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 الملخص
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
لقلق هو الد أكثحر األمحراض النفسيية شييوعايف يف احليياة  املعاصيحرة، وكميا هيو    معيحروف تي  حر ا        

الفييييحرد  وتحركيييييزه واسييييييعابه وعليييي  ع قاتييييه األسييييحرية االضييييطحرابات النفسييييية للقلييييق سييييلبايف عليييي  قييييدرات 
 واالجيماعية.

ونظيييحرايف النيشيييار اضيييطحرابات القليييق يف احليييياة املعاصيييحرة سيييعينا يف هيييذا البحيييث إ  اليعيييحرف علييي  ميييدى 
وجييود لاليية وليية القلييق يف جيييل الشييباب كمييا نييدرس مييدى انيشيياره بييينهم ، ومييدى تييأ ري املسيييوى 

 هذا االضطحراب يف جيل األبناء.اليعليمي للوالدين عل  وجود 
 -وليحيق ذلك قمنا هبذه الدراسة لنجيب من خ هلا عل  اليساؤالت اليالية:

 هل توجد لالة قلق بني ط ب وطالبات املحرللة الثانوية؟-
 هل توجد لالة قلق بني ط ب وطالبات املحرللة اجلامعية؟-3
 ؟هل توجد لة قلق بني ط ب وطالبات املحرللة الثانوية-2
 هل توجد لة قلق بني ط ب وطالبات املحرللة اجلامعية؟-4
 هل توجد فحروق بني املحرللة اجلامعية والثانوية لالة القلق؟-5
 هل توجد فحروق بني املحرللة اجلامعية والثانوية لة القلق؟-6
 هل توجد فحروق بني الذكور واإلناث يف لالة القلق؟-7
 لة القلق؟هل توجد فحروق بني الذكور واإلناث يف -8
 هل توجد ع قة بني لالة القلق ومسيوى تعليم األم أو األب؟-9
 لقلق ومسيوى تعليم األم أو األب؟هل توجد ع قة بني لة ا -01

وقد اخيري ت عينة الدراسة من طلبة وطالبات املحرللية الثانويية واجلامعيية بدولية البحيحرين بليه قوامهيا 
( طاليب وطالبيية وذليك بعييد اسيييبعاد االسييمارات ال,ييري مكيمليية، وسيت الدراسيية باسيييخدام 766) 
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تيأليف  اسيبانه خاصة باملعلومات الشخصية ، و اسيبانه خاصة باخيبار"لالية ولية القليق للكبيار"
إعييييداد عبييييد الحرقيييييب البحييييريي و ذلييييك لليأكييييد ميييين صييييحة الفييييحروض تعحريييييب و سييييبيلبريجحر ونخييييحرون 

 -اليالية:
 توجد لالة قلق ذات داللة إلصائية لدى ط ب و طالبات املحرللة الثانوية .-0
 توجد لالة قلق ذات داللة إلصائية لدى ط ب و طالبات املحرللة اجلامعية .-3
 داللة إلصائية لدى ط ب وطالبات املحرللة الثانوية. ال توجد لة قلق ذات-2
 ال توجد لة قلق ذات داللة إلصائية لدى ط ب وطالبات املحرللة اجلامعية.-4
 ال توجد فحروق ذات داللة إلصائية بني املحرللة اجلامعية والثانوية يف لالة. -5
 ية يف لة القلقال توجد فحروق ذات داللة إلصائية بني املحرللة اجلامعية والثانو -6
 ال توجد فحروق ذات داللة إلصائية بني الذكور واإلناث يف لالة القلق.-7
 ال توجد فحروق ذات داللة إلصائية بني الذكور واإلناث يف لة القلق-8
 توجد ع قة ذات داللة إلصائية بني لالة القلق ومسيوى تعليم األم واألب.-9
 ة القلق ومسيوى تعليم األم واألب.توجد ع قة ذات داللة إلصائية بني ل-01
معامييييل االرتبيييياط، و  وهييييي)بعييييد ذلييييك سييييت معاجليييية النيييييائإل باسيييييخدام األسيييياليب اإللصييييائية     

 (.tset-T–( وقيمة )ت(F -االحنحراف املعياري و امليوسط احلسايب و قيمة )ف 
  -و جاءت النيائإل تدل عل  اليايل: 
 طالبات وط ب املحرلليني الثانوية واجلامعية. وجود لالة قلق و لة قلق لدى كل من -0
كميييا أوضيييحت النييييائإل أن هنييياك فيييحروق بيييني امليييحرلليني لصييياث طييي ب املحرللييية الثانويييية،ليث أن   -3

 اجلامعيني أعل  نسبةيف يف لالة القلق وكذلك يف لة القلق من طلبة املحرللة الثانوية.
ليث أظهحرت النيائإل أن نسيبة القليق عنيد  أما عن الفحروق بني اجلنسني فكانت لصاث الذكور،  -2

 اإلناث أعل  منها  عند الذكور. 
 القليق أخريايف كشفت الدراسة أن مسيوى تعليم الواليدين املينخفل ليه أ يحرض واضيج يف وجيود لالية -4

 ولة القلق عند األبناء.
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Abstract 
  

Anxiety is one of the most psychological diseases spreading in recent life. It 

is causing negative psychological disturbances on the individual's power, 

concentration, understanding, and social relations. The objective of this 

research is to contribute to our knowledge about anxiety. We concentrate 

in this research to find out the prevalence of anxiety in youths and the 

effect of the education level of parents on the presence of anxiety in their 

children. 

The research is designed to answer the following questions: 

1- Is there any anxiety state or trait among secondary school or university 

students (males and females)? 

2- Are there any differences in the anxiety state and trait between the 

university and secondary school students? 

3- Are there any differences in the anxiety state and trait between males 

and females? 

4- Is there any relationship between the anxiety state or trait and the level 

of education of the parents?  

To answer the above questions, a sample of students was selected from 

both the secondary school and university students at the kingdom of 

Bahrain.  

The study was done using tow different questionnaires. The first was used 

for personal information and the second questionnaire was a test for 

anxiety state and trait in adults '' compiled by Spielberg and Others 

prepared by Abdul-Raqeeb AL-Bihairy. The results of this research are 

based on 760  

useable questionnaires after exclusion of incomplete ones. The analyses 

were conducted to test the following hypotheses: 

1- There is a statistically significant number of anxiety state among 

secondary school and university students. 

2- There is no statistically significant number of anxiety traits among 

secondary school and university students. 

3- There are no statistically significant differences in the anxiety state or 

trait between the secondary school stage and the university stage. 

4- There are no statistically significant differences in the anxiety state or 

trait between males and females. 



 ر 

5- There is a statistically significant relation between the anxiety state and 

trait and the education level of the mother. 

6 There is a statistically significant relation between the anxiety state and 

trait and education level of the father. 

The researcher used correlation coefficient, standard deviation, the 

median, F- test and T-test.  

The result showed: 

There is a statistically significant number of anxiety state and trait among 

secondary school and university students. 

The anxiety state and trait is significantly higher among 
university students than secondary school students. 

 

 

 The anxiety state and trait is significantly higher among female students 

than male students. 

The anxiety state and trait is significantly higher in children of low level 

education parents. 
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 إهداء

 والمثابرة عليه رحمه اهلل  رإلى أبي الغالي الذي قدم لنا نموذج الصب
 تحيطني بدعائها إلى هذه اللحظة حفظك اهلل لنا ذخرا  ي الحبيبة التي مإلي أ

 إلي زوجي العزيز الذي وقف بجانبي وكان دافعا  ومحفزا  لي 
 إلي أبنائي وبناتي ) لبنى,إياد,هند, فاطمة, عمر( ارجوا أن يكون عملي دافعا  لكم لبلوغ العال

 ال حرمني اهلل منهم )بسام, سامي, عمر, أسماء, عايشه, عبداهلل( إلى إخواني وأخواتي
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 شكر وتقدير 
شييكحري وامينيياا ذ الييذي تفحييل بفيحييه علييي وأعييانا ويسييحر يل طحريييق العلييم وسييخحر يل عبيياده، فلييك 

ويسييحرت يل  قبليييااحلمييد واملنيية والفحييل ريب ليي  تحرضيي  ، ميين ة الشييكحر جلامعيية املدينيية العاملييية اليي  
أميور دراسيي ،و الشيكحر  ألسييياذت اليدكيورة إميييان قطيب اليي    تيأُل جهييدايف يف تيوجيهي وإعييان  عليي  
إسيييام البحيييث علييي  أكميييل وجيييه، والشيييكحر موصيييول لليييدكيور نبييييل خاليييد اليييذي كيييان معيييي يف إعيييداد 
 اخلطييية. وأوجيييه شيييكحري أيحيييا إ  كيييل مييين جامعييية املليييك فيصيييل باإللسييياء، وجامعييية املليييك سيييعود
بالحرياض، ومحركز امللك فيصل للبحوث والدراسات، ومدينة امللك عبيد العزييز للعليوم واليقنيية، ومكيبية 
امللييك فهييد بالحرييياض، ودار الكيييب الوطنييية بييا مع الثقييايف يف أبييو ظيي ، ومحركييز  عييه املاجييد يف ديب، 

وجامعية الريميوك ببربيد وجامعية اإلميارات بيالعني، وجامعية البحيحرين، وجامعية قطيحر، واجلامعية األردنيية، 
عل  فيج أبوهبيا لنيا لنسييفيد مين خزائنهيا العلميية كميا أخي  بالشيكحر وزارة اليعلييم يف يلكية البحيحرين 
الي  سييهلت يل تطبيييق االخيبييار يف رليياب مدارسيها وجامعا ا،كمييا اخيي  بالشييكحر الييدكيور عبييداذ 

اء بالنصيييج أو املشيييورة أو النجيييار واليييدكيور قييييس نل مبيييارك ولكيييل مييين سييياهم يف هيييذا البحيييث  سيييو 
 الدعاء له ما جزيل الشكحر ومن اذ عظيم األجحر والثواب . اإلرشاد،أو
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 الفصل األول

 المدخل إلى الدراسة
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 بسم اذ الحرمحن الحرليم
 الفصل األول

 املدخل إ  الدراسة
والثاا؛ يعحرض مشكلة  ،األول؛ مقدمة عامة مواضيع :   ة  يهدف الفصل األول إ  عحرض
البحث ويوضج أمهية من  والثالث؛يعحرض اهلدف ييناوهلا البحث،البحث وحيدد اليساؤالت ال  

 نعحرضها كاليايل:و الدراسة، 
 أوال: مقدمة البحث

إ  طاعة الحرمحن  العباد واحلمد ذ والص ة والس م عل  خري األنام وهادي الحرمحن الحرليم بسم اذ
عليه أفحل بن عبداذ ها النور واإلميان حممد ر ومبدد هبدي رساليه الظ م وباعث من بني سطو 

 ........ وبعدالص ة والس م
يعد القلق ألد اخلصائ  البشحرية و ال  ميحر هبا كل فحرد تقحريبايف، فكل إنسان البد له وإن عاش لالةيف 
ة من القلق يف فرتة زمنية معينة، لكنها ختيلف يف لد ا وتأ ريها عل  الفحرد باخي ف قوة الشخصي

 .هذه املواقف ملواجهيه عند الفحردمدى االسيعداد الذات والقدرة عل  مواجهة املواقف، و 
 Gatsonis وجاتسون  Kovaceهذا وقد أسفحرت نيائإل دراسية للقلق مثل دراسة  كوفاس   

لدى عينة من  واالكيئابم( عن ارتفاع معدالت القلق 0989)   Poulauscasوبوالوسكاس  
 0.اسيخدم مقياس هامليون للقلق ليحديد مسيوى القلق لديهم (014األطفال بل,ت ) 

أن القلق من احلاالت األكثحر شيوعايف يف االضطحرابات النفسية ليث تصل نسبيه  3،زهحران وأكد
وتكون أعل   ،% (، وهو لدى اإلناث أكثحر انيشارايف منه لدى الذكور41% إ  21) بينهم من

 سن القعود والشيخوخة.تنخفل ليعود ل رتفاع يف مسيوياته يف محرللة الطفولة واملحراهقة ة 
ال يسيهان به، فهو إما أن يدفع صالبه إ  اإلنياج والنمو واإلبداع وحتسني مسيوى والقلق دافع 

ينش,ل بقلقه عن مسيوى  الفحرد نظحرييهما "القلق والدافع" أو أن األداء كما ذكحرا تيلور وسبنس يف

                                                           

 –جملة علم النفس  –بناء مقياس قلق األطفال وع قيه ببعدي االنبساطية والعصابية  -عبد اخلالق، امحد و النيال، مايسة 0-  
 .39م(ص0990اهليئة املصحرية العامة للكياب)–/سبيمرب  م(ابحريل0908عدد ) -السنة اخلامسة

 م(.0978القاهحرة )  -عا  الكيب  -3ط -الصحة النفسية والع ج النفسي –زهحران، لامد عبد الس م3 -
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أداءه فينخفل كما دلت عل  ذلك نظحرية " القلق يف املواقف االخيبارية" لساراسون  و ماندلحر 
كن تفسري ذلك بأنه إذا كان القلق خفيفايف معيداليف حيفز إرادة اإلنسان وينشط محاسه ويدفعه .ومي2

املحرض إذا  قد يصل إ   ووعدم االجناز للعمل والعطاء، كما إنه يدفع اإلنسان إ  اليشاؤم والسخط 
إذا كان القلق نه ميكن القول إأي  ملمارسة احلياة. املعقولو  الطبيعيزائدايف عن املسيوى القلق كان 

ولكنه م  ما تعدى درجة  ،يف ا لدرجة املعقولة فهو بَناء وإجيايب يدفع اإلنسان إ  اإلبداع واالبيكار
املعقول إ  أال معقول أصبج عقبةيف يف طحريق اإلنسان حتول بينه وبني العمل واإلنياج وييحول إ  

بأنفسهم تكون عالية وقائمة  .  وقد تبني إن األشخاص الذين  قيهم4محرض يصعب ع جه ويطول
عل  خربة واسعة فهم حمبوبني وأقوياء يكون مدى بعدهم عن القلق أوسع من أملدى الذي يكون 

 .5عند أصحاب الثقة الحعيفة  بأنفسهم وخاصة إذا كانوا ذوو بنية جسمية هزيلة
اته ت  حر بأن قوة الفحرد عل  اليحكم يف ذ6م(0401كما أشارت إ  ذلك دراسة اليكس ونخحرون )
 عل  مسيوى القلق كحالة ولة إجيابايف أو سلبايف. 

القلق و اخي ف معدال ا جتعل اليأكيد عل   ةومع ذلك فبن اخي ف املقاييس وصعوبة حتديد نسب
النيائإل صعب جدايف، ولكن هذا قد يدعم نظحرية لة ولالة القلق من ليث إن ما  تلك أي من

 عي وصحي يكن أن ينيإل وميارسق فهو بذلك يف وضع طبييعانيه الفحرد إما يكون جمحرد لالة قل
طبيعية، وإما أن  يكون القلق لة م زمة لشخصية الفحرد، وهذا األمحر قد ي  حر عل  قدرة ال تهليا

 الفحرد يف االسييعاب واليحصيل واإلنياج وقد ييحول األمحر إ  ميحرض حييياج للع ج .

                                                           

 -ا لد الحرابع  -جملة كلية الرتبية –ع قة القلق باليحصيل الدراسي عند طلبة املدارس  الثانوية  –محرسي، كمال إبحراهيم 2-
 . 059هي( ص0983الحرياض ) –جامعة امللك سعود 

 .60م ص0992القاهحرة  -سينا للنشحر -0ط-اإلنسان والقلق -بوعلو، األزرق4- 
 .040ص م(0997ه0407) بريوت-دار اجليل -الصحة النفسية واألمراض النفسية والعقلية -مياسا، حممد    -5

6 - Self-control strength in the relation between trait test anxiety and 
state anxiety Journal of Research in Personality, Volume 44, Issue 6, 
December 2010, Pages 738-741 Alex Bertrams, Chris Englert, Oliver 
Dickhäuser 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656610001248
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656610001248
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 ثانيا: مشكلة البحث 
 يشيع بني الناس فحسب، بل هو خاصية عامة وعاملية.القلق ليس انفعااليف 

وقد أكد فحرويد عل  عمومية القلق بقوله " لعلا ال ألياج شخصيايف أن أُعحرفكم مبوضوع القلق، 
فكل منا دون اسيثناء قد عاىن واخيرب هذا اإللساس أو عل  األلحرى  هذه احلالة الوجدانية 

 7االنفعالية محرة أو أكثحر يف لياته ".
أوضج هذا املعىن لوغال كما أكد عل  إن البيئة م  حرة يف القلق، فاليلميذ ييكون قلقه من قلق وقد 

ليث قال"أن املنابع االنفعالية لألنا  هإ  النزعة القلقة املوجودة لدي أسحرته وقلق معلميه باإلضافة
 8. األزدواجية وقواها الفكحرية قد تدفع إ  ذروة القلق و

وهنا إشارة إ  قلق السمة بقوله نزعة قلقة، و معىن ذلك أنه قد تكون شخصية الفحرد تيسم بيلك 
النزعة وبذلك ميكن أن يقال عنه أن لديه لة قلق . و القلق ي  حر يف النمو االجيماعي والنمو 

م، وأشارت إ  نه ييأ حر مبسيوى القلق عند الوالدين وبأسلوب اليعامل امليبع جتاههإاملعحريف للفحرد كما 
م( بأن درجة القلق  املعيدلة تساعد عل  اليعلم ولسن 0989) Chapinذلك دراسة شابني 

 9األداء، 
وي كد الزعب وي عل  الرتبية ودور الوالدين يف تعزيز القلق لدى األبناء بفقدهم للحب والعطف 

وفاعلييها يف نفس الفحرد، ويحرى إن وااللرتام، وبعدهم عن الينشئة اإلميانية وضعف الدوافع اإلميانية 
ربط الفحرد باذ وتوجيهه للجوء إليه بالدعاء واليححرع واليوكل عليه سوف يقلل من لدة القلق 

 01وي دي إ  االطمئنان النفسي.
                                                           

 األردن. -دار اهل ل –مايو -485عدد  –سلسلة كياب اهل ل  ––القلق قيود من الوهم إبحراهيم، عبد السيار،  -7

 04م(ص0990) 
   م(.0988رية السورية)اجلمهو  –دمشق –منشورات وزارة الثقافة  –تحر ة وجيه اسعد  –القلق والحصر -لوغال، أندرو  -8

 41،39ص 
-م0989دار القلم للنشحر واليوزيع _ الكويت.)   -0ط  – الطفل من الحمل إلى الرشد -إلاعيل، حممد عماد الدين -9

   282هي ( ص0419
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكيوراه يف الدعوة  – تربية المراهق بين اإلسالم وعلم النفس –الزعب وي، حممد السيد حممد -01

 م( 0989-هي 0401جامعة األزهحر. )  -والثقافة
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كما أن كثري من الدراسات أشارت إ  تأ ري القلق يف السلوك اإلنساا ويف تفاعل الفحرد مع ا يمع 
حتصيله الدراسي وأداءه العلمي وقدرته عل  العطاء وعل  إدراكه وتحرتيبه  من لوله، وكذلك يف

ودراسة كلثم  00م(0996الذها، وييحج لنا ذلك يف دراسة كل من  ال عيسوي ولسن  اا )
 .03م(0991كيال )الم( ودراسة دلام 0993الكواري )

ميحانات أويف موقف ما عندما ييعحرض الطالب يف اال –وليحديد املشكلة أكثحر نثري هذا الس ال 
أم أن املوقف ألدث القلق لقلق موجود أص يف وأ اره املوقف،نيساءل هل ا –إ  لالة من القلق 

لسبب ما ؟  بعبارةض أخحرى هل هذا القلق لالة )م قت وعابحر( أم إنه قلق له )طبيعة الفحرد قلقة( 
 يسيثار يف  يع املواقف ولكن بدرجات ميفاوتة.

( سنة تقحريبايف 32 -05الحوء عل  القلق يف املحرللة الُعمحرية من ) ت البالثةلطسيف هذه الدراسة 
محرللة الدراسة الثانوية واجلامعية ، ملعحرفة مدى تواجد كل من قلق احلالة والسمة يف هذه  ،وتشمل

 الفرتة العمحرية وتأ ريه وتأ حره ببعل املي,ريات.
 البحث تساؤالته -ثالثاَ:

 -ميكن عحرضها يف اليساؤالت اليالية :وليحديد إشكالية الدراسة 
 هل توجد لالة قلق بني ط ب وطالبات املحرللة الثانوية؟ -0س
 هل توجد لالة قلق بني ط ب وطالبات املحرللة اجلامعية؟ -3س
 هل توجد لة قلق بني ط ب وطالبات املحرللة الثانوية؟ -2س
 هل توجد لة قلق بني ط ب وطالبات املحرللة اجلامعية؟ -4س
 هل توجد فحروق بني املحرللة اجلامعية والثانوية لالة القلق؟ -5س
 هل توجد فحروق بني املحرللة اجلامعية والثانوية لة القلق؟ -س6
 هل توجد فحروق بني الذكور واإلناث يف لالة القلق؟ -س7
 هل توجد فحروق بني الذكور واإلناث يف لة القلق؟ -س8

                                                           

أثر القلق على مهارات األداء اللغوي الشفهي لدى طالب كليات  -العيسوي،  اال مصطف  و اا،لسن حممد00-
  060م(ص0996،جملة العلوم االجيماعية )المعلمين بالمملكة العربية السعودية

 03ص م(0991ه 0401القاهحرة ) -الكياب للنشحر والطباعة -0ط – عالقة القلق بالترتيب الذهني -الكيال، دلام03 -
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 سيوى تعليم األم أو األب؟هل توجد ع قة بني لالة القلق وم -س9
 لقلق ومسيوى تعليم األم أو األب؟هل توجد ع قة بني لة ا -س01

  -هدف البحث: -رابعا :
الوقوف عل  مشكلة القلق النفسية ال  يعاا منها املحراهق وحماولة  إ  يهدف البحث         

 بني الشباب يف هذه املحرللة وميكن حتيدها يف النقاط اليالية: هاالكشف عن مدى وجود
  .الثانوية املحرللةوطالبات   طلبةلالة ولة القلق بني  الكشف عن مدى وجود -0
 .اجلامعية  املحرللةوطالبات   طلبةلالة ولة القلق بني  الكشف عن مدى وجود -3
  .فحروق بني اجلنسني أو بني املحرلليني الكشف عن وجود  -2
 .يف وجود لالة ولة القلق عند املحراهق مسيوى تعليم الوالدينالكشف عن أ حر  -4

 -أهمية البحث: -خامسا :
إن ارتياح الفحرد واطمئنانه، له تأ ري كبري يف مدى قدرته عل  العطاء واليحصيل وكذلك يف س مة 

ي  حر فيما لديه من قحراراته واتزاهنا، وم  ما اخيل توازن الفحرد النفسي  لسبب ما فبن ذلك سوف 
 قدرات ويف حتصيله العلمي وكذلك يف اختاذه لقحراراته وإتقانه ألعماله.

كما أن القلق انفعال يكاد يكون م زم لكل فحرد كبريايف كان أم ص,ريايف، ييفاوت يف لدته وخييلف يف 
مواقف نوعييه لسب املواقف ال  ميحر هبا وت  حر يف الفحرد حبسب شخصية هذا الفحرد الذي ييعحرض لل

و للقلق تأ ري يف مسيوى اليفكري ولدته كما ي  حر يف قدرة الفحرد عل      02وكيفية فهمه وتفسريه هلا.
إعطاء تصورات ونيائإل مباشحرة وحمددة عن املسائل أو املواضيع ال  سحر به وأتحج ذلك يف دراسة 

م فيها الطلبة قد -جامعة دنفحر -م( عل  جمموعة من طلبة 0991-هي 0401أجحرها دلام الكيال )
ذوو القلق الواطئ للول مباشحرة وواضحة، يف لني قدم ذوو القلق العايل للول غري مباشحرة لألسئلة 

واضج يا يدفعه إ   وهذا ما يدلل عل  أن اإلنسان القلق ال يكون تفكريه محركز و04املقدمة هلم .
دمي للول غري اء، وتقاليخبط والبحث عل  مسيوى ابعد يا هو مطلوب منه فيقع بذلك يف األخط

                                                           
 الكويت -الحرسالة اليسعون -احلولية الحرابعة عشحر -لوليات كلية اآلداب -الدراسة التطورية للقلق -عبد اخلالق، امحد  -02
 .         9ص م(0994 -هي0404)

 .00م( ص0991هي 0310)محرجع سابق( )الكيال، دلام،  04 -
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، وذلك بسبب تشييه الذها وتشوش تفكريه حبالة اخلوف من الوقوع يف جيدة أو غري مباشحرة
اخلطأ، أي أن الطالب املصاب حبالة من القلق املنخفل يكون أكثحر عمقايف يف تفكريه واسييعابه ملا 

صاب حبالة من القلق أما الطالب امل -يا جيعل إجابيه أكثحر وضولايف ومباشحرة - هو مطلوب منه
العايل فسيكون مشيت الذهن ومشوش اليفكري يا جيعل إجابيه مفككة وغري مباشحرة.     كما أن 
للقلق جوانب سلبية وم  حرة يف لياة الفحرد قد تعوق تقدمه يف بعل جوانب احلياة كاالخيبارات، 

ب الحرسوب من م( ليث قال " بأن الشعور بالقلق الد أسبا0983أوضحت ذلك دراسة كامل )
ذلك بيوزيعه عل  الط ب  و تأكد من05وجهة نظحر الط ب والطالبات يف املحرللة اإلعدادية "

جدول حيوي العديد من األسباب ال  قد تكون سبب يف إخفاقهم يف االخيبارات، فكان القلق 
 هيراسدتوصلت إليه  النيائإل ال   نييجة ت كدالعل  قمة القائمة من وجهة نظحر الط ب، وهذه 

م( أن الشعور بالقلق ينبع من داخل الفحرد ال من امل  حرات 0984) املشار إليها سابقايف .ويحرى منصور
اخلارجية وهو يحعف الشخصية ويعوق منوها وسعاد ا ويعطل مقدر ا عل  العمل والعطاء.أما 

فيُعد القلق عام يف معوقايف يف اليعليم أو يف اليفاعل اإلجيايب البناء مع البيئة،    (Sullivan)سوليفان 
ويف ذلك يقول 06( ليث قال أن القلق معط يف لليعليم أإلدراكي.  (Siggelوأكد ذلك سيجل 
(" بعل الناس يحربط دائمايف بني القلق واملحرض، لكن القلق ال يكون  lettsCعا  النفس كاتل ) 

 يف عل  املحرض والعصاب. إن القلق يوجد بدرجة عالية دون العصاب، بل إنا أجد من دائمايف دلي
ولقد 07نيائإل دراسات ما ي كد أن وجود القلق قد يكون أليانايف ع مة عل  الصحة والنحوج".

أوضحت بعل الدراسات إن ذوي القدرات العقلية املحرتفعة والقلق املحرتفع حتقق نيائإل حتصيليية اكرب 
( Spiel bergerالقلق املنخفيل ، وهذا ما أشارت إليه دراسية كل من سيبيلربجيحر )  من ذوي

أشارت إيل أن كل من لالة القلق  م( و دراسات أخحرىDenny( )0966م( وديا ) 0966)

                                                           
رسالة مقدمة إ    – أسباب الرسوب في المرحلة اإلعدادية كما يراها الطلبة والمدرسون -كامل، عبد احلميد عباس  - 05

-م0983جامعة ب,داد)  –كلية الرتبية جبامعة ب,داد كجزء من ميطلبات درجة ماجسيري نداب يف الرتبية وعلم النفس 
 . 8-7ص هي(0413

 م(.0984 -هي0414جدة ) - امة  -3ط – قراءات في مشكالت الطفولة -منصور، حممد  يل -06
 .06محرجع سابق، ص –إبحراهيم، عبد السيار -07
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وألن تفاوت درجات القلق ومسيواه 08واليحصيل ي  حر يف اآلخحر ولكن لة القلق ت  حر يف اجلميع.
لذي حيدد األ حر الناتإل عن هذا القلق، من ليث ضحرره وإلباطه للفحرد أو لدى الفحرد أصبج هو ا

كثري من الدراسات بدأت تنح  مسارايف جديدايف لدراسة ت البالثة  لذا وجددفعه حنو العطاء واليقدم.
  تأ ريه عل  الفحرد، فبدأت حتدد هل هذا النوع من القلق الطبيعي أم ال ، مدى القلق لليعحرف عل 
عة الشخ  نفسه ) أي أنه  لة يف ذاته ( أم إن املوقف الذي يعيشه الفحرد فحرض وهل هو من طبي

يف إلقاء الحوء عل  هذا االجتاه اجلديد  البالثة عليه لالة القلق ) أي أنه لاله عابحرة(.ومشاركة من
الدراسة ال  ال تقف أمهييها عل  ذلك بل تيعداه بيناوهلا محرللة مهمة أال  سعينا إ  تقدمي هذه

اجليل اجلديد الذي سوف يقود أالمه وا يمعات،  وذلك سعيايف ليقدمي  -محرللة الشباب  –وهي 
املساعدة يف الوصول إ  معحرفة أسباب تأخحر ا يمع أو ضعف أداءه وقصوره وتقدمي أفحل 

أمهية الدراسة النظحرية:  ين خ ل هذا العحرض ألمهية هذه الدراسة نوجزها يفاملقرتلات للع ج.
-05)من ك من خ ل إضافة معلومات جديدة و مدروسة عن وجود القلق بني فئة املحراهقني وذل
 يف ا يمع ومدى تأ حره باملسيوى اليعليمي لوالديهم.( 32
يف اكيشاف نسبة وجود القلق بني هذه الفئة املهمة يف ا يمع أمهية الدراسة اليطبيقية:  -0

يبني بنفسه ولديه القدرة اإلنياجية اجليدة،  ويووضع احللول إلجياد جيل قوي مييلك الثقة 
للمسئولني عن فئة الدراسة اليطبيقية والنصائج واإلرشادات املوجهة  نيائإل من خ ل

 يفية اليعامل معهم وتوجيههم ليخطي الصعوبات النفسية واحلياتية.املحراهقني يف ك
 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 
املخيلفة يقسيماته بث تعحريفاته املخيلفة  و أنواعه ول القلق من لييف هذا الفصل سييم بأذن اذ تنا

ومن ة نعحرج عل   امليعددة فيه نظحرياتالو ع جه  طحرقعحراضه  و أل من ة عحرضو   امليعددة و أسبابه
 الدراسات السابقة ونفصل فيها، واذ ويل اليوفيق.

 : تعريف القلق أوال  
 التعريف اللغوي : -0

                                                           
 064-062عيسوي،  ال مصطف  و  اا، لسن حممد، )محرجع سابق(. ص  -08
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القلق: هو االنزعاج، ويقال بات ف ن قلقايف أي منزعجا، وقيل أن االنزعاج هو حمحرك             
.وقلق الشيء:  يقلق قلقايف أي لحركه، وقلق الحرجل:  أي اضطحرب.ويقال بات الحرجل قلقايف:   09القلق

 .31هأي محطحرب البال. واقلق اهلم ف نايف:  أزعج
والد،  و  يسيقحر عل  لال، واضطحرب وانزعإل فهو قلق. ويقال قلقايف: أي   يسيقحر يف مكان 

 30.واملق ق: شديد القلق
من ذلك ييبني أن القلق هو االضطحراب يف النفس )محطحرب البال( واجلسم ) احلحركة وعدم 

االسيقحرار(.وتقول العحرب أقلق الشيء أي لحركه يف مكانه. واقلق القوم السيوف أي :  لحرُّكوها يف 
 33القلق هو احلحركة واالضطحراب، وهو عكس الطمأنينة.أغمادها، إذايف 

( وقد ست تحر يه إ  اإلجنليزية Angestهو تحر ة للمصطلج األملاا )  )(Anxietyوالقلق 
والفحرنسية ة إ  العحربية ولكنه   يرتجم بالدقة املطلوبة.  فلم ت,طي الرت ة إال جوانب حمدودة من 

 32زت راجج إ  العحربية ب )احلصحر(. ه امحد ع( لذا تحر   (Angalsseاملصطلج وهي 
( وتعا ميكدر البال  anxius( مشيقة من الكلمة ال تينية )anxiousوقيل أن كلمة القلق )

 34.لول أمحر غري حمقق يف املسيقبل، وهي محرتبطة بأصل معناه ي يح,ط بشدة أو خينق

                                                           
 –وأوالده  مطبعة مصطف  ألبايب احلل  3ط - 0ج – القاموس المحيط -الفريوز نبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب  -09

 – مختار الصحاح -الحرازي، زين الدين حممد بن أيب بكحر بن عبد القادر –/  وانظحر  389ص م( 0953 -هي 0270مصحر)
 549ص م(. 0996هي 0407بريوت )  –حرسالة م سسة ال

 506م(. ص 0991بنان ) مكيبة ل – الوافي معجم وسيط اللغة العربية -البسياا، عبد اذ31- 
 756ت(. ص-تحركيا)د –اسيانبول  –املكيبة اإلس مية  3ط 0ج –– المعجم الوسيط -مصطف ، إبحراهيم، ونخحرون  -30

 00م(. ص 0999هي 0431( حمحرم )35عدد ) –ا لة العحربية  – القلق مرض العصر -السباعي، زهري 33- 

بريوت ) د ت(.  –دار النهحة العحربية  -0ط –– والتحليل النفسيمعجم علم النفس  -طه، فحرج عبد القادر ونخحرون32 -
 079-078ص 

بريوت  –دار الشحروق  -0تحر ه حممد عثمان جنات ي ط – التعايش مع الخوف فهم القلق ومكافحته -ماركس،ايزاك م.  34-
  02م(. ص 0999) ، القاهحرة
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هو الشخ   Anxious))  م( لي القلق لصحرايف، واحملصور أو احلصري0993قال احلنفي )
املحيق عليه العاجز، ونقول ُلَصحر ُف ن أي ارتإل عليه وأصيب بالعي ف  يسيطيع الك م وال احلحركة 

 35.يئايف بعينه وال يعحرف سببايف خلوفهخوفايف،واحلصري واحملصور ال خياف شوال اليفكري 
 وقد وردت كلمة احلصحر يف القحرنن الكحرمي يف نييني مها: 

حَرَة ل لَّه  " إلَّ َوالحُعمح ي   ۚ  َوأَس ُّوا احلَح َدح يَييحَسحَر م َن اهلح حرحُُتح َفَما اسح ُلَه  ۚ  فَب نح ُألحص  َواَل حَتحل ُقوا ُرُءوَسُكمح َل َّٰ يَيبيح
ُي حمَ لَُّه  َدح َياٍم أَوح  ۚ  اهلح يَةض مِّن ص  ه  َفف دح  ۚ  َصَدَقٍة َأوح ُنُسٍك  َفَمن َكاَن م نُكم مَّحر يحيفا َأوح ب ه  أَذيفى مِّن رَّأحس 

ي   َدح يَييحَسحَر م َن اهلح إلِّ َفَما اسح حَرة  إ َ  احلَح نُيمح َفَمن َسَيََّع ب الحُعمح َياُم َ َ  َة  أَيَّاٍم يف   ۚ  فَب َذا أَم  َفَمن  َّح جيَ دح َفص 
َعٍة إ َذا َرَجعحُيمح  إلِّ َوَسبيح َلةض  ۚ  احلَح ل َك ل َمن  َّح  ۚ  ت لحَك َعَشحَرةض َكام  حَرام  ذَٰ د  احلَح حر ي الحَمسحج  ُلُه َلاض   ۚ   َيُكنح أَهح

 091اآلية  -بقرة " َواتيَُّقوا اللََّه َواعحَلُموا َأنَّ اللََّه َشد يُد الحع َقاب  

حَرتح ُصُدورُُهمح َأن يُيَقات لُ  نَيُهم مِّيثَاقض أَوح َجاُءوُكمح َلص  َنُكمح َوبَيييح ُلوَن إ َ ٰ قَيوحٍم بَيييح وُكمح َأوح "إ الَّ الَّذ يَن َيص 
َقات ُلوُكمح َوأَلحَقوحا فَب ن  اعحيَيزَُلوُكمح فَيَلمح ييُ  ۚ  َوَلوح َشاَء اللَُّه َلَسلََّطُهمح َعَليحُكمح فَيَلَقاتَيُلوُكمح  ۚ  يُيَقات ُلوا قَيوحَمُهمح 

 91اآلية  -النساء "إ لَيحُكُم السََّلَم َفَما َجَعَل اللَُّه َلُكمح َعَليحه مح َسب ي يف 

 36ة.اآليات السابقة تشري بأن القلق يعا احلصحر يف الل,ة العحربية ، وأشار إ  ذلك أبوغد
 -: التعريف الموسوعي:-4
 تعريف معجم علم النفس الموسوعي:-أ

(" بأنه اجتاه انفعايل أو شعوري ينصب عل  املسيقبل وميثل ائي فايف من Warrenعحرفه وارين )
اخلشية من شحرور محرتقبة وعدم تيقن، أو اخلوف، مع إشارة عل  اخلصوص إ  املظاهحر اجلسمية 

يكون النمط العصايب أو يكون اسيجابة لوجود موقف خارجي هلذه املشاعحر.والقلق ميكن أن 
 فعلي، يف احلاليني يكون اسيجابة من جانب أالنا إزاء اخلطحر.

 ( وقدEnA glish&Englishتعريف معجم انجلش وانجلش  ) -ب 
 عحرف القلق باليايل:

                                                           

 0077م(.ص0993 (القاهحرة -مكيبة مدبويل -الثاا ا لد-  الطب النفسي موسوعة - عبد املنعماحلنفي،35 -  
 القاهحرة -دار األقص  - 0ط -بحوث في الفقه الطبي والصحة النفسية من منظور أسالمي -أبوغدة، عبدالسيار -36
 026ص م(0990-هي0400)

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_196
http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=4_90


 11 

 لالة انفعالية كدرة. -0
 اخلوف وقد اندمإل مع توقع شحر مقبل. -3
 شعور باليهديد. -2
 (:Goodتعريف قاموس جود ) -ت 
 37.ذكحر أن القلق عبارة عن " توقع الشحر واليوتحر واالضطحراب امليميز باخلوف والحرعب واحلرية "    
 تعريف قاموس المصطلحات النفسية والتحليل النفسي للقلق: -ث

 أو هو بأنه " لالة انفعالية غري سارة مسيمحرة لدى الفحرد يفقد فيها  الحرغبة أو الدافع أو اهلدف ".
 38."هول دون أن يعحرف الشخ  ما يهدده" شعور باليهديد خاصة من شيء جم

 تعريف الموسعة العربية الميسرة: -ج   
  أن املحريل ييوقع تعحرف القلق بأنه  " لالة نفسية غري سارة من اليوتحر العص  تدل عل         

 39."خطحرايف يف ال وعي
 : تعريف القلق النفسي : -2

علماء النفس بصعوبة وضع تعحريف حمدد بشكل إجحرائي وميكامل للقلق كظاهحرة اعرتف الكثري من 
لقلق ليث يعحرّفه البعل من خ ل السلوك الظاهحر أو من تلك لوا يف تعحريفهم اخيلف لذلكنفسية، و 

االسيجابات الفسيولوجية وغري الفسيولوجية ال  تصدر عن الفحرد جتاه موقف معني، يف لني يحرى 
اهحرة غري سلوكية ألهنا سثل لالة انفعالية داخل الفحرد قد ال ييبعها سلوك ظاهحر أو البعل أن القلق ظ

اسيجابة فسيولوجية ظاهحرة، لذلك يحرجع بعل علماء النفس صعوبة تعحريف القلق تعحريفايف ميكام يف 
إ  أن القلق يعيرب ظاهحرة سلوكية وعقلية معايف جتمع بني الشكل السلوكي والعقلي . ومن هنا نحرى 

                                                           

رسالة مقدمة السيكمال ميطلبات املاجسيري   – العالقة بين القلق الحالة والسمة والتحصيل الدراسي -جناة الياس-محرار37- 
   7-6م(.  ص0992اجلامعة األردنية ) –كلية الدراسات العليا 

رسالة مقدمة إ  قسم  -ممارسة برنامج إسالمي في خدمة الفرد مع حاالت القلق النفسي -ألكع  ،موزه ناصحر38 - 
 03م (. ص0996هي0407الحرياض) –عية خدمة الفحرد للحصول عل  درجة الدكيوراه كلية اخلدمة االجيما

 57م (. ص0985هي 0415القاهحرة) –دار الفكحر العحريب  - القلق اإلنساني مصادره وتياراته -. الفيومي، حممد إبحراهيم- 39
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فايف كبريايف يف تعحريف القلق فمنهم من عحرفه بأنه لالة من اخلوف، ونخحرون قالوا بأنه لالة انفعالية، خ 
 والبعل رأى أنه عبارة عن رد فعل أي اسيجابة ملوقف ما.

م( " بان وجهات النظحر لول القلق خميلفة وميعددة، 0984وي كد ذلك ما قاله امحد عبد اخلالق )
سل ، أو زمله إكلينيكية، أو اسيجابة انفعالية ميعلمة عل  أساس مبادئ  منهم من يحرى انه انفعال 

اإلشحراط، أو انه لافز يعوق األداء أو يسهله، فمسيوياته املحرتفعة تعوق األداء، ومسيوياته امليوسطة 
-تسهله.كما يحرى أن القلق لة من أكثحر السمات املزاجية أمهيةيف، وهذا فح يف عن كونه لالة تنبه

arosal- 21.شديد أو نشاط  فيزيولوجي زائد 
اسينادايف عل  ما سبق، وبناءا عل  كثحرة اليعاريف واخي فا ا املينوعة، رأينا أنه ميكن أدراج اليعحريفات 

 لسب اليقسيم اليايل: ) وذلك ليسهل لصحرها (
 
 التعاريف التي ترى القلق حالة من الخوف: -3 -0
امل الشديد الذي ييملك اإلنسان  ويسبب له  يحرى إن القلق " لالة من اخلوف ال,فرويد  -- أ

 20كثري من الكدر والحيق واأل  "
عحرف القلق بأنه ) شعور باخلوف الزائد من شحر ميوقع، واإللساس  عبد الستار أبو غده  - ب

 .23(بالعجز عن مواجهيه، وهذه احلالة النفسية املحرضية تيميز بعدم الحرضا وعدم اليأكد واالضطحراب
قال بأن القلق " شعور غامل غري سار باليوقع واخلوف واليحفز واليوتحر  احمد عكاشة   -ج 

ال إرادي ويأت يف   اجلهاز العصمصحوب عادة ببعل اإللساسات اجلسمية و خاصة زيادة 
                                                           

جملة علم  – بناء مقياس قلق األطفال وعالقته ببعدي االنبساطية و العصابية -عبد اخلالق، امحد و النيال، مايسة  -21
/ أمحد ، شكحري  38م(. ص 0990اهليئة املصحرية العامة للكياب)–سبيمرب/( ابحريل09-08عدد )-السنة اخلامسة  –النفس 
قلق التحصيل في الرياضيات وعالقته ببعض السمات النفسية والشخصية والمعرفية لدى عينة من الطالب  -سّيد 

 م(. 0988جامعة الكويت)  -اجللد الثامن -23 عدد –ا لة العحربية للعلوم النفسية  -الخليجيين الجامعيين الجدد
ألقاهحره، بريوت   –دار الشحروق -4ط -تحر ة حممد عثمان جنات -الكف والعرض والقلق -فحرويد، سيجمند  -20
 02م(. ص  0989هي0419)
   –دار األقص   - 0ط – بحوث في الفقه الطبي والصحة النفسية من منظور إسالمي –أبو غده ، عبد السيار -23

  027م(. ص 0990هي0400) ألقاهحره      
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بأنه "خربة عنيفة من اخلوف واليوجس يدركها الفحرد   :نوبات ميكحررة يف نفس الفحرد "وقال أيحا
 22.ميت بصلٍة إ  موقف  ديد خارجي واقعي"كشيء  ينبعث من داخله وال 

:  يحرى بأن القلق " انفعال عاطفي ييميز باخلوف واليوجس والرتقب، مبا زهير السباعي -د
 24.يصالب ذلك من ت,ريات فسيولوجية وأعحراض بدنيه وسلوكية"

و عحرف القلق بأنه " خوف من ا هول، أي أن موضوعه ال يكون  حمدد أ  محمد إسماعيل : -هي
 25."من الفحردواضج بشكل حمسوس، وانه قد يكون محرتبط  ببعل الدوافع الذاتية دون وعي

الة قلق   يسيطع الفحرد : أن القلق هو " توقع اخلوف ويبدأ بيجحربة واقعية حليقول محمد منصوروي 
 26".تفاديها

ينطوي : قال" القلق لالة نفسية حتدث لني يشعحر الفحرد بوجود خطحر يهدده، نعيم الرفاعي -ز
 27عل  توتحر انفعايل و اضطحرا بات فزيولوجية".

