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 _إلى أمي كأبي الغالييف عمى قمبي.

 _ إلى جميع أصدقائي كأحبتي كأقاربي.          

 _ إلى جميع أفراد األسرة التربكية في الجزائر الحرة.                             

 _إلى كؿ ىؤالء أىدم ىذا العمؿ المتكاضع.                                        

 نسأؿ اهلل أف يجعمو نبراسا لكؿ طالب عمـ.

 آميف يا رب العالميف

 

 

 

 

 

 

 إهـــــداءإهـــــداء



 
 

 ب
 

 

 
 

طيبا مباركا كما ينبغ لجالل وجيو وعظيم سمطانو، وأصمي وأسمم عمى الحمد هلل حمدا كثيرا 
آلو وصحبو الطيبين والطاىرين، ومن  وسمم وعمىالمبعوث رحمة لمعالمين سيدنا محمد صمى اهلل عميو 

 بعد:تبعيم بإحسان إلى يوم الدين أما 

لي طريقو  المتواضع، ويسربإنجاز ىذا العمل  عميّ  اهلل كثيرا وأشكر فضمو الذي منبداية أحمد 
 " ومن شكر فإنما يشكر لنفسو"وجل:من غير حول مني وال قوة، امتنانا تقول اهلل عز 

معاني التقدير واالحترام والعرفان إلى وال يسعني في ىذا المقام إال أن أتقدم بجزيل وأسمى 
 من:ن إلى كل العرفا

 ابتوجيياتي عمىبخل والتي لم تعمى ىذا العمل،  "عالق كريمة" المشرفة_ األستاذة الدكتورة 
 القيمة ومالحظاتيا المفيدة، طيمة فترة إنجاز ىذا العمل واستعدادىا الدائم لمد يد العون.

–ببمدية عين تادلس بثانوية الشييد "شمومة محمد" تالميذ السنة األولى ثانوي مدير و  -
 مستغانم

 _األستاذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة عمى موافقتيم مناقشة ىذا العمل. 

نسانية واالجتماعية بجامعة عبد الحميد ابن باديس "مستغانم" ألساتذة األفاضل بكمية العموم اإلا_
 وباألخص أساتذة تخصص عمم النفس المدرسي.

 درست عندىم طيمة مراحل التعميم المختمفة. _جميع المعممين واألساتذة الذين

 

 

 وتقديروتقديرشكر شكر 
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 ممخص:ال

 لدى عينة من تالميذ المستوى الثانوي التشوىات المعرفية الكشف عنىدفت الدراسة الحالية إلى 

)عبد ومقياس التشوىات المعرفية لمباحثة  باستخدام المنيج الوصفي، االمتحانقمق الذين يعانون من 

الذي طبق عمى عينة قصدية من سبع عشرة السيكومترية،  بعد حساب خصائصو (5102الرزاؽ، 

قسم آخر  ( أنثى، تم اختيارىم من11( ذكور و)06تحان منيم )قمق االم( تمميذا ممن يعانون 17)

( إناث 20( ذكور و)12( تمميذا وتمميذة، منيم )32من ) المكون صمياألمجتمع بنفس مواصفات ال

بعد ، -مستغانم–من تالميذ السنة األولى ثانوي بثانوية الشييد "شمومة محمد" ببمدية عين تادلس 

عن طريق برنامج  معالجة البياناتبعد و عمييم،  (5105)معمرية، تطبيق مقياس قمق االمتحان 

 يمي: عماأسفرت النتائج  ،SPSS v20 االجتماعيةالحزمة اإلحصائية لمعموم 

 تشوىات معرفية لدى تالميذ سنة أولى ثانوي الذين يعانون من قمق االمتحان.توجد  -

لى ثانوي الذين لدييم قمق أو لدى تالميذ سنة التشوىات المعرفية  د فروق فيوجت  -

 االمتحان تعزى لمتغير الجنس.

 يعانيالمعرفية في عدم قدرة متعمم السنة األولى من التعميم الثانوي الذي  تتتمثل التشوىا -

 متحان عمى توظيف المعرفة بالشكل المناسب.االقمق من 

 يقمق االمتحان؛ تالميذ السنة األولى ثانو المعرفية؛  تالتشوىا الكممات المفتاحية:
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Summary: 

- The current study aimed to reveal the cognitive distortions of a sample of 

secondary-level pupils who suffer from exam anxiety using the descriptive approach and 

the cognitive distortions scale of the researcher (Abdul Razzaq, 2015) after calculating his 

psychometric properties, which was applied to an intentional sample of seventeen (17) 

Students who suffer from exam anxiety, including (06) males and (11) females, were 

selected from another department with the same characteristics as the original community 

consisting of (32) male and female students, including (12) males and (20) females from 

the first year secondary school students at the martyr’s high school "Shumuma 

Muhammad" in the municipality of Ain Tadles - Mostaganem - formed the study 

community, and after applying the test anxiety scale (Maamarya, 2012), 17 students were 

chosen from those who suffer from The exam worries about them (06) males and (11) 

females. And after processing its data through the SPSS v20 program for social sciences, 

the results resulted in the following: 

- There are cognitive distortions in the first year secondary students who suffer 

from exam anxiety. 

- There are differences in cognitive distortions among first year secondary 

students who have exam anxiety due to the gender variable in favor of males. 

- Cognitive distortions are represented in the inability of the first year learner of 

secondary education who suffers from exam anxiety to use the appropriate knowledge. 

