 لمكتاب ةالعام المصرية التي ة ؛"  األبناء تربية فى األسرة دليل( . " 2777) عامر منير
 .74-43ص ؛

 الدراسية المشكالت مع لمتعامل المصغر النفسى االرشاد(. " 2777) زهراف حامد محمد
 .787 -775 ص الكتب؛ عالـ ؛ القاهرة ؛"

 . 772-96 ؛ 6ط ؛ الكتب عالـ ؛ القاهرة ؛"  اإل تماعى النفس عمـ( . " 2773) 
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