 -تعريفات تنظر للقلق على انه استجابة ) أي رد فعل(: -3 -4
 28."  أنه " رد فعل حلالة خطحرالقلق علفرويد  يحرى- أ
يحرى أيحا إن القلق عبارة عن " رد فعل خلطحر غامل غري معحروف، واخلطحر فيه ذاتيايف   الفيومي -ب

 29.أو ميومهايف"

                                                           
 87، ص28م(. ص0981ألقاهحره ) –مكيبة االجنلو أملصحريه  - 4ط -الطب النفسي المعاصر -عكاشة، امحد  -22
بريوت –دمشق، الدار ألشاميه  -دار العلم - 0ط – القلق وكيف تتخلص منه –السباعي، زهري و عبد الحرليم، إدريس -24
 00م(. ص 0990هي0403)
 285محرجع سابق ص  -إلاعيل، حممد عماد الدين. -25
 010محرجع سابق. ص  –منصور، حممد  يل  - 26
-لقوق الطبع حمفوظة جلامعة دمشق ) د -7ط  –الصحة النفسية دراسة في سيكولوجية التكيف -الحرفاعي، نعيم -27

 099ت(.ص 

 099محرجع سابق. ص  -الحرفاعي، نعيم  28- 
 69سابق. ص محرجع –فيومي، حممد إبحراهيم  -29
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(عحرف القلق بأنه " منط من أمناط االسيجابة الذاتية وال  هي بشكل Wolpe)  وولبي- ج
ييز، جانب من اسيجابة الكائن احلي لإل ارة املزعجة، فاملثريات ال  كانت سابقايف عاجزة عن إنياج 
القلق ميكن أن تكسب القدرة عل  إنياجه إذا ما أمكن هلا أن ت  حر عل  الكائن العحوي  يف الوقت 

 .41كون القلق لديه نييجة ملثريات أخحرى "الذي ي
 (  كيب أن القلق  " رد فعل شحرطي ملنبه م    داخلي وخارجي Mowrer) مورر  -د

 40.يصالبه توتحر وتنبيه ألجهزة اجلسم املساعدة عل  حتقيق األ  وجتنب املنبه امل  "
قال بأن القلق ما هو إال " رد فعل يقوم به الفحرد لينما ت,زوا عقله  قوى  (Yungيونج )  -هـ

 43."معقولة صامدة من ال شعور اجلمعيوخيارات غري 
يحرى القلق انه " اسيجابة انفعاليه خلطحر ما  موجه إ  املكونات  ( Horneyهورني )  -و

 42.األساسية للشخصية، ومن هذه املكونات لب احلياة وإجناب األطفال "
عحرفه " باسيجابة ليهديد غري معحروف والذي يكن أن ينبع  )Goldensonجولدنسن )  -ز

كل   عات حمظورة أو ينوعة ويكونيف لاالت كثرية عن مصيادر صحراع أو مشاعحر عدم األمان أو دف
 44."ذلك من داخل نفوسنا

 آخرون يعرفون القلق على أنه حالة تعتري الفرد: 3-3
 أنه " لاله من اليوتحر الشديد الشامل الذي (Massermanتعريف مسرمان )- أ

 45.ينشأ خ ل صحراعات الدوافع و حماوالت الفحرد لليكيف "   

                                                           
رسالة مقدمه لنيل درجة  - تطوير مقياس القلق المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن -نصريات، يالني  - -41

    01(. ص 0988جامعة الريموك )  –قسم الرتبية  -املاجسيري

 01ص -املحرجع السابق -40
بريوت  –دار العلم للم يني  - 0ط – السلوكيةعالج األمراض النفسية واألمراض   -الزراد، فيصل حممد خري -43
 63م(. ص 0984هي 0414)

 63ص -املحرجع السابق -42
 38محرجع سابق. ص  –عبد اخلالق، امحد و النيال، ما يسه  -44
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قال " هو لالة من توتحر شامل ومسيمحر نييجة توقع   ديد خطحر فعلي أو رمزي قد  هرانز - ب
 46"ها خوف غامل وأعحراض نفسيه وجسميهحيدث، و يصالب

 عحرفه بييي )Leon Festingerليون فستنجر    -ج
ال   يعيشها الفحرد عندما تيصارع   Cognitive  Dissonanaco" لالة الينافحر املعحريف 

 داخل عقله فكحرتان ميناقحيان ".
أي عدم    Disequilipriumللقلق بي "لالة عدم اليوازن  ( Biagetتعريف بياجيه ) -د 

 47."عحرفية يف لل ما يواجهه من مشاكلاليكيف عندما تفشلُ بنياته امل
يوتحر الشديد الناتإل عن خربة انفعاليه غري رأى أنه " لالة عدم االرتياح و ال أما محمد حسين  -هي

سارة يعاا فيها الفحرد عندما يشعحر خبوف أو  ديد دون أن  يعحرف السبب الواضج هلا، فالقلق 
 48.عبارة عن جمموعة خماوف غري حمدودة تظهحر يف سلوك الفحرد سواء يف لالة اليقظة أو النوم"

رأت أنه " لاله نفسيه سثل نييجة غري سارة، ناشئة عن توقع لاله خطحر  ياسمين نصيرات  -و
ميمثلة بالح,ط الذي يشكل مثريايف خارجيايف، أو بالصحراع الداخلي الذي يشكل مثريايف داخليايف، ويف ك  
احلاليني ييكون لدى الفحرد ضعف ملواجهة اخلطحر امليمثل مبحاوالت اليكيف والصحراعات والدوافع 

رد فعل معني يولد دافعايف ولافزايف كأجحراء وقائي ضد اخلطحر، دااليف عل  ظاهحرة صحية، أو فينشأ لديه 
 49اسيس مايف دااليف عل  ظاهحرة محرضية.

                                                                                                                                                                                   
هي 0417ألقاهحره)  –مكيبة اخلاجني  -0ط-الصحة النفسية دراسات في سيكولوجية التكيف -فهمي، مصطف   -45

   099م (.ص 0987
 297م(. ص 0978ألقاهحره )  –عا  الكيب  - 3ط -الصحة النفسية والعالج النفسي -زهحران، لامد -46
 01محرجع سابق. ص  –نصريات، يالني  -47

دار الفكحر  -مشكالت الطفل النفسية م( ي  0986هي  0416لسني، حممد عبد امل من ) -48

 045ص -اجلامعي ي القاهحرة.

 07ص –سابق محرجع يالني،،نصريات 49 -
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قال " القلق لالة من الرتقب أو توقع الشحر أو عدم الحرالة    Hilgarad.E.Rهلجراد  -ز
ون أقل حتديدايف من موضوع أو االسيقحرار ال  تحرتبط بالشعور باخلوف، وي كد أن موضوع القلق يك

 51اخلوف، ومن ذلك لالة توقع خطحر غامل أو مبهم.
أن القلق" لالة من اليوتحر، ودافع  – Lindzeyو لندزي  -Hallيرى هل - ح

كدافع اجلوع واجلنس، ينشأ بيأ ري أسباب و م  حرات خارجية، وليس بسبب وظائف النسيإل 
 50الداخلي للكائن العحوي".

 -نورد منها اآلتي: تعريفات منوعة للقلق  2-3
القلق بأنه "لاله انفعاليه غري سارة يشعحر فيها الفحرد  بيهديد غامل، وقد تحرافقه  عرف الطحان -أ 

 53ت,ريات فيزيولوجيه مثل زيادة ضحربات القلب وارتفاع ض,ط الدم.........".
ب يحرى انه " شعور غامل غري سار باليوقع واخلوف واليحفز واليوتحر مصحو احمد عكاشة -ب 
ببعل اإللساسات اجلسمية، خاصة زيادة اجلهاز العص  ال إرادي  ويأت يف نوبات تيكحرر  عادة 

 52يف نفس الفحرد ".
" خربة انفعاليه م مله قد تظهحر يف شكل لاله وقييه وتزول بزوال مثريا ا فريى انه  أبو عالمأما   -ج

عل  سلوك الفحرد وتصحرفاته يف أو بعدها بقليل، أو يأخذ  صوره لة من لات الشخصية ت,لب 
 54مواقف معينه وتكون هلا غالبا شكل العادة ".

                                                           

 72م 0987.اإلسكندرية– مصحر.  - دار املعحرفة اجلامعي–  أمراض العصر  -عبدالحرمحن،العيسوي51-   

 المتوسطة في محافظة نينوى دراسة مقارنة بين مستوى القلق المدرسي لطالب المرحلة –رؤوف، طارق حممود رمزي  50-

 .71ص -م( 0986-هي0416جامعة الكويت ) -( كلية الرتبية2( ا لد )8عدد ) -ا لة الرتبوية - وتكيفهم االجتماعي
هي 0417ديب) –اإلمارات العحربية امليحدة  –دار القلم  -0ط – مبادئ الصحة النفسية  -الطحان، حممد خالد -53

 377م(. ص 0987
 28محرجع سابق. ص  –عكاشة، امحد  -52
  020ص   –)د.ت( – لق وامرض الجسمالق -أبو ع م، غايل -54
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تقول إنه " إشارة إنذار بكار ة توشك أن تقع وإلساس بالحياع يف موقف  حنان العناني    -د
شديد الدافعية، مع عدم القدرة عل  الرتكيز، والعجز عن الوصول إ  لل مثمحر، هذا باإلضافة إ  

 55من مظاهحر االضطحراب ألبدا".ما يحرافق ذلك 
( ذكحرا أن القلق عبارة عن " دفعة مكيسبة أو Taylor& Spenceتيلور و سبنس )  -هي 

ميعلمة لديها القدرة عل  شحن الكائن وسكينه من اليصحرف، كما انه يزيد من سحرعة اإلنسان عل  
ليث يدفع  -د الفعلر  –اليعلم خصوصايف يف لالة االسيجابات للمثريات البسيطة كاالسيجابة  

 56القلق الكائن ل سيجابة يا ي دي إ  اليعلم".
( يحرى أن القلق " هو تفاعل نفسي محرتبط  خبطحر جمهول غري Frompomفرومبوم )- و

 57معحروف، ويحرافقه شعور بعدم االطمئنان غري احملدود".
  هو " إلساس خاص ييكون لدى الفحرد  يف موقف ما من املواقف عند شكري احمدالقلق - ز

جتعله يبدو غري طبيعي، أو غري عادي خ ل مواجهيه هذا املوقف وحماولة جتنب اهلحروب منه  قدر 
 58اإلمكان ".

 قال هو " االنفعال الذي نشعحر به عندما جند أنفسنا حماصحرين يف Iznekإيزنك    -ح 
دائمايف  ركن ضيق إننا نشعحر لينئٍذ، بأننا مهددون عل  الحرغم من أن مصدر اليهديد قد ال يكون

 59واضحايف لنا ".

                                                           
 018م(. ص 0991األردن)  –عمان  -دار الفكحر - 0ط  – الصحة النفسية للطفل  -العناا، لنان -55
 9محرجع سابق. ص  –نصريات، يالني  -56
 -0ط -و عمحر النيحاويتحر ة هيثم سحريه  -كيف تتخلص من العصاب والقلق واإلحباط النفسي -فحرومبوم، باسكال -57
 9ت(. ص -دمشق ، ألقاهحره) د –العحريب  ر الكيابدا
الحريا  -( تصدر عن مكيب الرتبية العحريب لدول اخلليإل25عدد) -السنة الياسعة  -امحد، شكحري سيد ، رسالة اخلليإل العحريب -58
 .-م(0989هي 0419ض)
 محرجع سابق. -إيزاك م. ماركس   -59
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عحرف القلق بأنه " اسيجابة انفعاليه خلطحر يكون موجهايف إ  املكونات  (Horneyهورني ) –ط 
األساسية للشخصية، وإن هذا اخلطحر يهدد قيمة خريية بالنسبة للشخ ،  ويصالب القلق غالبايف 

 61.بعل الي,ريات الفزيولوجيه"
قال بأن القلق " مشاعحر فياضة ومزعجة  (Dollard & Millerدوالرد  وميلر )  –ي 

ومشاهبة للخوف الذي يصدر بدون  ديد خارجي واضج، وقد يكون القلق لالة سيكولوجية أولية 
 60.أو عحرض ملحرض جسمي ضما أو لالة محرضية"

القلق تفاعل نفسي محرتبط خبطحر جمهول غري معحروف،  (Baskale.Fباسكال فرومبوم )    –ك 
 يحرافقه شعور عدم االطمئنان غري احملدد".

" القلق انفعال يقوم عل  تقييم أو تقديحر اليهديد، ذلك  Spielberger)سبيلبرجر )    -ل
 63اليقييم يسيلزم عناصحر غري حمدودة وغري معلومة، رمزية توقع اليهديد.

القلق مشكلة نفسيه تنشأ عن طحريق اليجحربة ونييجة محران  " Tshabel .Mماثيو تشابل:  -م
 62ويارسة فحرضيها تعقيدات احلياة وليست رد فعل طبيعي كما يحرى اآلخحرون.

" القلق لالة انفعاليه غري سارة يشعحر فيها الفحرد بيهديد غامل، وتحرافقه ت,ريات  الطحان: -ن
 64دم وال,ثيان و...".فيزيولوجيه مثل زيادة ضحربات القلب وارتفاع ض,ط ال

: " القلق لالة انفعالية م ملة تكمن يف شعور االنيظار املحا خلطحر غري حمدد، و  سليمان- س
دائما وشيك الوقوع، وهذا اخلوف دون وجود شيء ظاهحر، ويعيرب ردة  فعل انفعايل خاص يدل 

 65عل  معاناة نفسية".

                                                           
 8ص -محرجع سابق -محرار، جناة ألياس -61

 8ص املحرجع سابق. -60
  009-65محرجع سابق. ص  -رؤوف ، طارق حممد رمزي -63
 05-00م(.ص0997 -هي0407مصحر)ألقاهحره، -مكيبة اخلاجني -لزياديتحر ة عبد املنعم ا -شفاء القلق-تشابل، ما يو -62
  337الطحان، حممد خالد. محرجع سابق.ص -64

 96ص ي)ه 1422م  2000(لبنان1 - ط -دار النفائس - النفسية المعاصرة األمراض -رئيف سليمانمطيع،65-    
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القلق هو رد فعل خلطحر لقيقي أو  -قال: (Al mkhallafiم .س. المخلفي ) - ع
خطحر ييصوره املحرء. وخييلط القلق مع اضطحراب العواطف وخاصة مع االكيئاب، وقد تظهحر عوارض 

 66محرضية كاآلم الصدر والصداع والدوار واإلعياء والشعور بالنوم.
ب قرت القلق بأنه مشاعحر معممة بالقلق وت "J.H.Sanfordويعرف سان فورد" - غ

 67ويوجد يف كثري من مواقف الصحراع والعصاب النفسي" لدوث الشحر،
"لالة نفسية تعرتي الفحرد كحردة فعل أو  -والقلق من خ ل ما سبق عحرضه ميكن القول بأنه:

اسيجابة ملوقف ما واقعي أو غري واقعي، ذات أو مكيسب أدى إ  اضطحراب نفسي أ حر بدوره يف 
 وغريها من األعحاء ". األعحاء ووظائف اجلسم كالقلب والحرئة واألطحراف

 التعريف المعتمد في الدراسة :
 -سمة  :قلق ال حالة والتعريف قلق 

 : حالةالقلق  -0
" اسيجابة موقفيه م قية غري سارة تيسم مبشاعحر ذاتية   Spielbergerعرفه سبيلبرجر  

 68تيحمن اليوتحر واخلشية والعصبية".
  apprehensionواملشقة  tensionباليوتحرهي ختيلف يف الشد الينوع عرب الزمن، وتيميز 

 وتنشيط اجلهاز العص  الذات.
 69" لالة انيقالية وقيية يف الكائن احلي تيذبذب من وقت آلخحر". Catel كاتلكما عحرفه 

                                                           
66 -M.S.J. Almkhallfi- Serotonin and Anxiety (1986) department of 

Applied Pharmacology The Welsh School of pharma. U.W.I.S.T.  Cardiff 
– wales – uk .  

 .72ص  -محرجع سابق - العيسوي، عبد الحرمحن67- 

   .00ص -محرجع سابق - الياس محرار، جناة 68 -

 أزمة أثناء الجامعة طالب وعالقته بالتخصص والدراسة والجنس والبيئة لدى القلق أنماط -فاروق السيد  عثمان،69 -
 40ص (.م0992( للكياب العامة اهليئة تصدر عن النفس جملة علم-ينايحر،فربايحر مارس ) 35 (عدد -السنة السابعة -الخليج
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وقال أيحا  " أهنا لالة انفعالية عارضة أو عابحرة للكائن البشحري، ال تيسم باملشاعحر املوضوعية ال  
ويسودها اليوتحر واخلوف من شيء محرتقب، وارتفاع يف نشاط اجلهاز العص  ال إرادي،  يعيها الفحرد، 

 71الوقت". كما ختيلف لالة القلق يف الشدة واليذبذب عرب
" لالة طارئة م قية حتدث نييجة ملثري تسيثار حبحوره وختيفي   Levittوعرفه ليفت 
 70باخيفائه".

 : سمةالقلق  -4
 " اسيعداد  ابت نس  مكيسب لدى الفحرد" Spielberger عحرفه سبيلربجحر   

فعحرفه " بسمة  ابية نسبيايف للشخصية من ليث اخي ف الناس يف  درجة  Cattellأما كاتل 
 73القلق".

ويحرى كاتل أن لة القلق جتعل الفحرد ميااليف ألن يدرك مدى كبري من املواقف أو الظحروف غري املهددة 
 موضوعيايف، عل  أهنا مهددة.

وإن اسيخدام مصطلج القلق يف وصف الشخصية األساسية للفحرد، تعا اإلشارة إ  لة القلق، أي 
أن الناس  يعايف خيربون لالة القلق يف املواقف اخلطحرة، ولكن قلي يف منهم هم الذين خيربون القلق 

 بصورة مزمنة، تسمج بأن يقال عنهم أن لديهم لة قلق كسمة  ابية نسبيايف لديهم.
فق كل من سبايلربجحر و كاتل عل  أن لة القلق تشري إ  الفحروق الفحردية املسيقحرة الثابية ال  سيز وات

األفحراد يف امليل إ  االسيجابة للمواقف ال  يدركوهنا عل  أهنا مهددة من شده القلق . ولة القلق 
دة موضوعيايف، عل  أهنا جتعل الفحرد ميااليف ألن يدرك مدى كبريايف من املواقف أو الظحروف غري املهد

 72مهددة، فيسيجيب هلا بحردود فعل غري م ئمة يف شد ا حلجم اخلطحر أو اليهديد املوضوعي.

                                                           
العدد  -السنة الياسعة -جملة العلوم االجيماعية  -بين القلق كسمة والقلق كحالةقلق االمتحان  -تحركي، مصطف  امحد  -71

 38م(  ص0980أيلول/ سبيمرب. )    -الثالث

 السيكمال -التربية لدى طالبات كلية العقلي واألكاديمي عالقته باإلنجاز في االمتحانات قلق -املبارك،عواطف 70- 
 08. ص ) م0995هي 0406 (اإللساء – فيصل امللك جامعة – .املاجسيري درجة دراسة

 40ص – السيد عثمان،فاروق -73

 38محرجع سابق. ص  -تحركي، مصطف  امحد 72-    
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ومييز كاتل بني "لالة القلق" و"لة القلق" عل  أساس أن مسيوى القلق يف األو  يي,ري حبسب 
ين بني املواقف أعل  من اليباين املواقف، ومسيواه يف الثانية يي,ري حبسب األفحراد، ويشري إ  أن اليبا

بني األفحراد يف "لالة القلق" واليباين بني األفحراد أعل  من اليباين بني املواقف يف "لة القلق".ويحرى 
  Campellوكامبل  Atkinsonو اتكنسون  Cattellوكاتل  Spielberger سبيلربجحر   

 تنبهه وتنشطه منبهات داخلية أو أن لة القلق عبارة عن اسيعداد سلوكي مكيسب يظل كامنايف ل 
خارجية، فيثري بدورها "لالة القلق" وييوقف مسيوى اإل ارة عند اإلنسان عل  مسيوى اسيعداده 

 74للقلق " أي عل  مسيوى درجة لة القلق لديه".
 75" لة القلق خاصية  ابية يف نوعايف ما ". Levittوعرفه ليفت  

 : فقال أما أحمد عبد الخالق
القلق : وصف حلالة انفعاليه حتدث عندما يدرك الشخ  منبهايف معينايف أو موقفايف أن لالة  -0

عل  أنه حيدث األذى واليهديد له، وختيلف شدة لالة القلق وتي,ري عرب الزمن وتدل عل  كمية 
 املواقف ال  ييعحرض هلا.

 76الثابية نسبيايف.لة القلق: ويصفها بأهنا لة يف شخصية الفحرد وتشري إ  الفحروق الفحردية  -3
 -ولسمة القلق خصائ  سيزها عن لالة القلق منها:

 أن لة القلق  ابية نسبيايف. -0
 ال خييلف مسيواها عند الشخ  الوالد. -3
 خييلف مسيواها من فحرد إ  نخحر حبسب ما اكيسبه من خربات يف طفوليه. -2

 -مما سبق يمكن لنا أن نقول بأن :
 أو ملوقٍف ما وتنيهي بنهاييه "لالة القلق " لالة م قية حتدث لسبٍب 

                                                           
العالقة بين القيم اإلسالمية وكل من سمة القلق والقلق األخالقي لدى طلبة جامعة اليرموك  -لسني، لسن حممود  -74

هي 0407اربد، األردن)  -جامعة الريموك -رسالة مقدمة السيكمال درجة املاجسيري – ومدى تأثرها بعدد من المتغيرات
 02م(.ص 0996

 08ص  -املبارك،عواطف 75-

 09م(. ص 3111مصحر) -دار املعحرفة اجلامعية -الدراسة التطورية للقلق -عبد اخلالق، أمحد حممد        76-
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أما لة القلق " صفةض ذاتية وجزءض ال ييجزأ من شخصية الفحرد تسيثريها األلداث واملواقف 
 والصدمات".

 ثانيا :ـ أنواع القلق
كما أخيلف العلماء فيما هو القلق هل هو اضطحراب أو رد فعل أو لالة، اخيلفوا أيحا يف أنواع 

قسمني، نخحرون قالوا بأنه    ة أنواع، والبعل زاد عل  ذلك، نسيعحرض  القلق وذكحروا أنه نوعني أو
 يف هذا الفصل بعل تقسيمات العلماء ألنواع القلق:

 -: تقسيم فرويد للقلق :-0
 قام فحرويد بيقسيم القلق لسب مشاهدته ملحرضاه إ  نوعني:

 (Objective Anxiety)  -:قلق موضوعي -0 -0
ديدايف خارجيايف،  أو توقع لدوث أذى له نييجة فهمه للموقف احمليط وهو ينجم عندما يواجه الفحرد  

 به. كأن يحرى ن ار ليوان مفرتس فيخاف يا يهدد لياته. وهذا ينشأ عن غحريزة لفظ الذات.
 
 -( :Anixety Nearosis)  -:القلق العصابي -0 -3

ويأخذ هذا هو خوفايف غامحايف غري مفهوم وال يسيطيع الشخ  الذي يشعحر به أن يعحرف السبب، 
القلق يرتب  الفحرص لكي ييعلق بأية فكحره أو أي شيء خارجي. أي إن هذا القلق مييل عادة إ  

 اإلسقاط عل  أشياء خارجية.
 -ويحرى فحرويد إن القلق العصايب له أنواع عدة منها:

: وهو لالة خوف عام شائع طليق وال يحرتبط مبوضوع معني و مسيعد  القلق الهائم أو الطليق-أ
ألن ييعلق بأي فكحرة مناسبة، وهو يرتب  بأية فكحرة لكي جيد مربرايف لوجوده، وهو ي  حر يف ألكام 

 الفحرد وي دي إ  توقع الشحر واليشاؤم.
يفسحر : وهي خماوف تبدو غري منطقية وال يسيطيع املحريل أن قلق المخاوف ألمرضيه  -ب

معناها بالحرغم من شعور املحريل ب,حرابيها إال أنه ال يسيطيع اليخل  منها، كاخلوف من احليوانات 
 األليفة أو األماكن الفسيحة أو أملحرتفعة أو أالماكن أمل,لقة أو املاء.. اخل.
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ويأخذ صورة اهلوس الذي يصالب بعل األمحراض النفسية، ويف هذا النوع قلق الهستيريا:  -ت 
ييحول فيه القلق إ  عحرض من أعحراض اهلسيرييا ل  جينب املحريل نفسه الشعور بالقلق، كأن 

 .77يصاب بحرعشة أو إغماء أو غريه  
 -القلق الخلقي :  -3-0

 -وهو يعا اإللساس بالذنبينشأ هذا النوع عندما تكون األنا األعل  هي مصدر اليهديد، 
وحيدث نييجة إللباط  دوافع ألذات العليا واإللساس بالذنب شأنه  شأن القلق العصايب حيدث 

كالقلق العام أو املخاوف أملحرضيه أو قلق ميعلق بأعحراض العصاب، وقد اعيمد هذا يف صور خميلفة  
 .78اليقسيم مصطف  فهمي يف دراساته

 -: وهو كاآلتي ( للقلقCorey: تقسيم كوري )4
وهو خوف من خطحر واقعي يهدد الفحرد من اخلارج ومسيوى القلق  -:القلق الحقيقي -0-3

                            يعيمد عل  لجم اخلطحر احملدق بالفحرد.                                                                                           
 وهو خوف من أن الفحرد سوف حيصل عل  عقوبة ما.  -القلق العصابي: -3-3
 .79وهو خوف الفحرد من شعوره اخلاص -:القلق المعنوي-2-3
 -: تقسيم القلق عند محمد حسين هو : 3
                                                                                                                                                                                              وهو خربة انفعالية غري سارة يكون                                                         -القلق الموضوعي: -0-2

 مصدرها خارجيايف يدركه الفحرد عل  إنه خطحر يهدده فيثري لديه القلق.
ينشأ من  ديدات خارجية ألمور وأشياء ختف  عل   املحريل  -القلق العصابي المرضي: -3-2

-القلق األخالقي: -2 أسباهبا ويكون القلق هنا مصحوب خبوف غامل غري ميعلق بشيء حمدد.

                                                           
  019-010محرجع سابق. ص  – محرجع سابق. وانظحر/ العناا، لنان –فحرويد، سيجمند -77
                                       310-099ص  -محرجع سابق  -فهمي، مصطف   -78
املكيبة ألفيصليه .  -0ط -تحر ة طالب خفاجي – اإلرشاد والعالج النفسي بين النظرية والتطبيق  -كوري، جريالد  -79
         20م( ص0985هي 0415)
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ينشأ نييجة اإللباط واحلساس بالذنب واخلجل ويثريه إدراك اخلطحر اآلت من الحمري ومصدره 
 .81ألذات العليا 

 -: تقسيم القلق عند محمد محمود محمد : 2
وهو رد فعل ألدراك خطحر خارجي ييوقعه الفحرد أو يحراه مقدمايف مثل قلق  القلق الموضوعي: -0-4

 اليحصيل والنجاح.
 وهو قلق داخلي املصدر وأسبابه الشعورية غري معحروفة وال مربرة. القلق العصابي : -3-4
: وهو قلق غري محرتبط  مبوضوع معني خارجي حمدد فيكون القلق غامحايف  القلق العام -2-4

 وعامايف.
 80: ويعيرب القلق هنا َعحَرض من أعحراض األمحراض النفسية األخحرى.القلق الثانوي -4-4
 
 
 
 -: تقسيم حامد زهران للقلق :5
: ويكون مصدره خارجي  وموجود فع يف  كالقلق  القلق الموضوعي العادي )الواقعي( -0-5

 امليعلق بالنجاح.
( : وهو داخلي املصدر وأسبابه ال شعورية   Anxiety State)حالة القلق العصابي  -3-5

 مكبوتة غري معحروفة وال مربر له، وال ييفق مع الظحروف الداعية إليه.
 Free: الذي ال يحرتبط بأي موضوع حمدد بل جند القلق,امحايف وعائم ) القلق العام -2-5

Floating .) 
 83: وهو القلق كعحرض من أعحراض االضطحرابات النفسية األخحرى. القلق الثانوي -4-5

                                                           
 047ابق. صمحرجع س –لسني، حممد  -81
  288محرجع سابق. ص  -حممد، حممد حممود -80

 
 298محرجع سابق. ص  –زهحران، لامد عبد الس م  -83
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 : تقسيم موسوعة علم النفس:1
: وهو القلق السابج عل  غري ُهدى     (Free Floatingالقلق الهائم والطليق )  -0-6
ون هدف معني، ف  ميكن إرجاعه أو إسناده إ  أي وضع خاص أو سبب معني. فكأنه يهيم وبد

ُحريه ُمطلقه.  عل  وجهه حب 
 :( Anxiety Hysteria ) القلق الهستيري -3-6

 Conversion      هو ضحرب من ضحروب اهلسيرييا أو الصحرع عل  غحرار اليحول اهلسيريي
Hysteria–   وهسيرييا االسي,حراق–Fixation Hysteri    ينشأ عن الصحراع  الداخلي

أعحراضه لدى املحرء من خ ل اهللوسة ومشاعحر القلق والوسوسة واليربم والحيق  والكبت، وتيبدى
 امليواصل.

القلق أو احلصار، ( Existential Anxietyالقلق الوجودي ) الغم الوجودي( ) -3-1
و أسلوب يف احلياة ييميز ك مها بالحرضا واالرتياح وهو اليعلق بقدرة الشخ  يف العثور عل  طحريقة أ

 . 82وحتقيق اآلمال واليطلعات 
 هو تقسيم جان البالنش و بونتا ليس : -: 7
 (Angoisse Devantun Dangerreel: )القلق إزاء خطر واقعي   -7 -0

 أي القلق إزاء خطحر خارجي يشكل  ديدايف واقعيايف للشخ .
 ( Angoisse  Automatique)   القلق أآلني: -7 -3

وهي تلك االسيجابة ال  يبديها الشخ  يف كل محره جيد نفسه فيها يف وضعية صدمية، أي 
 . 84خاضعايف لفيل من اإل ارات ذات املنشأ اخلارجي أو الداخلي وال  يعجز عن السيطحرة عليها 

 -تقسيم دافيد .ف. شيهان :  -: 8
 -يحرى أن القلق نوعان :

                                                           

امل سسة العحربية للدراسات والنشحر  - 4ط –إعداد و محراجعه ؛ عبد اذ عبدالدامي  – موسوعة علم النفس -زروق، اسعد 82-
   330م(. ص  0093لبنان ) –بريوت  –
  -3ط -تحر ة؛ مصطف  لجازي  – معجم مصطلحات التحليل النفسيالب نش، جان و بونيا ليس ، ج. ب.،  -84

 403م(  ص0987هي 0417لبنان )  –بريوت  -امل سسة أجلامعيه للدراسات والنشحر
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وهو رد فعل عل  الح,ط النفسي أو اخلطحر، عندما يسيطيع  -:: قلق خارجي المنشأاألول
اإلنسان أن مييز بوضوح شيئايف ييهدد أمنه وس ميه، ويعيرب هذا اسيجابة سوية للح,ط اخلارجي 

 الذي ييعحرض له الفحرد.
ويبدو أن أصحابه ولدوا باسيعداد ورا ي، ويبدأ بنوبات قلق مفاجئة  -قلق داخلي المنشأ: انيايف: 

ابق إنذار أو سبب ظاهحر، وتظهحر عليهم األعحراض اجلسدية والنفسية ويعد هذا القلق لالة ودون س
 85محرضية.

 Spilbergerتقسيم سبيلبرجر   -:9
 القلق إيل قسمني لالة قلق ولة قلق:سبيلربجحر قسم 
 State Anxietyحالة القلق:    -:أوال

ذاتية تيحمن اليوتحر واخلشية والعصبية  " اسيجابة موقفيه م قية غري سارة تيسم مبشاعحر- ويحرى أهنا
 واالنزعاج ".

انيقالية وقيية يف الكائن احلي تيذبذب من وقت بأهنا لالة " Catel) عرفها كاتل )كما     
 86آلخحر "

أو هي لالة انفعالية مي,رية تعرتي كيان اإلنسان، وتيميز مبشاعحر ذاتية من اليوتحر واليوجس يدركها 
اط يف اجلهاز العص  املسيقبل وقد تي,ري لالة القلق يف شد ا وتيذبذب الفحرد بوعي ويصالبها نش

 87.(Spielberger)عرب الزمن سبيلربجحر 
وعحرفت بأهنا لالة انفعالية م قية غري  ابية ميميزة بالشعور باخلوف واليوتحر، يشعحر هبا اإلنسان عندما 

حر عح ته ويسيعد ملواجهة يدرك  ديدايف يف املوقف، فينشط جهازه العص  ال إرادي وتيوت

                                                           
–فنون واآلداب ا لس الوطا للثقافة وال -كيب عا  املعحرفة  –تحر ة عزت الشع ن – مرض القلق –شبهات، دايفد.ف  -85
  034-  م (.ص 0988 -هي  0418عدد شعبان ، أبحريل الكويت) –
 00ص  –محرار، جناة الياس -86
 40ص    –عثمان، فاروق السيد   -87
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فقد عحرف لالة القلق بأهنا لالة طارئةض م قية حتدث نييجة   Levitt)أما ليفيت ) .88اليهديد
 89ملثري تسيثار حبحوره وتنيهي باخيفائه.

 Trait Anxietyسمة القلق:   -ثانيا :
 بأهنا " اسيعداد  ابت نسبيايف مكيسب لدى الفحرد". ((Spielbergerعرفها سبيلبرجر 

قال إهنا " لة  ابية نسبيايف للشخصية من ليث اخي ف الناس يف درجة القلق  Catelأما كاتل 
أو وفقايف له، أو هي وجود فحروق  ابية نسبيايف يف القابلية للقلق، وتشري إ  االخي فات  بني الناس يف 

 .91شدة القلق ميلهم إ  االسيجابة جتاه املواقف ال  يدركوهنا كمواقف مهدده وذلك بارتفاع يف
وقيل هي" اسيعداد الفحرد إلدراك أوضاع معينة مثل اليهديدات واالسيجابة هلا، مبسيويات مينوعة من 
لالة القلق، أي أهنا سلوك مكيسب يُعد الفحرد لفهم مدى واسع من الظحروف املوضوعية غري اخلطحرة 

 90سان آلخحر.واالسيجابة هلا بحردود فعل خييلف مسيواها من موقف آلخحر، وختيلف من إن
وأن  –أي أهنا ليست طارئة  –قال" أن لة القلق خاصيةض  ابيية نوعيايف ما  (Levittأما ليفيت )

هناك أفحرادايف ييسمون بدرجة عالية من القلق وبشكل مسيمحر عل  لني أفحرادايف نخحرين ييسمون بدرجٍة 
 93منخفحٍة من القلق. 

 -تقسيم مياســـا للقلق: -01
 - ة أنواع  وذلك حبسب مسيوى القلق لدى الفحرد وصنفها كاألت:يحرى مياسا أن القلق   

" :وهو لاالت بسيطة من القلق Nervousness" أو العصبية "Worryاهلم أو الحيق" -أ
 الذي ميكن أن يظهحر يف احلياة اليومية وييعحرض هلا كل فحرد تقحريبايف.

: وهو ميوسط الشدة ويظهحر عل  شكل توتحر وخوف من خطحر قادم  Anxietyالقلق  –ب 
يوشك أن يقع، لكنه  ليس حمدد وغري واضج املعا ، تصالبه لالة من الحيق و االنزعاج واأل  

                                                           

 3نصريات، يالني ص 88 - 
  08املبارك، عواطف   ص   - 89
 40ص  –عثمان، فاروق السيد -91
 3ص  -محرار، جناة الياس  -90

 08ع سابق. ص محرج  -املبارك، عواطف 93 -



 28 

" ولي بذلك ألنه وصل إ  Neurotic Anxietyالقلق الشديد أو القلق العصايب" -.ج
ذه احلالة ليست منيشحرة بل يصل إليها بعل أشد محرللة وهي العصاب أي املحرض النفسي، وه
 92األفحراد وهي لالة خاصة تسيدعي الع ج النفسي.

 هناك أنواع أخرى من القلق تم التطرق لها بالدراسة منها : -00
هو لة يف  – Spilberger-عرفه سبيلبرجر  قلق االمتحان: -00 -0

 -motionality –واالنفعالية  - Worry–ألشخصية يف موقف حمدد وييكون من االنزعاج 
وحيدد االنزعاج عل  إنه اهيمام معحريف باخلوف من الفشل، وحتدد أالنفعالية عل  إهنا ردود فعل 

 .94للجهاز العص  االوتونومي" 
أو هو "لالة نفسية أو ظاهحرة انفعالية أو توتحر شامل ينياب الفحرد لينما يقف يف موقف االخيبار 

 95فح  وتقييم". حبيث تكون قدراته موضع
 
 
 :القلق المدرسي -4-00

( "هو لالة انفعالية تحرتبط باملوقف املدرسي أليهديدي، كما أنه صورة من (Dunnدون  قال:
صور القلق املحرتبط بال,ش الدراسي، واليقاريحر املدرسية، واليحصيل الدراسي، وأيحايف االخيبار يف 

(  بأنه "توتحر  (McCandlessومكاندلس   Evans)وعرفه ايفانز )96املواقف الدراسية.
انفعايل يحرتبط باليقدم األكادميي، ويواجه وميارس بصورة عامة من قبل األطفال عند مسيهل ليا م 

                                                           

 حممد، مياسا،  محرجع سابق.92-
م(. 0988ألقاهحره) -اهليئة أملصحريه ألعامه للكياب -ابحريل، مايو، يونيه  – 6عدد  –جملة علم النفس  -قلق االمتحانيي - 94
 03ص 
 – والمعرفيةقلق الرياضيات لدى التالميذ وعالقته ببعض المتغيرات الشخصية والنفسية  -يعقوب، إبحراهيم حممد -95

  -   088م(. ص 0996جامعة قطحر)  -9عدد  -محركز البحوث الرتبوية 
 -20عدد  –الرتبية املعاصحرة  –القلق المدرسي لدى عينة من طلبة المدارس المتوسطة  -السمادوا، السيد إبحراهيم -96

 312م(. ص 0994اإلسكندرية )   –دار املعحرفة اجلامعية 
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املدرسية، ة سنوات الطفولة امليوسطة وما بعدها، باسيثناء أولئك الذين يكونون أبطاء يف تقدمهم 
 97األكادميي ييناق  عادة عندهم بالقياس إ  زم ئهم.

 -:قلق الرياضيات -3-00
"لالة انفعالية تيسم باليوتحر واخلوف يصاب هبا الفحرد يف املواقف ال  ييعامل هبا                    

 98مع الحرياضيات، سواء كان ذلك يف احلياة اليومية أو   األكادميية".
 

 أو قد يقصد به "شعور الفحرد وإلساسه بالقلق جتاه موقف أو عدة مواقف تيحمن عمليات لسابية 
 99أو رياضية، أو حماولة اليهحرب من هذه املواقف".

 ثالثا  :ـ أسباب القلق
اُخيلف يف أسباب القلق وذلك بناءايف عل  اخي فهم يف تعحريفه وأنواعه وكانت لكل منهم وجهة نظحر 

خحر، وذلك لسب مشاهداته ودراساته والنيائإل ال  توصل إليها ونعحرض هنا بعل خميلفةض عن اآل
 :يف األسباب امل دية للقلق كما يحرها علماء النفس وجهات النظحر

 -:Freud: أسباب القلق عند فرويد )0
يحرى فحرويد إن القلق أو احلصحر ليس نييجة للكبت كما كان يعيقد، بل هو يثري الكبت. ويشري إ  

املصدر للحصحر )القلق( يف  يع األلوال مزدوج،  فهو " إما يكون نييجة لعامل صدمي أو إنه أن 
 ."011ع مة عل  أن عام يف صدميايف من هذا النوع يوشك أن يقع محرة أخحرى

 -كما ربط بني القلق وبني اللبيدوا ووجود عقدة اوديب، وخل  األسباب يف مصدرين مها:
ري وييوقف دائمايف عل  أسس اقيصادية،  ويظهحر كلما طحرأ موقف مصدر تلقائي غري اخييا -األول:

 خطحر مشاهبه للمي د.
 مصدره األنا، وحتد ه كلما أخذ موقف خيالف أو يهدد القيم بالوقوع، وذلك  -الثاا:

                                                           

 -  70ص -ع سابق محرج  -رؤوف، طارق حممود 97 - 

 088ص – محرجع سابق. –يعقوب، إبحراهيم حممد 98 -
 045ص  -محرجع سابق  –أمحد، شكحري سيد   - 99
 079محرجع سابق . ص  -طه ، فحرج عبدالقادر ونخحرون -011
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 010لييجنب وقوعه.
 -:  Adler- : األسباب عند ادلر 4

 013.عنوي واالجيماعيواملارجع ادلحر القلق إ  عقدة النق  ومشاعحر النق  اجلسمي 
 – Rank-األسباب لدىرانك  \:3

 عزى رانك القلق إ  صدمه املي د فهي ت دي يف نظحره إ  باكورة القلق.
        -Horney-األسباب عند هورني -2

أرجعت هورا القلق إ     ة عناصحر هي الشعور بالعجز، والشعور بالعداوة،  والشعور بالعزلة. 
الدفء العاطفي ولحرمانه من احلب والعطف واحلنان، كما  تنشأ من اجلو وهي تنشأ من انعدام 

 -األسحري العدائي وتعقيدات البيئة ومينا قحا ا، وميكن تقسيمها كاليايل:
نوع املعاملة ال  ييلقها الطفل ت دي إ  نشوء القلق، ليث أن السيطحرة املباشحرة وعدم الرتام - أ

 ي إ  جو عدائي يسبب القلق.الطفل وانعدام العدل بني األخوة، ي د
العاطفي يشعحر الطفل بأنه منبوذ  حمحروم من احلب واحلنان األسحري، وانه خملوق  ءانعدام الدف- ب

 ضعيف.
البيئة وما حتويه من تعقيدات وميناقحات ت دي إ  الشعور باحلحرمان واإللباط يا جيعل الطفل - ت

 012يعيش يف عا  ميناقل.
 : األسباب عند السلوكيين :5
ى السلوكيون أن القلق اسيجابة مكيسبه قد تنيإل من القلق العادي حتت ظحروف أو مواقف معينه، يحر 

ة تعميم االسيجابة بعد ذلك مثال ذلك كثحرة تعحرض الطفل للعقاب من والديه، تنشأ لديه قلق من 
 014رؤييهم أو لاع صو م.

                                                           
 043ص -محرجع سابق  -فحرويد، سيمجند -010
 313فهمي، مصطف  ص -/ محرجع سابق26ص  -املحرجع السابق -013

رسالة مقدمة السيكمال درجة املاجسيري يف قسم علم  -التباين ألقيمي بين اآلباء واألبناء -احلمادي، عبد العزيز أمحد   012-
 25م(ص0988 -هي0418جامعة امللك سعود) -كلية الرتبية  -النفس
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تنقسم إ   أن املواقف Shaffer and Dorocs"أو كما يحرى كل من شيفحر و دوركس" 
 قسمني:

مواقف ال إشباع، ليث ييعحرض الفحرد إ  مواقف فيها  ديد وخماطحر وال يصالبها تكيف  -0
 ناجج، يا يرتتب عل  ذلك مثريات انفعالية من أمهها عدم االرتياح االنفعايل وما يصالبه من قلق.

تعحرضه للمواقف  إسحراف الوالدين يف احلماية الزائدة، يا قد يعحرض الفحرد للشعور باخلطحر عند -3
 015اخلارجية البعيدة عن األسحرة.