Keywords: cognitive distortions; Exam anxiety; Secondary school pupils are 

secondary 
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 فيرس المحتكيات

 الصفحة العنوان
  البسممة
 أ اإلىداء

 ب الشكر والتقدير
 ج الممخص

 ىػ فيرس المحتويات
 ؿ فيرس الجداول
 ـ فيرس األشكال
 ف فيرس المالحق

 00 مقدمة
 مدخؿ الدراسةالفصؿ األكؿ: 

 04 إشكالية الدراسة 1
 51 الدراسات السابقة 2
 52 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3
 52 فرضيات الدراسة  4
 52 أىداف الدراسة 5
 52 أىمية الدراسة 6
 52 التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة 7

 : التشكىات المعرفيةالثانيالفصؿ 
 52 تمييد 

 52 التشوىات المعرفية 1
 25 الخمفية الفمسفية لمنظرية المعرفية 2
 Shemas cognitive 24المخططات المعرفية  3
 22 أنواع التشوىات المعرفية 4



 
 

 و
 

 22 أبعاد التشوىات المعرفية 5
 42 الفصل خالصة

 االمتحاف قمؽ: الثالثالفصؿ 
 20 تمييد

 20 قمق االمتحان 1
 22 أنواع قمق االمتحان 3
 22 مكونات قمق االمتحان  4
 25 نظريات قمق االمتحان 5
 24 أعراض قمق االمتحان 6
 22 عوامل قمق االمتحان 7
 21 مصادر قمق االمتحان  8
 21 خالصة الفصل 

 اإلجراءات المنيجية
 : اإلطار المنيجي لمدراسة الميدانيةالرابعالفصؿ 

 25 تمييد
  أوال: الدراسة االستطالعية

 25 اليدف من الدراسة االستطالعية
 22 الدراسة االستطالعية مجاالت

 22 عينة الدراسة االستطالعية
 22 أدوات الدراسة وخصائصيا السيكومترية

  ثانيا: الدراسة األساسية
 01 الدراسة  منيج
 01 الدراسة حدود
 00 الدراسة  عينة

 05 خصائص عينة الدراسة
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 04 أدوات الدراسة
 04 األساليب اإلحصائية

 كمناقشة نتائج الدراسةالفصؿ الخامس: عرض 
 02 نتائج الفرضيات وتفسير أوال: عرض

 02 ثانيا: مناقشة نتائج الفرضيات
 24 الخاتمة 
 22 العراقيل

 22 االقتراحات
 20 قائمة المراجع

 005 المالحق
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 فيرس الجداكؿ

 الصفحة العنكاف الرقـ

 22 .توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس 10

 24 خصائص عينة الدراسة االستطالعية حسب السن. 15

 20 .الفقرات الدالة في مقياس التشوىات المعرفية 12

 20 .معامل الثبات ألفا لكرومباخ لمقياس التشوىات المعرفية 14

 05 خصائص عينة الدراسة األساسية حسب الجنس. 12

 02 خصائص عينة الدراسة األساسية حسب السن. 12

  النسب المئوية لمجموع درجات أبعاد مقياس التشوىات المعرفية 12

  متوسطات الجنس لمقياس التشوىات المعرفية. 10

نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمقياس التشوىات المعرفية حسب متغير  12
 الجنس.

 

مقياس النسب المئوية لدرجات عينة الدراسة الذين لدييم قمق امتحان في أبعاد  01
 التشوىات المعرفية.
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 فيرس األشكاؿ

 الصفحة العنكاف الرقـ

 22 .المخططات المعرفية حسب بيك 10

 24 لعينة الدراسة االستطالعية.نسبة الذكور واإلناث  15

 22 االستطالعية. عمار عينة الدراسةتكرارات أالنسبة المئوية ل 12

 05 األساسية.لعينة الدراسة نسبة الذكور واإلناث  14

 02 األساسية. عمار عينة الدراسةتكرارات أالنسبة المئوية ل 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ي
 

 فيرس المالحؽ

 الصفحة العنكاف الرقـ

 005 .لبشير معمرية مقياس التشكىات المعرفية 10

 002 مقياس قمؽ االمتحاف 15
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 :الدراسة مقدمة

إن الميتم بالشأن التربوي عامة والمتعممين ذوي صعوبات التعمم والتشوىات المعرفية وذوي 

االحتياجات الخاصة خاصة ليرى اختالفا كبيرا في طريقة اكتساب المعرفة وكيفية التعامل معيا 

االمتحانات فصمية أو رسمية )امتحانات نياية كل مرحمة وخاصة في زمن االمتحانات سواء كانت 

دراسية( ونعني بيا امتحان شيادة التعميم االبتدائي وامتحان شيادة التعميم المتوسط وكذا امتحان شيادة 

البكالوريا؛ دون أن ننسى مرحمة التعميم الجامعي وعمى الرغم من أن المتعمم قد جاز وحاز عمى كميات 

ف إال أنو يبقى محتاجا الكتساب الكثير والكثير من المعرفة، ىذا في شأن التربية ىائمة من المعار 

 والتعميم، ونجد ىذا االختالف مجسدا أيضا في امتحانات التوظيف أو الترقية في مناصب العمل.

ىذا االختالف يتجسد في كيفية التعامل مع المعمومة من طرف الشخص الممتحن وشدة 

يو، وىو ما تطرقت إليو الباحثة في دراستيا ىذه حيث خصت في بحثيا فئة ذوي االرتباك الذي يكون ف

 المعرفية؟التشوىات بقمق االمتحان وما ىي عالقة ىذه األخيرة 

وليذا كان ىذان المتغيران رئيسيان في الدراسة الحالية أال وىما التشوىات المعرفية وقمق 

إلى  الفصؿ األكؿفصول: خص  خمسةتقسيم بحثيا االمتحان. وإلجراء ىذه الدراسة قامت الباحثة ب

بتساؤالتيا وفرضياتيا ثم األىداف التي دعت إلى القيام  ةاإلشكاليعرض مدخل الدراسة الذي تم فيو 

خاصة الجرائية اإلتعاريف عمى الأىمية البحث لخدمة العمم والمعرفة كما عرجت  مع ذكربيذه الدراسة 

التشوىات المعرفية وقد عرضتو الباحثة بشيء مفيوم  الفصؿ الثانيوتناول  بالمتغيرات الرئيسية لبحثيا.