 حامد زهران: عند أسباب القلق  1
 االسيعداد الو را ي. -6 -0
 االسيعداد النفسي والشعور باليهديد الداخلي واخلارجي الذي تفحرضه بعل الظحروف. -6 -3
 مواقف احلياة الحاغطة، وميطلبات احلياة العصحرية. -6 -2
 والشيخوخة.مشك ت الطفولة واملحرهقة  -6 -4
 اليعحرض للحوادث واخلربات احلاده. -6 -5
 016الطحرق اخلاطئة ليجنب احل مل واحليطة الطويلة. -6 -6
 -: األسباب عند محمد الفيومي:7

 يحرى الفيومي أن لصحر الوجود يف الوجود املادي ولسب، هو الذي أ ار القلق وخلق منه أزمة 
 017محرتبط بالعدم والرتدي يف السقوط.العصحر، ألن الوجود املادي يف الحرؤية الفلسفية 

 -: أسباب القلق عند دوالرد وميلير:8
 يقوال إن أساس االضطحرابات ألنفسية وعل  رأسها القلق هو وجود العديد من أشكال الصحراع مثل:

                                                                                                                                                                                   
 / وانظحر316-314محرجع سابق. ص  –، /و فهمي، مصطف 299محرجع سابق ص  -زهحران، لامد عبد الس م  -014

  26م(.ص0989القاهحرة ) -دار النهحة العحربية -سلسلة حبوث نفسية -العجز النفسي -موس ، رشاد عبد العزيز
أثر قلق االمتحان في التحصيل الدراسي العام لدى طلبة الصف الثاني ثانوي في المدارس  -دعباس، رنا حممد  -015

 34م(. ص 0995النجاح الوطنية.)رسالة السيكمال درجة املاجسيري يف الرتبية جبامعة  -الحكومية
 299محرجع سابق. ص  –زهحران، لامد عبد الس م  -016
 298محرجع سابق. ص  -الفيومي، حممد إبحراهيم  -017



 32 

 إقدام. –صحراع إقدام - ث
 إلجام. –صحراع إلجام - ج
 إلجام. –صحراع إقدام - ح
 018إلجام مزدوج. –صحراع إقدام - خ
 -حنان العناني:: األسباب عند 9

 خلصت العناا أسباب القلق يف مخسه نقاط هي:
 االسيعداد الو را ي. -9 -0
 الحعف النفسي العام، والشعور باليهديد الداخلي واخلارجي، واليوتحر النفسي الشديد  -9 -3

 والصدمات املفاجئة.
األمان، واضطحراب مواقف احلياة الحاغطة، ومطالب املدنية املي,رية والولدة واحلحرمان وعدم  -9 -2

 اجلو األسحري، وتفكك األسحرة.
مشك ت الطفولة واملحرهقة وذكحريات الصحراع يف املاضي، واألساليب اخلاطئة يف الينشئة  -9 -4

 االجيماعية مثل القسوة واليسلط.
 019اليفكري باملسيقبل، وض,وط احلياة العصحرية. -9 -5

 -:األسباب لدى  محمد محمود محمد : 01
ورا ي الذي تفحرضه العوامل الورا ية، وتشحرك معها العوامل البيئية هو السبب يحرى أن االسيعداد ال

 -وقسمه كاالت:
 االسيعداد النفسي أو اليهي  النفسي الذي يساعد عل  إظهار املحرض. -0
 اليعحرض للخربات االنفعالية احلادة. -3
 اليعحرض للمشك ت يف الطفولة أو املحراهقة أو الشيخوخة. -2
 001العادي عل   يع املواقف األخحرى.تعميم اسيجابات القلق  -4

                                                           
 9-8محرجع سابق. ص  -محرار، جناة الياس  -  018
  005-004محرجع سابق. ص  –العناا، لنان  -019
 288محرجع سابق.ص  –حممد، حممد حممود  -001
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 -: األسباب عند هندرسون وجليزبي:00
يحريان أن املواقف اإللباطية ت دي إ  الصحراع النفسي الذي بدوره  ي دي إ  القلق، ومن تلك 

املوقف احلالة االقيصادية، والفشل يف احلياة الزوجية، والفشل يف العمل، وأسلوب الرتبية اخلاطئ، 
 000ن.. اخل.وعاهات البد

 -: األسباب عند رفقي زاهر:04
 -عزى زاهحر األسباب ال  تقذف بالفحرد يف لالة من القلق :إ     ة أسباب رئيسية هي:

أي إن اإلنسان عندما يكون قحريبايف من ربه مسيجيبايف ألوامحره، يكون أكثحر  -:عالقة الفرد بربه -أ
املفطور عليه، وكلما بعد عن اذ كان أقحرب لليوتحر اسيقحرارايف وطمأنينة، ويشبع بذلك اجلانب الحرولي 

 واإلصابة بالقلق.
أي أن ع قة األخوة والرتالم واليكاتف بينه وبني با جنسه ي دي إ   -ع قة الفحرد جبنسه : -ب

اطمئنانه إليهم و يأمن لقوقه من جانبهم، وبذلك ال يقلق عل  نفسه أو ييلكاته، ألن من لوله 
 ه فيطمأن وال يقلق عل  هذا اجلانب من لياته.سيحمونه وحيفظون

أي عا  األشياء من لوله، كلها خلقت ألجله وسخحرت له، لكي يعيش  -ع قة املحرء بكونه :-ت
يف هذا الكون ال خيش  شيئايف، وبذلك إذا تعامل اإلنسان مع الكون كما أراده اذ، سيادٍة بعدل  

لوله وصار الكون هو السيد، اخيلت الع قة بينهما  كان  له االسيقحرار ولكن إذا أصبج عبدايف ملا
 003وهذا  من أهم عوامل خلق اليعاسة لدى اإلنسان.

 -: األسباب عند السباعي وعبد الرحيم:03
 -يحرى كل من السباعي و عبد الحرليم أن من أهم األسباب لإلصابة بالقلق سببان:

 اليوجس وتحرقب السوء ليال أشياء معحروفة أو مبهمة.-أ
 002صحراع بني نوازع اإلنسان من جهة والقيود ال  حتول دون هذه  النوازع.ال-ب

                                                           
 314-313محرجع سابق. ص  –فهمي، مصطف  -000
  48م(.ص0988 -هي0419ألقاهحره) -دار اليحامن -0ط -عصر القلق -زاهحر، رفقي -003

 03ص – سابق محرجع – إدريس،عبدالحرليم و السباعي، زهري002-   
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 -: األسباب عند العيسوي : 02
يحرى أن القلق ينشأ بسبب رد فعل شحرطي لأل  أي أنه اسيجابة شحرطية لأل  الناتإل عن لالة 

 004اخلوف ال  ميحر هبا. وهو بذلك يفسحر اإلصابة بالقلق يف ضوء نظحرية اليعلم الشحرطي .
 تعليق

  -ونفسية -كالبعد عن اذ   –رولية  -ويا سبق ن لظ أن أسباب القلق تدور لول أسباب
  –و اجيماعية  -كفعل ما هو حمحرم أو محرفوض اجيماعيايف     -وُخلقية –كاخلوف من ا هول 

كاخل فات األسحرية و الدخول للمجيمع، وهذا كله خييلف باخي ف األشخاص واخي ف فهمهم  
م للقيم وكذلك اخي ف قدرا م عل  املواجهة وحتمل نيائإل تصحرفا م، كما ي  حر يف ذلك وإدراكه

اخي ف جميمعا م و تباين معيقدا م ، وهذا كله له دور يف إنشاء القلق ويف لدته وقدرة الفحرد 
 عل  مواجهيه .

 
 
 

 رابعا  :ـ أعراض القلق ونتائجه
 أعراض القلق: -:0

أعحراض القلق واخيلفوا أيحا يف تصنيفها وكان لكل منهم رأيه وإن اتفقوا حتدث علماء النفس عن 
صلوا إليه من أعحراض و عل  إن أهم األعحراض هي نفسية وجسمية، وحنن هنا جنمع نرائهم، وما ت

 -القلق ونعحرضها يف النقاط اليالية:
 -أعراض نفسيه : -0

وعدم اسيقحرار، شعور بعدم الحرالة،  وتيمثل يف قلق عام وقلق عل  الصحة، والعمل، واملسيقبل، توتحر
، ضعف الرتكيز، وسوء االكيئابواحلساسية النفسية الزائدة، واخلواف، واليشاؤم، والرتدد، اهلم و 

اليوافق املها، عدم الثقة بالنفس، والحرغبة يف اهلحرب عند مواجهه أي موقف من مواقف احلياة، 
 ما شابه ذلك من اآل ار النفسية.اإللساس الدائم بيوقع اهلزمية والشعور بالعجز، و 

                                                           

 78ص - سابق محرجع،العيسوي، عبدالحرمحن004- 
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 -أعراض جسميه : -4
وتشمل الحعف العام، ونق  الطاقة احليوية والنشاط واملثابحرة، توتحر العح ت، والنشاط احلحركي، 
وال زمات العصبية احلحركية، واليعب والصداع املسيمحر، تصبب العحرق وارتعاش األصابع، بحرودة 

 األطحراف، شحوب الوجه وسحرعة النبل،
اخلفقان ونالم الصداع، ارتفاع ض,ط الدم والدوار، اضطحرابات معديه،  فقدان الشهية وال,ثيان، 
نق  الوزن، واإلرهاق واضطحراب النوم، كما إن  يع أجهزة اجلسم قد تيأ حر وتحطحرب كاجلهاز 

العحلي القل  الدوري واجلهاز اهلحمي واجلهاز الينفسي واجلهاز العص  والبويل اليناسلي و اجلهاز 
 .005واحلحركي و اجللد وغريها مبا يف ذلك ال,دد الصماء

 -األعراض السيكوسوماتيه: -3
ويقصد هبا األمحراض العحوية ال  يلعب يف نشأ ا القلق النفسي دورايف هامايف،   كارتفاع ض,ط الدم، 

ي، زيادة إفحراز الذحبة الصدرية، جلطة الشحرايني ألياجية، الحربو الشع ، روماتزم املفاصل، البول السكحر 
ال,دد الدرقية، قحرلة املعدة أال ا عشحر، اليهاب القولون ألقحرلي، القولون العص ، الصداع النصفي 

 وكذلك األمحراض اجللدية.
 -األعراض االكلينيكيه: -2
ويظهحر عليه اليوتحر الشديد والقلق  —panicstateتظهحر لالة اخلوف احلاد   القلق الحاد: -أ

 االسيقحرار وسحرعة الينفس والك م غري املرتابط وشحوب اجللد جفاف احللق.وكثحرة الك م وعدم 
ومييزها عدم احلحركة والسكون املسيمحر واالرجتاف  – Terrorstate – حالة الرعب الحاد -ب

 مع ظهور عحرق بارد غزيحر وأليانا ال يعحرف الزمان واملكان.
اسيمحر القلق إذا  - Anxiety Exhaustion Syndrome– إعياء القلق الحاد -5

 .006مده طويلة يصاب اجلسم باإلجهاد واألرق وقد ييعحرض لنوبات من اهلياج والفزع والكوابيس

                                                           
،/ وانظحر 289محرجع سابق ص  –،/ وانظحر حممد، حممد حممود299محرجع سابق ص  –زهحران، لامد عبد الس م  -005

 03محرجع سابق .ص  –/وأنظحر فحرومبوم، باسكال  -313محرجع سابق ص  –فهمي، مصطف 
 51-42محرجع سابق. ص  –عكاشة، امحد  -006
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وقد يكون القلق هو أص يف عحرضايف حلالة ما كاحلاالت اخلوارية، و الذهانات احلادة، واحلاالت 
مشرتكة جلميع أنواع  الفصامية، وهو قد يكون أوليايف أو  انويايف معزواليف أو محرتبطايف، ويكاد يكون مادة

 007العصاب.  كما أشارت إيل ذلك املوسوعات العلمية.
وقد أوضج ذلك عكاشة لينما قال أن القلق يظهحر كعحرض يف بعل األمحراض النفسية واجلسمية، 

 -وبينها كاألت:
 األمحراض العصابية:  مثل اهلسيرييا، واالكيئاب ، واإلعياء النفسي ، و عصاب  -0

 حرض.احلوادث وتوهم امل
 األمحراض الذهانية : مثل اكيئاب سن اليأس، وذهان املج االكيئايب، و الفصام.   -3
 األمحراض العحوية: مثل أورام ال,دة فوق الكلوية ، إفحرازات ال,دة  الدرقية ، -2

 008وتصلب الشحرايني ، والشلل االهيزازي.
 :009نتائج القلق -:4

يصدر عنه من اضطحرابات نفسيه، ومن تلك اآل ار ما إن للقلق نيائإل ون ار سلبية عل  أداء الفحرد ملا 
 -يلي:
 أن القلق املحرتفع خيفل مسيوى أداء الفحرد يف اخيبارات الذكاء ال  هلا زمن حمدد. -0
أن القلق املحرتفع يعطل األداء عند ذوي الذكاء املنخفل وعل  األخ  فيما ييطلب تكوين  -3

 مفاهيم.
 اليمييز بني األشياء امليشاهبة يف البيئة.أن القلق املحرتفع خيفل القدرة عل   -2
 أن ارتفاع القلق يعطل االتصال الفعال. -4

                                                           
   -(0ا لد األول )ط  –ف اد شاهني  –تعحريب  -زبارو اشحراف روالن دورون و فحرنسوا - موسوعة علم النفس  -007

 -الناشحر –ا لد اخلامس  - موسوعة علم النفس الشاملة./ 86م (.ص 0997لبنان) –بريوت  –والطباعة  عويدات للنشحر
    .Ediocreps . INT .071م(. ص 0999-0998) بريوت

 41ص  –محرجع سابق  –عكاشة، أمحد 008- 
 325ص  –محرجع سابق  –الطحان، حممد  -009
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أن القلق املفحرط يسيثري السلوك البدائي لدرجة أن الفحرد يفقد بصورة م قية القدرة عل  لل  -5
 املشك ت بصورة منطقية.

 أن القلق الشديد يكون عقبة يف تعلم األعمال املعقدة. -6
 وظيفة دافعية ليث يسيثري نشاط الفحرد، وعل  األخ  يف مواقف اليعلم.أن القلق املعيدل له  -7
 أن للقلق وظيفة إجيابية ليث يكون مبثابة إنذار جيعل الفحرد أكثحر يقظة من النالية اإلدراكية. -8
 أشار سارسون أن القلق املعيدل ييسحر تعلم املادة الدراسية ذات املعىن. -9
عل  تعلم األعمال اإلدراكية املعقدة ال  تيطلب توصل رويش إ  أن القلق املعيدل يساعد  -01

 االنيباه اإلداري احلذر.
 .حتياج إ  مسيوى معيدل من القلق أكد ديا أن تعلم املواد ال  تيعلق بيكوين املفاهيم -00
 
 
 
 
 

 القلق كعرض -خامسا:
حتديد املحرض يف كثري من األمحراض النفسية واجلسمية، وهذا بدوره ينشأ لبسايف يف  يظهحر القلق كعحرض

أهو قلق أم محرض، فكثري من يذهب للع ج من أمحراض عحوية وبعد الفح  ييبني أنه ال يعاا 
بعل األمحراض النفسية  031من مشاكل صحية جسمية، بل هو أمحر نفسي، ويف هذا عحرض عكاشة

 -واجلسمية ال  يظهحر فيها القلق كعحرض وذكحر منها:
                                                                         -األمحراض العصابية: -0

 ليث تظهحر أعحرض القلق يف محرض اهلسيرييا، و االكيئاب، واإلعياء النفسي، وعصاب احلوادث، 
 وتوهم املحرض.

 -األمحراض الذهانية: -3
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 وتظهحر يف محرض اكيئاب سن اليأس، وذهان املحرح االكيئايب، والفصام.
 -األمحراض العحوية: -2

محرض أورام ال,دة فوق الكلوية، وزيادة إفحرازات ال,دة الدرقية، وتصلب الشحرايني، والشلل وتظهحر يف 
 االهيزازي.

 سادسا  :ـ عالج القلق
 -: الوقاية من القلق :  0
 

أن من أهم سبل الوقاية، إشباع احلاجات الفطحرية للفحرد، ل  ال ينشأ لديه صحراعات نفسية، وهنا 
اذ عنه عندما  قال : جاء   ث رهط إ  بيوت أزواج الن  نسيحححر لديث أنس بن مالك رضي 

وا كأهنم تّقالوها،  صل  اذ عليه وسلم، يسألون عن عبادة الن  صل  اذ عليه وسلم، فلما ُأخرب 
فقالوا: أين حنن من الن  صل  اذ عليه وسلم؟ قد غفحر اذ له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر، قال 

ا أصلي الليل أبدا، وقال نخحر: أنا أصوم الدهحر وال أفطحر، وقال نخحر: أنا أعيزل ألدهم : أما أنا فب
النساء ف  أتزوج أبدا، فجاء رسول اذ صل  اذ عليه وسلم فقال: )أنيم الذين قليم كذا وكذا؟ أما 
عن واذ أت ألخشاكم ذ وأتقاكم له، لكا أصوم وأفطحر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب 

 سن  فليس ما(.
وهنا تأكيد عل  أن هذا األمحر صعب عل  الفحرد، وفعله فيه ض,ط عل  النفس وإكحراه ال يسيطع 

مد نيائجها.  االسيمحرار عليه، يا قد ي دي به إ  أمور ال حتض
من هنا نقول درهم وقاية خريض من قنطار ع ج، لذا جيب عل  الوالدين إتباع الطحرق السليمة يف 

ياجات الطفل األولية والثانوية، فح يف عن ضحرورة االهيمام بعوامل الينشئة السليمة إشباع الي
وتصحيج مسار األساليب املسيخدمة يف الينشئة االجيماعية للطفل، وكذا ت,يري االجتاهات ألوالديه 

نها   . هذا ما جيب عل  الوالدين عمله لوقاية أبنائهم، أما ما جيب عل  الفحرد جتاه ذاته بي030اخلاطئة
 كارينجي و لحرص يف كياباته عل  توضيج هذا املفهوم، ليث عحرض بعل النصائج عندما قال:

 -وعلى من يريد تجنب اإلصابة بالقلق والتمتع بحياٍة جيدة أن يلتزم باألمور التالية:

                                                           
 053محرجع سابق. ص  -عبد امل من  لسني، حممد -030
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 أن يدع اليفكري يف املاضي ويعيش يف نطاق يومه وال يفكحر يف  املسيقبل أو يقلق عليه. -0
 ه أن تثور من أجل شيء تافه وال يدع ص,ائحر املشك ت  دم سعادته.ال يسمج لنفس -3
 هيئ نفسه ذهنيايف لقبول أسوء االليماالت إذا لزم األمحر.ي -2
 أن يصنع كل يوم عم يف طيبايف يحرسم االبيسامة عل  وجه اآلخحرين. -4
 033يذكحر نفسه دومايف بالثمن الفادح الذي ييقاضاه القلق من صحيه. -5
 
 
 
 
 
 -القلق :: العالج من  4
 -وهذا النوع من الع ج يهدف إ :العالج النفسي:   -0
 تطويحر شخصية املحريل.- أ
 زيادة بصريته.- ب
    الوجدانية واليشجيع واإلقناع واليدعيم  واملشاركة حتقيق اليوافق عن طحريق الينفيس واإلحياء     -ج

 وإعادة الثقة بالنفس.       
 اليحليل النفسي، وذلك ببظهار الذكحريات وحتديد أسباب القلق الدفينة وتنفيس الكبت ولل  - د

 الصحراعات األساسية.
الع ج السلوكي لفك اإلشحراط املحرضي والقحاء عل  أللزمات ألعصبية احلحركية، وييم ذلك  -هي 

ميفاوتة من ألشدة ل  بيدريب املحريل عل  االسرتخاء ومن ة يقدم له املنبه املثري للقلق بدرجات 
وأسلوب تقليل احلساسية ييحمن   ث جمموعات منفصلة   -أي طحريقه اليحصني اليدرجيي –يألف 

 -( وهي كاليايل:Millerكما يحراها ملري )

                                                           
-009م(.ص 0981ألقاهحره) -مكيبة اخلاجني -تحر ة عبد امل من الزيادي -دع القلق وابدأ الحياة -كارينجي، دايل  -033
023 



 41 

 Traning in Deep Museleاليدريب عل  االسرتخاء العحلي العميق ) -1
Relaxation.) 

 (.The Construction of Anxiety Hierarchiesبناء هحرم القلق )  -2
 (.Desensitization Iroceoureعملية تقليل احلساسية ) -3

ولقد أجحريت دراسات يف ع ج القلق باسيخدام طحريقة تقليل احلساسية اليدرجيي وكان منها ما 
( طالبة من طالبات الصف 54قامت به هيفاء أبو غزالة يف عّمان ليث طبقت هذه الطحريقة عل  )

ولقد ُت اخييارهن بسبب لصوهلن عل  أعل  نسبة للقلق يف اخيبار سارسون، وُت األول  انوي، 
ع جهن باسيخدام أسلويب االسرتخاء وتقليل احلساسية اليدرجيي الذي أظهحر فعالية عالية جدايف يف 

 .032خفل مسيوى قلق االميحان لديهن
لك عل  عينة مكونة من كما قام اجلوهي باسيخدام بحرنامإل تدري  عل  اليعامل مع القلق وكان ذ

( شخ  مبسيشف  األمل، وكانوا ين ييعاجلون عن إدماهنم للهحروين، وكانت النيائإل هي 21)
( يف لني 1،10اخنفاض مسيوى قلق السمة واحلالة لدى ا موعة اليجحريبية عند مسيوى دالله )

 034أرتفع القلق عند ا موعة ألحابطه.
 -ي السلوكي منها:كما أن هناك طحرق ميعددة للع ج النفس

ويعيرب وسيلة لليعبري والينفيس، وال,حرض منه ش,ل وقت املحريل، وتشخي   -العالج بالعمل: -0
، كما ييم تأهيل املحريل بالعمل وزيادة اعيماده عل  النفسية، ومن ة العمل عل  ع جهلاليه 

لحياة الطبيعية وصحرف عادة تكليف وأهلية املحريل لإل ته، ويحرتكز عل  مبادئ تشجيعه والسري معهذا
 . 035اهيمامه عن النوالي املحرضية

                                                           
رسالة  –فعالية تقليل الحساسية التدريجي واالسترخاء العضلي في معالجه قلق االمتحان –أبو غزاله، هيفاء شاكحر -032

فن العالج  -م(. وانظحر/ احلجار، حممد محدي0978اجلامعة األردنية)  –كليه الرتبية   -ل ميطلبات املاجسيريمقدمه السيكما
 م(.0991لبنان) –بريوت  –دار العلم للم يني  – 0ط – في الطب النفسي السلوكي

 -كلية الرتبية  -املاجسيري رسالة مقدمة السيكمال درجة -أثر التدريب على التعامل مع القلق -اجلوهي، عبد اذ سا  -034
 م(.0998-هي0409اإللساء )-جامعة امللك فيصل

 م(0990-هي 0400بريوت ) –دار النهحة العحربية  –مبادئ العالج النفسي ومدارسه  –النابلسي، حممد امحد  -035
 098-097ص
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ويسيخدم عادة لألطفال وتكمن أمهييه يف تعبري الطفل الحرمزي عن رغباته  -العالج بالعب: -3
 ولاجاته وخماوفه بالقص .

) يدع هذا الع ج احمللل األمحريكي جيه.ل.مورينو أول من اب -العالج بالتمثيل: -2
J.L.Moren ) م(، وفيه يقوم 0937مسحرح ع جي يف مدينة نيويورك عام )لني  أنشأ أول

املحريل باليعبري عن مشاعحره بصورة تلقائية لحرة، ينفس فيها عن انفعاالته وصحراعاته، و يسيبصحر ذاته 
 يف موقف  اعي.

ويهدف إ  توفري جو سار للمحريل، فاليأ ري املهدئ للموسيق  اهلادئة  -:العالج بالموسيقى -4
 ليث جتعله يطحرب بسماعها، وييفاعل معها وينس  مهومه. عل  أعصاب الفحرد

 
كاملباريات الحرياضية، واحلف ت، والحرل ت، وهذا النوع من الع ج يهيئ    -العالج الترويحي: -5

الفحرد للعودة إ  احلياة االجيماعية، ويساعده يف اليححرر من اليعب واليوتحر، وجيدد طاقيه اجلسدية 
 والنفسية.

وهو بحرنامإل قحراءة موجهه ليزيد من فهم املحريل لنفسه، ويقدم له مدى واسع  -العالج بالقراءة: -6
 من اخلربات االنفعالية والثقافية، ويزيد من اسيبصاره مبشك ت األفحراد يف البيئة.

وتعيرب وسيلة للع ج النفسي عن طحريق اليحكم بالعقل وتقوية اإلرادة،  -العالج باليوجا: -7
ل بأن اليوجا تشبه اليحليل النفسي، فهي  يم بالشعور وبال شعور وأ حرمها يف السلوك وميكن القو 
 الشخصي.

ويعيمد هذا النوع من الع ج عل  احلحرارة واليدليك واليمارين ، وله تأ ري  -العالج الفيزيقي: -8
 036ت.مهدئ عل  اجلاز العص  والنفسي، وي دي إ  اسرتخاء الفاعلية الفكحرية ولدة االنفعاال

 اإلرشاد العالجي : -2
ب و كاإلرشاد ألزواجي ولل املشك ت اخلاصة باملحريل، وتعليمه كيفية للها ومواجهيها وعدم اهلحر 

منها، واإلرشاد املعحريف وذلك عن طحريق تعحريفهم باحلالة وإرشادهم إيل طحريقة الع ج، وملعحرفة جناح 
هذا األسلوب اإلرشادي يف ع ج القلق قامت نايفة الشوبكي، بيطبيق هذا الربنامإل عل  عينه 
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ادي يف خفل ( طالبه باملحرللة الثانوية بعّمان أ بيت من خ هلا ا حر الربنامإل اإلرش91مكونة من)
 037مسيوى القلق لدى الطالبات.

 العالج البيئي: -5
وييم ذلك بيعديل البيئة احمليطة به كي,يري العمل وختفيف  املثريات ال  ت دي إ  توتحره واليقليل من 

 األعباء املثقل هبا كاهله وميكن اسيخدام الع ج اجلماعي والحرياضي يف تعديل البيئة.
 العالج الطبي: -1

ني املحريل بأنه ال يعاا من وجود أي محرض جسمي عحوي، وميكن صحرف بعل يبدأ ذلك بيطم
(، مع إخباره بذلك ل  Lipriumاملسكنات أو اسيخدام العقاقري املحادة للقلق مثل )اليربيوم 

ليث كان هلا  Piacebo)ال يعيقد بوجود املحرض، كما ميكن اسيخدام العقاقري ألنفسيه ألومهيه )
 القلق املحرضي ميكن اسيخدام الع ج بالينبيه الكهحربائي والع ج املائي.أ حر فعال، ويف لاالت 

 العالج الجراحي: -7
وقد أضاف امحد عكاشة هذا الع ج إ  ما سبق عحرضه،  وإن اخيلف تقسيمه. وقال: ويسيخدم 

هذا الع ج نادرايف حلالة القلق النفسي املصحوب بيوتحر شديد، ويكون عن طحريق إيقاف الدائحرة 
 ائية اخلاصة باالنفعال يف املخ.الكهحرب

( عام   Egaz Monizوأشار الزراد إ  أن الع ج اجلحرالي بدأ عل  يد إي,اس  مونيز) 
م( ويكون يف بعل االضطحرابات النفسية أو املحرض العقلي، ليث ييم يف العملية شق 0926)

الطحريق بني  ق قطع األلياف البيحاء الذي ي دي بدوره إ  قطعيمقدم الف  اجلبهي عن طحر 
االنفعاالت واملخيلة، وبذالك يزول اليوتحر، وحيدث الي,يري يف الشخصية، وهذه العمليات ال ميكن 
الينب  بنيائجها إال بعد سية أشهحر، وال يصل املحريل إ  أفحل لاالته إال بعد سنة، وعادة تكون 

 النيائإل جيدة.
 Biofeed Back Therapyإعادة الحيوية  -8

                                                           
رنامج في اإلرشاد المعرفي على قلق االمتحانات لدى عينه من طلبه المرحلة تأثير ب -الشوبكي، نايفه محدان  -037

عمان)  –اجلامعة األردنية  –كلية الدراسات العليا   -رسالة مقدمه السيكمال درجه املاجسيري يف اليوجيه واإلرشاد - الثانوية
 م(. 0984/الزراد، فيصل حممد ،ىمحرجع سابق ) م(.0990
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مواجهة املحريل باحلالة الفسيولوجية له عن طحريق أجهزة إلكرتونية جتعله  ويكون ذلك عن طحريق
يسمع تقلصات العح ت ونبحات القلب ويحرى م شحرات الح,ط وخ ل ذلك يسيطيع شعوريايف 

 .038الوصول إ  لالة االسرتخاء املطلوبة للشفاء
 
 
 العالج بالقران الكريم : -7
 

اذ سبحانه وتعا  خالق اإلنسان فهو األعلم به وبأسحراره وخفاياه، من هنا يحرى السباعي           
 -أن اللجوء إ  القحرنن يزرع الوعي يف نفس الفحرد فيُبعد عنه أسباب القلق وهي كما يحراها سببان :

والحرازق والشايف اخلوف واليوجس، فبذا عل م اإلنسان وتيقن أن اذ هو احلافظ   -:السبب األول
من األمحراض، فما عليه إال أن يأخذ بأسباب الوقاية ويرتك الباقي عل  اذ وييوكل عليه لعلمه أنه لن 

 039يصيبه إال ما كيبه اذ له فلن حيمل هم املسيقبل.
حَرُهوا َشيحئيفا َوجَيحَعَل  ُيُموُهنَّ فَيَعَسٰ  َأن َتكح وي كد كينيدي هذا بقوله إن فهمك لقوله تعا  "  فَب ن َكحر هح

  09 اآلية –النساء اللَُّه ف يه  َخييححريفا َكث رييفا " 
القائل حمدود سبحانه وتعا ، وتذكحرك باملثل ذ، واسيشعارك رمحيه وعطفه ال يزيد من قوة إميانك با

) العبد يف اليفكري والحرب يف اليدبري( فعليك القيام بواجبك، واعمل أقص  جهدك واتحرك نييجة 
 021وهذا يف لد ذاته يعيرب ع جايف للقلق. عملك ذ ولده،

كما إن اإلنسان املعاصحر يعاا من الفحردية والولدة ومها مدعاة اليمحركز عل  الذات ومن ة القلق،  
يآلف والرتلم واحملبة واليعاطف والرب أساس ا يمع اهلادي السليم، وكل ما سبق فيعلمه القحرنن أن ال

                                                           
/ و  006-005محرجع سابق ص  –./ وانظحر العناا، لنان 413-410محرجع سابق ص -الس م زهحران، لامد عبد  -038

 55-52محرجع سابق. ص  –عكاشة، امحد

    03ص  -م(  0990-هي  0431) القلق مرض العصر كيف يعالجه القرآن -زهري السباعي،امحد039- 

 26م(. ص  0981دار الفكحر العحريب)  -سلسلة املشك ت النفسية -تحر ة  ال زكي -القلق -كينيدي، ج  021- 
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يعيرب دعامات أساسية للصحة النفسية، ولو ألسن اإلنسان تطبيقها ألصبج أكثحر اتصااليف باحلياة 
 وألصبج له غايات كربى ختحرجه من دائحرة االسي,حراق يف الذات وال  تدور يف دائحرة  م,لقة وهي األنا.

الصحراع الداخلي بني الحرغبات والقيود، لذلك لحرص القحرنن الكحرمي عل  رسم   -:لسبب الثانيا
املنهإل والطحريق الصحيج إلشباع هذه الحرغبات الطبيعية دون أن تيعارض مع القيم االجيماعية، فم  

ما سار اإلنسان عل  هذا الطحريق اطمأن واسيقحر، لكنه م  ما لاد عنه واحنحرف أور ه ذلك هم 
 020وقلق.

 -وللعالج القرآني خصائص تميزه ومن أهمها:
أنه ع ج إمياا، يعيمد عل  تحرسيخ دعائم اإلميان لدى الفحرد، وله دور يف إشعاره باألمن و  -0

 االطمئنان، واهلدوء والسكينة.
 أنه ع ج ُخلقي، فهو يدعو لألخ ق الفاضلة ال  حترتم كحرامة اإلنسان وتقيه من   -3

 نفسه أو اآلخحرين.إضحرار       
 أنه ع ج سلوكي، يهدف إ   تعديل السلوك يف إطار" الدين املعاملة".    -2
أنه ع ج مشويل، ليث ييناول شخصية املسلم جبميع جوانبها، اجلسمية والعقلية والحرولية  -4

ن يولد، واخللقية و االجيماعية واالقيصادية والعلمية والعملية واألسحرية، كما ييناول الفحرد من قبل أ
 ل  هناية احلياة.

 أنه ع ج واقعي، فهو ال يعيمد عل  الفلسفة أو اخليال، بل يعيش واقع الفحرد. -5
 -أمثلة العالج النفسي بالقرآن:

علمنا رسولنا الكحرمي صل  اذ عليه وسلم نيات كثرية نسيعني هبا يف ع ج أنفسنا من األمحراض 
 - يعها ومن تلك اآليات نيات الشفاء وهي:

َةض  "وله تعا  ق َفاءض لَِّما يف  الصُُّدور  َوُهديفى َوَرمحح يَا أَييَُّها النَّاُس َقدح َجاَءتحُكم مَّوحع ظَةض مِّن رَّبُِّكمح َوش 
 يونس 57" لِّلحُم حم ن نيَ 

ُلك ي ُسُبَل َربِّك  ُذُل يف "   َا َشحرَابض خمُّحَيل فض أَلحَوانُُه ف يه   ۚ  ُةَّ ُكل ي م ن ُكلِّ الثََّمحرَات  فَاسح خَيححرُُج م ن بُطُوهن 
َفاءض لِّلنَّاس   ل َك آَليَةيف لَِّقوحٍم يَييَيَفكَّحُروَن "  ۚ  ش   النحل 69إ نَّ يف  ذَٰ
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ن نَي  َةض لِّلحُم حم  َفاءض َوَرمحح  اإلسحراء 83 َخَساريفا " َواَل يَز يُد الظَّال م نَي إ الَّ  ۚ  "  َونُينَيزُِّل م َن الحُقحرحنن  َما ُهَو ش 
يًّا لََّقاُلوا َلوحاَل ُفصَِّلتح نيَاتُُه  ٌّ  ۚ  " َوَلوح َجَعلحَناُه قُيحرحننيفا أَعحَجم  ُقلح ُهَو ل لَّذ يَن نَمُنوا ُهديفى  ۚ  أَأَعحَجم يٌّ َوَعحَريب 

َفاءض  ُنوَن يف  نَذاهن  مح َوقيححرض َوُهَو َعَليحه مح َعميف  ۚ  َوش  َن م ن مََّكاٍن  ۚ   َوالَّذ يَن اَل يُي حم  أُولَٰئ َك يُيَناَدوح
   44فصلت بَع يٍد"

ف ني  "   الشعحراء 81"  َوإ َذا َمحر ضحُت فَيُهَو َيشح
َرحض   ُف السُّوَء َوجَيحَعُلُكمح ُخَلَفاَء األح ش  قَل ي يف مَّا  ۚ  أَإ لَٰهض مََّع اللَّه   ۚ  " أَمَّن جيُ يُب الحُمححطحرَّ إ َذا َدَعاُه َوَيكح

 النمل 63َتذَكَّحُروَن " 
يم  * َميال ك  يَيوحم  الدِّين *َميال ك  يَيوحم  الدِّين *اهد نَييييا ين  الحرَّل  ُد لّله  َربِّ الحَعاَلم نَي*الحرَّمحح مح  " احلَح

َ,ُحوب  َعَليه مح َوالَ 
حرَاَط الَّذ يَن أَنَعمَت َعَليه مح َغري  امل ُسَيق يَم* ص 

  الحَّالِّنَي " الفاحتةالصِّحرَاَط امل
 

يُّ الحَقيُّوُم  َنةض َواَل نَيوحمض  ۚ  " اللَُّه اَل إ لََٰه إ الَّ ُهَو احلَح َرحض   ۚ  اَل تَأحُخُذُه س   ۚ  لَُّه َما يف  السََّماَوات  َوَما يف  األح
َفُع ع نَدُه إ الَّ ب ب ذحن ه   َ أَيحد يه مح َوَما َخلحَفُهمح  ۚ  َمن َذا الَّذ ي َيشح ٍء مِّنح  ۚ  يَيعحَلُم َما بَينيح َواَل حيُ يطُوَن ب َشيح

َا َشاَء  َرحَض  ۚ  ع لحم ه  إ الَّ مب  يُُّه السََّماَوات  َواألح َع ُكحرحس  فحظُُهَما  ۚ  َوس  َوُهَو الحَعل يُّ الحَعظ يُم  ۚ  َواَل يَيُئوُدُه ل 
 البقحرة 355"

*وَ َح َيُكن لَُّه ُكُفويفا َأَلدض" " ُقلح ُهَو اللَُّه َألَ   سورة اإلخ صدض * اللَُّه الصََّمُد * َح يَل دح وَ َح يُوَلدح
ٍق إ َذا َوَقَب * َوم ن َشحرِّ النيَّفَّا َات  يف  ا لحُعَقد  " ُقلح أَُعوُذ ب حَربِّ الحَفَلق  * م ن َشحرِّ َما َخَلَق * َوم ن َشحرِّ َغاس 

ٍد إ     سورة الفلقَذا َلَسَد"* َوم ن َشحرِّ َلاس 
و ُس  َنَّاس  *  الَّذ ي يُيَوسح َواس  اخلح * م ن َشحرِّ الحَوسح يف  "ُقلح أَُعوُذ ب حَربِّ النَّاس  * َمل ك  النَّاس  * إ لَه  النَّاس 

* م َن اجلح نَّة  َوالنَّاس  "   سورة الناسُصُدور  النَّاس   
االضطحرابات  ج لليخل  من القلق النفسي و يعأن ت وة القحرنن الكحرمي ع ج ناج 023وذكحر جنات

فذكحر عن ، بالقحرنن الكحرمي وأشار إ  أن الحرسول صل  اذ عليه وسلم عاجل اجلنون ،النفسية والعقلية
ُأيّب بن كعب، قال: " كنت عند الن  صل  اذ عليه وسلم فجاء أعحرايب فقال: يا ن  اذ إن يل أخايف 

بني  يديه  ه. قال: فائ  به . فأتاه به فوضعبه َلَمّم ) أي جنون(¨قالبه وجع. فقال: ما وجعه؟ 
 الن  صل  اذ عليه وسلم بفاحتة فعوذه 
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دض الَّ إ َلَه إ الَّ ُهَو  الكياب،  وأربع نيات من أول سورة البقحرة، وهاتني اآلييني:"  َوإ لَيُهُكمح إ َلهض َوال 
يم* إ نَّ يف  َخلحق   الحرَّمححَُن  حر   الحرَّل  ي َ ف  اللَّيحل  َوالنيََّهار  َوالحُفلحك  الَّ   جَتححر ي يف  الحَبحح السََّماَوات  َواأَلرحض  َواخح

َا َوَبثَّ ف يَها م   َيا ب ه  األرحَض بَيعحَد َموح   َا يَنَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَل الّلُه م َن السََّماء م ن مَّاء َفَألح ن ُكلِّ َدنبٍَّة مب 
َ السََّماء َواأَلرحض  آليَاٍت لَِّقوحٍم يَيعحق ُلوَن"َوَتصححر     062،064البقحرة يف  الحرِّيَاح  َوالسََّحاب  الحُمَسخِّحر  بَينيح

َد الّلُه أَنَُّه الَ إ لَيَه إ الَّ ُهَو َوالحَم َئ َكُة  -ونية الكحرسي، و  ث نيات من نخحر سورة البقحرة، ونية  " َشه 
ُلواح الحع لحم  َقآ ك يُم" َوأُوح ، ونية" إ نَّ رَبَُّكُم الّلُه الَّذ ي َخَلَق نل عمحران 08ئ َمايف ب الحق سحط  الَ إ لَيَه إ الَّ ُهَو الحَعز يُز احلَح

يَيَوى يَّة  أَيَّاٍم ُةَّ اسح ي اللَّيحَل النيََّهاَر َيطحلُُبُه َلث يثيفا  السََّماَوات  َواأَلرحَض يف  س  َس َعَل  الحَعحرحش  يُي,حش  َوالشَّمح
حُر تَيَباَرَك الّلُه َربُّ الحَعاَلم نَي" َوالحَقَمحَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّحَراٍت ب َأمححر ه  َأالَ  َلحُق َواأَلمح  ، األعحراف 52َلُه اخلح

قُّ    ،006" ُهَو َربُّ الحَعحرحش  الحَكحر مي  اَل إ َلَه إ الَّ  ونخحر سورة امل منني" فَييَيَعاَ  اللَُّه الحَمل ُك احلَح
ا" ، و عشحر نيات من أول  -3 -ونية  َبةيف َواَل َوَلديف من سورة اجلن " َوأَنَُّه تَيَعاَ  َجدُّ رَبيَِّنا َما اختَََّذ َصال 

سورة الصافات و   ث نيات من نخحر سورة احلشحر، وقل هو اذ ألد، واملعوذتني، فقام الحرجل  
علم صحابيه يُ  صل  اذ علية وسلم املصطف كان  اهكذ، أخحرجه احلاكم كأنه   يشيكي شيئايف قط"
 الع ج بالقحرنن الكحرمي.
 033سابعا :ـ نظريات القلق

                                                           

جملة كلية الرتبية ا لد الحرابع  – الدراسي عند طلبة المدارس الثانويةعالقة القلق بالتحصيل  –محرسي، كمال إبحراهيم022-  
تأثير التفاعل بين أسلوب التعليم  -هي( /.كامل، مصطف  و الصايف، عبد اذ  0983الحرياض)  –جامعة امللك سعود 

 –جملة العلوم الرتبوية والدراسات اإلس مية  - والتفكير وحالة القلق على التحصيل الدراسي لدى عينه من طالب الجامعة
قائمة قلق االختبار لدى طالب  –شعيب، علي حممود -و  –/ 384ص –(  0995هي  0405( جامعة امللك سعود )3)

( السنة الثامنة مكيب ألرتبيه 35عدد) 99رسالة اخلليإل العحريب ص  –وطالبات المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية 
القلق وعالقته بالشخصية في مرحلة  -م(./     محرسي، كمال إبحراهيم 0988  -هي 0418الحرياض) -لعحريب لدول اخلليإل ا

، 40محرجع سابق ص  –/ عثمان، فاروق السيد    30.ص -م( 0987 -هي 0298دار النهحة العحربية ألقاهحره) -المراهقة
/  العناا، لنان ،محرجع سابق ص  72-66ع سابق ص ،/الزراد، فيصل ،محرج 043ونظحر عكاشة، امحد محرجع سابق ص 

./ احلمادي، عبد العزيز. 3، نصريات، يالني محرجع سابق ص  61 -41،   ألكع ، موزه محرجع سابق ص  000-004
-30م( محرجع سابق .ص  0979/ محرسي،كمال إبحراهيم)35ص –محرجع سابق  -محرجع سابق / عبد اخلالق، أمحد
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 -اوال : نظرية التحليل النفسي : 
 يعد من أوائل علماء النفس الذين اهيموا بالقلق،  -مFreud (0856-0929:)فحرويييد 

م( ليث اعيرب أن القلق هو احملحرك األساسي جلميع اضطحرابات اإلنسان 0895وكان ذلك عام )
واحنحرافاته، فسع  إ  حتديد منشأ القلق واليفحريق بني أنواعه من خ ل مشاهدته ملحرضاه وميابعيه 

و( ال  هلم. فحركز يف بداياته عل  أن القلق ينشأ من عدم تفحريه اليوتحرات اجلنسية املكبوتة )اللبيد
وهو النوع الثاا من أنواع القلق  -Neurotic  Anxiety   –تيحول بدورها إ  قلق عصايب 

الذي حتدث عنها بأنه" رد فعل خلطحر غحريزي داخلي وهو خوف غامل ال يسيطيع الشخ  أن 
 يعحرف سببه وغري واضج يف العمليات الشعورية. "

 جية وليست نفسية.ويحرى محرسي هنا أن فحرويد جعل القلق عملية فسيولو 
أما النوع األول وهو القلق املوضوعي فينشأ من تعحرض الفحرد خلطحر فعلي يف موقف معني يرتتب عليه 

توقع اخلطحر يف مواقف مشاهبه. وذلك كاخلوف من ليوان مفرتس أو لحريق أو غحرق ويعد هذا 
 اخلوف مقبول ومعقول.

وليد للقلق من األجهزة النفسية الث  ة ال  م إ  أن "األنا" هي املسيقحر ال0928وأنيه   فحرويد يف 
تشعحر به وتولده، يحرى أن القلق مبثابة إشارة ل نا ليقوم مبا يلزم فأما أن تنشط يف الدفاع عن نفسها 
وتيخل  من امل  حرات أو أهنا تحعف ويسيفحل هبا القلق وتقع بعدها فحريسة للمحرض  النفسي. ومن 

 -الذين كانت هلم نراء أخحرى منهم:   Neo Freudionsة جاء الفحرويديون اجلدد 
 -Adler–ادلر  -0

خالف ادلحر  فحرويد يف تقديحره للعامل اجلنسي، ورأى أن الشعور بالنق  والقصور والعجز هو الدافع 
األساسي لألمحراض العصابية، وهو ينيإل عن عدم الشعور باألمن،وهو شعور لقيقي يسيشعحره 

كانيات الكبار احمليطني به ، وإن الطفل م  ما جنج يف الطفل عندما يقارن بني إمكانياته وإم
تعويل النق  اليفظ  بشخصييه يف اإلطار السوي، وأما إذا فشل يف احملاوالت اليعويحية  فأنه 
يعحرض نفسه للقلق. وللي,لب عل  هذا العجز البد من تقوية الحروابط االجيماعية ليث يحرى إن 

غري سويه، ويحرى أن لألم الدور األكرب يف تحربية الطفل الرتبية اخلاطئة تنيإل شخصيات محطحربة 
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وتنشئيه فهي أساس جناح الطفل يف إقامة ع قات سلمية مع اآلخحرين أو فشله.  ويظهحر هنا اهيمام  
 أدلحر باليفاعل بني الفحرد وا يمع وا حر ذلك عل  صحيه النفسية.

 -Horney -هورني -4
واخلوف بأهنما رد فعل انفعايل للخطحر، ولكنها ختيلف تيفق كارن هورا مع فحرويد يف تعحريف القلق 

معه يف نشأة القلق ليث تحرى أن القلق اسيجابة انفعاليه موجهه إ  املكونات األساسية للشخصية، 
 وتعيقد أن البيئة ال  يعيش فيها الفحرد تسهم أسهما اجيابيايف يف نشأة القلق إذا كان القلق لة فيها.

الحرغبات العدائية جتاه الوالدين، يكبيها الطفل خلوفه من فقد لبهما وتحرى أن القلق ينشأ من 
والرتامهما وعطفهما أو اخلوف من انيقامهما، كما أنه قد ي دي إ  قطع ع قيه هبم وهو أمحر ال 

 يسيطيع الفحرد اليماله.
ة و غري ن البيئة لينما تكون صاحلوإوتحرى أن الفحرد يولد مزودايف ببمكانيات كبرية للنمو واليطور، 

مهدده للفحرد تساعده عل  تكوين ع قات سليمة وتيناق  لديه مشاعحر اإللساس بالقلق، ولكن 
لينما تكون البيئة مليئة بألوان اإللباط واحلحرمان واليناقل واليعقيد واليهديد جتعله يسيشعحر مشاعحر 

يف إنشاء اإللساس بالقلق، ومن هنا تحرى هورا أن هناك    ة عناصحر أساسيه مهمة تسهم 
 الشعور بالقلق وهي :

 الشعور بالعجز . -أ
 الشعور بالعداوة . -ب
 الشعور بالعزلة .- ج

هذه العناصحر الث ث هي منبع القلق، وليس ملي د الفحرد ع قة بنشأة مشاعحر القلق كما أشار 
 فحرويد. وتسمي هورا القلق الذي يسبب العصاب بالقلق األساسي،

 -حرى أنه أساسي من نالييني:تو 
 أواليف: ألنه أساس العصاب.