الفصؿ  تعرضمن التفصيل، مع ذكر بعض الدراسات السابقة التي فصمت في مثل ىذا المتغير. ثم 

قمق االمتحان وىو المتغير الثاني في الدراسة الحالية؛ وتم عرضو بشيء من التفصيل  لمفيوم لثالثا

 تم فيو عرض الدراسات السابقة أيضا.  ىو اآلخر، كما
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راسة االستطالعية دالباحثة لإلجراءات المنيجية التي تضمنت ال الطالبة خصصتوفالفصؿ الرابع  اما

، اما الدراسة األساسية فقد تضمنت مقياس التشوىات المعرفية وحساب الخصائص السيكومتريةلقياس 

التعميم الثانوي من المستوى األول  تالميذالتي تمثل ومواصفات اختيار عينة الدراسة المنيج المستخدم 

) معمرية، ممن يعانون من قمق االمتحان بطريقة مقصودة بعد تطبيق اختبار قمق االمتحان لـ 

ثم  األساليب اإلحصائية لمحصول عمى صدق وثبات أدوات الدراسة باإلضافة إلى عمييم (5105

 . حدود الدراسة

مناقشتيا في ضوء الفرضيات وأنيت الباحثة ثم  وتفسيرىا فجاء لعرض النتائج الفصؿ الخامسأما 

   المالحق.ع التي اعتمدتيا في دراستيا فالمراج، وكذا خاتمة ثم اقتراحاتدراستيا ب

عينة ممكنة نظرا لتعطل وال تنسى الباحثة أن تنوه بالعراقيل التي صادفتيا إلكمال عمميا عمى أكبر 

التي عرفتيا الجزائر عمى غرار دول العالم، ونأمل أن نكون  19المدارس وغمقيا نتيجة الجائحة كوفيد 

 حققنا عمى األقل استخداما منيجيا لخطوات البحث الميداني.

 واهلل ولي التوفيق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انفصم األول: انفصم األول: 

 مدخم اندراسةمدخم اندراسة



                                                               مدخل الدراسة            الفصل األول                                                                              

 

13 
 

 إشكالية الدراسة:

، والتي تمميذسموكيات ال النفسية التي قد يكون ليا تأثير سمبي فيرات التشوىات المعرفية من المتغي

، راررىم وتؤثر سمًبا في اتخاذ القطريقة تفكي لدييم، وتظير فيقد تؤدي لمزيد من القمق والتوتر واالكتئاب 

األمور عمى محمل شخصي، مما يؤدي إلى رد الفعل المباشر  المشوه معرفيا إلى أخذ لتمميذوقد يميل ا

مشاعر األلم أو السعادة التي يختبرىا  راءسموكياتو، ويحمل نفسو المسؤولية و  والشخصي عمى أفعالو أو

 (.215 ص، 5102السيد ،الكىاب ك  عبد)اآلخرون 

األفكار  لوصف  Cognitive Distortionsالمعرفيةيستخدم عمم النفس مصطمح التشوىات و 

والمعتقدات غير العقالنية التي تشوه إدراك التمميذ لمواقع وفيم األحداث بطريقة سمبية في الغالب، ورغم أن 

عمييا إن لم يكن لدينا فكرة وافية عن ماىيتيا، ىذه التشوىات شائعة، إال أنو من الصعب التعرف 

فمعظميا يتوارد بشكل تمقائي بعد أن تأممت في أنماط تفكير التالميذ بحكم العادة لدرجة أن صاحبيا غالبا 

 .ما يجيل أن لديو القدرة عمى تغييرىا، بينما نشأ الكثيرون عمى االعتقاد بأنيا موجودة بالفطرة

خمف آثارا سمبية ال يستيان بيا عمى الصحة النفسية فتؤدي إلى المزيد يمكن ليذه التشوىات أن ت

ن لم ينتبو ليا قد ترسخ بصورة أعمق في طريقة التفكير وتؤثر سمبا عمى  من القمق والتوتر واالكتئاب، وا 

ط الطرق المنطقية التي نتخذ بيا قراراتنا. ليذا يستعين المعالجون النفسانيون بطرق مبتكرة لتصحيح أنما

الخمل اإلدراكي تمك لمساعدة األشخاص الراغبين في تحسين حالتيم النفسية بشكل يمكنيم من التعامل 

 .بطريقة واعية مع التفكير السمبي واستبدالو بطرق أكثر منطقية وتوازنا في التفكير
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 ىذهفي  الصحيح والقرار المالئم، فالتمميذفي إدراكو، ومن ثم الحكم  والتشوه المعرفي يعوق التمميذ

 الحالة يحمل أحكاما سمبية مسبقة عن الموقف، ودوافع سمبية ذاتية دفينة ومعمومات ال يحكميا المنطق

 (.2، ص5112السقا، )

عمى مرضاه أنيم يخبرون أنماط خاصة من األفكار التي يدركونيا (Beck)وىذا ما الحظو بيك

ورية إال أنيا تبدو تخضع إلرادة وسيطرة شعبطريقة غامضة ومبيمة، بالرغم أنيا ممتوية في التفكير وال 

، وتعد ىذه األفكار التمقائية السمبية جزءا جوىريا في نظام التواصل الداخمي والتي تظير معقولة لمتمميذ

بوضوح في انخفاض تقدير الذات ولوم الذات ونقد الذات والتنبؤات السمبية والتفسيرات السمبية لمخبرات 

ديد من ىذه األفكار تكون معقدة ومحكمة تماما ومحتوياتيا غير مرتبطة إلى حد والذكريات المؤلمة، والع

 (.32، ص 3102)السنيدم،ما بالموقف المثير

دوما  أاألسو ىي طريقة تجعل من الفرد يتوقع ( Beck,1999, p355 )ك حسب بيالتشوىات المعرفية ف

الطفولة التي  راحلالمعرفيون عمى مالنفس  ويركز عمماء العكس،ويركز عمى نواحي النقص والفشل ال 

التنشئة  فكار التمقائية المسببة لمتشوييات المعرفية فيي مكتسبة عنىاما في تمقي األ راتؤدي دو 

صالح في:  أورد)حداث الحياةدىا الفرد في المستقبل لتفسير األاالجتماعية منذ الطفولة فتصبح فمسفة يعتم

 .(0331، ص 3102كجياد، 

خيرة عمى في السنوات األن موضوع التشوه المعرفي قد حظي باىتمام كبير أوعمى الرغم من 

العربية، خصوصا في  راساتلم يمق نفس االىتمام عمى مستوى الد ونأ الإجنبية األ دراساتمستوى ال

 نذكر أىم ما وقعت عميو أيدينا من بحوث:. (0331، ص 3102كجياد،  صالح) التربويالجانب 

موضوع التشوىات المعرفية، فقد تطرق إليو عدد من الباحثين في دراسات ونظرا ألىمية دراسة 

 عديدة نذكر منيا:



                                                               مدخل الدراسة            الفصل األول                                                                              

 

15 
 

االختالفات في التشوىات المعرفية واألداء  (Marcotte ,Levensque  & Fortin , 2006بحثت )

المدرسي لدى مجموعة من المراىقين المكتئبين وغير المكتئبين، واختبار لألسموب المعرفي، والقائمة 

المرجعية لإلدراك، وأوضحت النتائج أنو عمى الرغم من أن الذكور المكتئبين كان مستوى التشوىات 

عات األخرى إال أن اإلناث كشفن أن لديين تشوىات معرفية أكثر المعرفية لدييم أعمى من باقي المجمو 

 .(212، 3102عبد الكىاب كأحمد السيد ،) مرتبطة باالكتئاب لديينأيضا 

( بحثا عن التشوىات المعرفية وعالقتيا بالحكم الذاتي لدى مجموعة من Zhang , 2008)وأجرى 

ستخدم مقياس التشوىات المعرفية، وقائمة تقييم ( طالب وطالبات، وا301طالب الجامعة، وبمغت العينة )

نفسي، ومقياس الحكم الذاتي، وتوصمت النتائج إلى التأثير السمبي لمتشوىات المعرفية ليا دور ميم في 

  .( 3101صالح، ) ميكانيزمات الدفاع النفسية

دور التوجو المشكل  ((Bushnell ,Rickwood , Caputi& Thomas wilson , 2011وبحثت 

( شابا، 582والتشوىات المعرفية في التدخل لعالج االكتئاب والقمق لدى مجموعة من الشباب وعددىم )

واستخدموا مقاييس التشوىات المعرفية ومقياس القمق واالكتئاب واستبيان لمتوجو السمبي لحل المشكالت، 

نبئات قوية إلى التوجو السمبي لممشكالت. وأن وأظيرت النتائج أن التشوىات المعرفية واالكتئاب تعد م

عبد ) العالقة بين التوجو السمبي لممشكالت والتشوىات المعرفية تؤدي إلى أعراض االكتئاب بشدة.

 (3102الكىاب كأحمد السيد ،

بحثا ىدف إلى معرفة العالقة بين التشوىات المعرفية المقررة ذاتيا  (Craig,  & al ,2016)وأجرى

والقمق واليأس لدى عينة  طراب نقص االنتباه وفرط النشاط وأعراض متزامنة من االكتئابوأعراض اض

( فردا وتم تطبيق 10من البالغين المشخصين باضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه، وتكونت العينة من )

عيادة  في مقاييس التشوىات المعرفية والقمق واالكتئاب واليأس من بروتوكول التقويم الشخصي المستخدم
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خارجية تابعة لمجامعة ومتخصصة في تشخيص اضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه لدى البالغين، كما 

أجريت سمسمة من التحميالت االرتباطية  لقياس العالقة بين التشوىات المعرفية المقررة ذاتيا والقمق 

ات المعرفية والقمق واالكتئاب لدى واالكتئاب واليأس، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة موجبة بين التشوى

 (5102عبد الكىاب كأحمد السيد ،) عينة البحث.

كما تطرق بعض الباحثين في موضوع التشوىات المعرفية إلى استخدام برامج إرشادية في خفض 

 مستوى التشوىات المعرفية لدى األفراد.

عالجي سموكي معرفي في بإجراء دراسة ىدفت إلى استقصاء فاعمية برنامج ( 5102زكقش )قام 

تعديل األفكار المشوىة لدى عينة من فاقدي اليوية الوالدية في مركز الرعاية في محافظة عمان، 

( فردا وزعوا بالتساوي بطريقة القرعة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، 20وتضمنت عينة الدراسة )

ظيرت النتائج وجود فروق دالة ( دقيقة، وأ60( جمسة بمغت مدة كل جمسة )12وتألف البرنامج من )

إحصائيا تبعا لمتغير المجموعة مما يؤكد فاعمية البرنامج اإلرشادي المطبق في تعديل األفكار المشوىة 

 لدى عينة الدراسة.

التعرف إلى فاعمية برنامج تدريبي ( Finne&Svartdal , 2017وحاولت دراسة فينن وسفيرتدل )

التشوىات المعرفية لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية في مدينة  في تحسين الكفاءة االجتماعية وخفض

ترومسو في النرويج، وطبق البرنامج من مجموعة متخصصة من الخبراء في مجال البحث العممي وعمم 

( أسبوعا، واستخدم اختبار قبمي وبعدي، وأشارت 18( وذلك عمى مدار )332النفس عمى عينة بمغت )

 لبرنامج المطبق في خفض التشوىات المعرفية وتحسين الكفاءة االجتماعية.النتائج إلى فاعمية ا

 & Fatehizadeh ,Mashhadi , Kimiaei)وىدفت دراسة فيكيل وكيمميا ومشيدي وفايتزديا

Vakili ,2017)  إلى مقارنة فعالية العالج الزوجي السموكي المعرفي مع العالج المزدوج الذي يركز عمى
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شوىات المعرفية بين األزواج المحالين إلى المراكز الثقافية العائمية في أصفيان. العواطف في خفض الت

( مع مجموعة ضابطة، وتمقت المجموعة Post Testواستخدم المنيج شبو التجريبي من خالل تصميم )

إلى مقارنة فعالية العالج الزوجي  دقيقة(، ىدفت 00( جمسات إرشادية استغرقت الجمسة )8التجريبية )

السموكي المعرفي مع العالج المزدوج الذي يركز عمى العواطف في خفض التشوىات المعرفية بين 

األزواج في حين تتمق المجموعة الضابطة أي تدخل، وأكدت نتائج الدراسة أن العالج الثنائي الذي يركز 

التشوىات المعرفية بين األفراد في األزواج. وأظيرت عمى العاطفة والعالج المعرفي السموكي يقمل من 

النتائج أيضا أن العالج المعرفي السموكي كان أكثر فعالية مقارنة بالعالج المشترك الذي يركز عمى 

 العواطف في خفض التشوىات المعرفية بين األشخاص.