 و انيايف: ألنه ينشأ يف املحرللة األو  من احلياة نييجة اضطحراب الع قة بني الطفل وبني والديه.
 
 
 – Erich Fromm–ايرك فروم  -3



 49 

( وهو بذلك يشارك هورا االجتاه نفسه Social Characterاهيم مبفهوم اليطبع االجيماعي )
يف اليأكيد عل  أمهيه الع قات االجيماعية، ويحرى إن انفصال الطفل عن العا  احمليط به يعيرب 

  – ديدايف لذاته يا خيلق لديه شعور بالعجز والقلق، وهو ما يسم  بعملية اليفحرد 
Individualization – لديه والشعور باألمن معهم إ  أي انيقال الطفل من االعيماد عل  وا

االسيق لية، يهدد شعوره باألمن، وهنا ينشأ الصحراع بني احلاجة لليقحرب من الوالدين وبني احلاجة 
إ  االسيق ل، هذا الصحراع ي دي باإلنسان إ  لالة من القلق، كما أنه قد يكيسب القلق واليوتحر 

 القلق من خ ل ارتباطه العاطفي بأمه.من والدته إذا كانت قلقة وذلك ألن الوليد يسيمد 
 H.S.Sullivan–هاري ستاك سوليفان  -2

 Interpersonal Relation –اآلخحرين لول مفهوم الع قات ألشخصية مع تدور نظحرييه 
أي تكامل الكائن احلي مع الوسط الذي يعيش فيه، أو من خ ل اليفاعل الدينامي مع البيئة  -

 أالجيماعيه أحمليطه به.
عل  أمهية الع قات االجيماعية بني الطفل وبني األشخاص املهمني يف بيئيه وخاصة األم، وأكد 

وركز عل  اجلو العام لألسحرة وأ حره يف النمو النفسي للطفل، وإن   يكن هو ولده امل  حر يف 
شخصييه، بل يشرتك مع األسحرة  يع األفحراد الذين ييصل هبم وخاصةيف الوالدين خلوفه من فقدان 

م .    ويحرى "سوليفان" إن الفحرد ُيكون ذاته وشخصييه من خ ل اسيحسان اآلخحرين لبه
لسلوكيات معينه ورفحهم ألخحرى، ليث أنه ييبىن ما اسيحسنوه ويحرفل ما رفحوه ، وهو بذلك 

وأكد عل  أمهية دالالت اخلربات اليومية ال  ميحر  – Self System – يشكل نظام الذات لديه 
ربة  دد هذا النظام سوف تبعث القلق يف نفس الطفل، الذي ينشأ بدوره من هبا الفحرد، فأي خ

 معاناة عدم االسيحسان يف الع قات ألشخصية للفحرد.
 -Ottorank –اوتورانك  -5

ذهب إ  أن صدمه املي د أول وأهم خربة ل نفصال سحر باإلنسان وتسبب له صدمة م ملة، وهي 
وأملا عل  الفحرد هي لالة القلق  قسوةيف من اشد ألوان أخلربة  أساس منشأ القلق األويل كما لاه، و

األو  ال  ييعحرض هلا الفحرد بعد انفصاله عن أمه، واحلالة الثانية ييعحرض هلا يف محرللة الفطام وهو 
االنفصال الثاا عن أمه، ة يأت االنفصال الثالث وهو محرللة الذهاب إ  املدرسة، وأخريايف الزواج 

 ليحمنه االنفصال عن لياة الولدة.
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ن كل انفصال منهم يسبب القلق لدى الفحرد باخي ف أسبابه ودواعيه و يثريه اخلوف من ويحرى أ
 االنفصال عن األم.

ويف كل محرلله ييعحرض الفحرد فيها حلالة من لاالت القلق فبن اسيطاع الي,لب عليها فقد لقق 
 السواء النفسي  وإال تكونت لديه أعحراض قلق عصابيه.

 -ثاني ا : النظرية السلوكية :
، وأنه  اسيجابة تنيإل باإلنسانيحرى السلوكيون أن القلق ليس فطحريايف ولكنه يكيسب من البيئة احمليطة 

من القلق العادي ة تعمم عل  املواقف أملشاهبه، وميكن أن تسيثار بأي مثري له نفس املواصفات،  
 كما ميكن أن ميح  هذا القلق ألنه مكيسب.

" و واطسون Pavlovعل  كل من نظحريه بافلوف" وتعيمد النظحرية السلوكية يف منهجها 
"Watson " يف اليعليم الشحرطي، و ورنديك  "Thorndike" وهل"Hall   " و سكنحر "

Skinner يف اليعزيز. وي كد أصحاب هذا االجتاه إن الكائن احلي ال حتحركه دوافع فطحرية، وإمنا "
احملحركة هلذا السلوك أو ذاك، ودراسة حتحركه منبهات لسية خارجية، لذا يهيم السلوكيون بالدوافع 

 األسباب وحماوله تعديل السلوك بي,يري الدافع وتعزيز السلوك املحراد.
 -ومن العلماء السلوكيين :

 Dollard & Millerدوالرد وميللر  -0
القلق عند دوالرد  و ميللحر ما هو إال سلوك مكيسب من خربات ودوافع عاشها الفحرد يف لياته 

خاصة جتاه مواقف وأماكن وأشخاص معينني، أو من صحراع ال شعوري يلعب  وكونت لديه مشاعحر
 الكبت دورايف كبريايف يف تكوينه، و حيدث له الصحراع  بألد األشكال الث  ة أليالية :

 Approach- Avoidance Conflict: صراع األقدام واإلحجام- أ
 حادين.وهو الذي حيدث بني دافعني يسيثاران يف الوقت نفسه ويف اجتاهني م

 Approach- Approach Conflict:   صراع األقدام واإلقدام- ب
 وينشأ بني دافعني يدفع كل منهما الفحرد إ  االقرتاب من هدف معني.

 Avoidance -Avoidance Conflict :  صراع اإلحجام واإلحجام- ت
 هنا يوجه الفحرد موضوعني كليهما سالب بالكيفية واملقدار نفسيهما.
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"دوالرد و ميلري" أن الكبت ما هو إال عملية جتنب واسيبعاد لبعل األفكار ويحرى كل من 
والذكحريات اخلاصة. وهذا الكبت جيعل من الصعب حتديد مصدر القلق يا جيعل اليخل  من هذا 

 القلق جزئي غري كامل، ليث أهنا تساعد عل  خفل اليوتحر والقلق وقييايف.
ل الدفاعية كاليربيحر واإلسقاط واليقم  وغريها ت  حر يف و يحريان إن كل من الذكحريات والكبت واحلي
 لدة القلق لديه وختيلف من شخ  آلخحر،

وانه ميكن اليصدي حلاالت القلق هذه عن طحريق املثري واالسيجابة، بيعليم الفحرد سلوكيات جديدة 
 ودعمها لي دي دورها يف خفل اليوتحر الناشئ من القلق أو من األساليب الرتبوية اخلاطئة.

 Morerمــورر:  -4
يحرى أن القلق ما هو إال خربة سحر هبا الذات طاملا هي يف لالة صحراع مع مكونات الذات العليا  ال  
تظل يف لالة ليوية وقوة دافعة بطبيعة الواقع االجيماعي الذي ميثله، ويظل يعاقب الذات عل  كل 

تعليمايف مناسبايف أو هو تعلم كيف ال سلوك يبدو خارجاَ عن الواقع. لذلك فالطفل العصايب   ييعلم 
 ييعلم السيمحرار فرتة أملقاومة والسلبية بسبب سوء الرتبية.

أي أن الطفل مارس إشباع رغباته ونزواته مبا ال ييفق مع قيم ا يمع وتقاليده، الذي أ ار  لديه 
 يحول فيما بعد إ  قلق.يالشعور بالذنب و 

هيمامايف ووزنايف كبريايف لطبيعة الع قة بني الطفل ووالديه، يف ويعيرب مورو من العلماء الذين وضعوا ا
عملية اليطبيع االجيماعي . وهو ييفق مع دوالرد و ميللحر عل  أن القلق سلوك مكيسب، وذهب 

 إ  أن سبب القلق كبت األنا األعل  وليس كبت أهلو كما قال فحرويد وييبني ذلك من قوله:
  جيحرأ الفحرد عل  إتياهنا وَكَبيها، بل من األفعال ال  ارتكبها و  " ال ينيإل القلق من األفعال ال  

 يحرض  عنها".
ويحرتبط العصاب يف رأيه بعملية اليطبيع االجيماعي ال  تبدأ من سن سنيني إ  سن السادسة، 
ليث ييميز سلوك الطفل يف هذه املحرللة بالسلبية والعناد، فبذا ما جتاوز هذه املحرللة بس م فبنه 

 بدأ يف تقم  واكيساب سلوكيات وعادات جديدة يعزز هبا وضعة االجيماعي وتقبل اآلخحرين له.ي
 
 شافر و ودروكس -3
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ومها يحريان أن القلق املحرضي ما هو إال اسيجابة مكيسبة تنيإل عن القلق العادي حتت ظحروف 
ليث اعيربوه ومواقف معينة، ة تعمم االسيجابة بعد ذلك. وقد اخيلفوا مع فحرويد قي نشأة القلق 
 سلوكايف ميعلمايف، فهو يحرى أن الطفل يدرك اليهديد يف أشياء معينة فييعلم اخلوف منها.

 -ثالثا : نظرية االتجاه اإلنساني:
ي كد هذا املذهب عل  خصوصية اإلنسان بني الكائنات أحلية، وانه يكيسب ذاته من خ ل خرباته 

القلق ما هو إال خوف من املسيقبل وما حيمله وع قاته باآلخحرين، ويحرى أصحاب هذا االجتاه إن 
فيه من ألداث قد  دد وجود اإلنسان وإنسانييه. وإنه ينشأ من لاضحره ومسيقبله وذلك بعكس 

 االجتاه النفسي والسلوكي اللذان يحرجعان القلق إ  أسباب ميعلقة باملاضي.
ه معحرض للموت يف أي حلظه، أو ومبا إن اإلنسان هو الكائن الوليد الذي يدرك ليمية هناييه، وإن

توقعه لإلصابة باملحرض أو العاهات أو الكوارث، كل هذا يثري اإللساس والشعور لدى اإلنسان 
 بالقلق.

الذي يحرى إنه البد من االهيمام   (Maslow)  -ماسلو –ومن أشهحر من ميثل هذا االجتاه 
راسة أعماق الطبيعة اإلنسانية، باملشك ت اإلنسانية واالجتاه إ  دراسة األخ ق والقيم، ود

 والسلوك السوي و أالشعور وال وعي ليقدمي ما هو أفحل لكل إنسان.
فريى أن احملافظة عل  الذات وتنمييها وحتقيقها مبثابة أكرب القوى   ""Roger -روجحر –أما 

احملحركة للسلوك، وان اإلنسان دائمايف يسع  ليحقيق الكمال، ويسيجيب حتت الظحروف العادية إ  
 اسيجابات منطقية وبناءة.

وإنه   ويعيمد أصحاب هذا االجتاه أن اإلنسان خري بفطحرته، وإنه إنسان لحر يف إطار لدود معينة،
كائن لي يف نشاط مسيمحر،له سلوكيات محرتبطة ارتباطايف و يقايف مبا ميحر به من خربات يفهمها ببدراكه 

 هو ال كما يدركها اآلخحرون.
 -رابعا : نظرية الدافع :

بظهور هذه النظحرية نظحرية القلق الدافع، دخلت دراسات القلق محرللة جديدة، تعيمد عل  
 .اليجحريب، وتحركز عل  قياس القلق

 & Mandler –ماندلحر وسارسون ومن أبحرز ما أجحري فيها من دراسات ما قام به كل من 
Sarason-  يف حماولة لدراسة القلق املحرتفع واملنخفل ملعحرفة مدى تأ ريه عل  مسيوى وكفاءة
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األداء، وأوضحت نيائإل البالثان أن القلق يلعب دورايف معوقايف للسلوك نظحرايف ملا  يسيثريه من 
مناسبة وغري مناسبة للموقف أالخيباري يا ي دي إ  تقليل وضعف الكفاءة واألداء.  اسيجابات 

 Test والقلق يف املواقف   manifest Anxietyكما قاموا بيطبيق مقياس القلق الصحريج 
Anxiety Scaie  وكانت النيائإل أن األشخاص ذوو القلق املحرتفع أفحل أداء من أصحاب

السهلة وال,ري ذهنية، أما األعمال الصعبة والذهنية أظهحر أصحاب القلق املنخفل يف األعمال 
 القلق املنخفل مسيوى أداء أفحل من أصحاب القلق املحرتفع.

أي أن القلق يف االسيجابات املناسبة يكون دافع ملسيوى أفحل، يف لني تكون االسيجابة غري 
ي أن القلق إما يكون قلق دافع املناسبة يكون القلق معوق لألداء. من خ ل ذلك خحرج بنييجة وه

 أو قلق معوق.
" عندما قال أن القلق عبارة عن أ  داخلي، يسبب الشعور Carrollوهذا ما أكده كارول "

باليوتحر،وميثل قوة دافعة من أجل احلفاظ عل  اليوازن الداخلي، وهذه القوة إما تكون قوة مدمحرة أو 
 حر وعل  مدى لجم اليهديد.بناءة، وييوقف ذلك عل  شعور الفحرد بيوقع الش

 (  .TaylorJجانيت تايلور)وهذا ما توصلت له دراسة كل من      
( من  أ حر نظحرية الدافع يف القلق، وخحرجا بأن أداء أي عمل وإتقانه  K.W.S pence) وسبنس

 . وإن القلق دافع منشط لليعلم.- Drive Strength -يعيمد عل  قوة الدافع 
(  يف ع قة الدافع باألداء وال  تقول بأن املسيوى األمثل Hob)  بهُ  وهذا ما أكدته نظحرية 

للدافع هو الوسط، لذا يكون حتصيل الطلبة أصحاب القلق امليوسط أفحل من حتصيل زم ئهم 
أصحاب القلق املنخفل أو العايل، أي انه كلما زاد القلق حتسن اليحصيل إ  أن يصل القلق إ  

 ليحصيل بازدياد القلق .مسيوى معني وبعده يحعف ا
نبه أداءيف جيدايف إذا كان منيإل نشاطايف فعااليف و " أن القلق ي  ( Grinker)  جحرنكحروكذلك ما قاله 

 معيداليف. ولكن الدرجة املحرتفعة من القلق تنيإل اضطحربايف يف األداء"
 
 

 -خامسا : نظرية قلق الحالة والسمة :
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اليمييز بني لاليني من لاالت القلق  إيلاجتهت هذه النظحرية يف هناية السيينات من هذا القحرن 
 من املفاهيم اخلاصة بالقلق أطلق عن وجود نوعني  R.Cattellكاتل ليث كشفت أحباث  

ومييز بني  - State Anxiety -و لالة القلق  - Trait Anxiety -عليها لة القلق 
الة م. كما أشار إ  أن ل0963أو عدم  بات لة القلق، وكان ذلك عام تلك احلاليني  بات 

أن لة القلق تي,ري حبسب األفحراد وأن اليباين بني و اليباين بني األفحراد،  القلق تي,ري حبسب املواقف و
 األفحراد أكثحر ارتفاعايف من اليباين بني املواقف.

ا يف شكل نظحريه، تبدأ باليمييز بني هذين املفهومني وصاغهم Spielbergerسبيلربجحر ة طور 
القلق كحالة انفعالية م قية يشعحر هبا اإلنسان، وهي غري  ابية، وتي,ري من موقف إ  نخحر حبسب 

شدته و ديده للفحرد. و بني القلق كسمة الذي يعيرب أنه اسيعداد سلوكي مكيسب  يظل كامنايف ل  
وى اسيعداده للقلق. ومن ذلك ييبني لنا أن لة يسيثار، وييوقف مسيوى اإل ارة عند الفحرد عل  مسي

 القلق لة  ابية يف شخصية الفحرد  بوت نس  .
وقد شبه سبيلربجحر لالة القلق مبا يسميه علماء الطبيعة بالطاقة احملحركة فهي عبارة عن اسيجابة 

فهي  لة القلق فسماها بالطاقة  الكامنة، أماملوقف معني، يف زمن حمدد، ومبسيوى شدة خاص. 
 تبني مقدار ما يصدر عن الشخ  يف لالة القلق يف مواقف اليهديد والشدة.

وهذه هي النظحرية ال  ُت اعيمادها يف دراسينا احلالية ألهنا ما زالت حتياج إ  مزيد من البحث 
 والدراسة.

 -سادسا : النظرية اإلسالمية:
مكون من  ،لإلنسان ككل ميكامل مولدسياز املدرسة اإلس مية يف علم النفس بالنظحرة الشمولية 

النفس واجلسد، كما تنظحر إليه كجزء من كيان أكرب هو األسحرة وا يمع أو الوطن، وتدرك ما بني 
 هذا اإلنسان وعامله الذي يعيش فيه.

و ت كد هذه النظحرية عل  أن البعد عن اذ اخلالق يزيد من ارتفاع نسبة الشعور بالقلق، كما إن 
لق ييحاءل عندما يشعحر الفحرد أن يد اذ تحرعاه وحتفظه. وإن ذكحر اذ الدائم ينعش اإللساس بالق

حر  اللَّه  َأالَ ويفحرح القلب والدليل عل  ذلك مصداق قوله تعا  "  الَّذ يَن نَمُنواح َوَتطحَمئ نُّ قُيُلوبُيُهم ب ذ كح
حر  اللَّه  َتطحَمئ نُّ الحُقُلوُب   (38الحرعد نية )". ب ذ كح
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ُقلح يَا ع َباد َي اذ سبحانه وتعا  إ  اليفاؤل وعدم اليأس والقنوط  وذلك يف قوله تعا   "  ويدعونا
يعيفا إ نَّهُ  َنطُوا م ن رَّمححَة  اللَّه  إ نَّ اللََّه يَي,حف حُر الذُّنُوَب  َ  ه مح ال تَيقح حَرُفوا َعَل  أَنُفس  ُهَو الحَ,ُفوُر  الَّذ يَن َأسح

يمُ   "الحرَّل 
 (.52) الزمحر نية

كما جاءت سنة املصطف  صل  اذ عليه وسلم، تدعم وتساند كياب اذ فقد هن  عليه الص ة 
والس م عن أمور تثري القلق يف النفس كالقنوط واجلزع واليطري، ليث روى أنس قال: قال صل  اذ 

طيبة" ميفق وسلم " ال عدوى وال طرية ويعجبا الفأل" قالوا: وما الفأل ؟ قال:" كلمة عليه 
 024علية.

وكان الحرسول صل  اذ عليه وسلم يوصي أصحابه بعدم النظحر إ  من هم أفحل منهم، ألن ذلك 
قد ي دي إ  السخط وعدم الحرضا الذي ي دي بدوره إ  القلق، وكان يوصيهم أيحا  بالنظحر إ  من 

أن الحرسول رضي اذ عنه هم أقل منهم، فذلك أدع  للشعور بنعم اذ تعا  عليهم، فعن أيب هحريحرة 
 صل  اذ عليه وسلم

 قال" انظحروا إ  من أسفل منكم، وال تنظحروا إ  من هو فوقكم، فهو أجدر أال تزدروا نعمة اذ 
 025عليكم".أخحرجه الشيخان

ويف ذلك روى أبو هحريحرة ، رضي اذ عنه، عن وأمحرنا باليفاؤل والحرجاء واليقحرب من اذ ودعوته، 
اذ عز وجل: أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا  -اذ عليه وسلم أنه قال " قالرسول اذ صل  

يذكحرا،فبن ذكحرا يف نفسه ذكحرته يف نفسي، وإن ذكحرا يف مإٍل ذكحرته يف مإٍل خريض منه، وإن تقحرب 
، أتييه  إليه ذراعايف، وإن تقحرب إيل ذراعايف، تقحربت إليه باعايف، وإذا أتاا إيل ميشي إيل شربايف، تقحربتُ 

 026أهحرول" أخحرجه الشيخان.

                                                           

-هي0404لبنان) –بريوت  –دار البيارق  -رياض الصالحين -النووي، حميي الدين أيب زكحريا حيىي شحرف الدين  024-
 641م(. ص0994

   394ص  –محرجع سابق  -حممد عثمان  -اتجن -025
 339ص  -محرجع سابق –اإلمام النووي  - 026
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وهذه األمور تفحرح النفس وتزيل عنها دواعي القلق من اهلم واحلزن وجتعل امل من مطمئنايف هادئا وهي 
 بذلك ت لظ جانب النفس والحروح وتشبع ميطلبا ا .

املعىن  ويف الوقت نفسه يهيم اإلس م بالبيئة وا يمع احمليط بالفحرد وقد أشارت األلاديث إ  هذا
ُكلُّ َموحُلوٍد يُوَلُد َعَل  امل لَّة  َفأَبَيَواُه يُيَهوَِّدان ه  َأوح يُيَنصِّحرَان ه  أَوح وييجل  ذلك يف قوله صل  اذ عليه وسلم "  

أي أن الطفل يولد عل  األميان باذ ومن ة يأخذ عقيدة والديه ألنه   يحرى غريها يف  027" ُيَشحرَِّكان ه  
 البيئة احمليطة به.

 وقوله " ختريوا لنطفكم فبن العحرق دساس ".وهذا دليل عل  أن الطفل سوف ييشحرب القيم من األم
يم عالية وفهم جيد،  ات قو ذ واحريق احملاكاة واليقليد، فم  كانا عن طم، و ييعلم ذلك منهواألب
 اليعامل كان الطفل ضعيفايف، وُمعحرضايف لألمحراض. واسنحيوال  طاءبس واالطفل جيدايف وم  ما كانكان 

  يكيف اإلس م بأن جعل القحرنن ع ج لإلنسان بل جعل  يع العبادات ال  يقوم هبا اإلنسان 
أن هلا تأ ري فعال يف ع ج  تدعم ذلك، فهي إما ع ج أو وقاية، وذلك كما يف ركن الص ة ليث

اهلم والقلق، وبعث اهلدوء والسكينة واالطمئنان، فكان الحرسول صل  اذ عليه وسلم يلجأ إ  
، وكان عليه الص ة الس م  يقول لب ل لني حتني الص ة " يا الص ة كلما واجهيه مشكلة أمهيه

 ب ل أرلنا بالص ة".
، وينمي يف اإلنسان القدرة عل  اليحكم يف يقوي اإلرادة  الصوم أيحايف  ليث و نحرى ذلك يف ركن

 شهوات النفس وأهوائها، وهو أيحايف ع ج مفيد للشعور بالذنب وما يثريه يف النفس من قلق، فقد
رضي الحرسول صل  اذ عليه وسلم إن جزاء الصوم م,فحرة الذنوب والفوز باجلنة. فعن أيب هحريحرة قال 

اذ عليه وسلم قال:" من صام رمحان إميانايف واليسابايف ُغفحر له ما تقدم من أن الن  صل  اذ عنه 
 ذنبه"أخحرجه الشيخان. وهذا يا يبعث الشعور بالحرضا ورالة النفس.

                                                           
 -/ النيسابوري، مسلم بن احلجاح القشريي،447ص -4ج  - باب ما جاء كل مولود-الرتمذي  -محرجع سابق -027

 .3147ت( ص-دار إلياء الرتاث العحريب_ بريوت. )د -4ج - باب معنى كل مولود يولد -الجامع الصحيح 
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أما احلإل فهو ركن يعلم اإلنسان الصرب وحتمل املشاق ويدربه عل  جهاد النفس واليحكم يف 
من الكحراهية واحلقد أو احلسد، وتقوى لديه روابط  شهوا ا، وييخل  اإلنسان فيه يا ييملك نفسه

"َمنح َلإلَّ واألخوة، وأخريايف هو ع ج للشعور بالذنب ليث قال: صل  اذ عليه وسلم  احملبة واملودة
، ُغف حَر َلُه َما تَيَقدََّم م نح َذنحب ه  " ، وَ َح يَيفحُسقح فَيَلمح يَيحرحُفثح

 أخحرجه الشيخان. 028
 تعليق

 كل نظحريه تيناول جانب من جوانب اإلنسان فالنظحرية اليحليلية تحركز عل  الذاتيا سبق ن لظ أن  
وال,حريزة وتحربط ما حيدث للفحرد بنق  أو زيادة يف هذا اجلانب، أما النظحرية السلوكية فرتكز عل  البيئة 

ركزت  احمليطة بالفحرد وتحرى أهنا وراء كل ما حيدث له من أمور إجيابية كانت أو سلبية، ونظحرية الدافع
عل  كون القلق إما يكون دافع للعمل واإلجناز أو معوق هلما ، ونظحرية قلق احلالة والسمة فيناولت 
القلق من كونه صفة م زمة للفحرد أو جمحرد موقف عارض له ، وعندما ننظحر للنظحرية اإلس مية نحرى 

 أهنا مشلت اجلانب النفسي واجلانب البيئي احمليط بالفحرد .
اجل أن ينظحر للفحرد نظحرة شاملة حميطة بكل ما يش,له أو ييعلق حبياته وبكل ما ي  حر ومن األجدر باملع

 فيه أو ييأ حر به، ليكون الع ج ذا فائدة وجدوى .
 لسابقهت ا الدراسا-ثامنا :

،فمنها ما تناول هناك العديد من الدراسات ال  تناولت القلق ويف محرالل خميلفة وجماالت ميعددة
وأخحرى درست قلق السمة مسيق يف ،ودراسات مشلت قلق احلالة والسمة معايف، قلق احلالة فقط، 
 نعحرضها كاليايل:

 دراسات تناولت قلق الحالة والسمة:
قوة اليحكم الذات يف اخيبار قلق احلالة وقلق 039م(4101درس اليكس وآخرون ) -1

السمة وذلك يف ظل وجود قوة اليحكم بالذات لدى الفحرد الرتباطها احلاسم بينظيم املشاعحر، 

                                                           
صحيج -حممد بن العيل ، البخاري/ 067ص 2ج  -ما جاء يف  واب احلإل والعمحرة -سنن الرتمذي -محرجع سابق -028

ص  –محرجع سابق  –/جنات، حممد عثمان 022ه( ص0433) 0دار طوق النجاة ط -3ج -باب احلإل املربور -البخاري 
205-234  

139 - Self-control strength in the relation between trait test anxiety and 
state anxiety Journal of Research in Personality, Volume 44, Issue 6, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656610001248
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656610001248
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656610001248
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وافرتضنا أن اخيبار لة القلق أكثحر ارتباطايف حبالة القلق يف ظل ضعف قوة اليحكم بالذات وتحعف 
 أو تيعطل يف ظل عدم ارتباطها.

طالب جامعي ليث ُت قياس لة القلق مع الي عب يف قوة اليحكم  009اليجحربة عل  لذا أجحرينا 
يف الذات واسينزافها، وُت تقييم لالة القلق بعد هناية االخيبار. وكانت النيائإل موافقة ل فرتاض، 
ة ليث كشف حتليل االحندار امليعدد أن اخيبار لة القلق ولالة القلق كانت محرتبطة اجيابيايف مع قو 

 اليحكم بالذات ولكن   تكن ذات صلة عندما تكون قوة اليحكم بالذات قوية وسليمة.
قامت بدراسة لالة القلق ولة القلق وع قيهما مبي,ريي    041(4110أمل األحمد ) -2

اجلنس واليخص  العلمي والفحروق يف لة القلق ولالة القلق بني الطلبة يف الكليات املخيلفة ، 
بايف وطالبة من ط ب جامعة دمشق ، ولللت النيائإل باسيخدام معامل ( طال378وذلك عل  )

( وأسفحرت النيائإل عن عدم وجود ع قة ارتباطية دالة بني مي,ريات T-Testاالرتباط واخيبار)
البحث يف الكليات، وعدم وجود تأ ري ملي,ري اجلنس واليخص  العلمي يف كل من لة القلق ولالة 

 وجود ع قة ارتباطية دالة بني لة القلق ولالة القلق لدى اإلناث.القلق، ودلت النيائإل عل  
القلق وع قيه ببعل املي,ريات لدى طلبة الثانوية  040م(3111هي 0430درس هشام غحراب ) -3

وهدفت الدراسة إ  الكشف عن العوامل ال  تقف وراء القلق، وذلك  العامة مبدارس غزة،
 واخيبار عوامل القلق.باسيخدام مقياس القلق احلالة والسمة 

وست معاجلة البيانات إلصائيا عن طحريق لساب امليوسط احلسايب، واالحنحراف املعياري، واخيبار 
 ، واخيبار البعد لشيفيه.)ت( وحتليل اليباين األلادي، ومعام ت االرتباط 

                                                                                                                                                                                   

December 2010, Pages 738-741 Alex Bertrams, Chris Englert, Oliver 
Dickhäuser 
 

 -07جملد  –جملة  جامعة دمشق  – الجنس والتخصصحالة القلق وسمة القلق وعالقتهما بمتغيري  -األمحد ، أمل -041

 م(3110دمشق.) -0عدد 
رسالة  -القلق وعالقته  ببعض المتغيرات لدى طلبة الثانوية العامة بمدارس محافظات غزة –غحراب، هشام أمحد  -040

 م(3111)ية باجلامعة اإلس م –قدمت السيكمال ميطلبات احلصول عل  درجة املاجسيري يف الرتبية ختص  علم نفس 
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م وجود وكشفت النيائإل عن وجود فحروق يف لالة ولة القلق تبعايف للجنس لصاث الطالبات، و عد
فحروق ذات داللة يف لالة القلق تبعايف لليخص ، يف لني وجدت فحروق يف لة القلق تبعايف 

 لليخص . وأظهحرت أن العامل الذات يقف وراء لالة ولة القلق لدى طلبة املحرللة الثانوية.
هدفت إ  الكشف عن الع قة بني قلق احلالة وقلق السمة  043(م0993دراسة نجاة مرار )  -4

ذه الع قة عل  كل من وا حر هة األردنيحصيل الدراسي لطلبه البكالوريوس يف اجلامعة وبني الي
: اجلنس )ذكور، إناث( واملسيوى الدراسي)أول،  اا،  الث، رابع( ونوع الكلية ةلياليااملي,ريات 

( طالب وطالبه ، واسيخدم مقياس سبيلربجحر 798)أديب، علمي (.اجحري ذلك عل  عينه عددها )
القلق احلالة و القلق السمة، لللت البيانات باسيخدام معامل ارتباط بريسون ، ومعامل  لقياس

 االحندار اخلطي امليعدد ،وامليدرج ملي,ريات الدراسة.
أشارت النيائإل إ  أن هناك فحروق ذات دالله الصائيه بني القلق احلالة والقلق السمة واليحصيل 

فحروق ذات دالله الصائيه بني القلق احلالة والقلق السمة  الدراسي تعزى ملي,ري اجلنس، بينما وجدت
واليحصيل الدراسي تبعايف ملي,ريي املسيوى الدراسي ) أول،  اا،  الث، رابع( ونوع الكلية )أديب، 
علمي(،أما أهم مي,ريين يف الدراسة وكان هلما اليفسري األكرب من اليباين مها مي,ريي القلق احلالة 

أت بعد ذلك مي,ري املسيوى الدراسي ومن ة نوع الكلية وإما مي,ري اجلنس فلم والقلق السمة، ة ي
 يكن له أي أمهيه تذكحر من خ ل الدراسة.

الدراسي  يف دراسة له ألمناط القلق وع قيه باليخطيط   042(م0993تناول فاروق عثمان )  -5
من كلي  اآلداب والعلوم. ( 041) ن = واجلنس والبيئة لدى ط ب اجلامعة يف أ ناء أزمة اخلليإل 
 ( .T-Testولدى حتليل البيانات وفق معام ت االرتباط واخيبار )

                                                           
العالقة بين القلق الحالة والسمة والتحصيل لدى عينه من  طلبه البكالوريوس بالجامعة األردنية  –محرار، جناة إلياس -043

رسالة مقدمة السيكمال ميطلبات املاجسيري كلية  – واختالف ذلك باختالف الجنس والمستوى الدراسي ونوع الكلية

 م(.0992)اجلامعة األردنية –الدراسات العليا 
أنماط القلق وعالقته بالتخصص والدراسة والجنس  والبيئة لدى طالب ألجامعه أثناء أزمة  –عثمان، فاروق السيد -042

 م(.        0992تصدر عن اهليئة العامة للكياب)  –( ينايحر، فربايحر، مارس 35عدد) –السنة السابعة  -جملة علم النفس- الخليج
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وكشفت النيائإل عن وجود ع قة ارتباطية سالبة بني اليخص  الدراسي وكل من القلق العام ولالة 
كذلك أنه القلق ولة القلق. وأشار من جهة أخحرى إ  أن هنالك تأ ري داال يف القلق العام . وتبني  

ال يوجد تأ ري دال ملي,ري اجلنس يف مي,ريات البحث و  يكن هناك فحروق دالة أيحايف بني الذكور 
 واإلناث .

دراسة عن قلق اليحصيل يف الحرياضيات وع قيها ببعل 044(م0989) أعد شكري احمد -6
حر مبخيلف املي,ريات منها ع قيه حبالة ولة القلق ، وذلك عل  عينة من ط ب وطالبات جامعة قط

( طالبةيف . اسيخدم فيها مقياس لالة ولة القلق 491( طالبايف و)295اليخصصات ، كان قوامها )
يف تكوين قلق لسبيلربجحر، وأوضحت النيائإل أ حر دال لكل من لالة ولة القلق بل وإسهامهم 

 .الحرياضيات
دراسة لول ا حر القلق يف اليحصيل الدراسي لذوي القدرات  045م(0989) توفيق زكريا أجرى -7

( طالبايف، اسيخدم فيها قائمة 015العقلية املخيلفة عل  جمموعه من طلبه كليه الرتبية بله عددها )
، واسيخدم لليوصل ةولي، واخيبار القدرات العقلية األةليلة القلق ولالة القلق، واالخيبارات اليحصي

 .    3ة لساب كي –( FCPالي,يري يف ضحرب العزوم )–لصائي للنيائإل األسلوب اإل
خحرج يا سبق بنيائإل مفادها إن الع قة بني لالة القلق واألداء ع قة عكسية أي أن ك يف منهما 

له القلق في  حر يف لالة القلق الط يب، ويف اليحصيل الدراسي هلم.  كما انه  أما ي  حر يف اآلخحر
 .أدائهمليس له ا حر يف اخي ف القدرات العقلية، ويف مسيوى 

                                                           
تصدر عن  –( السنة الياسعة21عدد) -رسالة اخلليإل العحريب - التحصيل في الرياضياتقلق  -امحد، شكحري سيد  -044

 م(.0989هي 0419الحريا ض) -مكيب الرتبية العحريب لدول اخلليإل 
جملة علم  –دراسة تأثير القلق في التحصيل الدراسي لدى طالب ذوى قدرات عقليه مختلفة –امحد، توفيق زكحريا -045

 م(.0989ابحريل  ،مايو،يونيه) - 01عدد  –العامة للكياب اهليئة املصحرية  –النفس 
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تأ ري كل من لة القلق وحتديد الطالب لألهداف عل   046مHead  (0984)درس هيد  - 8
طالب وُت اليوصل إ  أن هناك تفاعل بني (  025القلق كحالة واألداء األكادميي اجلامعي، عل  ) 

األهداف ومسيوى قلق االخيبار، وكذلك هناك تفاعل بني اليحصيل أو اإلجناز األكادميي ومسيوى 
وأشار حتليل البيانات إ  عدم وجود تفاع ت داله إلصائيايف وكذلك تأ ريات  القلق كحالة.

 األهداف الحرئيسية   تكن داله إلصائيايف.
األداء األكادميي إال أن اليأ ريات الحرئيسية للقلق كسمة كانت ذات دالله إلصائية يف تأ ريها عل  

 لط ب اجلامعة.
دراسة ملعحرفة مدى ارتباط قلق االميحان بكل من لة  047(م0980) أعد مصطفى تركي -9

ياس لة القلق ولالة القلق، اسيخدم فيها اخيبار سبيلربجحر وييكون من مقياس لالة القلق ومق
( طالبة من جامعة 075القلق واخيبار ساراسون لقلق االميحان، عل  عينة مكونة من )

 الكويت .
وأشارت النيائإل إ  أن االرتباط بني لة القلق وقلق االميحان أعل  من االرتباط بني لالة القلق 

 ،(.115وقلق االميحان وكانت الفحروق داله عند مسيوى أقل من )
 
 
 بدراسة اليأ ري ألسب  للقلق عل    048(م0979)  Heinrichقام هينريش  -01

                                                           
146 - Head, L. Quinn- (1984) The Effects of Trait Anxiety and Student Use 
of Objectives on State Anxiety and College Academic Performance- 
Psychology: A Quarterly Journal of Human Behavior; v21 n1 p34-39. 

السنة   -العدد الثالث -جملة العلوم االجيماعية -قلق االمتحان بين القلق كسمة والقلق كحالة -تحركي، مصطف  امحد  -047

 م(0980الياسعة أيلول/ سبيمرب. ) 
148 - - Heinrich, Darlene L.(1979) The Causal Influence of Anxiety on 
Academic Achievement for Student of Differing [ Intellectual] Ability- 
Applied Psychological Measurement; v3 n3 p351-59 Sum 
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اليحصيل األكادميي للط ب خميلفي القدرة العقلية، ولقد ُت فح  الع قة بني القلق واليعلم يف 
سياق نظحرية القيادة ونظحرية القلق كحالة وكسمة، وأشارت النيائإل إ  أن القلق كسمة له تأ ريايف 

 وعل  األداء أالخيباري.بيايف عل  القلق كحالة لس
 -دراسات تناولت سمة القلق:

بدراسة هدفت ملعحرفة فعالية بحرنامإل الع ج املعحريف السلوكي 049( 3111) قام حسين المقطري-0
طالب وطالبة من الفحرقة  081يف ع ج القلق لدى الشباب اجلامعي، و تحمنت عينة الدراسة  

، واسيخدم مقياس القلق املعمم ومقياس القلق كحالة ولة من أسيوطالثالثة بكلية الرتبية جامعة 
، وبحرنامإل الع ج املعحريف السلوكي وأظهحرت النيائإل 0985شارل سبيلربجحر وتحر ة البحريي  إعداد

فعالية الع ج املعحريف السلوكي يف ع ج اضطحراب القلق املعمم لدى الشباب اجلامعي، و  تظهحر 
ميوسط درجات القلق املعمم والقلق كسمة بني ا موعات، و   بني إلصائيةفحروق ذات داللة 

 تظهحر النيائإل أ حر للجنس.
هدفت دراسيه إ  معحرفة الع قة بني القيم اإلس مية   051م(0991حسن محمود حسين )-3

اجلنس،   –لة القلق والقلق األخ قي ومدى تأ حر الع قة بعدد من الي,ريات اليالية  وكل من
وذلك عل  جمموعة من طلبة  -سيوى األكادميي، ومكان اإلقامة، واملعدل الرتاكميوالكلية وامل

( طالبايف وطالبة، واسيخدم    ة مقاييس لكل من القيم 663وطالبات جامعة الريموك بله عددهم )
اإلس مية ولة القلق والقلق األخ قي. وقد أظهحرت النيائإل عدم وجود اخي فات ذات داللة 

ملي,ريات السابقة باسيثناء مي,ري اجلنس لصاث اإلناث ومي,ري الكلية لصاث كلية إلصائية يف ا
 الشحريعة. كما تبني كل من لة القلق والقلق األخ قي ييأ حر مبدى االليزام بالقيم األخ قية.

                                                           

دراسة  -فاعلية برنامج العالج المعرفي السلوكي في عالج القلق لدى  الشباب الجامعي -املقطحري، لسني قائد 049 -
 (3111مصحر. )  -جامعة طنطا  –كلية الرتبية قسم علم النفس   -مقدمة لنيل درجة الدكيوراه 

العالقة بين القيم اإلسالمية وكل من سمة القلق و القلق األخالقي لدى طلبة جامعة  -لسني، لسن حممود  -051

 م(.0996-هي 0407األردن)  –جامعة الريموك   –رسالة مقدمة السيكمال درجة املاجسيري  – اليرموك
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عن أ حر القلق عل   دراسة 050(م0991اعد كل من جمال العيسوي و حسن ثاني ) -3
( 40مهارات األداء الل,وي الشفهي لدى ط ب كلية املعلمني باملدينة املنورة بله عدد الط ب ) 

طالبايف اسيخدم فيها مقياس القلق للكبار )احلالة والسمة ( لسبيلربجحر تعحريب عبد الحرقيب البحريي، 
وي، وكان من النيائإل أن لة وبطاقة م لظة لقياس األداء الل,وي الشفهي من أعداد  ال عيس

القلق   تكن هلا داللة إلصائية عل  أداء الط ب يف املهارات الل,وية يف لني كان حلالة القلق ا حر 
(  أي انه كلما ارتفعت لدة القلق كلما اخنفل األداء الل,وي 1،15) دال إلصائيا عند درجة

 والعكس صحيج.
واألداء  فة الع قة بني كل مين القليق كسيمةأعد دراسة ملعحر 053(م0989)  Chapinشابين  -5

األكييادميي بقلييق اليحصيييل ، عليي  جممييوعيني ميين طيي ب السيينة الثانييية باجلامعيية، ا موعيية األو  بلييه 
( طالبايف لاوليت الدراسية األو  اإلجابية علي  السي ال ؛ 371( طالبايف وا موعة الثانية )070عددها )

 دميي ؟هل القلق املحرتفع حيسن األداء األكا
أما الدراسة الثانية فحاولت حتديد مدى تأ ري القلق واألداء األكادميي عل  قلق اليحصيل، بينما ُت 

اليحكم يف تأ ري االسيعداد الدراسي ، وأظهحرت النيائإل أن القلق بشكل مناسب ) أي القلق 
 يحصيل الدراسي(.الطبيعي بدون االنفعاالت احلادة( ميكن أن يسهل عملية األداء األكادميي أو) ال

 
( 675 حر لة القلق عل  املحراهقني الكويييني وصل عدد العينة )أ 052م( 0978درس مرسى ) -1

سنة، واسيخدم لذلك جمموعة  من املقاييس  – 31إ   03-تلميذايف وتلميذة، ترتاوح أعمارهم بني 
 -وهي:

                                                           
ألداء اللغوي الشفهي لدى طالب كليات أثر القلق على مهارات ا –العيسوي،  ال مصطف  ،  اا،  لسن حممد -050

 م(0996جامعة الكويت. ) –كلية اآلداب   -جملة العلوم االجيماعية  –المعلمين بالمملكة العربية السعودية 
152 - -Chapin, Theodore J-(1989)The Relationship of Trait Anxiety and 
Academic Performance to Achievement Anxiety .Students at Risk.- 
Journal of College Student ; v30 n3 p229-36 May. 

هي 0298ألقاهحره. ) -دار النهحة العحربية  – القلق وعالقته بالشخصية في مرحلة المراهقة -محرسي، كمال إبحراهيم  -052
 م(0987
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  Manifest Anxiety Scaleمقياس القلق الصحريج للحراشدين- أ
 The Children Manifest Anxietyمقياس القلق الصحريج لألطفال     -ب

Scale 
 (CTASخيبارية املدرسية لألطفال  ) مقياس ييل للقلق يف املواقف اإل-ت

The yale test anxiety scale forchildren 

 مقياس سوين للقلق أالخيباري- أ
The Suinn test anxiety behavior scale 

 L- Scaleمقياس الكذب )ل(     - ب
 مقياس بحرنحرويرتاملخيصحرللثقة بالنفس)ب. ت. س(- ت
 مقياس جيلفورد املخيصحر للثقة بالنفس )ج. ت. س(- ث
 مقياس الدافعية لإلجناز من اخيبار أدواردز لليفحيل )د. ج(- ج

 وأسفحرت نيائإل الدراسة عن أن :
 املحراهقني.املحراهقني ذوو لة القلق العالية هم الذين يظهحرون لالة قلق زائدة، وليس كل    -0
ال توجد فحروق بني املحراهقني يف االسيعداد للقلق حبسب السن، أي أن لة القلق  ابية  -3

 نسبيا.
 االسيعداد للقلق عند املحراهقات أعل  منه عند املحراهقني. -2
لات الثقة بالنفس، الدافعية لإلجناز،  –يحرتبط االسيعداد للقلق عند املحراهقني بالسالب يف  -4

 الشعور بالذنب، اإلتكالية، عدم الحرضا عن األسحرة.لب االسيط ع، 
 -دراسات تناولت حالة القلق:

 دف إ  حبث تأ ري اليفاعل  بدراسة 054(م0995قام مصطفى كامل و وعبد اهلل الصافي )-0
بني أسلوب اليعليم واليفكري ولالة القلق عل  اليحصيل الدراسي، اسيخدم فيها " مقياس تورانس 

                                                                                                                                                                                   

 

لقلق على التحصيل تأثير التفاعل بين أسلوب التعليم والتفكير وحالة ا  -كامل، مصطف  و الصايف،عبد اذ   -054
( جامعة امللك سعود ،  3)عدد –جملة العلوم الرتبوية و الدراسات اإلس مية  -الدراسي لدى عينه من طالب  الجامعة 

 م (    0995هي 0405الحرياض)
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واليفكري" و"اخيبار سبيلربجحر لقياس لاله القلق" ة قاما بيحليل البيانات باسيخدام ألمناط اليعلم 
ري رئيسي دال حلالة  أتالرتاكمي. كشف اليحليل عن وجود  حتليل اليباين الثنائي واسيخدام املعدل

،( عل  اليحصيل يف مواد اليخص  ، 15،( واليفاعل بينهما عند )10القلق وأسلوب اليعلم عند )
انت الفحروق يف صاث الط ب ذوي املسيوى امليوسط من لالة القلق، والذين يفحلون اسيخدام وك

النمط امليكامل يف اليعليم واليفكري. و  تكن هناك فحروق داله يف مسيوى حتصيل مقحررات اجلامعة 
 والكلية تحرجع إ  األسلوب املفحل يف اليعلم أو لالة القلق أو اليفاعل بينهما.

 االخيبار العام والقلق كحالة يف االميحانات احلقيقية 055مGross (0991)س  درس جرو -3
وقد ُدر َس أداء  – State is not test Anxietyاحلالة ليست قلقايف ل خيبار     -باعيبار أن 

( طالبايف باجلامعة يف ع قيه باملسيويات الذاتية املقحررة لقلق االخيبار كحالة وكسمة وكقلق عام . 81)
حرت النيائإل عدم وجود ع قة بني القلق كحالة واألداء، كما أن الط ب املوصفون بأن لديهم وأظه

 قلق اخيبار رمبا   يكونوا مسيعدين جيدايف ل خيبار .
 -دراسات تناولت القلق:

واألفكار الحرفل الوالدي –عن إدراك القبولدراسة 056(4101اعد الباحث خالد العنزي ) -0
الحرفل –املسيقبل،هدف منها اليعحرف عل  طبيعة الع قة بني إدراك القبول ال عق نية وقلق 

 الحرفل الوالدي.-الوالدي واألفكار العق نية وقلق املسيقبل، من خ ل إدراك القبول
دنب ( طالب من كلية األ261مكونة من ) اسيخدم املنهإل الوصفي يف دراسيه، وكانت العينة

-اسيخدم البالث اسيبيان القبول والحرفل الوالدي إعداد رونالد والعلوم جبامعة احلدود الشمالية،
( ومقياس األفكار ال عق نية إعداد سليمان 0986اودلز تحر ة يدولة س مة)-ب

                                                           
055 - 98- Gross, Thomas F-(1990) General Test and State Anxiety in 

Real Examinations:    State Is Not Test Anxiety- Educational Research 

Quarterly; v14 n3 p11-20. 

الرفض ألوالدي واألفكار العقالنية وقلق المستقبل  لدى عينة من طالب جامعة  -إدراك القبول -العنزي، خالد   -056

 (3101) جامعة أم القحرى. -دراسة مقدمة السيكمال درجة الدكيوراه بكلية الرتبية، قسم علم النفس-الحدود الشمالية
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( وست معاجلة مبعامل 3115( ومقياس قلق املسيقبل إعداد زينب حممد شقري)0985الحرحياا)
باين ألادي االجتاه وحتليل االحندار اخلطي. ارتباط بريسون، واخيبار)ت(، واخيبار حتليل الي

وأظهحرت النيائإل إ  وجود ع قة سالبة بني إدراك القبول الوالدي واألفكار ال عق نية وموجبة بني 
إدراك الحرفل الوالدي واألفكار ال عق نية، وع قة سالبة بني إدراك القبول الوالدي وقلق املسيقبل 

لدي وقلق املسيقبل كما توجد ع قة ارتباطيه بني األفكار ال عق نية وموجبة بني إدراك الحرفل الوا
وقلق املسيقبل، كما ال توجد فحروق بني الط ب يف خميلف الكليات والسنوات الدراسية، ويكن 
الينب  بقلق املسيقبل واألفكار ال عق نية من خ ل إدراك القبول الحرفل الوالدي. وقد أوص  

 مإل الوقائية اإلرشادية األسحرية ، ونشاء محراكز إرشاد اسحري.البالث ببعداد الربا
بدراسة لقلق املسيقبل وع قيه بكل من فاعلية الذات  057(4119) قام غالب المشيخي-3

( طالبايف من كلي  العلوم واآلداب، 371ومسيوى الطموح عل  عينة من جامعة الطائف مكونة من )
مسيخدمايف مقياس قلق املسيقبل من إعداد البالث ومقياس فاعلية الذات من إعداد عادل العدل 

( واسيخدم األساليب 3115معوض وعبد العظيم )( ومقياس مسيوى الطموح من إعداد 3110)
، وحتليل اليباين. T.Testاإللصائية اليالية : امليوسط احلسايب، ومعام ت االرتباط، واخيبار 

وأظهحرت النيائإل وجود ع قة سالبة دالة بني قلق املسيقبل وفاعلية الذات وكذلك وجود ع قة سالبة 
أما الع قة بني فاعلية الذات ومسيوى الطموح فكانت دالة بني قلق املسيقبل ومسيوى الطموح 

إجيابية، وأوضحت أن هناك فحروق يف ميوسط درجات الط ب بني قلق املسيقبل وفاعلية الذات و 
مسيوى الطموح لصاث منخفحي فاعلية الذات ومسيوى الطموح. كما توجد فحروق يف درجات 

داب، وفحروق أخحرى يف كل من مقياس فاعلية الط ب ملقياس قلق املسيقبل لصاث ط ب كلية اآل
الذات ومسيوى الطموح لصاث كلية العلوم. وقد أوص  البالث بوجوب توعية الشباب مبسيقبلهم 

وإمكانيا م احلقيقية، وتعليمهم مهارات اليخطيط ومدى إدراكهم للمشك ت االجيماعية 
 واالقيصادية وكيفية اليعامل معها.

                                                           
قلق المستقبل وعالقته  بكل من فاعلية الذات ومستوى  الطموح لدى عينة من طالب  -املشيخي،غالب حممد   -057

 (3119نفسي( ) إرشادمطلب تكميلي لنيل درجة الدكيوراه يف علم النفس ختص  )  -جامعة الطائف
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امت بدراسة بعل املي,ريات املحرتبطة بقلق املسيقبل لدى عينة من ق 058(4111سناء مسعود )-3
املحراهقني دراسة تشخيصية هدفت منها اليعحرف عل  الع قة بني قلق املسيقبل واألفكار العق نية 

 والح,وط النفسية وتأ ري القلق عليهم.
ة و األزهحرية ، وترتاوح طالبايف وطالبة من ط ب املدارس الثانوية العامة والفني 599وتكونت عينة من 

( عام. واسيخدمت البالثة مقياس قلق املسيقبل ومقياس األفكار العق نية 06-05) أعمارهم بني
إعداد البالثة ومقياس الح,وط النفسية إعداد زينب شقري. وأظهحرت النيائإل وجود ارتباط موجب 

عق نية  الح,وط النفسية.كما ودال إلصائيايف بني قلق املسيقبل وكل من قلق املسيقبل واألفكار ال
توجد فحروق بني درجات كل من املحراهقني واملحراهقات يف قلق املسيقبل األفكار العق نية الح,وط 

النفسية لصاث املحراهقات ، كما ييأ حر قلق املسيقبل األفكار العق نية الح,وط  النفسية بنوع اليعليم، 
عل  قلق املسيقبل األفكار العق نية  بينما ال يوجد ويوجد تأ ري لليفاعل بني اجلنس ونوع اليعليم 

هذا اليأ ري عل  الح,وط النفسية، وتيأ حر األفكار العق نية و الح,وط النفسية بدرجة قلق املسيقبل 
 ميوسط محرتفع(-)منخفل

 
دراسة عن ع قة الينشئة األسحرية وقلق االميحان باليفوق 059( 4111اعدت صفاء الطراونه )-4

الدراسي عند ت ميذ الصف الياسع األساسي يف مديحريات الرتبية واليعليم يف حمافظة الكحرك،هدفت 
منها اليعحرف عل  ع قة الينشئة األسحرية وقلق االميحان باليفوق الدراسي، واسيخدمت مقياس 

ب وصورة خاصة باألم( ومقياس قلق االميحان، وأشارت النيائإل الينشئة األسحرية )صورة خاصة باأل

                                                           
، رسالة عينة من المراهقين  دراسة تشخيصيةبعض المتغيرات المرتبطة بقلق المستقبل لدى  -مسعود، سناء منري  -058

 (.3116جامعة طنطا، مصحر)  -مقدمة لنيل درجة الدكيوراه الفلسفة يف الرتبية ختص  صحة نفسية

 

عالقة التنشئة األسرية وقلق االمتحان بالتفوق الدراسي عند  تالميذ الصف التاسع  -الطحراونه، صفاء صاث  -059

رسالة مقدمة  السيكمال درجة املاجسيري يف علم النفس جامعة  -لتعليم في محافظة الكركاألساسي في مديريات التربية وا

 (.3116) م ته  األردن
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إ  وجود ع قة إجيابية بني بعل أساليب الينشئة األسحرية مثل )الدميقحراطية ، اليقبل( وبني اليفوق 
نيائإل حتليل االحندار امليعددة أشارت إ  وجود  ماأالدراسي لدى ت ميذ الصف الياسع األساسي. 

ع قة سالبة ألساليب اليسلط ال  ميارسها )األب واألم( وبني اليفوق الدراسي ، وكذلك وجود 
 ع قة سالبة بني قلق االميحان واليفوق الدراسي.

درس مدى انيشار القلق العام بني ط ب اجلامعة ، ولاول  061(4110فاروق عثمان )-5
( طالب 0451ف عن الفحروق بني الذكور واإلناث يف مسيوى القلق ، وذلك عل  عينة من )الكش

(. أظهحرت النيائإل ارتفاع  Catelوطالبة،  اسيخدم فيها اخيبار )ت( ومقياس القلق العام لكاتل) 
النيائإل إ  أن نسبة القلق عند  أشارتنسبة القلق بني صفوف الطلبة والطالبات يف اجلامعة ، كما 

 منها عند الذكور. أعل إلناث ا
دراسة عن ع قة بعل املي,ريات بالقلق العام  060م(0997أجرى محمد جمل الليل)  -6

لدى ط ب وطالبات املحرللة امليوسطة والثانوية يف اململكة العحربية السعودية، تبني من نيائإل الدراسة 
وجد فحروق أيحا بني الط ب أنه ال توجد فحروق ذات دالله إلصائية بني الط ب والطالبات، و  ت

والطالبات يف القحرية واملدينة، كما   توجد فحروق بني الط ب والطالبات يف املحرلليني امليوسطة 
 والثانوية.

اجحري دراسة ليقصي الع قة بني القلق والحرياضيات  014م(0991إبراهيم يعقوب ) -7
لق االخيبار، كانت العينة ومدى اخي ف هذا القلق باخي ف اجلنس واملسيوى الدراسي ومسيوى ق

( تلميذة. 203( تلميذايف و )238( تلميذايف من الصف السادس والسابع والثامن، منهم )461من )

                                                           
أنماط القلق وعالقته بالتخصص والدراسة والجنس  والبيئة لدى طالب ألجامعه أثناء أزمة  –عثمان، فاروق السيد -061

 م( تصدر عن اهليئة العامة للكياب. 0992)  –حر، فربايحر، مارس ( يناي35عدد)–السنة السابعة  -جملة علم النفس- الخليج
عالقة بعض المتغيرات بالقلق العام لدى طالب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بالمملكة   -الليل، حممد  ل -060

 م(0997ألقاهحره. )  -( ابحريل/  مايو/ يونيو43عدد ) –جملة علم النفس  -العربية السعودية
 – قلق الرياضيات لدى التالميذ وعالقته ببعض المتغيرات الشخصية والنفسية والمعرفية –، إبحراهيم حممديعقوب -063

 م(.0996جامعة قطحر)  -9عدد –محركز البحوث الرتبوية 
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( بني القلق واملي,ريات األخحرى، كما 1،10بينت النيائإل وجود ع قة ارتباطية داله عل  مسيوى )
 سبة للجنس واملسيوى الدراسي.بينت النيائإل عدم وجود فحروق داله يف مسيوى قلق الحرياضيات بالن

دراسة لول ا حر قلق االميحان يف اليحصيل الدراسي عل  013م(0995أعدت رنا دعباس )-8
طلبه الصف الثاا  انوي ملعحرفة إذا ما كان هناك فحروق يف مسيوى قلق االميحان تعزى إ  اجلنس 

اليحصيل الدراسي. ولقد أو اليخص   وإذا ما كان هناك فحروق يف مسيوى القلق تعزى إ  مسيوى 
 ( طالبةيف،016( طالبايف و)013( منها )318اخيريت عينه البحث بطحريقة عشوائية طبقيه، عددها )

( من القسم العلمي. ولليحقق من ذلك اسيخدمت اسيبانه 92( من القسم األديب و)005منهم )
رتباط لبريسون واخيبار قلق االميحان باإلضافة إ  نيائإل الثانوية العامة. ة ُت لساب معامل اال

نيائإل البحث عن وجود ارتباط سالب بني  وأسفحرت، وحتليل اليباين الثنائي. -T-test)ت( 
مسيوى قلق االميحان ومسيوى اليحصيل ، كما أسفحرت عن وجود فحروق ذات دالله تعزى إ  

 اجلنس وأخحرى إ  اليخص .
لع قة بني القلق واليحصيل هدفت أيحا إ  حبث ا012م(0992دراسة عبد الرحمن صالح )-9

( طالبايف وطالبةيف. ولليحقق من 995الدراسي، واخيار لذلك عينه عشوائية عنقوديه مكونه من ) 
صحة األهداف اسيخدم مقياس قلق االميحان، وقد توصلت نيائإل الدراسة إ  أن مسيوى قلق 

  منه عند الذكور كما االميحان ييناسب عكسيايف مع مسيوى اليحصيل، وإن القلق لدى اإلناث أعل
 إن مسيوى القلق يحرتفع عند الصفوف العليا عنه يف الصفوف الدنيا.

                                                           

أثر قلق االمتحان في التحصيل الدراسي العام لدى  طلبه الصف الثاني  ثانوي في  –دعباس، رنا حممد سعيد 062 -
جامعة  –كلية ألرتبيه -رسالة مقدمه السيكمال درجه املاجسيري – مية في مدن نابلس , طولكرم , قليقلهالمدارس الحكو 
 م (.0995النجاح ألوطنيه ) 

 

قلق االمتحان وعالقته بالتحصيل الدراسي والجنس والعمر لدى طلبه المدارس الثانوية  –صاث، عبد الحرمحن إلاعيل -064

اجلامعة  –كليه الدراسات العليا –دراسة مقدمه السيكمال درجه املاجسيري يف علم النفس الرتبوي  – في محافظة الزرقاء

 م(.0994) األردنية
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هدفت دراسة إ  اليعحرف عل  املكونات العاملية للقلق 015م(0992إبراهيم السمادوني )-01
املدرسي والفحروق وفقايف للجنس واجلنسية والصف الدراسي ومسيوى اليحصيل وذلك عل  عينة يف 

 الحرياض.  ( طالبة باملحرللة امليوسطة مبدينة006( طالب و)003دية  مكونة من)البيئة السعو 
أظهحرت النيائإل فحروق ذات دالله إلصائية بني اجلنسني يف درجة القلق املدرسي، وكانت الفحروق 

لصاث الطالبات ليث كن أكثحر قلقايف، وكانت هناك فحروق بني الطلبة السعوديني وغري السعوديني يف 
لصاث الطلبة ال,ري سعوديني ليث لصلن عل  نسب قلق عالية، أما بالنسبة للصف  مسيوى القلق

الدراسي   تكن هناك فحروق داله، وأخريا وجدت فحروق إلصائية داله بني مسيوى اليحصيل والقلق  
 كانت الفحروق لصاث الطلبة ذوى املسيوى امليدا يف اليحصيل الدراسي.

وكل من  األبناءاسة الع قة بني القلق عند بدر  011م(0990قام محمد الطحان ) -00
( 228. عل  عينة من  ) لألسحرةاالقيصادي  -االجتاهات الوالدية يف الينشئة واملسيوى االجيماعي

العحربية ، اسيخدم فيها مقياس لة  اإلماراتوية مبدينة العني يف دولة نطالب وطالبة من املحرللة الثا
جتاهات الوالدية ودليل للمسيوى االجيماعي واالقيصادي من ولالة القلق لسبيلربجحر ، ومقياس اال

 وضع البالث.
واالجتاهات الوالدية يف الينشئة ،  األبناءالنيائإل إ  وجود ع قة ارتباطية داله بني القلق عند  أشارت

كان ضعيفايف وال يسمج بالينب  بوجود   لألسحرةاالقيصادي  -أما عن الع قة باملسيوى االجيماعي
 ارتباطية. ع قة

                                                           
 -20عدد  – القلق المدرسي لدى عينة من طلبة المدارس المتوسطة التربية المعاصرة –السمادوا، السيد إبحراهيم -065

 م(0994اإلسكندرية. ) –دار املعحرفة اجلامعية 
م(  0987هي 0417ديب) –اإلمارات العحربية امليحدة  –دار القلم 0ط – مبادئ الصحة النفسية –الطحان، حممد خالد -066

. 
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تطويحر مقياس القلق املدرسي لدى طلبه  إ 017م(0988هدفت دراسة ياسمين نصيرات ) -04
قلق االخيبار، القلق  –املحرللة الثانوية يف األردن.أشيمل املقياس عل  سية أبعاد للقلق املدرسي هي 

ه اليدريس،  الناتإل عن ع قة الطالب مع زم ئه، القلق الناتإل عن ع قة الطالب مع أعحاء هيئ
،القلق الناتإل عن ع قة الطالب مع األهل فيما ييعلق  ةالقلق الناتإل عن ع قة الطالب مع اإلدار 

ُت تطبيق  –باملدرسة، القلق الناتإل عن ع قة الطالب مع نفسه، باإلضافة إ  بعل اليزييف 
( ذكور احلصول عل  صدق املقياس بالطحرق 211( طالب )611املقياس عل  عينه مكونه من )

قد أمكن النظحري القائم عل  اليحكيم، واإلنصاف ( إناث، و 211أآلتيه:  صدق البناء واليكوين و)
الداخلي باسيخحراج معامل ارتباط الفقحرات مع املقياس الكلي، وكذلك إجياد معامل االرتباط بني 
الع مة مع كل فقحره، والع مة مع البعد الذي تنيمي إليه. كما ُت حتليل الفقحرات كم شحر لصدق 

فقد ُت لذف الفقحرات ال  كان معامل سييزها سالبايف املقياس، أما فيما ييعلق مبقياس الكذب، 
 ضعيفايف أو موجبايف ضعيفايف.

 
(، 1،86أما الثبات فقد ُت احلصول عل  دالالته باسيخدام طحريقه أليجزئه ألنصفيه ولصل عل )

( ، واسيخدم أيحا معادله الفا كحرونباخ وكانت 1،80وطحريقه إعادة تطبيق املقياس ولصل عل  )
( . ولليأكد يا إذا كانت الفحروق يف األداء بني الطلبة اإلناث والذكور ذات دالله 1،93النيائإل )

الصائيه فقد اخيرب ميوسط أداء كل من ا موعيني وكان ذا دالله الصائيه عل  مسيوى الداللة 
( .  وكانت نيائإل حتليل اليباين الثنائي لع مات الطلبة يف مسيويات املحرللة الثانوية 1،15)&=
(. يا سبق 1،15 ث، إن الفحروق يف األداء كانت ذا دالله الصائيه عل  مسيوى الداللة )&=الث

ييبني إن املقياس املطور ييميع بدرجات مقبولة من الصدق والثبات، يا يربر اعيماد املقياس والو وق 
 به يف عمليه اليقنني واليجحريب عل  عينه اكرب وأكثحر سثي يف للمجيمع.

                                                           
رسالة مقدمه لنيل –تطوير مقياس القلق المدرسي لدى طلبه المرحلة الثانوية  في األردن  -نصريات، يالني محد  -067

 م(0988) جامعة الريموك. –قسم الرتبية  -درجة املاجسيري
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بدراسة ملسيوى قلق االميحان بني ط ب كليات جامعة  018م(0988الطيب )قام محمد  -03
طنطا ولاول الكشف عن مسيوى قلق االميحان وعن الفحروق بني اجلنسني، وكذلك الفحروق بني 

 نوع اليعليم من خ ل الكليات املخيلفة.
رتبية، الطب، الصيدلة، ال –( طالب وطالبه من مخس كليات مها 0111اسيخدم لذلك عينه من )

 ( طالبه.011( طالب و)011وكان نصيب كل كليه ) –الزراعة، وأعداد فنيني جتاريني 
يلربجحر، كما لسب nventory  Inxiety est ATاسيعان البالث مبقياس قلق االميحان 

 ملعحرفه دالله الفحروق.   T. Test، واخيبار )ت(    F. Testاسيخدم اخيبار )ف ( 
،(   10إ  وجود قلق االميحان الط ب بنسبه داله إلصائيا عند)  وأشارت نيائإل البحث األخرية

ووضحت الدراسة إن قلق االميحان لدى اإلناث يزداد عنه لدى الذكور، وأخريا دلت الدراسة عل  
 إن هناك فحروق يف درجة قلق االميحان بني الكليات.

انات باليحصيل بدراسة لع قة قلق االميح019م(0982) أبو زيتون قام موسى سليمان -02
( طالب وطالبه من 403وذلك عل  عينه مكونه من )  ببربدالدراسي لدى طلبة الثانوية العامة 

، اسيخدم مقياس سارسون املعحرب لقياس أديب(357( علمي و)055القسمني العلمي واألديب )
ميحان القلق ودرجة اليحصيل لنهاية العام، ة قام حبساب معامل االرتباط بني درجات قلق اال

ودرجات اليحصيل األكادميي. واسيخدم حتليل اليباين األلادي لفح  ما إذا كان هناك فحروق 
ذات دالله الصائيه يف اليحصيل الدراسي العام تعزى إ  مسيوى القلق، وُت لساب ميوسطات 

 ملعحرفة إذا كان - -T-testدرجات القلق واالحنحراف املعياري للذكور واإلناث ،واسيخدم اخيبار 
 هناك فحروق ذات دالله الصائيه للقلق تعزى إ  اجلنس أو نوع اليعليم األكادميي ) علمي، أديب( .
كشفت النيائإل النهائية عن وجود ع قة داله بني قلق االميحان واليحصيل الدراسي العام، ووجود 

ني وجود فحروق ذات دالله الصائيه يف اليحصيل الدراسي العام تعزى إ  مسيوى القلق، و  ييب
                                                           

عدد  –جملة علم النفس  -دراسة لمستوى قلق االمتحان بين طالب كليات  جامعة طنطا –الطيب، حممد عبد الظاهحر -068

 م(.0988اهليئة املصحرية العامة للكياب)-ابحريل ،مايو،يونيه  – 6
طلبة الثانوية العامة بمحافظة العالقة بين قلق االمتحان والتحصيل الدراسي العام لدى  -أبو زييون، موس  سليمان   -069

 م(. 0984ختص  إرشاد وتوجيه) -رسالة مقدمة السيكمال ميطلبات املاجسيري يف الرتبية من جامعة الريموك -أربد
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فحروق تعزى إ  اجلنس، يف لني كشف عن وجود فحروق ذات دالله الصائيه يف مسيوى قلق 
 االميحان تعزى إ  نوع اليعليم )علمي، أديب(.

الع قة بني القلق واليحصيل لدى طلبة مدارس  انوية  071م(0984درس كمال مرسي ) -05
( طالبايف وطالبة اسيخدم مقياس القلق الصحريج لألطفال ) ق ص ط 271الكويت،كان عدد العينة )

( ومقياس ييل للقلق يف مواقف االخيبار لألطفال )ي ق خ (، توصلت الدراسة إ  معام ت 
الطلبة عل  املقياسني، ودرجا م يف اميحانات الل,ة ارتباط سالبة ذات دالله إلصائية بني درجات 

وفسحر البالث  العحربية والحرياضيات والل,ة اإلجنليزية، يف اميحان الفرتة األو  ويف هناية العام الدراسي.
هذه النييجة يف ضوء نظحري  ) القلق يف مواقف االخيبار( و) القلق احلالة والسمة( وانيه  إ  أن 

 ق الزائد يف االميحان يعوقه عن اإلجابة ، فيحصل عل  درجات منخفحة.شعور الطالب بالقل
 دراسة عن الع قة بني مسيوى القلق وليحصيل الدراسي070م(0972كاظم )  أمينهأعدت  -01

جامعة  ( طالبه من املسيوى األول كلية البنات458اجلامعي، وذلك عل  عينه عشوائية مكونه من) 
( طالبه من القسم العلمي،اسيخدم 335ت القسم األديب و)( طالبه من طالبا322عني مشس )

 وقيس اليحصيل بطحريقيني: IPATفيها مقياس القلق    
 اليحصيل يف أداء االخيبار املوضوعي ملادة ا يمع العحريب. -أ

 اليحصيل الكلي  موع الدرجات يف اميحان نخحر العام. -ب 
 اتنحو صيل لدى عينه أديب ع قة ال ألاديه االجتاه و أشارت النيائإل إ  أن الع قة بني القلق واليح

 حنو االضطحراد. وهذا ييفق مع نظحرية الدافع، يف لني كانت الع قة لدى عينة علمي ع قة ال 

                                                           
ا لد الحرابع  -جملة كلية الرتبية – عالقة القلق بالتحصيل الدراسي عند طلبة المدارس الثانوية –محرسي، كمال إبحراهيم -071

 هي(  .0983الحرياض) –سعود  جامعة امللك -
قسم علم  -كلية البنات  -دراسة العالقة بين مستوى القلق والتحصيل الدراسي الجامعي -كاظم، أمينة حممد   -070

 م(0972القاهحرة. )-اجلمعية املصحرية للدراسات النفسية -الكياب السنوي -جامعة عني مشس -النفس
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ألاديه االجتاه تنيهي بيزايد يف اليحصيل عند املسيوى العايل من القلق. أما الع قة بني القلق 
حنو تناق  اليحصيل بازدياد  اوتنحو واليحصيل املوضوعي لدى ك  العينيني ع قة ال ألاديه االجتاه 

لق والذكاء لدى ك  مسيوى القلق، وأخريا دلت النيائإل انه ليس هناك دالله ملعامل االرتباط بني الق
 العينيني.
 -تعقيب :

 يا سبق عحرضه من الدراسات السابقة تيحج لنا النيائإل اليالية
أن هناك فحروق بني اجلنسني لصاث اإلناث أي أن اإلناث أكثحر قلقايف من الذكور وقد أكدت ذلك  -

،) م( 0992م( ،  ) محرار 0988م(، )نصريات0988( ، )الطيب 0978دراسة كل من  )محرسي 
م( )لسني 0984م( )سليمان 0995م( و ) دعباس 0994م( و  )صاث 0994السمادوا
م( و)األمحد 0992م( و ) عثمان 0997م( أما دراسة ) ل الليل 3110م( و)عثمان 0996
م( فقد توصليا إ  أنه ال توجد فحروق تعزى للجنس وبذلك تكونا خالفت الدراسات 3110
 السابقة.

لسابقة أن لة القلق ت  حر سلبايف عل  األداء أليحصيلي األكادميي للطالب وأتحج من الدراسات ا -
م( و ) العيسوي و 0989م( ، ) زكحريا 0984م( ، )هيد 0979أكدت ذلك دراسة ) هرينش 

 م(.0996 اا
م( ، 0979ذلك يف دراسة ) هرينش كما أن لة القلق ت  حر سلبايف يف لالة القلق وتبني 

 م( 3110م( و)األمحد 0989م( و ) شابني 0989م( ، ) زكحريا 0980م(، )تحركي 0978محرسي)
م( ، وتعيرب لة القلق  ابية نسبيايف عند 0980وهي أيحا ت  حر االميحان وهذا ظهحر يف دراسة)تحركي 

م(، أي أن شخصية املحراهق ذات لة قلقه، لذا نلحظ انفعاله 0978املحراهقني كما بينها ) محرسي 
 واقف الصعبة واحلحرجة .سحريع ويظهحر عليه القلق يف امل

بينما كان هناك تفاعل بني لالة القلق واليحصيل وكان هلا دالله م  حرة يف األداء أليحصيلي وهذا 
م( 0995م( ، )دعباس 0994م( ، )السمادوا0989م( ، ) زكحريا 0984أظهحرته دراسة  )هيد 
  توجد يف م( 0991م( أما ) جحروس0996م( و ) العيسوي و  اا 0995،)كامل والصايف 

 ع قة بني القلق كحاله  واألداء األكادميي. دراسيه
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وميكن القول هنا بأن لالة القلق واألداء األكادميي ي  حر كل منهم يف اآلخحر بينما لة القلق ت  حر يف 
 اجلميع.
م( و ) 0988لفحروق يف مسيوى القلق بالنسبة لليخص  فلم توجد فحروق يف دراسة )الطيب اأما 

م(  فقد وجدت فحروق بني الطلبة 0995م( و )دعباس 0992م( أما دراسة )محرار 3110األمحد 
 يف اليخص .

م( 0988وأظهحرت الدراسات وجود فحروق ذات دالله إلصائية بني املحرالل الدراسية عند )نصريات
بني املحرالل الدراسية لدى  ألداللهم( بينما   تظهحر تلك الفحروق ذات 0992و )محرار 

 م(.0997م( و ) ل الليل 0996م( ، )يعقوب 0994م( ، )صاث 0994)السمادوا
والقلق الزائد بصورٍة عامة ي  حر و يعوق عن اإلجابة يف االميحان وي  حر يف اليحصيل هذا ما أكدته  

 م(.0984م( و )سليمان 0983كثري من الدراسات منها دراسة )محرسي 
 يف األداء واليحصيل العلمي للطالب ،  وخ صة القول فيما سبق أن القلق العام أو كحالة ي  حر

 ولكن لة القلق ت  حر يف اجلميع .
أما بالنسبة للجنس واليخص  واملسيوى الدراسي فما زال اخل ف قائم بني نيائإل الدراسات يا 

 ي كد احلاجة إ  دراسات معمقة ومكثفة يف هذا اجلانب .
 اليايل:وبناءايف عل  هذه الدراسات السابقة رأت البالثة 

 .أن لة القلق حباجة إ  حبث لليأكد من وجودها بني فئة الطلبة -0
إضافة  خل ف قائم فهي حتياج إ الفحروق بني اجلنسني يف لالة ولة القلق مازال ا -3

 وكذلك الفحروق بني املحرلليني الثانوية واجلامعية.
   يدرس.  أ حر املسيوى اليعليمي للوالدين عل  لالة ولة القلق عند املحراهقني   -2

                           وعليه ُت اعيماد فحروض الدراسة.
 فروض الدراسة: -تاسعا  

بعييييد القييييحراءة واليييييمعن يف الدراسييييات السييييابقة وحتديييييد إشييييكالية الدراسيييية  اليييي  أفحييييت للبحييييث يف 
 -اليساؤالت اليالية :

 هل توجد لالة قلق بني ط ب وطالبات املحرللة الثانوية؟-0
 توجد لالة قلق بني ط ب وطالبات املحرللة اجلامعية؟هل -3
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 هل توجد لة قلق بني ط ب وطالبات املحرللة الثانوية؟-2
 هل توجد لة قلق بني ط ب وطالبات املحرللة اجلامعية؟-4
 هل توجد فحروق بني املحرللة اجلامعية والثانوية لالة القلق؟-5
 ية لة القلق؟هل توجد فحروق بني املحرللة اجلامعية والثانو -6
 هل توجد فحروق بني الذكور واإلناث يف لالة القلق؟-7
 هل توجد فحروق بني الذكور واإلناث يف لة القلق؟-8
 هل توجد ع قة بني لالة القلق ومسيوى تعليم األم أو األب؟-9
 لقلق ومسيوى تعليم األم أو األب؟هل توجد ع قة بني لة ا -01

لقيية  باإلضييافة إ  نيييائإل الدراسييات السييابقة ميكيين صييياغة الفييحروض امليعبنيياءايف عليي  هييذه اليسيياؤالت و 
 بالدراسة عل  النحو اليايل:

 -: فروض الدراسة :4
 توجد لالة قلق ذات داللة إلصائية لدى ط ب و طالبات املحرللة الثانوية .-0
 توجد لالة قلق ذات داللة إلصائية لدى ط ب و طالبات املحرللة اجلامعية .-3
 توجد لة قلق ذات داللة إلصائية لدى ط ب وطالبات املحرللة الثانوية. ال-2
 ال توجد لة قلق ذات داللة إلصائية لدى ط ب وطالبات املحرللة اجلامعية.-4
 املحرللة اجلامعية والثانوية يف لالة. طلبة ال توجد فحروق ذات داللة إلصائية بني -5
 املحرللة اجلامعية والثانوية يف لة القلق بةطل ال توجد فحروق ذات داللة إلصائية بني-6
 ال توجد فحروق ذات داللة إلصائية بني الذكور واإلناث يف لالة القلق.-7
 ال توجد فحروق ذات داللة إلصائية بني الذكور واإلناث يف لة القلق-8
 توجد ع قة ذات داللة إلصائية بني لالة القلق ومسيوى تعليم األم واألب.-9
 قة ذات داللة إلصائية بني لة القلق ومسيوى تعليم األم واألب.توجد ع -01
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 الفصل  الثالث
 سيكولوجية العينة ومكانها تعريف       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل  الثالث
 التعريف بسيكولوجية العينة ومكانها

 
خميصحرة عن سيكولوجية عينة الدراسة وهم فئة عطي نبذة تعحريفية تيف هذا الفصل أن  رغبت البالثة 

الشباب )املحراهقني( والعمل عل  عحرض مبسط وموجز للي,ريات النفسيية والبيولوجيية اجلسمية وكذلك 
االجيماعية ال  حتيدث ملن  هم يف هيذه املحرللة العمحرية، وباليايل ت  حر عل  نفسييهم وعل  تعاملهم 

 مع احمليطني هبم.
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الذي عاشت  –أي الوسط االجيماعي  –بعحرض خميصحر لطبيعة البيئة االجيماعية  تكما قم        
فيه عينة الدراسة واملسيوى اليعليمي الذي وصلت إليه الب د يف عهدهم يا أتاح الفحرص اليعليمية 

وهذا ل  ييم اليعحرف عل  البيئة االجيماعية واالقيصادية وكذلك  -ذكور و إناث  -اجليدة للجميع
 مية ال  عاشيها عينة الدراسة.اليعلي

  -وُت عحرض ذلك من خ ل   ث نقاط هي:
 073أوال: سيكولوجية المراهق

خحيييعت محرللييية املحرهقييية كفيييرتة انيقاليييية مهمييية لكثيييري مييين الدراسيييات واألحبييياث بيييدأت عيييام            
م( ليييث 0914وكانييت دراسييات نظحرييية منظميية ليي  عييام ) -اوسييندر –م( عليي  يييد العييا  0795)

واسييمحرت الدراسيات واألحبياث إ  عصيحرنا  -سيانلي هول –بدأ البحث املوضوعي للمحرهقة عل  يد 
 احلاضحر.

واتفقيييت جيييل الدراسيييات علييي  أن املحراهقييية محرللييية مييييحر هبيييا كيييل فيييحرد يف لياتيييه، واخلييي ف             
بينهمييا تحركييز عليي  ليمييهييا، ليييث يييحرى الييبعل أهنييا تعييد أزميية ليمييية يعيياا  فيهييا املحراهييق ميين القلييق 

 هول، وفحرويد.  –واإلضحرابات، وين  قال بذلك 
قاطعية بيل إهنيا ختيليف بياخي ف ا يمعيات وقيد قيال  أما الطحرف اآلخيحر فيريى أهنيا ليسيت ليميية وال

 . -ليفني، ومحرجحريت ميد –هبذا 

                                                           
مكيبييية النهحييية  -0ط -المراهـــق والحاجـــة لارشـــاد النفســـي أزمـــة الهويـــة فـــي -بكيييحر محرسيييي حمميييد  محرسيييي، أبيييو -073

 -مكيبييية االجنليييو املصيييحرية -3ط -ســـيكولوجية المراهـــق -./   قشيييقوش، إبيييحراهيم -م(3113هيييي0432القييياهحرة) -املصيييحرية
ـــــة -هيييييي(./ هبيييييادر، سيييييعديه حمميييييد 0415م ي0985القييييياهحرة)  –دار البحيييييوث العلميييييية  -0ط -ســـــيكلوجية المراهق
م(./ 0410هييي0980امل سسيية العحربييية للدراسيية والنشييحر) -0ط -المراهــق -./ احلييافظ ،نييوري م(0981هييي0411الكويييت)

 -/ محرسيييي،كمال إبيييحراهيم -م( 0977هيييي0297القييياهحرة) -مكيبييية غحرييييب -رعايـــة المـــراهقين -أسيييعد، يوسيييف ميخائييييل 
 -م( /. اخللف، سعد بن إبحراهيم 0979القاهحرة. ) -دار النهحة العحربية -القلق وعالقته بالشخصية في مرحلة المراهقة

 –رسالة مقدمة السيكمال درجة املاجسيري يف علم الينفس  –دراسة مقارنة  -القلق لدى المراهقين في المدينة والقرية 
 م(. 0994هي  0405) مكة املكحرمة –جامعة أم القحرى  -ختص  إرشاد وتوجيه 
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أن املحراهقة فرتة زمنية ميحر هبا كل فحرد يف لياته ، وتقيع يف هنايية  -رولف موس  –ويف هذا يحرى       
( سيينة، ويطييول مييدى هييذه املحرلليية ويقصييحر يف ظييل 34 -03الطفوليية وبداييية الحرشييد ، أي ميين سيين)

 الوقع واملسيوى االجيماعي واالقيصادي والثقايف لألسحرة.تأ حره ب
كميييا يعيييد الكثيييريين سيييلوك امليييحراهقني حميييري وال ميكييين فهميييه أو إدراكيييه يف ضيييوء األسيييباب             

واملييربرات اليي  يييدلون هبييا ليربيييحر هييذا السييلوك أو ذاك، ولكيين ليي  نفهييم سييلوكهم لييق الفهييم الييذي 
ويعيننا عل  تفهمها و البد لنا أن نأخذ بعني االعيبيار املفياهيم احمليطية ميّكننا من إدراك لياة املحراهق 

 به وعل  رأسها مفهوم القلق يف لياته.
وليث أن القلق لدى املحرهقني خليط محركب من انفعاالت كثرية كال,حب العابحر أو املعاناة           

يئياب مطبيق وألاسييس أخيحرى ال أو اخلوف أو شعوره بعدم االسيقحرار ، أو قد تكون فحرح عارم أو اك
ميكيين لنييا تفسييريها إال ميين خيي ل تعحرفنييا واط عنييا عليي  لييياة املحراهييق عيين كثييب ومعحرفيية الي,ييريات اليي  
طييحرأت عليييه واليي  مبوجبهييا نصييل إ  فهييم سييلوكه ودواعيييه وباليييايل االنييدماج معييه والوصييول إ  طييحرق 

 لليفاهم حلل املشك ت وتعديل السلوك.
 -ي,ريات ال  تطحرأ عل  لياة املحراهق ومنها :ونعحرض هنا بعل ال

  -التغيرات الجسمية: -0
 
مع بداية املحراهقة تظهحر لنا بعل الي,ريات اجلسمية وتكون يف النمو اجلسمي العام كالطول والوزن    

وت,رّي بعل م مج الوجه وكذلك الصوت، وييأخحر النمو اجلسمي عند الذكور قلي يف ولكنيه ميا يلبيث 
ليي  يكيمييل، و يبييدأ ت,ييرّي الصييوت يكييون لييديهم واضييحايف، وكييذلك منييو العحيي ت وظهييور أن يسييحرع 

 قو م اجلسدية ال  يعيدون هبا .
أمييا الفييييات فيكييون منييوهم سييحريعايف يف بداييية البلييوغ ة يأخييذ يف اليبيياط ء ليي  يكيمييل، ومييييز          

وتثييري اهيمامهيييا، ييييا جيعلهيييا  تبيييذل الفييياة رقييية الصيييوت، ورشييياقة اجلسييم وت,يييرّي م حميييه الييي  تشييي,لها، 
اجلهيييود الكبيييرية للحفييياظ علييييه، فيميييارس الحرياضييية اليييحرجيم، خوفيييايف مييين هيييذه الي,يييريات الييي  تطيييحرأ علييي  

 أجسادهم فيجعلهم ميوتحرين وقلقني عل  مظهحرهم،ولاليهم الصحية، وكفاء م اجلسمية.
 
  -التغيرات االنفعالية: -4
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هييذه املحرلليية يف لييياة املحراهييق تعييد محرلليية اليييأجإل االنفعييايل والوجييداا، ييسييم فيهييا املحراهييق           

بالحرقة الشديدة يف املشياعحر واأللاسييس وكيذلك القيوة والصيحرامة واالنفعيال السيحريع وال,حيب العنييف، 
درتييييه يف وهييييذا ييييي دي إ  االضييييطحراب واليذبييييذب يف مشيييياعحر املحراهييييق وتصييييحرفاته، ويييييدل عليييي  عييييدم ق

 السيطحرة عليها وتوجيهها. 
في,حييبه كلمييات وجتعلييه يكييحره الييدنيا وييمييىن أنييه   يييأت إليهييا أو قييد جتعييل الييبعل يفكييحر يف اليييخل  
منهيييا ليأسيييه السيييحريع، ولكييين ميييا تلبيييث كلميييات أخيييحرى وملسييية لانيييية جتعليييه يعيييود إ  احليييياة بابيسيييامة 

بيييني احليييب والكحراهيييية وبيييني األقيييدام مشيييحرقة وقليييب مسيييحرور، فهيييو بيييذلك يكيييون يف صيييحراع ميييع نفسيييه 
 واإللجام قبل أن يكون يف صحراع مع اآلخحرين .

كميييا أنيييه ينسييياق وراء العواطيييف اجلياشييية أينميييا يكيييون مصيييدرها فييجييياوب معهيييا ويسييييأنس هبيييا، ليييذا 
تكون قحراراته ميذبذبة وليسيت قوييه العيمادهيا علي  العاطفية ال علي  العقيل واملنطيق،  و ميا جييب أن 

 وافق مع معطيات املواقف.يكون أو يي
( أن سييبب انفعيياالت املحراهييق الزائييدة، ميكيين إرجاعييه إ  ألييد 86- 85هييي  ص0411وتييحرى )هبييادر 

أمييحرين، أمييا زيييادة اإلفييحرازات ال,ددييية وهبييذا يكييون العامييل فسيييولوجي، أو يحرجييع سييبب انفعيياالت إ  
 الح,وط االجيماعية األسحرية، وهنا يكون السبب اجيماعي.   

) سييييانلي هيييول ( ذليييك ليييني قيييال أن املحراهيييق إنسيييان تائيييه، سيييحريع االنفعيييال، غيييري مييييزن، ال وقيييد بيييني
تسيطيع الينب  بأعماله لكثحرة تقلباته االنفعالية، وعدم اسييقحراره النفسيي. وييحرى أن هيذه احلالية تسييمحر 

 ين.إ  أن خيحرج املحراهق من هذه املحرللة إ  محرللة الحرشد، وذلك يف لوايل سن اخلامسة والعشحر 
 -التغيرات االجتماعية: -3

 تكون هذه الي,ريات عل  جانبني :      
: ليث يسع  فيها ليكوين ع قات خيارج األسيحرة وتكيوين نطياق كبيري مين المرهق نفسه –األول  

االتصيييياالت الشخصييييية املسيييييقلة عيييين األسييييحرة، فييييرتى لديييييه جمموعيييية ميييين الحرفيييياق يسييييع  إلرضييييائهم  
واليعييايش مييع أفكييارهم واليحييحية ميين أجلهييم، ة مييا يلبييث يف أواخييحر هييذه املحرلليية أن  خييييار لييه ميين 

كمييا تيجليي  لييديهم هييذه الفييرتة   -أي أنييه يحيييق دائييحرة ع قاتييه -فيييهم رفاقييه املقييحربني وحيصييحر ع قيييه
 لب الوطن واحلمية عنه واليححية بأروالهم من أجله. 
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جنييييد أن املحراهييييق يف هييييذه املحرلليييية ييييييأرجج بييييني االسيييييق لية واالعيميييياد عليييي  اليييينفس، وبييييني          
تيحردد امليحراهقني بيني النقيحيني، جيعلهيم  واالعيماد عل  الوالدين كما كان عليه يف طفوليه. وة اإلتكالي

غييري مسيييقحرين، وميناقحييني يف القييول والفعييل، وميقلبييني يف ع قييا م االجيماعييية، وليياليهم النفسييية، 
 ولكمهم عل  األمور، كما أشار إ  ذلك جازلني. 