 (5102)،رحالي دراسة في األفكار الالعقالنيةكما تطرق ىذا الموضوع أيضا بمصطمح آخر وىو 

التي ىدفت إلى معرفة طبيعة العالقة بين األفكار الالعقالنية وكل من قمق االمتحان والدافعية لإلنجاز، 

حيث استخدم المنيج الوصفي لمتعرف عمى مدى انتشار األفكار الالعقالنية. وتكونت العينة النيائية من 

ا من القسم األدبي، كما استخدم ثالث أدوات ( طالب62( تمميذة من القسم العممي و)58( تمميذ، )120)

ىي مقياس األفكار الالعقالنية ومقياس قمق االمتحان، ومقياس الدافعية لإلنجاز. وبحساب المتوسط 

الحسابي لألفكار الالعقالنية، ومعامل ارتباط "برسون" توصل البحث إلى النتائج التالية، درجة األفكار 

السنة الثالثة ثانوي، ووجود عالقة ارتباطية موجبة وسالبة بين األفكار  الالعقالنية مرتفعة لدى تالميذ

 الالعقالنية والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.

ويعد مفيوم القمق من الظواىر التي ليا تأثير في حياة الطالب األكاديمية والذي يعد مصحوبا 

والفسيولوجية واالجتماعية لديو، ولذلك فالقمق ىو حالة من باضطراب في النواحي المعرفية واالنفعالية 

التوتر الشامل تؤثر في العمميات العقمية لمطالب من تركيز واستدعاء لممعمومات المحفوظة مصحوبة 
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بمشاعر من الخوف والتوتر والرىبة، والتي بدورىا تترك أثرا في التمميذ من أعراض مختمفة، ومن ثم في 

 جتماعي مع اآلخرين.سموكو وتفاعمو اال

أي وقت  ، والتي تظير فينمتمدرسو يعتبر قمق االمتحان من إحدى المشاكل التي يواجييا الكما 

كمما وجد في  اسواء في فترة أثناء االمتحانات الفجائية التي يقرر األستاذ إجراءى راسيمن أوقات العام الد

 ذلك ضرورة إلييا.

بمواقف  ىو: " نوع من القمق المرتبط( 0202عبد الخالؽ ) حسب ما أشار إليوقمق االمتحان ف

)أكرد مواجية االمتحانات " بالخوف واليم العظيم عند رااالمتحان، بحيث تثير ىذه المواقف في الفرد شعو 

االمتحانات  مواقفأمام أن األشخاص الذين يكون قمقيم ، مما يعني (22، ص 5105في السايحي، 

 .المواقف التقويمية عمى أنيا ميددةإدراك عاليا يميمون إلى 

أن الكثير من الطالب يتعرضون لمقمق ثم يتمكنون  (2-2، ص0222)(Clarkكالرؾ)ويوضح 

من مواجيتو دون معالجة نفسية، ويبدو أن تصوراتيم وأفكارىم السمبية تصحح نفسيا ذاتيا، وعندما يظير 

 عائق يمنع ىذا التصحيح الذاتي من الحدوث تستمر األفكار السمبية والتصورات الخاطئة غير المنطقية.

قد يكون ضروريا لمتكامل النفسي ويخدم أىدافا ميمة في حياة التمميذ، كما يرى "حسن" أن القمق 

وعمى العكس من القمق ذو الدرجات المرتفعة قد يمثل عجزا بالتكيف في المواقف والمشاكل التي تواجيو 

 (.212، ص5105حسف،)

يمثمون راسية مستوياتيم الدأن طالب الجامعة بمختمف  إلى (2015عمي، و  )عايز كل من وتشير

تظير سمة القمق خالل  راسيةحياتيم الد لمعممية التعميمية، والمشكالت التي يواجيونيا أثناء رامحو 

في سموكياتيم متمثال في صعوبة التوافق مع اآلخرين،  الجامعية، والتي قد تؤثر راسةتصرفاتيم أثناء الد
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في كثير من  راسةفاقيم في الدمن المواقف؛ مما قد يؤدي إلى إخ وضعف القدرة عمى األداء في كثير

 األحيان.

يتمكنون من  أن الكثير من الطالب يتعرضون لمقمق ثم (Clark, 1999, p5-6) ويوضح

نفسيا ذاتيا، وعندما يظير  وأفكارىم السمبية تصحح راتيممواجيتو دون معالجة نفسية، ويبدو أن تصو 

  .الخاطئة غير المنطقية راتالسمبية والتصو  عائق يمنع ىذا التصحيح الذاتي من الحدوث تستمر األفكار

يكون ضروريا لمتكامل النفسي ويخدم أىدافا ميمة  أن القمق قد(212، ص 5105)حسن  كما يرى

باألحداث الميمة  في التنبؤ زاذو الدرجات المرتفعة قد يمثل عج في حياة الفرد، وعمى العكس من القمق

 .(222، 5102،عبد الكىاب كأحمد السيد )أورد في:  وتوقع المستقبل

( في دراستيما أن قمق االمتحان يؤثر عمى الذكاء 2006( وبراين )2002ويرى عبد اهلل الصافي )

 (.22، ص5105سايحي،)والمستوى الدراسي وبالتالي ينجم عنو الفشل

التمميذ  يؤثر عمى التركيز واالنتباه لدى ( يرى بأن القمق1997ي دراسة أخرى إيزك)وكذلك ف

 (.22، ص 5105سايحي،)

 

 

 

 الدراسات السابقة:

 :نجد الدراسات التي تناكلت قمؽ االمتحافكمف 
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التي ىدفت إلى التعرف عمى عالقة القمق في المواقف ( 0201)أ. دراسة مرسي كماؿ في الككيت 

الكويت. بمغت االختبارية بالتحصيل الدراسي. حيث أجريت الدراسة عمى عينة من تالميذ الثانوية في 

( لمقمق في (Yeleإناث، استخدمت الدراسة مقياس ييل 170ذكور و 200تمميذ منيم  370العينة 

المواقف االختبارية واعتمدت عمى درجات التحصيل الدراسي في مادة المغة العربية، االنجميزية 

ئية، حيث اتبعت والرياضيات، في التحصيل الدراسي واستخدمت معامل االرتباط في المعالجة اإلحصا

الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتوصمت إلى وجود عالقة بين القمق في المواقف االختبارية والتحصيل 

الدراسي، ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات مرتفعي ومنخفضي القمق في تحصيل المواد 

 (.5102)خالفي ،الدراسية لصالح منخفضي القمق

التي ىدفت إلى الكشف عن العالقة بين قمق االمتحان  :(Hunsley،0202دراسة ىكنسمي)ب. 