ال  يحرى عحرض احلاجات واملطالب يم ي ،الي,ريات ال  حتدث للفحرد يف فرتة املحراهقة عحرضُت وبعد أن 
 ه الء العلماء العلماء أهنا مهمة وتعد قاعدة رئيسية يحرتكز عليها النمو السليم للمحراهق ومن 

  -ست، كول، األشول...( وحتدد هذه يف لاجات رئيسية هي:) سوليفان، هافجهحر 
 وتعا بيقبل الي,ريات اجلسمية واحملافظة عل  احلياة. -:الحاجات الجسمية -0
إشييباع الحرغبيية اجلنسييية للمحافظيية عليي  النييوع واليولييد مييع اجليينس  وهييي -:الحاجــات الجنســية -3

 اآلخحر.
االسيييق ل النفسييي، بييحروز اهلوييية، احلاجيية للعطييف واحملبة،تأكيييد الييذات،  -الحاجــات النفســية: -2

 واحلاجة األمن.
 تكوين القيم واألخ ق، الوصول للنحإل العقلي، واعيناق فلسفة احلياة. -العقلية: الحاجات -4
 األلفة، الوالء االجيماعي، املكانة االجيماعية، الع قات مع األقحران. -جتماعية:اال الحاجات -5
 اليخطيط ملسيقبل مها ومسيقبل علمي وظيفي. -المهنية: الحاجات -1

  –للمراهق ةياألسر البيئة ثانيا : 
معييه، و نلحييظ كييذلك فيهييا اليذبييذب الييذي ييينعكس بييدوره  يعامييلاليبييدأ الي,ييرّي يف  يف هييذه املحرلليية 

عل  املحراهق، فهي تارةض حتد ه عل  أنه رجل ييحمل مس ولييه ة ترتاجع ليعامله كطفيل صي,ري ال يعيي 
ما يفعله، وهذا جيعله ال يعحرف ما املطلوب منه وينشأ لديه اخلوف من اإلقدام علي  أي تصيحرف ألنيه 

 دم وضوح الحرؤيا وحتديدها عند األهل ينعكس عل  املحراهق . جيهل ما يحريده األهل منه ، فع
إن كل هيذه الي,يريات امليذكورة ميصيلة ببعحيها اليبعل ويي  حر كيل منهيا يف اآلخيحر، فعنيدما يبيدأ        

محركيزي اليذي الي  تي  حر يف اجلهياز العصي  ال النمو اجلسمي ييحمن ذلك لدوث اإلفحرازات ال,ددية 
حرابات العصبية يا جيعله يفقد السيطحرة واليحكم يف انفعاالته، وي  حر ذليك هو احملحرك األساسي ل ضط

يف أسلوب تعامله االجيماعي وخاصة مع األسيحرة الي  تعامليه وفيق ميا يصيدر منيه مين سيلوك دون أن 
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تفهم لاليه أو تقدر وضعه النفسي. وهذا كله يعحرضه لح,وط اجيماعية ت  حر كثريايف يف لاليه النفسيية 
 ة وباليايل يف اسيقحرار وضعه النفسي و بات خطواته يف طحريق املسيقبل. و االنفعالي

 073البحرينمملكة في  ةاالجتماعي لبيئةثالثا  : ا    
 -أ: ألموقع الجغرافي:

تيألف دولة البححرين من أرخبيل من اجلزر، وتقع يف وسط اخلليإل العحريب، وهي عل                 
( ميٍ  من السالل اإليحراا، 051( مي يف من السالل الشحرقي للمملكة العحربية السعودية، و)0بعد )
 ( مي يف من السالل ال,حريب لشبه جزيحرة قطحر.08و )

رب جزيحرة فيها جزيحرة البححرين وتليها جزيحرة احملحرق فسرتة ة النبيه عدد جزرها تفوق    ني جزيحرة، أك
 صاث وأم نعسان وغريهم من اجلزر الص,رية . 

% من مسالة الدولة، ليث توجد مدينة املنامة عاصمة الب د، والدوائحر 85وتشكل جزيحرة البححرين 
القسم اجلنويب منها فصححراء قاللة احلكومية، وميناء سليمان امليناء اليجاري الحرئيسي يف الب د، أما 

 تقع فيها لقول النفط.
 -ب: االقتصاد في البحرين:

أعيمد االقيصاد يف بداياته عل  صيد األلاك وجتارة الل ل  و الزراعة ليث سثل األراضي         
راضي  % من مسالية الب د وأهيمها زراعة النخييل ال  حتييل اجليزء األكرب من هيذه األ31الزراعية 

كميا يزرع فيها الليوز و اخلححروات والربسييم الذي يسيخيدم علف للحيوانات، ولكن تأ يحرت الزراعة 
بعد ذلك بارتفياع نسبة امللولة يف املياء وكيذلك نق  عدد القيوى العاميلة وأيحا بيحوييل األهيايل 

إ  تيدا لجيم اإلنيياج الزراعي لألراضي الزراعية إيل أراضي للبنياء بسبب ارتفياع أسعارها يا أدى 

                                                           
م(./ 0987هي 3418الحرياض)  –مطبعة مكيب الرتبية العحريب لدول اخلليإل  -التعليم في البحرين -محود، رفيقة سليم -072

 –امل سسة العحربية للدراسات والنشحر  -0ط – مائة عام من التعليم النظامي في البحرين -اخلليفة، مي حممد 
 م(.0999هي 0409بريوت)
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وعيدم حتيقيق االكييفاء الذاتيي للب د يا جعيل املسئوليين يقوميون بدراسيات علميية وعمليية ملعياجلية 
 املشكلية الزراعية ال  تعاا منها.

م(  وهو 0923م( وتدفقه عام )0920بعد اكيشاف النفيط يف الث  ينات وباليحديد )        
ني دول اخلليإل كان ذلك نقطة حتول يف اقيصاد الب د ليث ساهم ذلك يف قيام بعل األول ب

 % من القوة العاملة يف ا يمع. 41الصناعات ال  جذبت إليها األيدي العاملة ليث تقدر 
 -ومن أهم املنشآت الصناعية:

 م( .0968شحركة أملنيوم البححرين) ألبا ( وال  تأسست عام)  -
 م (.0973ملطالن الدقيق وتأسست عام  ) شحركة البححرين  -
 م( 0977صناعة وبناء وإص ح السفن )احلوض اجلاف( ش,ل عام )- 

 م(.0979مشحروع ال,از الطبيعي والذي أفييج عام  )-  
 م( 0981مشحروع االلنت السعودي البححريا املشرتك الذي بدأ إنياجه عام )-
املكيفات  الصابون ،املسامري ، وجتميع كما توجد بعل الصناعات األخحرى كصناعة الورق،  

 والب سييك ......اخل.
 -ج: األوضاع السياسية :

كان احلكم يف البححرين ذا طابع قبلي، وينيقل بعد وفاة احلاكم إ  من خيياره جملس              
م( ت,ري نظام احلكم فيها إ  النظام امللكي بعد موافقة 0898العائلة اخلليفية لذلك، ويف عام )

 احلكومة الربيطانية يف اهلند عل  ذلك، ليث كانت البححريني حتت السيطحرة الربيطانية.
م( كما أُنشأت أول بلدية يف مدينة املنامة، ومن 0936أُنشأ النظام اإلداري فيها عام )          

م( ليث كان مبثابة اجلهاز الينفيذي وله 0956أهم اإلجحراءات ال  أُنشأت ا لس اإلداري عام )
 مسيشار بحريطاا، قسم ا لس اإلداري إ  ست وعشحرين دائحرة.

م( أعلنت البححرين دولة عحربية مسيقلة، وأصبج جملس 0970أغسطس من عام )  04يف         
 الدولة جملسايف للوزراء، ورئيسه رئيسايف للوزراء ، وأعحاء ا لس وزراء.

م( ، وأصبحت البححرين عحوايف 0972بدأت بعد ذلك اليجحربة النيابية يف البححرين عام )           
  هيئة األمم امليحدة ومنظما ا.جي، وعحوايف يف جامعة الدول العحربية، ويفيف جملس اليعاون اخللي

  -تطور التعليم في دولة البحرين:  -ا :رابع
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كانت بداية اليعليم بدولة البححرين يف مطلع القحرن العشحرين ليث ك,ريها من دول                
ارة عن معاهد تقليدية هدفها األول اخلليإل العحريب، اقيصحر اليعليم فيها عل  نظام الكياتيب وهي عب

 تعليم القحران الكحرمي قحراءة ولفظايف، وإ  جانب ذلك كانوا يعلموهنم القحراءة ، و الكيابة ، واحلساب. 
بعد االلي ل الربيطاا افييحت يف البححرين مدارس نظامية أجنبية، كان أوهلا ما أسسيه            

م( عل  يد زوجة القس زوييمحر، اميييلي ويلكيس 0893ن عام )اإلرسالية األمحريكية ال  زارت البححري
 م(.0899فكانت أول مدرسة للفييات يف اخللييإل العحريب عيام )

م( 0913م و0910تبع ذلك إنشاء لوايل عشحر مدارس خاصة للبنني ما بني عام )         
 وكانت مناهجها تيحمن منهإل الل,ة االجنليزية واحلساب والل,ة العحربية.

ويذكحر أن هذا اليطور اليعليمي املنوع دعا اجلاليية الفارسيية إ  تأسيس مدرسية االحتاد يف          
م( ليعلييم أبنياء اجلاليية الفارسيية وفيق املنهإل الفارسي، وبعدها أسس حممد زينل 0901املنامية عام )

 علوم احلساب.ين والل,ة العحربية و تاجحر أل ل  احلجازي مدرسة الف ح ليدريس علوم الد
تيا  فيج املدارس األجنبية فيها يا دفع أهل الحرأي واملشورة من أهايل البححرين إ  مناقشة         

ضحرورة العمل عل  إنشاء مدرسة نظامية ليعليم أبنائهم، فجمعوا املال ليحقيق ذلك، وجبهودهيم  
يف جزيحرة احملحرق، م( 0909افييحت مدرسية اهلدايية اخلليفيية، أول مدرسية لكوميية للبنيين عيام )

 اسيقدم  هلا مدرسني من الب د العحربية مثل مصحر ولبنان وسوريا والعحراق.
اسيشعحر األهايل بعد ذلك ضحرورة اليعليم للبنات كما هو للبنني ففيحت أول مدرسة لكومية         

 م(.0938ابيدائية للبنات عام )
جزوا عن حتملها ييا أ يحر يف كفاءته العمليية واجيه اليعليم صعوبيات مالية وإدارية أ قلت األهيايل وع

م( 0921اليعليمية وهذا دفع احلكومة إ  تويل مس ولييها ووضعها حتت إشحرافها املباشحر وذلك عام )
 وحتمل  يع مصاريفها.

ازداد االهيمام باليعليم ولولظت نيائجه عل  الب د من النالية االجيماعية  وكذلك من      
م(،  يم عيام 0926ة واملهنيية، فكان إنشياء أول مدرسية صناعية للبنني عام )النالية احلحاري

 م( إنشاء أول  انويية للبنيات.0950م( أضنشأت أول  انويية للبنني، وت هيا يف عيام ) 0941)
م( تأسست املحرللية اإلعدادية، وبدأ العمل بنظام املحرالل الث ث، االبيدائية 0960يف عيام )        
 سنوات، واإلعدادية   ث سنوات، والثانوية   ث سنوات.ست 
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تطور اليعليم يف البححرين،  ففي السيينات كان نشأة املعاهد ال  سامهت يف ختحريإل املعلمني        
م(، وتي ه معهد املعلمات عيام 0966واملعلميات، فكان أوهلا معهد املعلمني الذي افييج عيم ) 

م(، وبعيدها كليية العليوم الصحية ومحركز اليدريب 0968الصناعيية ) م(، ة كلية اخللييإل0967)
 م(. 0978م(، ومن ة كانت كلية البححرين اجلامعية عام )0976والفندقة عام ) 

  ييوقف اليعليم يف البححرين عل  اجلهود املبذولة داخل الدولة و  يكيفي بفيج املدارس         
طحريق االتصال باخلارج وإرسال اإلرساليات ليلقي العيليوم من  والكلييات  بل سع  إ  تطويحره عن

م( أُبُيع ثت أول جمميوعة مين الطلييبة البححرينيني إ  ألقياهحرة 0944منياهيلها مباشيحرة، فيفي عيام )
لليدريب عل  اليعليم، واكيساب خربات مباشحرة يف كيفيية تعيليم الطلبة، وإيصال املعلومة الصحيحة 

       هلم.       
تعلقت قلوب الشباب يف البححرين باليعليم فحرللوا إ  لبنان إلكمال الدراسات العليا يف          

اجلامعة األمحريكية ببريوت، األمحر الذي أشعحر الدولة بأمهية املوضوع، وخاصةيف بعيد عودة الدارسني إيل 
م( كيان 0955ارج عيام )الوطن وملس أ حر ذلك يف نفوس املواطنني، فأرسلت أول بعثة دراسية للخ

 م(. 0956( طالبيايف، ة تليها أول بعثة نسائيية خلحرجييات الثانوية العامة يف العام اليايل )28قوامهيا )
 تيابعت بعثات وإرساليات الدولة للطلبة إلكمال الدراسة يف اخلارج، ونخحرها ما أعلنيه  

 عن نيائإل فحرز البعثات واملنج  -ثات إدارة الشئون الثقافية والبع  –وزارة الرتبية واليعليم 
امليفييوقني ميين خحرجيي  للطلبة البححرينيني -م 3114/3115 -الدراسية واملالية للسنة اجلامعية 

بله عدد املسيفيدين إ  تاريخ  % عل  األقل ، وقد91املييدارس الثانييوية احلاصلني عل  معدل  
احلكومية، ليث لصل  يع الطلبة الذين  ملدارسطالبايف وطالبة من خحرجيي ا 0077إع ن النيائإل 

توافحر فيهم الشحروط ال زمة عل  رغبا م لسب األنظمة  تقدموا للبعثات واملنج الدراسية واملالية ين
 .امليبعة

 531وكانت مقسمية كاليايل: عيدد البعثات ال  لصل عليها طلبية امليدارس احلكوميية  قد بله 
منحية، وبذلك  72منحية، أما عدد املنج الدراسيية قد  بليه  584ية قد بليه املال بعثة، وعيدد املنج

النيائإل  اإل يايل للبعثات واملنج الدراسيية وال  ُت اليسجيل فيها إ  تاريخ إع ن هذه يكيون العيدد
 .0077قد بله 
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يية بعثات مقدمية من هيذا باإلضافية إ  ال منج املخصصة لطلبية املعهد الديا وهي مثيان بعثيات، س
األزهحر الشحريف، وبعثييان مقدمييان من كلية الشحريعة بدولية اإلمارات العحربيية امليحدة يف ولصل عليها 

 الط ب األعل  درجة، وفقا للخطة الدراسية للمعهد.
يية  ومن امل لظ هنيا أن املحرأة يف دولية البححرين نالت ما ناليه الحرجل من ليظ اليعلييم، فالبدا      

كانت ميقاربة واليقدم فيه كان ميياليايف، وذلك خب ف ما كيان عليه احليال يف بقيية دول اخلليإل العحريب 
احمليطة هبا، وهذا ما جيعلها أكثحر انطلقايف وعطاءيف، ويبني مساوا ا مع الحرجل فك مها نال لظايف مبكحرايف 

 حرون بظحروف تعليمية واجيماعية ميشاهبه.من اليعليم وك مها قيدم للوطن ما ميكنه تقدمييه، أي إهنم مي
اسيمحر افيياح املدارس، وتزايد أعيداد الدارسني فبله عيدد الط ب الدارسني أكثيحر من           

م ( أما اآلن فقد  تحاعف العدد، و بليه  0983م و0980( طالباَ وطالبة، بني عام ) 3609)
م األساسي، موزعة كيما يظهحر يف جدول ( طالبية يف اليعليي60806م(  ) 3114/  3112عام ) 
( طالب موزعون كما يظهحر يف جدول 61541(، و)0،3( كذلك يف الحرسم البياا رقم )0رقم ) 
 (.4، 2( وكذلك يف الحرسم البياا رقم ) 3رقم ) 

 د الطالبات والفصول وكثافة الفصلعد
 (0جدول رقم ) -حسب المرحلة ونوع التعليم    

 كثافة الفصل عدد الفصول عدد الطالبات نوع التعليم  المرحلة

 28 1132 32033 عام االبتدائية
 31 501 15533 عام اإلعدادية

 
 الثــانــوية

 
 

 29 174 5037 علمي
 29 112 3282 أدبي

 31 187 5776 تجاري
 21 3 64 إعالن

 15 6 91 أنسجة

 30 482 14250 المجموع

 29 2115 61816 المجموع الكلي
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 الطالبات حسب المرحلة توزيع
 (0الرسم البياني رقم)
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 المرحلة الثانوية حسب المسار توزيع طالبات
 (4الرسم البياني رقم)

 
 

  عدد الطلبة والفصول وكثافة الفصل حسب المرحلة ونوع التعليم
 (4جدول رقم )

 

 
 
 

 كثافة الفصل عدد الفصول الطلبةعدد  نوع التعليم المرحلة

 االبتدائية

 28 1097 31129 عام

 24 23 563 ديني

 28 1120 31692 المجموع

 اإلعدادية

 30 510 15471 عام

 23 8 184 ديني

 30 518 15655 المجموع

 الثــانــوية

 29 88 2557 علمي

 27 42 1122 أدبي

 30 151 4526 تجاري

 24 178 4343 صناعي

 23 25 577 تدريب مهني

 23 3 68 ديني

 27 487 13193 المجموع

 28 2125 60540 المجموع
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 حسب المرحلة توزيع الطلبة
 (3) الرسم البياني رقم
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 المرحلة الثانوية حسب المسار توزيع طلبة                            
 (2) الرسم البياني رقم                                         

 
 وبناءايف عل  هذه الزيادة يف أعداد الط ب ازدادت عدد املدارس لييمكن من اليواء  

( اليزايد يف أعداد املدارس احلكومية إ  عام  2هذا العدد من الدارسني، ونحرى يف جدول رقم )
 (.2يف الحرسم البياا رقم )م، كما نشاهد نسبة هذه الزيادة 3110

 كما ازداد عدد املعلمني البححرينيني يف املدارس احلكومية ليث لققوا نسبة عالية مقارنةيف 
 (.8، 7، 6، 5الحرسم البياا رقم )باملعلمني غري البححرينيني، ييبني لنا ذلك يف 

 
 (3م جدول رقم )4110/  4111  -م  0994/  90عدد المدارس الحكومية حسب نوع المدرسة والجنس    

 الجنس نوع المدرسة

1
9

 
 /

9
1
1
1

 

1
1

 
 /

9
1
1
1

 

1
1

 
 /

9
1
1
1

 

1
1

 
 /

9
1
1
1

 

1
1

 
 /

9
1
1
1

 

1
1

 
 /

9
1
1
1

 

1
1

 
 /

9
1
1
1

 

1
1

 
 /

9
1
1
1

 

9
1
1
1

  
 /

1
2
2
2

 

1
2
2
2

 
 /

1
2
2
9

 

 ابتدائية
 58 59 58 56 55 54 53 50 48 48 ذكور

 56 56 56 56 52 52 50 47 47 47 إناث

 ابتدائية / إعدادية
 13 12 13 14 13 12 13 13 13 13 ذكور

 6 6 5 6 8 8 8 8 6 6 إناث

 إعدادية
 13 14 12 11 11 11 10 9 10 10 ذكور

 18 18 18 17 15 15 14 14 14 14 إناث

 إعدادية / ثانوية
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 1 ــ ــ ذكور

 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 إناث

ثانوية عامة + 
 مسارات أخرى

 8 8 8 8 8 8 7 6 6 6 ذكور

 8 9 9 10 10 10 9 8 7 7 إناث

 ثانوية تجارية
 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذكور

 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 إناث

ثانوية صناعية + 
 صناعية تجارية

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ذكور

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إناث

 معهد ديني
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذكور

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إناث
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 المجموع

 98 98 96 94 92 90 88 84 82 82 ذكور

 95 95 94 94 90 90 86 83 80 80 إناث

 193 193 190 188 182 180 174 167 162 162 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسم بياني لتطور عدد المدارس الحكومية في البحرين                      
 (5رقم ) الحرسم البياا
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 البحرينيين في المدارس البحرينيةالمعلمين رسم بياني يوضح نسبة            

 (1الرسم البياني رقم)
 
 
 

 
 
 
 
 

 البحرينيات في المدارس البحرينية معلماترسم بياني يوضح نسبة ال                      
 (7رسم بياني رقم )
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 رسم بياني يوضح نسبة المعلمين البحرينيين في المدارس الحكومية              
 (8رسم بياني رقم )                                   

 
 
 

وكما نحرى أن اليطور العلمي يف البححرين ازداد بزيادة املقبلني عليه األمحر الذي شجيع             
ات املخيلفية من الطب والصيدلية، واهلندسة، واليزراعية، الدولية عل  افيياح الكليات واليخصص

والعليوم، والحرياضيات، واليجارة، واإلدارة، واحلقيوق، و العليوم السياسيية، والل,ات واآلداب، 
والدراسات اإلنسانية واالجيماع والفلسفة، والياريخ واجل,حرافيا، والفنون والحرياضة، يا يدل عل  الينوع 

 يف مسيوى اليعليم يف البححرين.                                              واليقدم الكبري
هكذا بحرزت عملية اليعليم يف البححرين مبكحرايف وتطورت، و سارت بشكل سحريع وجيد، يا جعلها يف 
 مصاف الدول امليقدمة تعليميايف، واألمحر الذي بدوره رفع من مسيوى املواطن البححريا وجعله أكثحر 

تفهمايف للحياة وميطلبا ا، وأكثحر إدراكا ملا له وما عليه من واجبات جتاه نفسه، وأسحرته، و  وعيايف 
وجميمعة، وباليايل يفرتض أن يكون أقل قلقايف يف لياته وأكثحر تفاؤاليف من غريه وهذا ما نحرجو أن ييبني 

 لنا من نيائإل البحث احلايل. 
 -تعليق:

االجيماعي والسياسي مسيقحر يف دولة البححرين وهذا  للقارئ أن الوضعمن خ ل هذا العحرض ييبني 
يعا بيئة مسيقحرة للمحراهق،  كما ييبني أن مسيوى اليعليم فيها عاليايف، وبدأ مبكحرايف للذكور اإلناث 

 . والعدالة بني اجلنسني يف اليعليم معايف، يا يعطي انطباعايف باسيقحرار الفحرد النفسي واالجيماعي
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 رابعالالفصل 
 الدراسة وإجراءات منهج
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 رابعالفصل ال
 وإجراءات الدراسة منهج

 
 : عينة الدراسة -أوال  

اخيريت عينية الدراسية مين طي ب وطالبيات املحرللية الثانويية واجلامعيية يف دولية                        
البحييحرين وقييد قمنييا بيحديييد اليخصيي  الدراسييي كنييوع ميين اليقحريييب بييني أفييحراد العينيية، واخرتنييا الثانوييية 

 يبار .اليجارية مبدينة احملحرق والكلية اليجارية مبدينة املنامة مكانايف ليطبق االخ
( سيينة وهييي مييا تعييحرف  مبحرلليية املحراهقيية 34-04وبييذلك ييحييدد العمييحر الييزما ألفييحراد العينيية مييا بييني )

 امليأخحرة.
علييي  هيييذا بيوزييييع اميييت ( طالبيييايف وطالبيييةيف وق0111العينييية )أن يكيييون عيييدد أفيييحراد  ت البالثيييةلقيييد رغبييي

ُت اسيييييبعاد االسيييييبيانات  يييييهتبييييني وجييييود نقيييي  يف املعلومييييات وعل االسيييييمارات، وبعييييد  ييييع األوراق
( طالبييايف وطالبييةيف ، ) 766الناقصيية وغييري املكيمليية البيانييات، وبنيياءيف عليهييا بلييه  العييدد النهييائي للعينيية ) 

( طالبيييايف، أميييا املحرللييية اجلامعيييية 214(   طالبييية و) 089( عيييدد طييي ب املحرللييية الثانويييية مييينهم )492
 (4حر جدول رقم )انظ( طالبايف .95( طالبة و )078( منهم )372فعددهم )

 (4)جدول  
 ونسبها جدول يوضج عدد أفحراد العينة                               

 النسبة العدد العينة
 %64،26 492 عدد ط ب املحرللة  الثانوي

 %28،22 089 الطلبة
 %60،66 214 الطالبات

 %25،62 372 عدد ط ب املحرللة  اجلامعية
 %24،79 95 الطلبة

 %65،31 078 الطالبات
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  766 ا موع 
 %53،8 299 الذكور
 %47،9 267 اإلناث
 %3،5 09 امليزوجني

 %97،5 747 غري امليزوجني

 
 العينة أنظحر الحرسم نسبة طلبة الثانوي لطلبة اجلامعة يف جمموع  من هذا اجلدول تيبني

 ( 9رقم ) البياا 
 ( أما اإلناث 299بني نسبة الذكور لإلناث فيها ليث بله عدد الذكور )تيوكذلك 
 (01( أنظحر الحرسم البياا رقم )267فبله )

 
 
 

 
 (9الرسم البياني رقم )                                     

 

نسبة طلبة الثانوي والجامعة في العينة

ثانوي

جامعي
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 (01الرسم البياني رقم ) 
 

 
اغلبهم من غري امليزوجني ليث بل,ت نسبة امليزوجني أما عن احلالة االجيماعية ألفحراد العينة فكانت 

%( يف العينة الكلية مع العلم أن  يع امليزوجني مين اإلنياث، أنظيحر الحرسيم البيياا رقيم 3.5أقل من )
(00 ) 
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 ( 00الحرسم البياا رقم )

 
 أدوات الدراسة : منهج و -ثانيا :

امليينهإل الوصييفي يف هييذه الدراسيية وذلييك بوصييف النيييائإل اليي  جتلييت بعييد تطبيييق  اسيييخدمت البالثيية
 . ةأدوات الدراس

 -وقد ُت اسيخدام األدوات اليالية:
 اسيبانه خاصة باملعلومات الشخصية . -أ 
إعيييداد عبيييد الحرقييييب  ت عحرييييب واخيبيييار لالييية ولييية القليييق للكبيييار تيييأليف سيييبيلربجحر ونخيييحرون ،-ب

البحيييريي ، يشييييمل االخيبيييار علييي  مقياسيييني منفصيييلني ويعيميييد أسيييلوبه علييي  اليقيييديحر اليييذات لقيييياس 
 State Anxietyمفهومني مها لالة القلق  

(  وكيل 3-بيي )ط ( ولية القليق0-. وقيد رميز حلالية القليق بيي ) ط  Trait Anxietyولية القليق
( دقيقيية ، وييميييزان بصييدق و بييات  31 - 05يقييه ميين )( عبييارة، مييدة تطب31مقييياس ييكييون ميين) 

 محرتفع .
ُت تقنني االخيبار عل  البيئة املصحرية واليأكد من صيدق و بيات االخيبيار وموافقييه للبيئية العحربيية وكيان  

 -كاليايل :
 ثبات االختبار -أ :

 -ليث تأكد عبد الحرقيب البحريي من  بات االخيبار بث  ة طحرق  :
% أميا  90إ   79وكانت نسبة  بات لية القليق بيني %   Test Retestر  إعادة االخيبا -0

% وهيييذا الثبيييات يف لييية القليييق واليذبيييذب يف لالييية القليييق  82%  إ   31لالييية القليييق فهيييي بيييني 
 يدعم نظحرية سبيلربجحر.
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وكيان معاميل الثبيات محرتفيع لسيمة   Alpha Coefficient( طريقة كرومباخ )معامل ألفا  -4
%  38%  أمييييا لاليييية القلييييق فثبا ييييا ميذبييييذب ميييين 69%  والبنييييات 70القلييييق وصييييل لييييدى البنيييييني 

 %  للبنات . 76للبنيني إ  
بعد لساب معامل االرتباط اسيعني مبعادلة سبريمان    Split-half طريقة التجزئة النصفية -3
 أوضحت ارتفاع معام ت الثبات .بحراون للينب  بثبات االخيبار ال   و

 صدق المقياس -ب :
 ُت اليأكد من صدق القياس بالطحرق اليالية :

وهيو مين أهيم أنيواع    Criterion-related – velatedصدق ارتباط المحـك -0
(،  و بعيد العصيابية مقيياس IPATالصدق وأكثحرها شيوعايف وقيد اسييخدم مين مقيياس كاتيل للقليق )

صورة )ب(، وُت لساب معاميل االرتبياط بينهيا وبيني مقيياس لية القليق ( EFIأيزنك  للشخصية ) 
( وكيذلك مقيياس لالية القليق كيان ذا داللية موجبيية 1،10لييث كيان ذا داللية موجبية عنيد مسييوى )

 (.1،10عند مسيوى )
ويقصيد بيه ميدى قيياس االخيبيار    Construct Validityالفحرضيي   صـدق التكـوين   - 4

 ة معينة ، ومن طحرق لساب صدق اليكوين :ليكوين فحرضي معني أو ل
: ليييث ييييم لسيياب معامييل االرتبيياط لكييل عبييارة بالدرجيية الكلييية  للمقييياس، صــدق المفــردات -أ

 .وقد تبني ارتفاع معامل االرتباط لدرجة انه يصل يف معظمها لدرجة الداللة اإللصائية
 : صدق المتغيرات التجريبية -ب
الطلبية يف  ظيحروف عاديية ة إعادتيه يف ظيحروف ضياغطة ) اميحانيات(  ييم فيها إجحراء االخيبيار علي   

 ودلت النيائإل عل  لساسية املقياس يف شدة قياسه للحاالت النفسية يف ظحروف خميلفة .
 :  التحليل ألعاملي-3

وهيييو ميييين أهييييم الوسييييائل لقييييياس صييييدق اليكييييوين الفحرضييييي،  وليحقييييق ميييين ذلييييك ُت لسيييياب معامييييل 
القلق و لة القليق وبيني مقيياس العصيبية علي  عينية مين الطي ب وتبيني إن االرتباط بني مقياس لالة 

 074اليشبعات عالية  وذات داللة .
                                                           

مكيبة   -–تحر ة وإعداد عبد الحرقيب امحد البحريي –اخيبار لالة ولة القلق للكبار  –سبيلربجحر، شارلز ونخحرون   -  074
 م.  0984القاهحرة –النهحة املصحرية 
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كما عحّرب هذا االخيبار امحد عبد اخلالق علي  عينيه مصيحرية كانيت نييائإل معيام ت الصيدق           
 والثبات فيها عالية.

ودية مكونييية مييين ميييدراء ومدرسيييني ييييا دعييياه السييييخدامها يف دراسييية جدييييدة أجحراهيييا علييي  عينييية سيييع 
( 1، 55وطلبة وطالبات من املحرلليني اجلامعية و انوية، كان مسيوى الثبات واالسيقحرار حلالة القلق )

 (  ويعد ذلك مقبواليف .1، 59ولة القلق )
كمييا تأكييد ميين صييدق االخيبييار بطييحريقيني مهييا ارتبيياط مقييياس القائميية، واالرتبيياط بييني                  

سيييني وحميييك خيييارجي هيييو مقيييياس الفعاليييية االجيماعيييية، وكانيييت نييييائإل معاميييل االرتبييياط يف كييي  املقيا
 075(.1، 81احلاليني ذات داللة إلصائية عند مسيوى ) 

 -هييي0405وتأكييد ميين  بييات وصييحة هييذا االخيبييار مصييطف  كامييل وعبييد اذ الصييايف )             
، ليييث كييان  بييات اليجزئيية النصييفية بعييد م ( وذلييك عليي  عينيية ميين طلبيية اجلامعيية السييعوديني0995

 . 1،82وببعادة االخيبار  1،83اليصحيج = 
وملييا سييبق عحرضييه ميين أن املقييياس أ بييت صييدقايف محرتفعييايف يف البيئيية العحربييية واخلليجييية  ُت اعيميياده          

 يف هذه الدراسة .
مجتمــع لــى و مــع هــذا الثبــات المرتفــع حرصــت الباحثــة علــى التأكــد مــن ثبــات االختبــار ع   

المجتمع البحريني مع دخولـه ضـمن المجتمـع العربـي والخليجـي الـذي حقـق نسـبة العينه وهو 
 ثبات عالية.

مكونييية مييين  عينيييةال (وكانيييتالبححرينينيطلبييية الجميميييع الدراسييية )أي  وقيييد ُت اليأكيييد مييين الثبيييات علييي 
، وبيطبيييق معادليية  ( مين املحرلليية اجلامعييية001( ميين املحرلليية الثانوييية و )031( طالبيايف وطالبييةيف )321)

 -ألفا كحرومباخ فكان الثبات محرتفعايف وذا قيمة عاليةض ييبني ذلك من اجلدول اآلت:
 ( 5جدول رقم  ) 

 مسيوى  بات اخيبار لالة ولة القلق
 

 جامعة بنــين وبنــات وبنــاتثانوي بنــين  العينــــة
                                                           

 –لالة القلق ولة القلق لدى عينات من اململكة العحربية السعودية –م( 0988عبداخلالق، امحد و  لافظ ،امحد) -   075
 095-080جامعة الكويت . ص  –جملة العلوم االجيماعية كلية أآلداب 
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 ر ن ر ن المقيــــاس
 ,89 001 ,84 041 حالة القلق

 ,88 001 ,84 041 سمـة القلق

 ,93 001 ,88 041 حالة وسمـة القلق
 

 األساليب اإلحصائية:    -ثالثا :
 
 امليوسط احلسايب -0
 االحنحراف املعياري -3
 T- test قيمة )ت(   -2
 معامل االرتباط  -4
 قيمة )ف(  -5
 معادلة ألفا كحرونباخ  حلساب  بات مقياس القلق   -6
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 س       ماخالفصل ال
 فسيرهاعرض النتائج وت         
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 سمالخالفصل ا
 فسيرهاعرض النتائج وت

ل إليها           ومن ة حتليلها وتفسريها خ ل الدراسة ييم يف هذا الفصل عحرض للنيائإل ال  ُتوص 
 وفقايف لفحروض الدراسة.

 -عرض نتائج الدراسة : -أوال  :
 عرض نتيجة الفرض األول : -0

 املحرللة الثانوية{ ةبو طل} توجد لالة قلق ذات داللة إلصائية لدى طالبات         
      -ني ذلك من خ ل اجلدول اليايل:ونسيب

 (  6جدول رقم )  
  املحرللة الثانوية نيائإل لالة القلق عند طالبات                       

 مستوى الداللة قيمة )ت( ع م ن المتغير المرحلة

الثانوية  
  القـلـق  كحالـة طالبات

089 
 

21,1135 
 

8,8387 
 

05,514 
 

(1,10) 
 

نيييييائإل يف هييييذا اجلييييدول إ  وجييييود لاليييية قلييييق لييييدى طالبييييات املحرلليييية الثانوييييية عنييييد ميوسييييط  أشييييارت 
(   05،563( و وصيييلت قيمييية ) ت (  إ   )8،8287( واحنيييحراف معيييياري )46،1125لسيييايب )

 (.  1،10وهي قيمة دالة إلصائيايف عند مسيوى داللة )
 (7جدول رقم )

 املحرللة الثانوية طلبةد نيائإل لالة القلق عن                       
 مستوى الداللة قيمة )ت( ع م ن المتغير المرحلة
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 ةبطلالثانوية 
 

 القـلـق  كحالـة
 

312 24,7791 8,9201 
 

07,040 
 

 (1,10) 
 

 
املحرللية الثانويية عنيد ميوسيط لسيايب   ةبيإ  وجيود لالية قليق ليدى طل( 7يف جيدول )أشارت النييائإل 

( وهييي قيميية 07،030( و وصييلت قيميية ) ت ( إ   )8،9401( واحنييحراف معييياري )43،7796)
 ( .1،10دالة إلصائيايف عند مسيوى داللة )

 عرض نتيجة الفرض الثاني :-4
 {املحرللة اجلامعية ةبو طل } توجد لالة قلق ذات داللة إلصائية لدى طالبات            

  -ني ذلك من خ ل اجلدول اليايل:وتب 
 (8جدول رقم )                                             

  نيائإل لالة القلق عند طالبات املحرللة اجلامعية                        
 

أشيييارت النييييائإل يف هيييذا اجليييدول إ  وجيييود لالييية قليييق ليييدى طالبيييات املحرللييية اجلامعيييية عنيييد ميوسيييط 
(   05،425( و وصيييلت قيمييية ) ت ( إ  )01،2520( واحنيييحراف معيييياري )45،9775لسيييايب )

 (.  1،10وهي قيمة دالة إلصائيايف عند مسيوى داللة )
 (9رقم )جدول 

 املحرللة اجلامعية لبةنيائإل لالة القلق عند ط

 

 مستوى الداللة قيمة )ت( ع م ن المتغير المرحلة

 الجامعة  
 طالبات

 
 078 القـلـق  كحالـة

 25,9775 
01,3530 

 05,235 (1,10) 

 مستوى الداللة قيمة )ت( ع م ن المتغير المرحلة
ــــــــــــــــــــــــة   الجامع

 ةبطل
 95 القـلـق  كحالـة

 
25,0318 

 
00,5107 01,434 

 
 (1,10) 
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لسييييايب سييييط املحرلليييية اجلامعييييية عنييييد ميو  ةبييييوجييييود لاليييية قلييييق لييييدى طل ( إ 9يشييييري اجلييييدول رقييييم)
(  وهيييييي 01،323( و وصييييلت قيمييييية ) ت ( إ   )00،5607( واحنييييحراف معيييييياري )45،0268)

 (. 1،10قيمة دالة إلصائيايف عند مسيوى داللة )
 
 : ثالثعرض نتيجة الفرض ال -3

 املحرللة الثانوية{ ةبوطل } ال توجد لة قلق ذات داللة إلصائية لدى طالبات        
 -ييبني من خ ل اجلدول اليايل:  

 (  01جدول رقم )                                 
 املحرللة الثانوية  نيائإل لة القلق لدى طالبات                  

 مستوى الداللة قيمة )ت( ع م ن       المتغير المرحلة

 (1,10) 9,191 9,8570 28,9542 089 القـلـق  كسمة الثانوية  طالبات

 

دلت النيائإل يف هذا اجلدول عل  وجود لة قلق لدى طالبات املحرللة الثانوية عنيد ميوسيط لسيايب  
(  وهيييييي  9،696(  و وصيييييلت قيمييييية ) ت (  إ   )9،8570( واحنيييييحراف معيييييياري )48،9534)

 ( .1،10قيمة دالة إلصائيايف عند مسيوى داللة )
 (00جدول )
 الثانوية املحرللةطلبة نيائإل لة القلق لدى 

 مستوى الداللة قيمة )ت( ع م ن       المتغير المرحلة

 الثانوية  طالب
 

 1,10)  02,832 01,0959 25,1723 312 القـلـق  كسمة
 

 
( واحنيييحراف 45،6742املحرللييية الثانويييية عنيييد ميوسيييط  لسيييايب ) ةبيييعلييي  وجيييود لييية قليييق ليييدى طل و

(  وهييييي قيميييية داليييية إلصييييائيايف عنييييد 04،824(  ووصييييلت قيميييية ) ت ( إ  )01،0959معييييياري )
 (. 1،10مسيوى داللة )
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 :  رابععرض نتيجة الفرض ال-2
 املحرللة اجلامعية{ ةبوطل } ال توجد لة قلق ذات داللة إلصائية لدى طالبات         

 -بني ذلك من خ ل اجلدول اليايل:ويي
 
 

 (03جدول رقم )
 املحرللة اجلامعية نيائإل لة القلق لدى طالبات

 
يف هذا اجلدول النيائإل تشري إ  وجود لية قليق ليدى طالبيات املحرللية اجلامعيية عنيد ميوسيط لسيايب  

(  وهييييي 03،970(  و وصييييلت قيميييية ) ت (  إ  )01،8865( واحنييييحراف معييييياري )49،5842)
 ( . 1،10قيمة دالة إلصائيايف عند مسيوى داللة )

 
 (02جدول )
 عياملحرللة اجلام طلبةنيائإل لة القلق لدى 

 
املحرلليية اجلامعييية عنييد ميوسييط لسييايب   ةبييوجييود ليية قلييق لييدى طل إ يف هييذا اجلييدول تشييري النيييائإل و 
( وهييييي 7،341(  و وصيييلت قيمييية ) ت ( إ     )00،2184( واحنيييحراف معيييياري  )46،4111)

 ( .  1،10قيمة دالة إلصائيايف عند مسيوى داللة )
 :  خامسعرض نتيجة الفرض ال-5

 القلق{لة و } ال توجد فحروق ذات داللة إلصائية بني املحرللة اجلامعية والثانوية يف لالة 

 مستوى الداللة قيمة )ت( ع      م       ن       المتغير المرحلة
 (1,10)  04,970 01,8815 29,5823 078 القلق  كسمة الجامعية طالبات

 مستوى الداللة قيمة )ت( ع      م       ن       المتغير المرحلة
 95 القـلـق  كسمة ةبطل الجامعية

 
21,2111 00,3182 7,421  (1,10) 
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  -وييبني ذلك من خ ل اجلدول اليايل:                
 ( 04 جدول رقم )                             

 القلق نيائإل الفحروق بني املحرللة الثانوية و اجلامعية يف لالة               

 
قلييق بييني طيي ب املحرلليية الثانوييية و اجلامعييية التشييري النيييائإل يف هييذا اجلييدول إ  وجييود فييحروق يف لاليية 

( للمحرلليية 44،1063)ميوسييط لسييايب ( للمحرلليية اجلامعييية و 45،6851عنييد   ميوسييط لسييايب  )
( للثانويية ووصيلت قيمية ) ت ( إ  9،1214( للجامعيني و)01،7752الثانوية واحنحراف معياري )

 (  .1،10(  وهي قيمة دالة إلصائيايف عند مسيوى داللة )3،382)
 (05جدول رقم )

 القلق لةنيائإل الفحروق بني املحرللة الثانوية و اجلامعية يف   

 
النييائإل إ  وجيود فيحروق يف لية قليق بيني طي ب املحرللية اجلامعيية والثانويية عنيد ميوسيط  كما أشيارت
( واحنيييييييحراف معيييييييياري 46،9201( للمحرللييييييية اجلامعيييييييية وللمحرللييييييية الثانويييييييية )48،4763لسيييييييايب  )

 مستوى الداللة قيمة )ت( ع      م      ن      المتغير المرحلة

 الجامعية 
 الثانوية

 القـلـق 
 كحالة  

473 
293     

25,1851 
22,1014 

01,7753 
9,1312 

4,483 
 

 (1,10) 
 
 

 مستوى الداللة قيمة )ت( ع      م      ن      المتغير المرحلة

 الجامعية
 الثانوية 

 القـلـق 
 كسمة  

473 
293     

28,2714 
21,9301 

00,0087 
01,0831 

04,970 
 

 (1,10) 
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(  وهييي 03،970( للثانوييية ووصييلت قيميية ) ت (  إ   )01،0821( للجييامعيني و)00،0087)
 (  1،10مسيوى داللة ) قيمة دالة إلصائيايف عند

 :    السادسعرض نتيجة الفرض  -7
 القلق{ ولة } ال توجد فحروق ذات داللة إلصائية بني الذكور واإلناث يف لالة

  - ذلك من خ ل اجلدول  اليايل:وييبني     
 (06 ) جدول  رقم

 الفحروق بني نيائإل الذكور واإلناث يف لالة القلق
 مستوى الداللة قيمة )ت( ع       م       ن      المتغير الجنس

 ذكــــور
 

 إنــــاث

 القـلـق  كحالة
 

398 
 

317 

23,3207 
 

25,9908 

9,1787 
 

9,5898 

 
3,811 

 
(1,10) 

 
تشييري النيييائإل يف هييذا اجلييدول إ  وجييود فييحروق يف مسييييوى لاليية القلييق بييني الييذكور واإلنيياث عنيييد   

(  9،6787( لإلنيييياث واحنييييحراف معييييياري )45،9908( للييييذكور و)42،2407ميوسييييط لسييييايب  )
(  وهييي قيميية داليية إلصييائيايف 2،811( لإلنيياث  ووصييلت قيميية ) ت (  إ   )9،5898للييذكور و)

 (.   1،10عند مسيوى داللة )
 

 (07جدول رقم )
 القلقلة الفحروق بني نيائإل الذكور واإلناث يف 

 
 مستوى الداللة قيمة )ت( ع       م       ن      المتغير الجنس
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 ذكــــور
 

 إنــــاث

 398 القـلـق  كسمة
 

317 

25,8317 
 

29,4589 

01,2745 
 

01,3597 

 
2,539 

 
(1,10) 

 
تشري النيائإل يف هذا اجلدول إ  وجود فحروق يف مسيوى لة القلق بني اليذكور واإلنياث وذليك    كما

( لإلنييييييييياث واحنيييييييييحراف معيييييييييياري 49،3589( لليييييييييذكور و)45،8267عنيييييييييد ميوسيييييييييط  لسيييييييييايب  )
( وهيييي قيمييية 4،529( لإلنييياث  ووصيييلت قيمييية ) ت (  إ )01،2597( لليييذكور و)01،4735)

 (  .1،10لة )دالة إلصائيايف عند مسيوى دال
 :  السابععرض نتيجة الفرض  -8

 {واألب} توجد ع قة ذات داللة إلصائية بني لالة القلق ومسيوى تعليم األم 
 -وييبني ذلك من خ ل اجلدول اليايل:

 ( 08جدول رقم ) 
  نيائإل الع قة بني لالة القلق ومسيوى تعليم األم

 مستوى الداللة قيمة )ت( ر       ن      المتغير التابع المتغير المستقل

 (1,10)  335 ,135 759 القـلـق  كحالة تعليم األم

 
تشري النيائإل يف هذا اجلدول إ  وجود ع قة بني لالة القلق ومسيوى تعليم األم وصلت قيمة ) ت 

 (  .1،10،(  وهي قيمة دالة إلصائيايف عند  مسيوى داللة )225( فيها  إ   )
 
 (09جدول )

 واألب الع قة بني لالة القلق ومسيوى تعليم األمنيائإل 
 مستوى الداللة قيمة )ت( ر       ن      المتغير التابع المتغير المستقل

 (1,10)  ,047 ,155 712 القـلـق  كحالة تعليم األب
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تشري النيائإل إ  وجود ع قية بيني لالية القليق ومسييوى تعلييم األب وصيلت قيمية ) ت ( فيهيا كما 
 (.1،10،(  وهي قيمة دالة إلصائيايف عند  مسيوى داللة )037) إ 
 
 

 :  ثامنعرض نتيجة الفرض ال -01
 
 { واألب } توجد ع قة ذات دالله إلصائية بني لة القلق ومسيوى تعليم األم 

 -وييبني ذلك من خ ل اجلدول اليايل:        
 

 (   31)  جدول رقم                                       
  نيائإل الع قة بني لة القلق ومسيوى تعليم األم                            

 مستوى الداللة قيمة )ت( ر         ن      المتغير  التابع المتغير المستقل

 (1,10)  ,107 ,108      759 القـلـق  كسمة تعليم األم

 
 تشري النيائإل يف هذا اجلدول إ  وجود ع قة بني لة القلق ومسيوى تعليم األم وصلت 

 (.1،10،(  وهي قيمة دالة إلصائيايف عند  مسيوى داللة )607قيمة ) ت ( فيها إ  )
 ( 30)  جدول رقم

 األبنيائإل الع قة بني لة القلق ومسيوى تعليم                             
 مستوى الداللة قيمة )ت( ر         ن      المتغير  التابع المستقلالمتغير 

 (1,10)  ,444   , 122 712 القـلـق كسمة تعليم األب
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وجود ع قة بني لة القليق ومسييوى تعلييم األب وصيلت قيمية ) ت (  تبني النيائإل يف هذا اجلدولو 
 (  .1،10، ( وهي قيمة دالة إلصائيايف عند مسيوى داللة )333فيها إ  )

 
 جالنتائ تفسيرثانيا : 

 نتيجة الفرضية األولى: فسيرت -0
 ) يوجد لالة قلق ذا داللة إلصائية لدى طالبات وط ب املحرللة الثانوية (       
أشارت النيائإل اإللصائية إ  وجود لالة من القلق لدى طالبات وط ب  املحرللة الثانوية،  وهذا   

يشييري إ  صييحة الفحرضييية املفحروضيية، كمييا أن النييجيية تيفييق وطبيعيية املحرلليية العمحرييية اليي  تيميييز بكثييحرة 
أو حتدييدها ،  الي,ريات النفسية واجلسمية واالنفعالية، وتعيدد الطموليات واألهيداف وعيدم وضيولها

وكثحرة املخاوف الومهية وامليخيلة وأن الف  والفياة يف هذه املحرللية يقليق علي  نفسيه وعلي  رفاقيه وعلي  
مسيييقبله فهييو محييطحرب وغييري مسيييقحر يييا يزيييد ميين مشيياعحر القلييق لديييه، وهييذا مييا أوضييحيه الدراسييات 

( و) 088م ص0979ي، اخلاصييية الييي  تناوليييت هيييذه املحرللييية بالدراسييية النفسيييية، أنظيييحر إ  ) دسيييوق
م 0991زييييدان و السيييمالوطي، ( و  ) 072م ص0991( و )عيييوض، 407م  ص0981زهيييحران، 

 (.065ص
 (م 0987) محرسي،كما أن هذه النييجة أتت موافقة لنيائإل كثري من الدراسات كدراسة   

م(  0983م (و)محرسييييييييييييييييي،0980م ( و ) تحركييييييييييييييييي،0988م (و)نصييييييييييييييييريات،0979و) هينييييييييييييييييحريش،
م ( وغيييريهم مييين الدراسيييات 0996م ( و )العيسيييوي و ييياا،0989)زكحرييييا،م ( و 0984و)سيييليمان،

اليي  أكييدت نيائجهييا عليي  هييذه احلقيقيية وهييي أن طيي ب وطالبييات هييذه املحرلليية يعيشييون لاليية ميين 
 القلق.

وميكيين القييول أيحييايف بييأن الي,ييريات البيئييية و اليطييور السييحريع وعييدم قييدرة الفييحرد عليي  جمارا ييا ، أو عييدم 
سكنييه ميين حتقيييق ميطلباتييه وطمولاتييه يثييري لديييه مشيياعحر اليييأس والقنييوط يييا ييي دي بييه إ  االضييطحراب 

 والقلق واخلوف عل  املسيقبل . 
سييينري و بييث روح الطمأنينيية يف نفوسييهم ونشييحر وهنييا يكميين دور األسييحرة واملدرسيية يف دعييم الفكييحر امل

الوعي الصحي لكيي يييمكن كيل مين الفي  والفيياة مين ختطيي الصيعوبات احمليطية هبيم يف هيذه املحرللية 
 بوعي وعق نية.
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وعليي  اآلبيياء أن يييدركوا أن هييذه املحرلليية تيميييز بييالي,ريات االنفعالييية والعاطفييية واملزاجييية، وأن املييحراهقني 
يق ل واليحييحرر ميين السييلطة لييذا تظهييحر عنييدهم نزعيية االعيميياد عليي  اليينفس واليمسييك مييلييون إ  االسيي

بييييالحرأي ف بييييد أن حيرتمييييوا نراء أبنييييائهم ويعطييييوهم الفحرصيييية ملناقشيييية نرائهييييم  وفحرصيييية االنيميييياء تكييييوين 
 .   076ع قا م

 : نيةنتيجة الفرضية الثا فسيرت -4
 حرللة اجلامعية() يوجد لالة قلق لدى طالبات وط ب امل 

النييجة اإللصائية ت كد صدق الفحرضية القائلة بوجود لالة قلق يعياا منهيا طالبيات وطي ب املحرللية 
اجلامعييية، وهييو أمييحرض ليييس بال,حريييب يف هييذا العصييحر الييذي سيييز بيسييارع األلييداث فيييه ، وميكيين إرجيياع 

م، كاخيييييار األمييحر يف هيييذه املحرللييية إ  وجيييود احلاجييية امللحييية الختيياذ قيييحرارات هامييية ومصيييريية يف لييييا 
اليخصيي  الدراسييي، وربييط ذلييك بييالفحرص الوظيفييية املياليية هلييم، وميكيين عييزو ذلييك إ  أوضيياع العييا  
املحطحربة سواءيف االجيماعية أو الطبيعية منها، ويدعم هذه النييجة، أهنيا توافقيت ميع نييائإل الكثيري مين 

لييك ميين خيي ل نيييائإل الدراسييات وإن كانييت   تييدرس وجييود لاليية وليية القلييق مباشييحرةيف ولكيين تبييني ذ
 دراسيها للع قة بينه وبعل املي,ريات األخحرى.

م ( ال  تناوليت ع قية القليق باليحصييل الدراسيي يف الكليية وأظهيحرت 0974كدراسة ) أمينة كاظم،
نييييائإل البحيييث أن هنييياك ع قييية بيييني القليييق واليحصييييل الدراسيييي، مييين لييييث أن حتصييييل الطاليييب أو 

 ق ال  يعيشها و يعانيها وهذا ييفق مع نييجة الدراسة.الطالبة ييأ حر بدرجة لالة القل
م( ال  أجحراها عل  طلبية جامعية الكوييت بينيت أن لالية القليق هليا 0980وكذلك دراسة ) تحركي،   

ة عيييع قييية ارتباطييييه بقليييق االميحيييان ييييا يشيييري إ  وجيييود لالييية القليييق عنيييد الطلبييية اجليييامعيني يف جام
 الكويت.
م ( فأشييييارت إ  أن هنييياك تيييأ ري وتفاعييييل بيييني لالييية القلييييق واألداء Head،0984أميييا )هييييد      

 األكادميي من خ ل دراسيها أل حر حتديد الطالب لألهداف عل  لالة القلق واألداء األكادميي.

                                                           

-36ص  م(0977 -هي0297) -دار القلم بريوت -0ط -علم النفس التربوي في األسرة - بحركات، حممد خليفة 076 -
38. 



 114 

م ( أكيد يف دراسييه علي  وجيود قليق االميحيان ليدى عينية مين طي ب 0988كما أن ) الطييب،      
ليب وطالبيية وهيذه النييجيية تشيري إ  لاليية مين ليياالت القلييق، ( طا0111جامعية طنطييا مكونية ميين )

 وهذا بدوره يدلل عل  وجود لالة القلق عل  املسيوى اجلامعي.
م ( الي  أجحراهيا علي  عينية مين كليية الرتبيية، بينيت أن هنياك ع قية 0989و كذلك دراسية )زكحرييا،   

نييه إذا ارتفييع القلييق اخنفييل عكسييية بييني اليحصيييل والقلييق ليييث ييي  حر كييل منهمييا يف اآلخييحر، ليييث أ
 مسيوى اليحصيل للطالب وإذا اخنفل القلق ارتفع مسيوى اليحصيل لديه.

م ( الييي  أظهيييحرت دراسييييهما أن القليييق كحالييية ليييه أ يييحر دال علييي  0996وأخيييريايف )العيسيييوي و ييياا،    
  وجييود املهييارات الل,وييية عنييد عينيية ميين طلبيية كلييية املعلمييني. فنيييائإل هييذه الدراسييات جميمعيية تشييري إ

 لالة قلق م  حرة يف املي,ري املدروس عل  العينة، وهذا ييفق ونييجة الدراسة.
لطالييب والطالبيية و لاجيهمييا إلشييباع رغبا مييا وجمييارات لا ننظييحر هنييا إ  العوامييل الذاتييية و عنييدم     

ميقييت أقحراهنمييا يف مسييايحرة اليطييور وامييي ك كييل مييا هييو جديييد، ونظحرتييه دائمييايف إ  مييا هييو أفحييل جتعلييه 
وضيييعه ويسيييع  جاهيييدايف إ  بليييوغ ميييا يصيييبو إلييييه، ولييييث أن هنييياك نقييي  يف اإلمكانييييات املاديييية أو 
االجيماعية واملعحرفية ال  تعينه للوصول إ  ما يحريد وتفكريه املسييمحر يف نفسيه جتعليه يقيع فحريسية حلالية 

الطاليب اجليامعي  يشيهامن القلق لفرتة زمنية، تطيول وتقصيحر حبسيب املوقيف،والي,ريات احلياتيية الي  يع
ومدى قدرته الشخصية يف حتمل هذه املواقف ومواجهة الظحروف، ليث أن الشخصية القويية الوا قية 

 .  أقدر عل  اليحمل وضبط النفس
  -:الثالثةالفرضية  فسيرت -3

 ة() ال توجد لة قلق ذات داللة إلصائية لدى طالبات وط ب املحرللة الثانوي
أظهييحرت النيييائإل اإللصييائية أنييه توجييد ليية قلييق ذات دالليية إلصييائية لييدى طالبييات وطيي ب         

( وهييذا األمييحر   يكيين 1،10املحرلليية الثانوييية، وهييي نييجيية خمالفيية للفحرضييية املطحروليية مبسيييوى داللييه )
ا ميوقع، ليث أن الصيحة النفسيية هيي األسياس يف ليياة اإلنسيان  وامليحرض أميحر عيارض، و قيد ميكنني
إرجيياع السييبب يف هييذه النييجيية و انيشييار ليية القلييق بييني طالبييات وطيي ب هييذه املحرلليية، إ  الوضييع 
االجيمييياعي السييييئ اليييذي تعيشيييه كثيييري مييين األسيييحر يف ا يمعيييات العحربية،وكيييذلك الوضيييع االقيصيييادي 

أيحياَ يف  امليدا الذي ي  حر بدوره يف إشباع لاجات الطالب أو الطالبة وحتقيق االكيفاء لدييه، ويي  حر
الع قيات األسيحرية واليكياتف بييني أفيحراد األسيحرة الوالييدة ، و يزييد األميحر سييوءاَ افيقيار بعيل ا يمعييات 
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إ  الرتبية األسيحرية امليفهمية الواعيية مليطلبيات هيذه املحرللية العمحريية مين امل لظية والسياسية يف اليعاميل 
 لك. معه كالرتامه ومعامليه عل  انه رجل يقدر املس ولية وغري ذ

كميا أنيه ميكين القيول بيأن كثيحرة ميطلبيات الشيباب احلياتيية مقارنيةيف بقيدر م علي  حتقيقهيا محلهيم علي  
توقع األسوأ دائمايف يا جعل اخليوف مين املسييقبل ا هيول يسييطحر علي  مشياعحرهم وتفكيريهم، كميا أن 

، معهييمهقية واسييمحرت اسييمحرار هيذه احلاليية القلقية لفيرتة زمنييية طويلية، لييث أهنييا بيدأت ميع بداييية املحرا
األمييحر الييذي جعييل ميينهم أشييخاص قلقييني أو حيملييون ليية القلييق، وهييذا أمييحرض خطييري وقييد يهييدد سيي مة 

 ا يمع بأكمله إن   ييدارك، وتوضع دراسات لع جه.
ومع أن الدراسات السابقة هلذا املوضوع كانت نيادرة و   تيدرس وجيود لية القليق ليدى امليحراهقني    

 حرها عل  بعل جوانب الشخصية  لديهم ليث كيان لسيمة القليق تيأ ري علي  لالية ولكنها تناولت أ
القلييييق واليحصيييييل الدراسييييي وقلييييق االخيبييييار وغريهييييا ميييين اجلوانييييب األخييييحرى ويظهييييحر ذلييييك يف دراسيييية  

م ( الذي بينت نيائإل دراسيه أن املحراهقني  ذوو لة القلق العاليية هيم اليذين يظهيحرون 0978)محرسي 
 هذا يشري إ  االرتباط بني لالة ولة القلق.لالة قلق زائدة، و 

لة قلق العامل الحرئيس خلفها هو عامل م( ال  أشارت إ  وجود 3110وكذلك دراسة )غحراب     
أمييييا )هينييييحريش   .فييييحروق يف ليييية القلييييق تبعييييايف لليخصيييي  األكييييادميي واجليييينساملسيييييقبل، وبينييييت أن ال

 بني لالة القلق ولة القليق، وا يحر لية القليق م ( فأكدت  دراسيه عل  وجود االرتباط ألسب 0979
عليي  األداء االخيبيياري للمييحراهقني، وكيي  الدراسيييني أشييارت إيل وجييود ليية القلييق  ظهييحرت ميين خيي ل 

 أ حرها الواضج يف لالة القلق واألداء األكادميي للطالب.
د صيييحة وهيييذه النييجييية توضيييج لنيييا ميييدى خطيييورة الوضيييع اليييذي يعيشيييه الشيييباب، و يهيييد           

ا يمع وقدرته عل  املواجهية والصيمود أميام اليطيورات السيحريعة للعيا ، لييث أن تيداعيات القليق أميحر 
عل  الفحرد وا يمع والبد من تدارك هذا األمحر والسعي لع جيه، وهيذا  ةمشكل وله محاعفات خطري 

اسيييات ة وضيييع اخلطيييط والدر  ،معمقييية الكيشييياف أسيييباب القليييق ومسيييبباته دراسيييات  عميييلييطليييب 
 يف كيفية معاجليه والوقاية منه. اخلاصة 

 -:الرابعةالفرضية  فسيرت-2
 ) ال جتود لة قلق ذات داللة إلصائية لدى طالبات وط ب املحرللة اجلامعية(                                        
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( ليييدى 1،10الفحرضيييية وأظهيييحرت وجييود لييية قليييق مبسييييوى دالليييه )   تيييدعم هيييذهالنيييائإل اإللصيييائية 
ط ب املحرللة اجلامعية ، وهي نييجية   تكين ميوقعية ولكنهيا تيماشي  ميع نييائإل املحرللية الثانويية الي  

وميكييين إرجييياع هيييذه النييجييية إ  العصيييحر امليطيييور  -محرللييية املحراهقييية –جتمعهيييم محرللييية نفسيييية واليييدة 
نقيي  فييحرص اليعليييم و قليية  –مييات اليي  ييعييحرض هلييا الشييباب واليي  منهييا السييحريع الييذي حنييياه ، واألز 

الوظييييائف و ارتفيييياع مسيييييوى املعيشيييية وكثييييحرة امليطلبييييات احلياتييييية واليفكييييري بييييالزواج ومصيييياريف احلييييياة 
والسييكن و.....اخل  األمييور اليي  جتعييل ذهيين الشيياب والفييياة مشيي,ول وهييذا اليفكييري املسيييقبلي وغييري 

واضحة ينعكس علي  نفسيييهم، كميا أن اسييمحرار هيذه احلالية القلقية لفيرتة زمنيية احملدود وبدون نيائإل 
طويلة، ليث أهنا بدأت مع بداية املحراهقة واسييمحرت إ  اجلامعية، األميحر اليذي جعيل مينهم أشيخاص 
قلقييني أو حيملييون ليية القلييق، وقييد يكييون اسيييمحراره سييبب لوجييود االضييطحرابات النفسييية، وتكحررهييا قييد 

يف شخصيييا م، و ال ننسيي  أن نشييري إ  الييدور الييذي قييد يلعبييه غييياب األسيياليب  أضييف  ليية القلييق
 الرتبوية أسحرية كانت أو تعليمية يف الزيادة من لدة األزمات وتوتحرها.  

وقييد أشييارت بعييل الدراسييات إ  وجييود ليية القلييق أو تأ ريهييا عليي  هييذا املحرلليية العمحرييية   كدراسيية   
لالييية القلييق ليييدى الطاليييب اجلييامعي تييييأ حر مبسيييوى لييية القليييق  م ( الييي  أشييارت إ  أن0984)هيييد 

م ( 0992عنييده، أي أن مقييدار وجييود لاليية القلييق ولييد ا ييييأ حر مبقييدار ليية القلييق لديييه. أمييا )مييحرار 
أوضيييحت نيائجهيييا أن كيييل مييين لالييية ولييية القليييق ليييه ع قييية مييي  حرة  يف اليحصييييل الدراسيييي  لطلبيييية 

م ( أيحييا الييذي تبييني لييه يف تلييك دراسيييه 0992و دراسيية )عثمييان لوريوس يف اجلامعيية األردنييية. البكييا
األ ييييحر الواضييييج لسييييمة القلييييق عليييي  القلييييق العييييام لييييدى كيييي يف ميييين طلبيييية كلييييية اآلداب والعلييييوم ، وهييييذه 

هيي داللية واضيحة علي  وجيود لية القليق و الدالالت ال  تشري إ  أ حر لة القلق يف بعيل اجلوانيب، 
 فت لد ا أو أ حرها.لدى الطلبة اجلامعيني وإن اخيل

م ( نيائجنييا ليييث   ظهييحر فيهييا أي ا ييحر لسييمة 0996وقييد خالفييت نيييائإل دراسيية  )عيسييوي و  يياا 
القلق عل  األداء الل,وي لطلبة كلية املعلمني يف املدينة املنورة، وهذه النييجية  تبيني ميدى اخلي ف يف 

د ميين دقيية النيييائإل للدراسييات وجييود ليية القلييق ميين عدمييه وهييذا يييدعونا للقيييام بدراسيية أوسييع لليأكيي
 السابقة .

 تعقيب
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تبيييني مييين النييييائإل السيييابقة واخلاصييية حبالييية ولييية القليييق وجودمهيييا يف عينييية الدراسييية ولكييين هيييذا اليعيييا 
بالحييحرورة أن  يييعهم أو  يييع أفييحراد املحرلليية العمحرييية تيسييم هبييذه احلاليية، وباليأكيييد أهنييم خميلفييون ميين 

ل  كل فحرد بياخي ف شخصييا م وبيئيا م وجميمعيا م ، ولكين ليث وجودها أو شد ا أو تأ ريها ع
هييذه النييجيية اليي  أشييارت هلييا النيييائإل اإللصييائية يف الدراسيية، إن دلييت عليي  شيييء فهييي تييدل عليي  
انيشيييار القليييق بصيييورة واضيييحة وملموسييية يف شيييحرحية الطلبييية والطالبيييات  سيييواء كيييانوا مييين الدارسيييني يف 

لييي  بيييدورها قيييد تييي  حر علييي  لييية القليييق إن اسييييمحرت، لييييث تبيييني مييين املحرللييية الثانويييية أو اجلامعيييية، وا
للفيييحرد فيييرتة زمنيييية طويلييية، قيييد تييي دي إ   ةالدراسيييات واألحبييياث السيييابقة، أن اسييييمحرار املواقيييف املقلقييي

تكوين شخصية قلقة لديه.   وهذا األمحر يدعوا إ  اليححرك امل سسي السحريع ألجحراء دراسات معمقية 
يمكن مييين معحرفييية اخلليييل ومعاجلييية قبيييل أن يسييييفحل ويييي دي إ  ضيييعف جلمييييع جوانيييب املوضيييوع للييي

  .ا يمع
والبد من تكثيف محي ت اليوعيية اإلرشيادية سيواء علي  مسييوى الطلبية والطالبيات، أو علي  مسييوى 

القليييق، وميييا هيييي أخطييياره، وكييييف نقيييي أنفسييينا أو  وضييييج ميييا هييياملعلميييني واملعلميييات، أو األسيييحرة. ليو 
 أبناؤنا، أو ط بنا منه.

 : الخامسةالفرضية  فسيرت -5
 )ال توجد فحروق ذات داللة إلصائية بني املحرلليني الثانوية واجلامعية يف لالة ولة القلق (       

النييجيية دلييت عليي  عكييس الفحرضييية املوضييوعة، والبييد ميين اإلشييارة إ  أن الفحرضييية بنيييت عليي  نيييائإل 
بعل الدراسات ال  أظهيحرت نييائإل دراسيا ا عيدم و جيود فيحروق ذات داللية بيني امليحرلليني العميحرييني 

م (  0994م( و)السييمادوا 0997م ( و ) ييل الليييل 0996ميين هييذه الدراسييات دراسيية )يعقييوب 
 أشارت عل  عدم وجود فحروق يف املحرللة الدراسية الوالدة أو بينها  وبني املحرللة ال  تليها.ال  

ومع أن نييجة الدراسة جاءت خمالفية لفحرضيية الدراسية، لييث دليت علي  وجيود فيحروق يف لالية ولية 
قيييت ( وكانيييت لصييياث املحرللييية اجلامعيييية، إال أهنيييا واف1،10القليييق بيييني امليييحرلليني عنيييد مسييييوى دالليييه )

م ( اليي  قالييت بوجييود 0988لدراسييات أخييحرى قالييت بوجييود هييذه الفييحروق ومنهييا دراسيية  )نصييريات 
م ( ال  أشارت إ  وجود 0992فحروق بني املحرالل الدراسة الثانوية أول ،  اا،  الث وكذلك ) محرار

سييييات ومبييييا أن الدرا  -أول ،  يييياا،  الييييث، رابييييع –فييييحروق يف لاليييية القلييييق بييييني املسيييييويات اجلامعييييية 
أي بني طلبة املحرللة الثانويية، وكيذلك بيني  –السابقة أ بيت وجود فحروق يف املحرللة الدراسية الوالدة 
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فمييين األو  وجيييود الفيييحروق بيييني امليييحرلليني وذليييك لزييييادة الفحروقيييات واتسييياعها بيييني   -طلبييية اجلامعييية 
 املحرلليني وللنقلة العمحرية والفكحرية واليطلعية بينهما. 

م ( يف لوليية كليية 0994ه النييجة يف ضيوء الدراسية الي  قيام هبيا )عبيد اخليالق هذ كما ميكن تفسري
بعنوان ) دراسة تطورية للقليق ( والي  أوضيج فيهيا أن القليق يحرتفيع يف  -احلولية الحربعة عشحر -اآلداب 

محرلل  املحراهقية وبيدايات الحرشيد، وإن ميوسيط القليق يحرتفيع قيحرب سين البليوغ ، ة يبيدأ باالخنفياض يف 
 حرللة الشيخوخة. م

ونلحظ هنيا أن القليق ييزداد بازديياد العميحر لييث أن املحرللية اجلامعيية أكثيحر قلقيايف مين املحرللية الثانويية ، 
وهيييذا يعيييا أنيييه كلميييا ارتقييي  الطاليييب يف السيييلم اليعليميييي كلميييا ازداد قلقيييه، وقيييد يكيييون السيييبب أن 

قييرتاب ميين اليخييحرج يعييا حتمييل اإلمكانيييات حمييدودة، كمييا أن االيف لييني طمولاتييه تييزداد وتكييرب معييه 
 اختييياذ القيييحرارات يفتيييه وجييييب علييييه االعيمييياد علييي  نفسيييه املسييي ولية وأن ميسيييك هيييو بزميييام القييييادة لذا

وحتمل نيائجها بعد أن كان يرتك ذليك كليه لوالدييه، أميا طاليب املحرللية الثانويية فيبن اهيماميه مقصيور 
فكيريه يف االسييق ل ابعيد منيه عنيد الطاليب عل  دراسييه وذاتيه، فهيو ميازال  حتيت مسي ولية والدييه وت

اجليييامعي. وهيييذا ييييدعونا إ  الدراسييية والبحيييث امليواصيييل للحصيييول علييي  نييييائإل أدق و أوسيييع وأمشيييل 
 لليأكد من صحة النيائإل.

 : السادسةالفرضية  فسيرت -1
 ) ال توجد فحروق ذات دالله إلصائية بني الذكور واإلناث يف لالة ولة القلق(

وقييع أنييه ال توجييد فييحروق بييني اجلنسييني وقييد اعيمييدنا عليي  هييذا الييحرأي يف فييحروض الدراسيية، كييان ميين املي  
بناءايف عل  اليطور الذي لدث يف وضيع امليحرأة اخلليجيية بصيفة عامية والبححرينيية بصيفة خاصية، و نظيحرايف 
  لدخوهلا يف كثري مين ا ياالت الي  كانيت لكيحرايف علي  الحرجيل يوميايف ميا، وال ننسي  مشياركيها للحرجيل يف
كثري من األعمال ال  كانت قاصحرة عليه، األمحر الذي أدى إيل اليقحرييب بيينهم، وكيان مين امليوقيع أن 
هيييذا اليقيييارب أخفييي  الكثيييري مييين الفيييحروق بيييني اجلنسيييني، كميييا اعيميييدنا يف هيييذه الفحرضيييية علييي  نييييائإل 

م ( و)عثميييييان 0997م ( و) يييييل اللييييييل 0996الدراسيييييات السيييييابقة  كدراسييييية كيييييل مييييين )يعقيييييوب 
م( لييييث تبيييني مييين نييييائجهم البحثيييية، عيييدم وجيييود فيييحروق تيييذكحر بيييني 3110( و) األمحيييد م 0992

 اجلنسني يف لالة ولة القلق. 
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ولكييين ميييا توصيييلت إلييييه النييييائإل اإللصيييائية للدراسييية، وهيييو وجيييود فيييحروق يف لالييية ولييية القليييق بيييني 
ض ( لصيييياث اإلنيييياث و هييييذا عكييييس مييييا كييييان ميوقييييع يف فييييحرو 1،10اجلنسييييني عنييييد مسيييييوى داللييييه )

( و 0992الدراسيييية، إال إن هييييذه النييجيييية جيييياءت ميوافقيييية مييييع دراسييييات أخييييحرى كدراسيييية )  مييييحرار 
م( القائلييية بوجيييود فيييحروق 3111م( وكيييذلك )عبيييد اخليييالق 0995م (و )دعبييياس 0994)السيييمادوا 

بيييني اجلنسيييني، كميييا أشيييارت دراسيييات أخيييحرى عحربيييية وأجنبيييية إيل وجيييود هيييذه الفيييحروق وانظيييحر يف ذليييك 
( 26م ص0997/ و يل اللييل  96م ص3111/ و عبد اخلالق 373م ص0979دراسة، )محرسي 
وغييريهم، كمييا  ،وشييايحر، وبنييدر،ا إ  دراسييات كثييرية، كدراسيية أهلييني، سيييمانوفا، كاتييل و ليييث أشييار 

( إ  دراسة أجحراها عبد الفياح يف جامعة اإلمارات العحربية عل  عينه 44م ص 0996أشار لسني )
إناث لقياس لة القليق، وأظهيحرت النييائإل لصيول اإلنياث علي  ( 351( ذكور و )311مكونة من )

 درجة أعل  يف لالة ولة القلق من الذكور.
اليييبعل ال يعيييزى وجيييود هيييذه الفيييحروق إ  الطبيعييية اجلنسيييية الييي  ييمييييز هبيييا كيييل جييينس عييين اآلخيييحر،  

والقيميييية  وظييحروف املحراهقيية املخيلفييية بينهمييا ميين لييييث طبيعيهييا وصييعوبيها، أو إ  البيئييية االجيماعييية
ال  ينشأ عليها فقط، ولكن ال بيد مين النظيحر إ  أميور أخيحرى جميمعيه أشيار هليا كيل مين )عبيد اخليالق 

 -( وميكن لصحرها يف اليايل :075م  ص 0979محرسي     -  010م  ص  3111
أن طبيعية الفيي  سنعيه ميين االعييرتاف مبيا يعانيييه مين ليياالت القلييق أو غريهيا، فهييو ييحرى فيهييا خييدش  -

لحرجوليييه. أمييا الفييياة فبهنييا ال جتييد أي لييحرج يف اليعبييري عيين قلقهييا أو معانا ييا، بييل إهنييا جتييد ب,ييهييا يف 
 مشاركة اآلخحرين هلا يف معانا ا.

أن الفييحروق الشخصييية بيييني اجلنسييني تحرجييع إ  عواميييل جبلييية يف تكييوين كيييل ميينهم، وعوامييل بيئيييية  -
 و قافية، تدعم هذه الفحروق.

 االجيماعية تنمي هذه الفحروق وتدعمها.  أن عمليات الينشئة -
ألهيييداف و اأي أن اليكيييوين الفسييييولوجي والبنيييية اجلسيييمية وطبيعييية الشخصيييية وكيييذلك الطموليييات و 

تشاركها الينشئة األسحرية والبيئة االجيماعية، وذلك من خ ل تعاملهيا ميع كيل جينس بطحريقية خميلفية، 
تأصيل الفيحروق بيني اجلنسيني بصيورة عامية، ييا قيد وهذا له أ حر كبري يف اليكوين الفكحري، ويعمل عل  

 يلقي بظ له عل  لالة ولة القلق، يف إجياد هذا الفحرق بني اجلنسني.



 121 

وقد تحرجيع األسيباب كميا تبيني مين احليديث اليذي أجيحري ميع بعيل الطلبية والطالبيات يف ا نيا دراسية  
م يسيييعون للحصيييول علييي  هبيييا، أن اليييذكور خيييائفني علييي  مسييييقبلهم اليييوظيفي، فهييي تاحلالييية الييي  قمييي

معدل عايل ل  ييمكنوا من الدخول للجامعة واخييار اليخص  اليذي ي هليه للوظيائف املطلوبية يف 
جميييمعهم  وهييذا جيعلهييم ميييوتحرين وقلقييني وكييذلك هييم خييائفون ميين قييدر م عليي  حتقيييق مييا تصييبوا إليييه 

ون يف تيوفري منيزل أنفسهم من مسيوى اقيصادي جيد، كالذي يعيشون فيه وسط أسحرهم، فهيم يفكيحر 
 مسيقل، وكذلك سيارة وحتقيق دخل يعولون به أسحر م اجلديدة.

أميييا الفيييياة فهيييي تحرييييد حتييييق مسييييوى علميييي ووظيفيييي ليييذا ا، وميييا يقلقهيييا هيييو قيييدر ا علييي  االخيييييار 
الصييحيج للييزوج املناسييب، فهييي مييع أهنييا مسييئولة ميين والييدها أواليف وميين ة ميين زوجهييا، فهييي ال تعييول  

لك. وهذا االخي ف يف الطمولات واألهيداف واملسي وليات قيد يفسيحر لنيا جزئييايف سيبب كثريايف عل  ذ
 وجود فحروق يف مسيوى القلق بينهما.  

 :السابعة  والثامنةالفرضية  فسيرت-7
 (واألب ) توجد ع قة ذات داللة إلصائية بني لالة و لة القلق ومسيوى تعليم األم         

( ، والنييجية كانيت ميوقعية مليا  1،10هذه الفحرضيية أكيد ا النييائإل اإللصيائية عنيد مسييوى دالليه )  
ليييألم مييين دور مهيييم وبيييارز يف الييييأ ري علييي  شخصيييية األبنييياء، وأ بيييت ذليييك كثيييري مييين الدراسيييات الييي  

حيي,وط توصييلت إ  أن ال -هييي (0431تناولييت ع قيية الرتبييية باجلوانييب النفسييية لألبنيياء )فالسيياعات 
ألوالديه لألمهات العام ت و األمهيات غيري العيام ت أ يحر يف رفيع مسييوى القليق عنيد األبنياء ، وإن 
األم غيييري العاملييية أكثيييحر تيييأ ريايف يف رفيييع مسييييوى القليييق عنيييدهم بسيييبب نقييي  اليعلييييم والكفييياءة، وهيييذا 

 يساند صحة الفحرضية .
لييم األم ليه دور بيارز يف الييأ ري م ( ( إ  أن مسيوى تع0996هي 0407وقد توصلت دراسة بودي )

عليي  مسيييوى اخلييوف عنييد األبنيياء، ليييث أظهييحرت الدراسيية أن أطفييال األم امليعلميية أكثييحر خوفييايف ميين 
 ووأ حرهيا علي  تكيوين شخصيية طفلهيا، أطفال األم غري امليعلمة، وهذا اليأ ري له داللة علي  دور األم 

 نعلم مدى االرتباط بني  اخلوف والقلق .  
هييييي( إ  أن هنيييياك ارتبييياط بييييني قلييييق واكيئيييياب األطفييييال و 0434-0432ت  دليييي ن )كميييا توصييييل

 أمها م وأن تعلم القلق وتدعيمه ييم من خ ل األسحرة.
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ومبا أن الطالب أو الطالبة لصيقض بأمه منذ الص,حر فهو يقلدها وييشحرب سلوكيا ا وبذلك ينعكس 
عل  الطفل مسيوى تفكري والدته  ووعيها لألمور وفلسفيها ملا يدور لوهلا ، ومنذ القدم عحرف أ حر 

َي اذُ َعنح عَ األم يف تنشئيها ألبنائها، و يف هذا قال الحرسول الكحرمي صل  اذ عليه وسلم "  ائ َشَة َرض 
: قَاَل َرُسوُل اذ  َصلَّ  اذُ َعَليحه   َها قَاَلتح َفاَء، َوأَنحك ُحوا َعنيح َكح ، َوانحك ُحوا األح َوَسلََّم: " خَتَييَّحُروا ل ُنطَف ُكمح

إ لَيحه مح"
077 

إ   وهنا إشيارة واضيحة إ  العاميل اليورا ي اليذي يكين أن يكيسيبه األبنياء مين أمهيم، وكيذلك أشيارة
يهم ميييين خيييي ل تعيشييييها معهييييم العامييييل الرتبييييوي ودور األم يف نقييييل فكحرهييييا سييييليمايف كييييان أم محريحييييايف إليييي

 .  ا هلموتعليمه
الشييييعحراء   ي,فلييييوا دور األم وأمهييهييييا يف تنشييييئة األجيييييال ونلمييييس هييييذا يف أشييييعارهم، فقييييال  أن كمييييا

 الشاعحر لافظ إبحراهيم يف ذلك :
              ش,لت مآ حرها مدى اآلفاقاألم أسياذ األساتذة األ           
 األم مدرسةيف إذا أعدد ا             أعددت شعبايف طيب األعحراق            

 وهذا معحروف الحرصايف يقول:
 فححن األم مدرسة تسامت        برتبية البنني أو البنات          

واليحيياهنا هلييم وكييذلك ميين خيي ل وميين هنييا ييبييني لنييا أن األم ميي  حرة عليي  األبنيياء ميين خيي ل تحربييهييا 
تعايشهم معها واقيباسهم لسلوكيا ا عن طحريق اليقليد واحملاكاة، وهذا يدعم نيائإل الدراسية،  وصيحة 

 . وييشحرهبا الطفل من والدته يكيسبهاالفحرضية، ليث أن القلق من السلوكيات ال  
أكييدت النيييائإل صييدق الفحرضييية، ليييث بييحرز أ ييحر األب وتييأ ريه يف شخصييية أبنيياءه و ال  أمييا األب فقييد

يقل دوره يف ذلك عين دور األم فهيو رب األسيحرة وقائيدها وهيو مّشيحر ع مبادُئهيا وقوانينهيا الي  يينعكس 
أ حر تطبيقها علي  شخصيية األبنياء فياللني أو الصيحرامة واحليدة يزييد مين الشيعور بيالقلق أو خيفحيه، مين 

                                                           
 -، دار الباز 7ج -02758 -لديث رقم-باب اعيبار الكفاءة -السنن الكربى للبيهقي  –البيهقي، أمحد بن احلسني -077

 304ه( ص 0404مكة املكحرمة )

 

 



 122 

ييييربز دور األب يف إضيييفاء صيييفة القليييق علييي  األبنييياء عييين طحرييييق تنفييييذ األنظمييية املفحروضييية علييي   هنيييا
 األسحرة، وأسلوب اليفاهم معهم عل  ذلك. 

الدراسات السابقة أشار بعحها إ  دور األسحرة وأ حرها يف الينشئة، فهذه )هورا( تعيقد أن البيئة ال  
يحرى إن )ادلحر( أه القلق إذا كان القلق لة فيها، وكذلك يعيش فيها الفحرد تسهم أسهما اجيابيايف يف نش

الرتبية اخلاطئة تنيإل شخصيات محطحربة غري سويه،  ولكن   أجد دراسة تيناول أ حر األب باليحديد 
 عل  األبناء، سواء يف القلق أو الرتبية أو أي مي,ري نخحر.

 
 

 تعليق
األطفال ووالديهم يف املحرالل املبكحرة من  إن جذور القلق توجد دائمايف يف الع قات ال  تقوم بني

ليا م، وخاصة عندما تكون مطالب اآلباء أعل  من اسيطاعة الطفل، أو يكون عقاهبم له قاسي، 
أو يقيم اآلباء أجناز أطفاهلم تقييمايف سلبيايف دائمايف، وكذلك اليذبذب يف املعاملة، كل هذه األمور 

 078قلق األو  يف شخصية الطفل.جميمعة أو بعحها يساهم يف تكوين بذور ال
وقد اتفق علماء النفس عل  أن اخلربات امل ملة يف الطفولة تكيسب من مواقف يُدرك فيها الطفل 
عدم تقبل والديه، أو رفحهما له، يا يشعحره بعدم الطمأنينة. وهذا يعا أن لة القلق العالية تنمو 

 079من خ ل اضطحراب ع قة الطفل بوالديه.
سيييه وعحرضييه ميين نيييائإل  ييبييني لنييا عليي  العمييوم أن لألسييحرة دور كبييري يف تكييوين شخصييية يييا سييبق درا

وقيد أوضيحت  ،األبناء وبلور ا واسيقحرارها سواء كيان ذليك علي  املسييوى االجيمياعي أو االقيصيادي
م ( لييث قيال إن ملسييوى األسيحرة االجيمياعي واالقيصيادي أ يحر كبيري يف 3113ذلك دراسة )عثمان 

شخصييية عنيييد  األبنيياء وهيييذا يعطينييا م شيييحرايف عليي  أن املسييييوى اليعليمييي ليييه تييأ ري علييي  رسييم ليييات ال

                                                           
 محرجع سابق. –إلاعيل ، حممد عماد الدين  -078

العالقة بين الضغوط الوالدية كما تدركها األمهات العامالت وغير العامالت وسمتي القلق        -الساعات، هبيجة  ال- 079
ص   -هي ( 0431جامعة امللك سعود بالحرياض) -رسالة مقدمة السيكمال درجة املاجسيري -واالكتئاب عند ا ألطفال

326-327. 
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شخصيييييية األبنييييياء مييييين منطليييييق إن املسييييييويني االجيمييييياعي واالقيصيييييادي يييييييأ حران باملسييييييوى اليعليميييييي 
 للوالدين.

هييي( ميين أن هنيياك ع قيية إجيابييية بييني املسيييوى اليعليمييي 0405وي كييد ذلييك مييا أشييارت إليييه أحلييازمي )
ألسحرة واليحصيل الدراسي لل,ة اإلجنليزية يا يشري إيل أن املسيوى اليعليمي لألسحرة له أ حر عل  قيدرة ل

 هي( أن البيئة االجيماعية 0404الطالب واسيعداده، كما أوضحت دراسة  ) اخللف 
ى تيأ حر ت  حر يف مسيوى القلق عند الفحرد فأبن القحرية أقل قلقايف من أبن املدينية، وهيذا ليه داللية علي  ميد

( عليي  إ يياع 324م ص 0996األبنيياء بوضييع األسييحرة االجيميياعي والبيئييي، ويف هييذا ي كييد )عبييد اذ 
علماء االجيماع بيأ ري النزاعات واخل فيات األسيحرية علي  الصيحة الفكحريية والنفسيية للطفيل لييث أن 

 هذا اجلو يشعحره بعدم األمان ويثري كثري من اخلوف والقلق لديه.
بيوين، لييدز، باتسيون، أكحرميان، شيوملان، وومليان( ييحرون بيأن اجليو األسيحري ليه تيأ ري  كما أن كل من ) 

كبري عل  نشأة امليحرض النفسيي وظهيور عيدم السيواء يف األطفيال، لي  إن بعحيهم ييحرى أن دور األم 
 (. 44-25هو األكرب وأن تشوه الع قة بينها وبني الطفل هي بداية املحرض، انظحر) كفايف ص 

( اليييييذي قيييييال بيييييأن شخصيييييية الواليييييدين وسيييييلوكهما ينطبيييييع يف 241-239ص  وكيييييذلك  )دسيييييوقي 
 شخصية أطفاهلما فييأ حروا يهما سواء كان ذلك السلوك  سلوكايف صحيايف أو سلوكايف محرضيايف.

ومبييا أن اليعليييم يكسييب الوالييدين قييدرايف ميين الثقافيية اليي  جتعلهمييا أكثييحر فهمييايف لواقييع العصييحر  وليطلعييات 
حر تفهمييايف لوضييع أبنييائهم وفهييم لاجييا م، وكيفييية اليعامييل معهييم واخييييار اجليييل اجلديييد، وميين ة أكثيي

 األسلوب األمثل والوقت األنسب لليفاهم ومناقشة األمور.
وهذا ال يعا بالححرورة إن كل أم غري ميعلمة عاجزةض عين أداء دور أفحيل ألبنائهيا، فياليعليم ال يكيون 

 لق احلميد.بالشهادة فقط ولكن بالثقافة والفهم امليميز واخل
 ومبا أن العلم يبا األسحر فان اجلهل يهدمها كما قال الشاعحر:

 العلم يحرفع بييايف ال عماد له            واجلهل يهدم بيت العز والكحرم        
 

و هنا إشارة  ييبني منها إن املسيوى اليعليمي للوالدين له أ حر كبري يف تكوين األسحرة ويف فكحر أفحرادهيا 
 ا البحث املعمق يف هذا اجلانب لليأكد من صحيه.وهذا يوجب علين
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املعلوميات أن نسيبة تعلييم الواليدين أغلبهيا مين اليعلييم امليوسيط ة العيايل ومين  سيبانهاوقد لولظ من 
 ( 02 -03بعد األمي انظحر الحرسم البياا رقم ) 

والييدين علي  لاليية ولعيل هيذه إشييارة إ  ميا توصيلنا إليييه مين النيييائإل الي  أظهيحرت أ ييحر مسييوى تعلييم ال
وليية القلييق عنييد الطلبيية، وذلييك بسييبب كييرب لجييم العينيية اليي  لصييل والييديها عليي  اليعليييم امليوسييط 

 مقارنةيف بالعينة ال  لصل والديها عل  اليعليم العايل وخاصة عند األمهات.
 