( طالبا في السنة الثالثة جامعي في مقياس القياس 62واألداء األكاديمي، حيث تكونت عينة الدراسة من )

التفسي في جامعة ووترلو بأمريكا، واستخدم الباحث أداة لجمع البيانات وىي مقياس قمق االمتحان 

ستخدما النسب المئوية، ومعامالت االرتباط الختبار صحة الفروض، وأظيرت النتائج أن الطمبة المعدل، م

 (.5102، ثابت)الذين لدييم قمق االمتحان مرتفع، كان أدائيم األكاديمي سيئا لمغاية في ىذا المقياس

الدراسي، ىدفت إلى البحث في العالقة بين الذكاء والتحصيل التي  :(Zais،0202ج. دراسة زاس)

والتعرف عمى أثر كل من الضغوط النفسية وقمق االمتحان عمى العالقة بين الذكاء والتحصيل الدراسي، 

طالب وطالبة، واستخدم الباحث مقياس سارسون لقياس  400لدى عينة من طالب الجامعة بمغ حجميا 

يا بين قمق االختبار رتباط سالب ودال إحصائائج ىذه الدراسة أن ىناك اقمق االختبار زمن أىم نت

والتحصيل الدراسي، وأن ارتفاع مستوى قمق االختبار يؤدي إلى انخفاض مستوى التحصيل 

 (.5102، ثابت)الدراسي
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التي ىدفت إلى الكشف عن عالقة قمق االمتحان بالتحصيل : (0202د. دراسة آؿ يحيى)

درجة الطالب في االمتحان والعكس الدراسي، وكانت النتائج كمما زادت درجة القمق زاد احتمال انخفاض 

 (.5102)ابف قدادرة كبف قناب ،صحيح

التعرف عمى عالقة قمق االمتحان بالتحصيل  التي ىدفت إلى (0222ق. دراسة أبك مصطفى)

( طالبة من طالبات الكمية، حيث 120الدراسي لدى كمية التربية الحكومية بمحافظات غزة تكونت )

ر لقمق االمتحان. واعتمد في قياس نتائج التحصيل عمى نتائج امتحان استخدم الباحث مقياس سبيمبرج

، وقد أظيرت النتائج 1996/1997مساق مناىج البحث لنصف الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 

عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين قمق االمتحان والتحصيل الدراسي في مساق مناىج البحث في 

ى طالبات السنة الرابعة في كمية التربية الحكومية بمحافظة غزة كما كشفت عمى التربية وعمم النفس لد

رحالي )فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات كل من األقسام العممية واألدبية في قمق االمتحان 

،5102.) 

ىدفت إلى التعرف عمى أثر قمق االمتحان عمى التحصيل التي  (0220ق. دراسة الكحشي)

تالميذ الثانوية في اليمن، استخدم الباحث مقياس قمق االمتحان لسبيمبرجر، واعتمد عمى  الدراسي لدى

(، وقد بينت النتائج وجود فروق دالة 1989/1990درجة الطمبة في امتحان الشيادة الثانوية العامة لعام)

ض لصالح التالميذ إحصائيا بين التالميذ ذوي قمق االمتحان المرتفع والتالميذ ذوي قمق االمتحان المنخف

 (.5102رحالي ،)ذوي قمق االمتحان المنخفض، أي أن قمق االمتحان يؤدي إلى زيادة التحصيل الدراسي

قمق االمتحان بالتكيف  التي ىدفت إلى الكشف عن عالقة(  5105)صكريةك. دراسة سبع 

جمجمي المدرسي لمطفل المتمدرس"، اعتمدت عمى منيج دراسة الحالة لدراسة متمدرسي المدرسة اإلبتدائية 

الدراسة إلى إبراز  خمصتعمى أربع حاالت من قسمي السنة الخامسة،حيث ،أحمد بمدية جديكية غميزاف
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الممبس وقمة النظافة، مما يؤدي إلى األمراض لمحالة زيولوجية بما فييم عدم التنسيق في نتائج األدوات الفي

وينعكس ذلك عمى زمالء القسم حسب درجة خطورة المرض، وىذا ما يجعل التالميذ يحبذون االبتعاد عن 

حاالت المرض مما يؤدي غمى سوء العالقة داخل القسم واالبتعاد عن اآلخرين والعدوانية لينعكس عمى 

  التكيف المدرسي لمحاالت.

 : لدراسات السابقة التي ربطت بيف متغير التشكىات المعرفية كقمؽ االمتحافا

 بقمق وعالقتيا المعرفية التشوىات عمى التعرف إلى ىدفتالتي  (5151مة كنصراكيف )ناغدراسة 

 عينة تكونت فمسطين، في سخنين مدينة في الثانوية المرحمة طمبة لدى المدركة الذاتية والكفاءة االمتحان

 الثاني سيالدرا الفصل خالل سخنين مدينة في الثانوية المرحمة طمبة من وطالبة طالبا (175) من الدراسة

 التشوىات من كل مقاييس بتطوير الباحث قام الدراسة أىداف ولتحقيق ،2019-2018 سيالدرا العام من

 .وثباتيا صدقيا دالالت من التحقق وتم المدركة، الذاتية والكفاءة االمتحان، وقمق المعرفية،

 المرحمة طمبة لدى االمتحان وقمق المعرفية التشوىات من لكل منخفض مستوى وجود النتائج أظيرت

 وجود النتائج وأظيرت .لدييم المدركة الذاتية الكفاءة من مرتفع مستوى ووجود سخنين، مدينة في الثانوية

 الثانوية المرحمة طمبة لدى االمتحان وقمق المعرفية التشوىات بين إحصائيا دالة إيجابية ارتباطية عالقة

 الذاتية والكفاءةية المعرف التشوىات بين إحصائيا دالة سمبية ارتباطية عالقة ووجود سخنين، مدينة في

 .سخنين مدينة في الثانوية المرحمة طمبة لدى المدركة

كبيرة، من حيث القاعدة النظرية، ومن لقد قدمت الدراسات السابقة العربية واألجنبية لمباحثة فائدة 

حيث اإلرشاد إلى األدوات المالئمة لطبيعة البحث، ومن حيث الموضوع فمم تكن ىناك دراسات تناولت 

موضوع التشوىات المعرفية وعالقتيا بقمق االمتحان لذا ستكون ىذه الدراسة إضافة إلى الدراسات التي 

 تتطرق ليذين الموضوعين معا.
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  :يمي فيما السابقة الدراسات عن الحالية اسةالدر  يزوتتم

ولى ثانوي ممن يعانون لدى تالميذ السنة األ المعرفية التشوىات الحالية الدراسة اولتتن حيث :ىدفيا -

 واختمفت عن سابقتيا في الفئة المستيدفة وىي التالميذ الذين يعانون من قمق االمتحان  االمتحان قمقمن 

ونظرا ألن العديد من الدراسات قد أكدت عمى أن التشوه المعرفي ىو عبارة عن أفكار تمقائية 

مضطربة تحمل أخطاء منطقية غير واقعية تظير دون إرادة واضحة من الفرد، وتؤدي بدورىا إلى 

ه المعرفي االستنتاجات الخاطئة في إدراك الموقف كان افتراض الباحثة الحالية بأن ىناك عالقة بين التشو 

ومحاولة الكشف عن نوعية ىذه العالقة. وحتى يمكن وضع برامج إرشادية مستقًبال لتجنب  االمتحانوقمق 

 .متحانالتشوىات المعرفية ومن ثم تخفيف قمق اال

  التعقيب عمى الدراسات السابقة:

من العرض السابق لمدراسات نجد أن ىناك عدد محدود من الدراسات التي تناولت موضوع 

(، ودراسة 2011سة الغني وآخرون )(، ودرا2011صابر ) دراسة ست دراسات:التشوىات المعرفية وىي 

(، وجميع 2011(، منيا من درسيا دراسة بالمغة االنجميزية كدراسة الغني وآخرون )2013براىيم )إ

(، واألفكار 2009اسات األخرى تناولت موضوعات مشابية كاألفكار الالعقالنية مثل دراسة صابر )الدر 

حثة بالدراسات السابقة ألنيا التقت مع الدراسة الحالية (، واستعانت البا2010التمقائية مثل دراسة اليويش )

ن اختمفت العالقات والفئة.في   متغير التشوىات المعرفية وا 

 نت متوفرة واستعانت الباحثة بسبعفكا قمؽ االمتحافمدراسات التي تناولت موضوع أما بالنسبة ل

، ودراسة (0202زاس )، ودراسة (0202ىكنسمي )، ودراسة (0201مرسي ) دراسة منيا:دراسات فقط 

سبع ، ودراسة (0220الكحشي )، ودراسة (0202أبك مصطفى )ودراسة  ،(0202آؿ يحيى )

(5105). 
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غنامة  ثنين التشوىات المعرفية وقمق االمتحان لمباحثينربطت بين المتغيرين اال أيضا دراسةوىناك 

 (.5151كنصراكيف )

ولقد قدمت الدراسات السابقة العربية واألجنبية لمباحثة فائدة كبيرة، من حيث القاعدة النظرية، ومن 

ىناك دراسات تناولت  حيث اإلرشاد إلى األدوات المالئمة لطبيعة البحث، ومن حيث الموضوع فمم تكن

موضوع التشوىات المعرفية وعالقتيا بقمق االمتحان لذا ستكون ىذه الدراسة إضافة إلى الدراسات التي 

 تتطرق ليذين الموضوعين معا.

وكل دراسة من ىذه الدراسات اختمفت في استخدام أدوات ومقاييس لقياس قمق االمتحان وكل دراسة 

وكل دراسة درست  فئة التالميذ ومنيم من درس فئة الطمبة الجامعيين اختارت فئة معينة فمنيم من درس

لقد قدمت الدراسات السابقة العربية واألجنبية لمباحثة فائدة كبيرة، من حيث القاعدة . في بيئة مختمفة

النظرية، ومن حيث اإلرشاد إلى األدوات المالئمة لطبيعة البحث، ومن حيث الموضوع فمم تكن ىناك 

ناولت موضوع التشوىات المعرفية وعالقتيا بقمق االمتحان لذا ستكون ىذه الدراسة إضافة إلى دراسات ت

 الدراسات التي تتطرق ليذين الموضوعين معا.

  :يمي فيما السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة يزوتتم

لدى تالميذ السنة االولى ثانوي ممن يعانون  المعرفية التشوىات الحالية الدراسة اولتتن حيث :ىدفيا -

 واختمفت عن سابقتيا في الفئة المستيدفة وىي التالميذ الذين يعانون من قمق االمتحان  االمتحان قمقمن 

ونظرا ألن العديد من الدراسات قد أكدت عمى أن التشوه المعرفي ىو عبارة عن أفكار تمقائية 

ية تظير دون إرادة واضحة من الفرد، وتؤدي بدورىا إلى مضطربة تحمل أخطاء منطقية غير واقع

االستنتاجات الخاطئة في إدراك الموقف كان افتراض الباحثة الحالية بأن ىناك عالقة بين التشوه المعرفي 
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ومحاولة الكشف عن نوعية ىذه العالقة. وحتى يمكن وضع برامج إرشادية مستقًبال لتجنب  االمتحانوقمق 

 .متحانية ومن ثم تخفيف قمق االالتشوىات المعرف

بناء عمى ما طرح من الدراسات السابقة؛ وعمال عمى الربط بين متغيري التشوىات المعرفية وقمق 

 االمتحان يتبادر إلى أذىاننا التساؤالت التالية:

ذا  - ىل تالميذ السنة األولى ثانوي الذين يعانون قمق االمتحان لدييم تشوىات معرفية أم ال؟ وا 

 اث؟في المعرفة من اإلنكانت اإلجابة إيجابية فيل الذكور أكثر تشوىا 

 ؟المعرفية لدى ىذه الفئةفيم تتمثل التشوىات  -

 الفرضيات:

 ييم تشوىات معرفية.تالميذ السنة األولى ثانوي الذين لدييم قمق امتحان لد -

لدى تالميذ سنة أولى ثانوي الذين يعانون توجد فروق بين التشوىات المعرفية وقمق االمتحان  -