 
 

 
 (91الرسم البياني رقم )                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نسبة مستوى تعليم األب

عالي

متوسط

أمي
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 (91الرسم البياني رقم )                                   

 081نصائح إرشادية
 

 تقديم
الفيييحرد جيييزء مييين ا يميييع ليييذا فهيييو يييييأ حر بيييه ويييي  حر فييييه، والبيييد ليييه مييين أن ييكييييف ميييع هيييذا ا يميييع،  

ويسيشييعحر أنييه حباجيية إليييه، فييالفحرد يعيييش وسييط جميمييع األسييحرة، و األسييحرة تعيييش وسييط جميمييع العائليية 
قيع الكربى، والعائلة الكربى تعيش وسط جميمع الوطن. ولكيل مينهم دوره يف هيذا الوسيط حبسيب املو 

الذي هو فيه، فالوالدين هليم دور يف األسيحرة كميا هليم دورض نخيحر يف ا يميع واملعليم ليه دورض يف مدرسييه  
كمييا لييه دورض نخييحر يف منزلييه، و هكييذا دواليييك. وميين هنييا نوجهييه بعييل النصييائج اإلرشييادية اليي  قييد 

حرد ميع نفسيه وأسيحرته ختدمهم يف يارسة دورهيم بصيورة جييدة ميوافقية، واليوافيق أميحر البيد أن حيققيه الفي
وجميمعه. ومن هنا نطحرح بعيل النصيائج اإلرشيادية الي  قيد تعيني الفيحرد، سيواء كيان طالبيايف، أو معلميايف، 

 أو أبايف، يف الي,لب عل  ما يواجهه من مشك ت.   
                                                           

م 0990)-عمان -دار الفكحر للنشحر واليوزيع -0ط -محاضرات في التوجيه واإلرشاد -لارة، عزيز ومنحر،عصام  - 077
 –بريوت  –دار األندلس  – التوجيه اإلسالمي للنشء في فلسفة الغزالي-هي(  األردن /  الربجس، عارف مفحي 0400

 م(.0997هي 0407محرجع سابق) -م(./ تشابل 0981ي ه0411محرجع سابق)-/ زهحران، لامد 94لبنان) د.ت (ص 

نسبة مستوى تعليم األم

عالي

متوسط

أمي
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 -وميكن تقسيم النصائج املقدمة كاآلت:
 نصائح إرشادية للوالدين: -أوال :

االهيمام برتبية األبناء، واليساب األجحر يف ذلك، وتذكحر أهنم حماسبون أمام اذ يف  -0
َعبحَد اللَّه  بحَن ُعَمحَر، يَيُقوُل: لَ عحُت َرُسوَل عن تقصريهم، لقول الحرسول صل  اذ عليه وسلم 

َماُم رَاٍع ُكلُُّكمح رَاٍع، وَُكلُُّكمح مَ »اللَّه  َصلَّ  اذُ َعَليحه  َوَسلََّم يَيُقوُل:  ُئولض َعنح َرع يَّي ه ، اإل  سح
َحرحأَُة رَاع َيةض يف  بيَ 

ُئولض َعنح َرع يَّي ه ، َوامل ل ه  َوُهَو َمسح ُئولض َعنح َرع يَّي ه ، َوالحرَُّجُل رَاٍع يف  أَهح يحت  َوَمسح
ُئوَلةض َعنح َرع يَّي َها، َواخلَاد ُم رَاٍع يف  َمال  َسيِّد ه  وَ  َها َوَمسح ُئولض َعنح َزوحج   080«َرع يَّي ه   َمسح

أن ييبييع امليينهإل النبييوي العظيييم يف تحربييية أبنيياءه، ونييحرى ذلييك امليينهإل ييحييج يف قييول اخلليفيية  -3
به سيبعايف فيبن أفليج فيألق لبليه  عبد امللك بن محروان لني قال " العب ولدك سبعايف وأدبيه سيبعايف وصيال 

 دعه وال شيء عليك.  عل  غاربه" أي بعد أن ت دي دورك الرتبوي عل  هذه املحرالل 
عل  الوالدين إشعار الطفل باحلب والطمأنينة، وتقبله كما هو ل  يسيطيع أن يفصج هلما عن  -2

مشاعحره، وما بداخله، وهذا حيفظه من أ حر الرتسبات الفكحرية والنفيسية، الي  قيد تكيون ميدخ يف للقليق 
 لديه.
مام األبناء ألن ذلك يهدد اسييقحرارهم، عل  الوالدين جتنب مناقشة خ فا م وعحرض صحراعا م أ -4

 فيولد لديهم القلق عل  مسيقبل أسحر م واخلوف من اليفكك.
جييييب علييي  الواليييدين عيييدم اليسيييلط علييي  األبنييياء واللجيييوء إ  العقييياب كحيييل ولييييد، بيييل جييييب  -5

 اليحاور معهم ومناقشة األمور يف جو هادئ لكسب ودهم، ويف ذلك يقول 

                                                           
 -وانظحر/ محرجع سابق51ص - 892رقم احلديث  -3ج- باب الجمعة في القرى والمدن –البخاري -محرجع سابق-080

 .0459-ص (0839 لديث رقم -2ج-باب فضيلة اإلمام العادل  -النيسابوري ،مسلم
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اإلكثييار ميين الزجييحر واليأنيييب وتكييحرار اللييوم والعيييب، كييل هييذا يييأت بعكييس املحرغييوب األمييام ال,ييزايل" إن 
 م(.0969) الربجس فيه، كما أن املدح واليشجيع كثريايف ما يكونان سببايف يف اإلص ح"

عليي  الوالييدين اليعامييل بلييني مييع األبنيياء، وتييوجيههم بحرفييق، ملييا لييه ميين أ ييحر طيييب عليي  نفوسييهم،  -6
َعينح َعائ َشيَة،   ائهم، ويف ذليك قيال الحرسيول الكيحرمي صيل  اذ علييه وسيلم" ودافع قوي ليصحيج أخطي

ِّ َصيلَّ  اذُ َعَليحيه  َوَسيلَّمَ  ِّ َصلَّ  اذُ َعَليحه  َوَسلََّم، َعن  النَّ   ٍء »، قَياَل: َزوحج  النَّ   إ نَّ الحرِّفحيَق اَل َيُكيوُن يف  َشييح
ٍء إ الَّ َشانَهُ إ الَّ زَانَُه، َواَل يُينيحزَُع م نح   رواه مسلم083«َشيح

 نصائح إرشادية للمعلم: -ثانيا :
للمعليم دور كبيري ال يقييل أمهيية عين دور األسييحرة، فهيو شيحريك معهييا يف تحربيية أبنائهيا، ميين هنيا عليييه أن 
يحرعييييي نفسييييية الطالييييب وييييييفهم مشيييياعحره ليحقييييق لييييه صييييحة نفسييييية جيييييدة، ونسيييييعحرض هنييييا بعييييل 

 محراعا ا يف تعامله مع الط ب منها:اإلرشادات ال  يسيحب للمعلم 
 اليعامل مع الطالب كبنسان له كحراميه واسيق لييه. -0
 أبناءه. مأن ييفهم ملشك ت الط ب ويحرأف هبم ويشفق عليهم وكأهن -3
أن خييييار أسيياليب اليوجيييه ويسييييخدم أسييلوب اليعييحريل عوضييايف عييين اليصييحريج وفيييه يقييول األميييام  -2

 يبة، ويورث اجلحرأة عل  اهلجوم، واإلصحرار ".ال,زايل" إن اليصحريج يهيك لجاب اهل
حبسيب قدراتيه، وال طاليب  عل  املعلم أن ييدرك الفيحروق الفحرديية بيني الطي ب، وييعاميل ميع كيل  -4

 حيملهم ما ال يسيطيعون عمله، فاملعلم هدفه اليعليم ال اليحدي.
وليه، لي  يكيون من أهم األمور ال  جتب عل  املعلم أن يعميل مبيا يقيول أي ال خييالف عمليه لق -5

 قدوة لسنة هلم. 
 نصائح إرشادية للطالب: -ثالثا :

                                                           
وانظحر/ الشيباا، أمحد  3114ص (3594لديث رقم)-4ج -الرفقباب فضل  -النيسابوري، مسلم  -بقا محرجع س -083

القاهحرة  –م سسة قحرطبة  --40ج -مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي اهلل عنها -مسند احمد مخرجا -بن لنبل
 .405ص ت(-)د
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عليي  الطالييب أن يعييي أنييه جييزء ميين ا يمييع، وليي  حيقييق الحراليية النفسييية لنفسييه البييد أن ينييدمإل يف 
جميمعييه، وييعيياون مييع أفييحراده، وقبييل ذلييك أن يعييحرف ذاتييه وحيققهييا. لييجنييب العيييش قلقييايف ميييوتحرايف عليي  

 بعل اإلرشادات ال  تعينه عل  اليخل  من القلق:نفسه ومسيقبله، وهذه 
عش يف لدود يومك وال تقلق عل  املسيقبل، فحرزقك بييد اذ " َويف  السَّيَماء ر زحُقُكيمح َوَميا    -0

 33الذاريات ُتوَعُدوَن" 
عييزز  قيييك بنفسييك وتأكييد أنييك تسيييطيع أن تفعييل مييا تحريييد فلييديك القييوة ومييا عليييك إال  -3

 059نل عمحران "فَب َذا َعَزمحَت فَييَيوَكَّلح َعَل  الّله  إ نَّ الّلَه حيُ بُّ الحُميَيوَكِّل نيَ  وكل عل  اذ"العزم واإلرادة، ة الي

َعيينح  ارض بقحيياء اذ وكيين مطمئنيياُ لييه، وتييذكحر قييول رسييولنا احلبيييب عليييه الصيي ة والسيي م -2
، َولَييحَس : »ُصَهيحٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اذ  َصلَّ  اذُ َعَليحه  َوَسلَّمَ  يحرض يحَرُه ُكلَّيُه َخييح َمححر  الحُمي حم ن ، إ نَّ أَمح َعَجبيفا أل 

ََلٍد إ الَّ ل لحُم حم ن ، إ نح َأَصابَييحُه َسحرَّاُء َشَكحَر، َفَكاَن َخييححريفا َلُه، َوإ نح َأَصابَييحُه َضيحرَّاُء، َصيبيَ  يحريفا َذاَك أل  حَر َفَكياَن َخييح
اذ الكثيييرية علييييك واشيييكحره عليهيييا، بيييداليف مييين تيييذكحر مصيييائبك ييييذكحر دائميييايف نعيييم ف  رواه مسيييلم. 082«لَيييهُ 

 وحتسحرك عليها.

لاول اليعحرف عل  سيلبياتك وأسيع  إ  ت,يريهيا لألفحيل، وتيذكحر قيول اذ تعيا  " إن اذ  -4
 00.الحرعد ال ي,ري ما بقوم ل  ي,ريوا ما بأنفسهم"

ا عبيييادي اليييذين ال تسيسييلم لإللسييياس بعقيييدة اليييذنب وتيييذكحر إن اذ غفييور رلييييم " قيييل يييي -5
 .52الزمحر أسحرفوا عل  أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اذ إن اذ ي,فحر الذنوب  يعايف"

 ال  يم بيوافه األمور وال تدع الص,ائحر من املشك ت  دم سعادتك.  -6
 فكحر يف السعادة واصطنعها لنفسك، جتد السعادة ملك يديك.   -7
 تذكحر ما سيدفعه جسمك وصحيك مثنايف للقلق، واجعله دافعايف لك للي,لب عليه.  -8
جتنييب مناقشيية مياعبيييك مييع أي إنسيييان، إال طبيبييك اخلييياص، أو ميين تثيييق حبكميييه وسيييداد  -9

 رأيه، و تأمنه عل  سحرك. 

                                                           
 3395(   ص3999لديث رقم) -4ج- باب المؤمن أمره كله خير -/ محرجع سابق،النيسابوري، مسلم  -082
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كن لطيفيايف يف ع قاتيك ميع اآلخيحرين، وخاصية عائلييك، وأصيحابك، تكسيب ودهيم  -01
 جو اجيماعي هادئ يعينك يف لياتك. والرتامهم، وتكون لك بذلك

 تأكد أنك سلك القدرة و تسيطيع أن تيعلم وتنجز كاآلخحرين. -00
 لاول جتنب القسوة والعنف يف ت,يري عاداتك وتذكحر قول الحرسول الكحرمي صل  اذ -03
 .084إال شانه"شيء إال زانه وما انيزع من شيء عليه وسلم " ما كان اللني يف          

 منافذ غري انفعالية، ل  تكسب نفسك اهلدوء والطمأنينة.وجهه أفكارك إ   -02
 ليحفي عليك كحر كل ما هو ييع يف لياتكمارس االسرتخاء، من وقت آلخحر، وتذ  -04

 السعادة والحرالة.          
 سلم أمحرك إ  اذ وتذكحر أن ما أصابك   يكن ليخطئك وما أخطأك   يكن   -05

 ليصيبك، وما هو إال أمحر اذ.          
فَعنح َعبحد  اللَّه  بحن  َعبَّاٍس: أَنَُّه تأكد أن ألدايف ال يسيطيع الي,يري يف لياتك إن   يكن مكيوبايف عليك، 

لََّم: " يَا رَك َب َخلحَف َرُسول  اللَّه  َصلَّ  اذُ َعَليحه  َوَسلََّم يَيوحميفا، فَيَقاَل َلُه َرُسوُل اللَّه  َصلَّ  اذُ َعَليحه  َوسَ 
َأل  اللَّ  ُغ ُم، ُه جُتَاَهَك، َوإ َذا َسأَلحَت فَاسح َفظ  اللََّه جتَ دح َفظ  اللََّه حَيحَفظحَك، الح َه، إ اِّ ُمَعلُِّمَك َكل َماٍت: الح

َفُعو  َفُعوَك،  َح يَينيح َيَمُعوا َعَل  َأنح يَينيح ُمََّة َلو  اجح َيع نح ب اللَّه ، َواعحَلمح َأنَّ األح يَيَعنحَت فَاسح ٍء َقدح  َوإ َذا اسح َك إ ال ب َشيح
ٍء َقدح َكَيَبُه اللَُّه َعَليحكَ  َيَمُعوا َعَل  َأنح َيُححرُّوَك،  َح َيُححرُّوَك إ ال ب َشيح ، رُف َعت  َكَيَبُه اللَُّه َلَك، َوَلو  اجح

َقح ُم، َوَجفَّت  الصُُّحُف "  085األح
 
 
 

 وأخريايف أقدم نصية كينيدي لني تواجهك مشكلة معقدة...
" ليياول أن جتابييه الواقييع.. ليياول أن تصييل إ  لييل ملشييكليك بنفسييك .. ال ختييف أو  ليييث قييال 

ترتدد أو تينازل عن بعيل ميا تعيودت علييه أو سلكيه. . تصيحرف بسيحرعة وال ختيف. . ال تيرتك نفسييك 
                                                           

 3114ص –محرجع سابق  -مسلم نيسابوري،لا -084

 419ص -4ج -3669لديث رقم -  باب مسند عبد اهلل بن عباس -الشيباا، أمحد  -محرجع سابق -085
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للهمييييوم و القييييلق. . وتصيييحرف كميييا جييييب وسييييي,ري الظيييحروف فييييدوام احليييال مييين احمليييال وسيييييعوض ميييا 
يكون ما ليدث يف صياليحيك أنيت.. ومين ييدري إن اذ وليده اليذي ييعليم " َوَعيَس  فياتيك. . وقيد ي

يبّيييييُواح َشييييييحئيفا َوُهيييييَو َشيييييحرٌّ لّيييييَُكمح َواليييييّلُه يَيعيييييح  ييييحرض لَّيييييُكمح َوَعيييييَس  َأن تيُح  حَرُهواح َشيييييحئيفا َوُهيييييَو َخييح َلُم َوأَنيييييُيمح الَ َأن تَيييييكح
 036086البقحرة تَيعحَلُموَن"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس الجداول
رقممممممممممممم 

 الجدول
رقممممممممممم  موضوع الجدول                         

الصمم  
 ة

 911 عدد الطالبات والفصول وكثافة الفصل ولسب املحرللة ونوع اليعليم 9

 911 عدد الطالبة والفصول وكثافة الفصل ولسب املحرللة ونوع اليعليم 1

 919 عدد املدارس احلكومية لسب نوع املدرسة واجلنس  1

                                                           
 25ص  -كينيدي، جون  -محرجع سابق  - 086
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 911 عدد أفحراد العينة    1

 911 مسيوى  بات اخيبار لالة ولة القلق 1

 911 نيائإل لالة القلق عند طالبات وط ب املحرللة الثانوية      1

 911 نيائإل لالة القلق عند طالبات وط ب املحرللة اجلامعية      1

 919 نيائإل لة القلق لدى طالبات وط ب املحرللة الثانوية    1

 911 نيائإل لة القلق لدى طالبات وط ب املحرللة اجلامعية   1

 911 القلق نيائإل الفحروق بني املحرللة الثانوية و اجلامعية يف لالة ولة 92

 911 نيائإل الفحروق بني نيائإل الذكور واإلناث يف لالة ولة القلق 99

 911 نيائإل الع قة بني لالة القلق ومسيوى تعليم األم واألب      91

 912 نيائإل الع قة بني لة القلق ومسيوى تعليم األم واألب 

 
 فهرس الرسوم البيانية                                   

رقم  الموضوع م
 الص  ة

 025 نسبة توزيع الطالبات حسب المرحلة   0
 021 نسبة توزيع الطالبات حسب المسار  4
 028 نسبة توزيع الطلبة حسب المرحلة  3
 029 نسبة توزيع الطلبة حسب المسار 2
 054 تطور عدد المدارس الحكومية 5

 053 نسبة المعلمين البحرينيين في المدارس البحرينية 1

 052 نسبة المعلمات البحرينيات في المدارس البحرينية      7

 055 نسبة المدرسين البحرينيين في المدارس الحكومية 8

 015 نسبة طلبة الثانوي والجامعة في العينة 9

 011 نسبة الذكور واإلناث في العينة 01
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 فهرس اآليات

 رقم الصفحة  السورة ورقم اآلية اآلية م
حرََة ل لَّه   0 إلَّ َوالحُعمح حرحُُتح  فَب نح  ۚ "َوأَس ُّوا احلَح ص  يَييحَسحرَ  َفَما ُألح  اسح

  م نَ 
 05 096اآلية  -البقحرة

ُلوَن إ َ ٰ قَيوحٍم  4 نَيُهم مِّيثَاقض َأوح إ الَّ الَّذ يَن َيص  َنُكمح َوبَيييح  06 91اآلية  -النساء  بَيييح
حَرُهوا 3 ُيُموُهنَّ فَيَعَسٰ  َأن َتكح  73 09اآلية –النساء  فَب ن َكحر هح
 74 نسيو  57 يَا أَييَُّها النَّاُس َقدح َجاَءتحُكم مَّوحع ظَةض مِّن 2
ُلك ي ُسُبَل َربِّك  ُذُل يف  5  74 النحل 69 ُةَّ ُكل ي م ن ُكلِّ الثََّمحرَات  فَاسح
َفاءض َوَرمححَةض لِّلحُم حم ن نيَ  1  74 اإلسحراء 83 َونُينَيزُِّل م َن الحُقحرحنن  َما ُهَو ش 
يًّا لََّقاُلوا َلوحاَل ُفصَِّلتح  7  74 44فصلت  نيَاتُهُ َوَلوح َجَعلحَناُه قُيحرحننيفا أَعحَجم 
ف ني   8  74 الشعحراء 81 َوإ َذا َمحر ضحُت فَيُهَو َيشح
ُف السُّوءَ  9 ش   74 النمل 63 أَمَّن جيُ يُب الحُمححَطحرَّ إ َذا َدَعاُه َوَيكح

يم   01 ين  الحرَّل  ُد لّله  َربِّ الحَعاَلم نَي*الحرَّمحح مح  75 الفاحتة احلَح
يُّ الحَقيُّومُ اللَُّه اَل إ لََٰه إ الَّ  00  75 البقحرة355 ُهَو احلَح
 75 اإلخ ص ُقلح ُهَو اللَُّه َأَلدض * اللَُّه الصََّمدُ  04
 75 الفلق ُقلح أَُعوُذ ب حَربِّ الحَفَلق  * 03
 75 سورة الناس ُقلح أَُعوُذ ب حَربِّ النَّاس  * َمل ك  النَّاس   02
دض الَّ إ َلَه  05 يمَوإ لَيُهُكمح إ َلهض َوال   76 062،064البقحرة  إ الَّ ُهَو الحرَّمححَُن الحرَّل 

 017 نسبة المتزوجين في العينة 00

 402 نسبة مستوى تعليم األب 04

 405 نسبة مستوى تعليم األم 03

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_196
http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=4_90
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ُلواح الحع لحم   01  76 نل عمحران 08 َشه َد الّلُه أَنَُّه اَل إ لَيَه إ الَّ ُهَو َوالحَم َئ َكُة َوأُوح
يَّة   07 إ نَّ َربَُّكُم الّلُه الَّذ ي َخَلَق السََّماَوات  َواأَلرحَض يف  س 

 أَيَّامٍ 
 76 األعحراف 54

قُّ  08  76 امل منني 006 اَل إ َلَه إ الَّ ُهوَ  فَييَيَعاَ  اللَُّه الحَمل ُك احلَح
ا" 09 َبةيف َواَل َوَلديف  76 اجلن 2 َوأَنَُّه تَيَعاَ  َجدُّ َربيَِّنا َما اختَََّذ َصال 
حر  اللَّه   41  90 (38الحرعد نية ) الَّذ يَن نَمُنواح َوَتطحَمئ نُّ قُيُلوبُيُهم ب ذ كح
َنطُوا 40 ه مح ال تَيقح حَرُفوا َعَل  أَنُفس   90 (.52الزمحر نية ) ُقلح يَا ع َباد َي الَّذ يَن َأسح

 331 33الذاريات  َويف  السََّماء ر زحُقُكمح َوَما تُوَعُدوَن"  44
ل نيَ  43  331 059نل عمحران  "فَب َذا َعَزمحَت فَييَيوَكَّلح َعَل  الّله  إ نَّ الّلَه حيُ بُّ الحُميَيوَكِّ
 330 00الحرعد  إن اذ ال ي,ري ما بقوم ل  ي,ريوا ما بأنفسهم". 42
 330 52الزمحر  قل يا عبادي الذين أسحرفوا عل  أنفسهم ال تقنطوا من  45
حَرُهواح َشيحئيفا َوُهيَو َخييححرض لَّيُكمح َوَعيَس  41  332 036البقحرة  َوَعيَس  َأن تَيكح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع
 القحرنن الكحرمي -0
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  -485 -عدد -سلسلة كيب اهل ل –م( القلق وقيود الوهم 0990، عبد السيار)إبحراهيم -3
 .األردن –دار اهل ل 

-باب اجلمعة يف القحرى واملدن –صحيج البخاري - ه(0433البخاري،حممد بن العيل) -2
 ت(-)د 0دار طوق النجاة ط -3ج
 لبنان. –مكيبة لبنان   –العحربية م( الوايف معجم وسيط الل,ة 0991البسياا، عبد اذ )  -4
 م( الع قة بني قلق االميحان واليحصيل الدراسي العام   0984أبو زييون، موس  سليمان) -5

 رسالة مقدمة السيكمال ميطلبات املاجسيري يف  -لدى طلبة الثانوية العامة مبحافظة أربد          
 يه. ختص  إرشاد وتوج -الرتبية من جامعة الريموك          

 ت( القلق وأمحراض اجلسم -أبوع م، غايل) د -6
فعالية تقليل احلساسية اليدرجيي واالسرتخاء  – -م(0978أبو غزاله، هيفاء شاكحر )  -7

 –كليه الرتبية  رسالة مقدمه السيكمال ميطلبات املاجسيري –العحلي يف معاجله قلق االميحان 
 اجلامعة األردنية.

 حبوث يف الفقه الط  والصحة النفسية من  –م( 0990هي 0400أبو غدة، عبد السيار) -8
 ألقاهحره. –دار األقص   - 0ط–منظور إس مي         

 القاهحرة  -مكيبة غحريب -م( رعاية املحراهقني0977هي0297أسعد، يوسف ميخائيل ) -9
     0ط -0ج–الطفل من احلمل إ  الحرشد  –م(0989هي0419إلاعيل، حممد عماد الدين) -01

 الكويت . -القلم دار   -        
   دار  –اليوجيه اإلس مي للنشء يف فلسفة ال,زايل -الربجس، عارف مفحي ) د.ت ( -00

 .لبنان –بريوت  –األندلس          
 
ر دا -0ط -علم النفس الرتبوي يف األسحرة م(0977 -هي0297)-بحركات، حممد خليفة -03
 .بريوت  القلم 
 دار البحوث العلمية  -0ط -م( سيكولوجية املحراهقة0981هي0411هبادر، سعديه حممد ). -02

 الكويت.       
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 -م( اخلوف وع قيه ببعل أساليب الرتبية الوالدية0996هي 10404بودي، ابيسام حممد ) -04
جامعة  -كلية الرتبية  –رسالة مقدمة السيكمال درجة املاجسيري ختص  توجيه وإرشاد نفسي 

 األلساء. -فيصلامللك 
-باب اعيبار الكفاءة -للبيهقي السنن الكربى – ه(0404، أمحد بن احلسني)لبيهقيا -05

 .مكة املكحرمة  -، دار الباز 7ج -02758 -لديث رقم
 

 مكيبة  -تحر ة عبد املنعم الزيادي -م( شفاء القلق0997 -هي0407تشابل. ما يو ) -06
 ألقاهحره، مصحر. -اخلاجني
 جملة العلوم  -م( قلق االميحان بني القلق كسمة والقلق كحالة0980تحركي، مصطف  امحد )  -07

 أيلول/ سبيمرب. - السنة الياسعة  -العدد الثالث -االجيماعية
 رسالة -ريب عل  اليعامل مع القلقم( أ حر اليد0998-هي0409) -اجلوهي، عبد اذ سا  -08

 اإللساء. -جامعة امللك فيصل -الرتبية كلية   -مقدمة السيكمال درجة املاجسيري
 امل سسة العحربية للدراسة والنشحر. -0ط -م( املحراهق0410هي0980احلافظ ،نوري ) -09
 م( الع قة بني القيم اإلس مية وكل من لة القلق 0996-هي 0407لسني، لسن حممود )  -31

جامعة  –اجسيري املرسالة مقدمة السيكمال درجة  –و القلق األخ قي لدى طلبة جامعة الريموك 
 . األردن –الريموك 

دار    -م( ي مشك ت الطفل النفسية  0986هي  0416لسني، حممد عبد امل من ) -30
 الفكحر اجلامعي ي القاهحرة.

 ألقاهحره. –مكيبة مدبويل  –م( موسوعة الطب النفسي 0993احلنفي، عبد املنعم ) -33
 قيهيمي بني اآلباء واألبناء وع م( اليباين الق0988 -هي0418احلمادي، عبد العزيز أمحد)  -32

 كلية الرتبية  -رسالة مقدمة السيكمال درجة املاجسيري –بالقلق النفسي لدى األبناء 
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الع قة بني الح,وط الوالدية كما تدركها األمهات  -هي ( 0431الساعات، هبيجة  ال) -26
رسالة مقدمة السيكمال درجة  -العام ت وغري العام ت ول  القلق  واالكيئاب عند ا ألطفال

 معة امللك سعود بالحرياض.جا -املاجسيري
القلق وكيف تيخل  منه     –م(0990هي0403السباعي، زهري و عبد الحرليم، إدريس ) -27
 .بريوت–دمشق، الدار الشامية  -دار العلم -0ط –
 م( القلق محرض العصحر كيف يعاجله القحرنن.0990-هي  0431)زهري امحد السباعي ، -28
 تحر ة وإعداد  –اخيبار لالة ولة القلق للكبار  –م(  0984سبيلربجحر، شارلز ونخحرون)  -29

 القاهحرة. –مكيبة النهحة املصحرية  –امحد البحريي 
دار  -0ط –م( األمحراض النفسية املعاصحرة 3111هي0433سليمان، مطيع رئيف) -41

 لبنان. -النفائس
دار  -0ط - اليوجيه واإلرشادحماضحرات يف -هي( 0400م 0990لارة،عزيز ومنحر،عصام ) -40

 .األردن-عمان -الفكحر للنشحر واليوزيع
 
 املعحريف عل  قلق االميحان لدى  اإلرشادم( تأ ري بحرنامإل يف 0990الشوبكي، نائفة محدان ) -43

كلية   – واإلرشادمقدمة السيكمال درجة املاجسيري يف اليوجيه رسالة  -عينة من طلبة املحرللة الثانوية
 عّمان. -األردنيةاجلامعة  -الدراسات العليا

مسند الصديقة عائشة بنت  -مسند امحد خمحرجا-ت( -د ) الشيباا،أمحد بن لنبل -42
 .القاهحرة  –م سسة قحرطبة  -40ج -الصديق رضي اذ عنها

قلق االميحان وع قيه باليحصيل الدراسي  –م( 0994صاث، عبد الحرمحن إلاعيل) -44
 دراسة مقدمه السيكمال درجه –الثانوية يف حمافظة الزرقاء والعمحر لدى طلبه املدارس واجلنس 
 اجلامعة األردنية. –كليه الدراسات العليا –يف علم النفس الرتبوي  املاجسيري

 
  –دار القلم 0ط –الصحة النفسية  مبادئ –م( 0987هي 0417الطحان، حممد خالد ) -45
 ديب . –العحربية امليحدة  تماراإلا
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باليفوق الدراسي (ع قة الينشئة األسحرية وقلق االميحان 3116الطحراونه، صفاء صاث ) -46
 رسالة -ت ميذ الصف الياسع األساسي يف مديحريات الرتبية واليعليم يف حمافظة الكحركدعن

 .األردن اجسيري يف علم النفس جامعة م تهالسيكمال درجة املمقدمة 
 ر دا -0ط ––النفس واليحليل النفسي طه، فحرج عبد القادر ونخحرون ) د ت( معجم علم  -47

 بريوت. –النهحة العحربية 
 -دار املعحرفة اجلامعية  -الدراسة اليطورية للقلق –م( 3111عبد اخلالق، أمحد حممد ) -48

 مصحر.
 
 من لالة القلق ولة القلق لدى عينات  –م( 0988عبداخلالق، امحد و  لافظ ،امحد) -49

 جامعة الكويت.  –جملة العلوم االجيماعية كلية أآلداب –اململكة العحربية السعودية
 -مكيبة االجنلو املصحرية - 4ط -الطب النفي املعاصحر -م( 0981عكاشة، امحد ) -51
 .لقاهحرةا

 عّمان. -دار الفكحر -0ط –للطفل  م( الصحة النفسية0991العناا،لنان ) -50
 واألفكار العق نية وقلق املسيقبل  ألوالديالحرفل  -القبول إدراك( 3101العنزي، خالد ) -53

درجة الدكيوراه بكلية  السيكمالدراسة مقدمة -لدى عينة من ط ب جامعة احلدود الشمالية
 جامعة أم القحرى. -الرتبية، قسم علم النفس

  – اإلسكندرية –دار املعحرفة  اجلامعية  -( أمحراض العصحر0987العيسوي، عبد الحرمحن ) -52
 مصحر.
 تحر ة  –فحرومبوم، باسكال )د.ت(  كيف تيخل  من العصاب والقلق واإللباط النفسي  -54

 دمشق ، القاهحرة . –دار الكياب العحريب   -هيثم سحرية و  عمحر النيحاوي 
  -تحر ة حممد عثمان جنات -الكف والعحرض والقلق –م( 0989هي0419فحرويد، سيجمند ) -55
 ألقاهحره، بريوت. –دار الشحروق  - 4ط
 فسية دراسات يف سيكولوجية اليكيفالصحة الن -م ( 0987هي 0417همي، مصطف ) ف -56
 القاهحرة. –مكيبة اخلاجني  0ط
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–م (ا القاموس احمليط 0953 -ي ه0270الفريوز نبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب ) -57
 مصحر. –مطبعة مصطف  البايب احلل  وأوالده  – 3ط -0ج
 القلق اإلنساا مصادره وتياراته دار الفكحر   –م ( 0985هي 0415الفيومي، حممد إبحراهيم ) -58

 القاهحرة . –العحريب 
  -جنلو املصحريةمكيبة األ -3ط -سيكولوجية املحراهقهي( 0415م ي0985قشقوش، إبحراهيم ) -59

 القاهحرة.
 مكيبة  -اديتحر ة عبد امل من الزي -م( دع القلق وابدأ احلياة0981) -كارينجي، دايل -61

 ألقاهحره. -اخلاجني
 دراسة الع قة بني مسيوى القلق و اليحصيل الدراسي  –م(  0974كاظم، أمينة حممد  )  -60

 جلمعية املصحرية للدراسات النفسيةالكياب السنوي ا –اجلامعي 
 م(يارسة بحرنامإل إس مي يف خدمة الفحرد مع لاالت 0996هي  0407الكع ، موز ناصحر)  -63

 دراسة جتحريبية مطبقة عل  عينة من املرتددات عل  العيادات النفسية مبسيشف  النفسي، القلق
 رسالة مقدمة إ  قسم خدمة الفحرد ضمن مقيحيات احلصول عل  -امللك فهد اجلامعي باخلرب

.بالدمام,ختص  خدمة الفحرد –فلسفة يف اخلدمة االجيماعية درجة دكيوراه 



 كما يحراها   اإلعداديةالحرسوب يف املحرللة  أسبابم( 0995هي0413كمال،عبداحلميد عباس) -62
 كلية الرتبية وعلم   –رسالة مقدمة كجزء من ميطلبات درجة املاجسيري  –الطلبة واملدرسون 

 جامعة ب,داد. –النفس 
 دار  -سلسلة املشك ت النفسية -تحر ة  ال زكي -م( القلق 0981)  -كينيدي، ج -64

 الفكحر العحريب.
تحر ة  –اإلرشاد والع ج النفسي بني النظحرية واليطبيق  –م(0985هي 0415كوري، جريالد) -65

 أملكيبه ألفيصليه.  -0ط -طالب خفاجي
 م سسة  – 0ط –م(  ع قة القلق بالرتتيب الذها 0991 -هي 0410كيال، دلام)  -66

 بريوت . –القاهحرة ، وامل سسة اجلامعية للدراسات والنشحر  –الكياب للنشحر والطباعة 
  –منشورات وزارة الثقافة  -تحر ة وجيه اسعد  –م ( القلق واحلصحر 0988لوغال، أندرو) -67
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 دمشق اجلمهورية السورية .
 م(معجم مصطلحات اليحليل 0987هي 0417الب نش، جان و بونياليس،ج.ب ) -68

 بريوت. -امل سسة اجلامعية للدراسات والنشحر -تحر ة مصطف  لجازي -0ط -النفسي
 تحر ه حممد  –اليعايش مع اخلوف فهم القلق ومكافحيه  -م(  0999يزاك  م. )ماركس، ا -69

 بريوت ، القاهحرة. –دار الشحروق 0 -ط-عثمان جنات 
 قيه باإلجناز العقلي م( قلق االميحانات يف ع0995-هي0406املبارك، عواطف ) -71

جامعة امللك فيصل  -دراسة السيكمال درجة املاجسيري -لدى  طالبات كلية الرتبية يميواألكاد
 اإللساء.

الع قة بني القلق احلالة والسمة واليحصيل لدى عينه من  –م( 0992لياس )إمحرار، جناة  -70
واخي ف ذلك باخي ف اجلنس واملسيوى الدراسي ونوع الكلية  األردنيةطلبه البكالوريوس باجلامعة 

 اجلامعة األردنية. –ا رسالة مقدمة السيكمال ميطلبات املاجسيري كلية الدراسات العلي –
 أزمة اهلوية يف املحراهق واحلاجة لإلرشاد  -م(3113هي0432محرسي، أبوبكحر محرسي حممد ) -73

 .القاهحرة -مكيبة النهحة املصحرية -0ط -النفسي
  –م( القلق وع قيه بالشخصية يف محرللة املحراهقة 0987هي 0298محرسي، كمال إبحراهيم ) -72

 ألقاهحره. -دار النهحة العحربية 
 ( بعل املي,ريات املحرتبطة بقلق املسيقبل لدى عينة من املحراهقني 3116، سناء منري)مسعود -74

 -دراسة تشخيصية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكيوراه الفلسفة يف الرتبية ختص  صحة نفسية
 جامعة طنطا . مصحر

 ( قلق املسيقبل وع قيه  بكل من فاعلية الذات ومسيوى 3115املشيخي،غالب حممد ) -75
 الطموح لدى عينة من ط ب جامعة الطائف

  –املكيبة اإلس مية  -3ط 0-ج ––ت( املعجم الوسيط -مصطف ، إبحراهيم ونخحرون )د -76
 تحركيا. –اسيانبول 

 ( فاعلية بحرنامإل الع ج املعحريف السلوكي يف ع ج القلق لدى 3111املقطحري، لسني قائد ) -77
جامعة  –كلية الرتبية قسم علم النفس   -اه دراسة مقدمة لنيل درجة الدكيور  -الشباب اجلامعي

 مصحر.  -طنطا 
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  - امة 3ط –قحراءات يف مشك ت الطفولة  -م( 0984هي0414منصور، حممد  يل ) -78
 جدة .
دار  -سلسلة حبوث نفسية -يالعجز النفس -م(0989) -موس ، رشاد عبد العزيز -79

 القاهحرة. –العحربية  النهحة
 دار  –مبادئ الع ج النفسي ومدارسه  –م(0990-هي 0400النابلسي، حممد امحد ) -81

 .بريوت –النهحة العحربية 
  – 3ط  –م(  احلديث النبوي وعلم النفس  0992  -ه   0402جنات ، حممد عثمان ) -80

 دار الشحروق. القاهحرة.
 تطويحر مقياس القلق املدرسي لدى طلبه املحرللة الثانوية  -م( 0988نصريات، يالني محد ) -83

 جامعة الريموك. –قسم الرتبيع  -رسالة مقدمه لنيل درجة املاجسيري–يف األردن 
 دار  -م( رياض الصاحلني0994-هي0404النووي، حميي الدين أيب زكحريا حيىي شحرف الدين) -82

 لبنان. –بريوت  –البيارق 
باب امل من  أمه كله  - اجلامع الصحيج - ت(-النيسابوري،مسلم بن احلجاح القشريي)د -84
 دار إلياء الرتاث العحريب_ بريوت.  -4ج-خري 
  –لوليات كلية اآلداب  –م( الدراسة اليطورية للقلق 0994هي 0404عبد اخلالق، امحد )  -85

 الكويت. -الحرسالة اليسعون –احلولية الحرابعة عشحر 
 –م( ا لد اخلامس الناشحر   0999-0998موسوعة علم النفس الشاملة ) -86

Ediocreps . INT   -  071بريوت. ص 
 

 -الدوريات:
 –م( لالة القلق ولة القلق وع قيهما مبي,ريي اجلنس واليخص  3110األمحد ، أمل ) -87
 دمشق  -0عدد  -07جملد  –جامعة دمشق جملة 
 دراسة تأ ري القلق يف اليحصيل الدراسي لدى ط ب ذوى  –م( 0989امحد، توفيق زكحريا) -88

ابحريل  - 01عدد  –املصحرية العامة للكياب اهليئة  –جملة علم النفس  –قدرات عقليه خميلفة
 ،مايو،يونيه.
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 رسالة اخلليإل  -م(  قلق اليحصيل يف الحرياضيات 0989هي 0419محد، شكحري سيد )أ -89
 تصدر عن مكيب الرتبية العحريب لدول اخلليإل  الحريا ض. –( السنة الياسعة21عدد) -العحريب
 ضيات وع قيه ببعل قلق اليحصيل يف الحريا –م(0988هي 0418أمحد، شكحري سيد)  -91

 جامعة الكويت.  -23عدد–ا لة العحربية للعلوم النفسية  –السمات النفسية
 م( دراسة مقارنة بني مسيوى القلق املدرسي 0986-هي0416)-رؤوف. طارق حممد رمزي -90

 ( 8عدد ) -ا لة الرتبوية -لط ب املحرللة امليوسطة يف حمافظة نينوى وتكيفهم االجيماعي
 جامعة الكويت. -كلية الرتبية  (2ا لد )
( 35) عدد –ا لة العحربية  ––م( القلق محرض العصحر 0999هي 0431السباعي، زهري )  -93
 حمحرم.
القلق املدرسي لدى عينة من طلبة املدارس  –م( 0994السمادوا، السيد إبحراهيم ) -92

 اإلسكندرية. –دار املعحرفة اجلامعية  -20عدد  –الرتبية املعاصحرة امليوسطة 
 قائمة قلق االخيبار لدى ط ب وطالبات  –م( 0988 -هي0418عيب، علي حممود)ش -94

 (35السنة الثامنة، عدد) –العحريب رسالة اخلليإل  –املحرللة الثانوية باململك العحربية السعودية 
 الحرياض. -مكيب الرتبية العحريب لدول اخلليإل 

 
عا  يبك  –عزت الشع ن تحر ة  –القلق محرض  –م( 0988هي 0418شيهات،دايفد .ف.) -94

 الكويت . –ا لس الوطا للثقافة والفنون واآلداب  –شعبان، أبحريل – 034عدد  –املعحرفة 
 االجتاهاتوكل من  األبناءم( دراسة الع قة بني القلق عند 0990الطحان، حممد خالد )  -95

( 6السنة ) –ية الرتبية جملة كل – لألسحرةالوالدية يف الينشئة واملسيوى االجيماعي و االقيصادي 
 ألعني. – اإلماراتجامعة  – يونيه( 6عدد )
دراسة ملسيوى قلق االميحان بني ط ب كليات  –م( 0988الطيب، حممد عبد الظاهحر)-96

 اهليئة املصحرية العامة للكياب.-ابحريل ،مايو،يونيه – 6عدد –جملة علم النفس  -جامعة طنطا
 
 بناء مقياس قلق األطفال وع قيه ببعدي  -م( 0990عبد اخلالق، امحد و النيال، مايسة )-97
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( ينايحر، 35عدد) –السنة السابعة  -جملة علم النفس-والبيئة لدى ط ب أجلامعه أ ناء أزمة اخلليإل 
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 اجلمعية املصحرية  -سنويالكياب ال -جامعة عني مشس-قسم علم النفس -كلية البنات
 القاهحرة.-للدراسات النفسية         
 تأ ري اليفاعل   بني أسلوب   -م (  0995هي 0405كامل، مصطف  والصايف،عبد اذ )-010

العلوم لة جم -راسي لدى عينه من ط ب  اجلامعة اليعليم واليفكري ولالة القلق عل  اليحصيل الد
 .، الحرياض( جامعة امللك سعود 3عدد) –الرتبوية والدراسات اإلس مية 

 م( ع قة بعل املي,ريات بالقلق العام لدى ط ب وطالبات 0997الليل، حممد  ل ) -013
 ( ابحريل/ 43عدد ) –جملة علم النفس  -املحرللة امليوسطة والثانوية باململكة العحربية السعودية

 ألقاهحره. -مايو/ يونيو
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 جامعة قطحر. -9عدد –محركز البحوث الرتبوية  –واملعحرفية الشخصية والنفسية  تاملي,ريا

ابحريل، مايو، يونيه  – 6عدد  –جملة علم النفس   -م(   قلق االميحان0988يييييييييييييييييييييي )015
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 المالحق
 استبيان المعلومات العامة -0
 استبيان لقياس حالة القلق -4
 استبيان لقياس سمة القلق -3

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ــة االســتبيان مــع مراعــاة )أخــي الطالــب  ــة علــى بقي ــات قبــل اإلجاب ــي البيان ــة( ا ملئ أختــي الطالب

 الصدق والدقة في اإلجابة :   
 االسم :                                          )اختياري(  
 السـن :  
 السنة الدراسية :       * أولى             *  ثاني             * ثالث         * رابع  

 التخصص :              * علمي                     * أدبي    
 المعدل التراكمي :  
 الحالة االجتماعية :     * عز باء                   *  متزوجة  
 تعليم األب  :             * عالي                     * متوسط                     * أمي  

 تعليم األم   :             * عالي                      * متوسط                    * أمي    
 مالحظة :
ــة هــذه االســتمارة             ــاني لتعاونــك معــي فــي تعبئ ــة أقــدم لــكا شــكري وامتن ــي الطالب عزيزت

ائـدة , بصدق وصراحة وهـذا  مسـاهمة منـك فـي عمـل وطنـي  يــعود  علـى الجميـع بـالنفع والف
 والدال على الخير كفاعله  .                       شكر اهلل لكم حسـن تعاونكم

 
 استبيان التقدير الذاتي

 ( 0) الصورة   ط ــ 



 146 

 إعداد الدكتور: عبد الرقيب احمد البحيري
 التعليمات : 
رأ كـل عبـارة بعنايـة . أقـمشاعرهم فيما يلي عدد من العبارات التي يستخدمها األفراد في وصف             

 في هذه اللحظة .)اآلن( به أنت وضع عالمة صح ) / ( أمام العبارة التي تشير إلى ما تشعـر 
ليست هناك إجابات صحيحة أو خاطئة  , ال تسـتغرق وقتـا  طـويال  فـي العبـارة الواحـدة , وتـذكر             

 .ذه اللحظة في ه أنت ) اآلن(  أن اإلجابة الصحيحة هي التي تصف مشاعرك
 كثيرا أحيانا قليال مطلقا              العبارة                                                                       

     أشعرا بالهدوء . -0  
     أشعر باألمان ) بعيدا  عن الخطر ( -4 
     أشعر بأن أعصابي مشدودة  -3 

     أشعر باألسف  -2      
     أشعر باالرتياح  -5      
     أشعر بعدم االتزان   -1      

     أشعر أالن باالنزعاج الحتمال وقوع كارثة  - 7   
     أشعر بالراحة  -8      
     أشعر بالقلق  -9      
     أشعر باالنشراح  -01      
     أشعر بالثقة في النفس  -00      
     أشعر بالعصبية  -04      
     أشعر بالهياج  -03      
     أشعر بتوتر زائد  -02      
     أشعر باالسترخاء  -05      
     أشعر بالرضا  -01      
     أشعر بالكدر  -07      
     أشعر بأني مستثارة جدا  " لدرجة الغليان "  -08      
     أشعر بالسعادة العميقة  -09      

     أشعر بأني أدخل السرور على اآلخرين  -41  
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 استبيان التقدير الذاتي

 ( 4)صورة ط ـ 
 إعداد الدكتور : عبد الرقيب احمد البحيري

 التعليمات :
. أقـرأ كـل عبــارة بعنايــة مشـاعرهمفـي وصـف  فـرادفيما يلي عـدد مـن العبـارات التـي يسـتخدمها األ          

 عــــــامــة. بصورة بهأنت وضـع عالمة صح ) / ( أمام العبارة التي تشير إلى ما تشعــر 
ليست هناك إجابات صحيحة أو خاطئة  , ال تستغـرق وقتا  طويال  في العبارة الواحـدة , وتذــكر             

 عـــامــة .بصورة بـه  أنت أن اإلجاـبة الصحيحة هي التي تصف مــا تشعــر
 كثيرا أحيانا قليال مطلقا              العبارة                                                                       

 أشعر بأني ادخل السـرور علـى اآلخرين. -0
    

 اتعـب بسـرعـة. -4
    

     أشعر بالميل إلي البـكـاء. -3
     كنـت سـعيدة  مثـلمـا يبـدوا اآلخرون .أتمنى لـو    -2
 .افقد السيطرة على األشياء ألنني ال أستطيع اتخاذ قراري بسرعة كافية -5

    
 أشعـر بالراحة . -1

    
     أنا هـادئة األعصـاب . -7
 أشعر أن العقبات تتراكم لدرجة أنني ال أستطيع التغلب عليـها. -8

    
     بشدة على أمور ال تستحق ذلك. أشعـر باني اقلق -9

     أنا سعيدة . -01
     أميل إلي تصعيب األمور . -00
     ينقصني الشعور بالثقة بالنفس . -04
     أشعـر باألمـان  -03
     أحاول تجنب مواجهة األزمات أو الصعوبات. -02
     أشعـر بالغم . -05
     أشعـر بالرضا -01
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     بذهني بعض األفكار التافهة وتضايقني .تجول  -07
 ذهني تؤثر في خيبة األمل بشدة لدرجة أني ال أستطيع أن أبعدها عن -08

    
     أنا شخص مستقـر  -09

ــــي                -41  ــــرا  ف ــــدما أفكــــر كثي ــــوتر واالضــــطرابات عن ــــة مــــن الت ــــي حال أصــــبح ف
     وميولي الحالية .                                                                            اماتياهتم

 