 .لصالح الذكور تعزى لمتغير الجنس من قمق االمتحان

 لدى تالميذ سنة أولى ثانوي تتمثل التشوىات المعرفية في عدم القدرة عمى توظيف المعرفة -

 .الذين يعانون قمق االمتحان

 الدراسة:أىداؼ 

 قمق االمتحان.التالميذ الذين يعانون من _ الكشف عن التشوىات المعرفية و 

 _ اإلجابة عمى تساؤالت البحث.
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 فيما يمي:تتمثل أىمية الدراسة الحالية  الدراسة:أىمية 

 .إضافة لممكتبة الجزائرية -

 الحياة والمساىمة في بناء األمة.في فيم واقع تناول الدراسة لمتمميذ  -

وضع الحمول والبرامج اإلرشادية المناسبة لموقاية من التشوىات المعرفية وقمق االمتحان التي قد  -

 من ىذه المشكمة.التالميذ تخفف من معاناة 

 :التعاريؼ اإلجرائية

غير دقيقة  طرقنمط من التفكير واإلدراك السمبي لألشياء مبنية عمى ىي  المعرفية:التشكىات 

حول وجيات نظره الشخصية،  الفردتضمن تمركز ى لمخبرات التي يمر بيا الفرد. وتإلعطاء أو منح معن

فيعمميا عمى باقي المواضيع التي تصادفو في حياتو، وأن يمقي فيو الفرد الموم عمى ، احتياجاتومعتقداتو، 

في مقياس  أولى ثانويالسنة  عمييا تمميذ أنو الدرجة التي يتحصلويمكن تعريفو إجرائيا ب مصادر خارجية،

 المصمم من طرف الباحثة لمياء عبد الرزاق صالح الدين.التشوىات المعرفية 

أثناء فترة االمتحان وتزول بزوال  طالبحالة من التوتر التي تصاحب ال ىوف: قمؽ االمتحا

وقت من أوقات العام الدراسي كمما ، والتي تظير في أي تالميذ، كما أنو يعتبر مشكمة يواجييا الاالمتحان

السنة تالميذ الدرجة التي يتحصل عمييا  يمكن تعريفو إجرائيا بأنوعن اختبار أو امتحان. و  ستاذأعمن األ

 األستاذ بشير بن معمرية. ق االمتحان المعد من قبلقم مقياسفي أولى ثانوي 

أولى ثانوي، بصورة نظامية خالل يدرسون في السنة التالميذ الذين ىم  :تالميذ سنة أكلى ثانكم

 ( سنة عند تطبيق ىذه الدراسة.17-15( تتراوح أعمارىم ما بين )2019/2020سنة )
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 تمييد:

تتضمن المعرفة العقمية كل ما يدور في ذىن اإلنسان من أفكار متراكمة حول نفسو وحول الغير، 

ممن قابميم في حياتو منذ صرختو األولى وحتى صمتو األخير. ىي التي تجعل اإلنسان يكتسب مشاعر 

المواقف التي يمر بيا في حياتو اليومية. فالمواقف واألحداث التي نمر بيا معينة حول نفسو أو غيره أو 

في اكتسابنا لمشاعر معينة عندما ينحرف أو يمتوي عما ىو واقعي أي تصبح أفكارنا غير منطقية، ففي 

ىذه الحالة نجد الفرد يعتنق افتراضات وتصورات مشوىة تنتيي بو إلى استنتاجات خاطئة في إدراكو 

 وأحداث واضحة. لمواقف

وىذه األفكار المضطربة والمشوىة تظير في سمسمة أو منظومة وتتخذ شكل االعتقادات التي 

( عمى أن Beckتتضمن اختالال وظيفيا، وتمعب دورا رئيسيا في االضطرابات النفسية. كما أكد "بيك" )

ضطرابات المختمفة، وىذه التشوىات المعرفية تكون شائعة بين األشخاص الذين يعانون من العديد من اال

التشوىات المعرفية يمكن أن تؤدي بالفرد إلى الوصول إلى استنتاجات خاطئة في حق إدراكو لمواقف 

 (.5102صالح الديف،) واضحة

أو األفكار  التشوه المعرفي أو التحريف المعرفي مفردالمعرفية: تعريؼ التشكىات . 0

مصطمح  ىو distorsion cognitive: ةكبالفرنسي  (Cognitive distortion): باإلنجميزية الالعقالنية

ُيشير إلى األفكار المبالغ فييا والالعقالنية، والتي ُيعتقد أنيا تتسبب في استمرار االضطرابات النفسية، 

األساس النظري لدراسة ىذه التشوىات،  آركف بيؾوخاصة االكتئاب والقمق، وقد وضع الطبيب النفسي 

ة عن ي عبار ىو )التشكيو المعرفي، مكقع كيكيبيديا( البحث في ىذا الموضوع ديفيد بيرنزوأكمل طالبو 

 (2، ص0222،كآخركف بيؾ)النفسيالتي تظير أثناء الضغط منظومة من األفكار الخاطئة 



 التشىهات المعرفية                                                                        الفصل الثاني

 

30 
 

أن مصطمح التشوىات المعرفية تم  Morris &Petrie(522ص ،0222)كبترم مكريس ويذكر 

 .وىو يشير إلى أخطاء التفسيرات غير المنطقية لممواقفلبيؾ من النموذج المعرفي لالكتئاب  اقتباسو

بأنيا "أفكار سمبية تؤثر سمبا في قدرة الفرد عمى مواجية  (22ص ،5111)عبد اهلل فيا كما يعرّ 

مع الموقف أو  تتالءم زائدة الأحداث الحياة، ومن ثم قدرتو عمى التكيف مما يؤدي إلى ردود فعل انفعالية 

 الحدث وقد ال يكون الفرد عمى وعي بيذه األفكار.

أن " التشوىات المعرفية عبارة عن أفكار تمقائية مضطربة تحمل (00، ص5112)صالح وترى 

أخطاء منطقية غير واقعية تظير دون إرادة واضحة من الفرد، وتؤدي بدورىا إلى استنتاجات خاطئة في 

 إدراك المواقف الواضحة ".

بأنيا " عبارة عن منظومة من األفكار التي تؤثر سمبا عمى (52، ص5112)مصطفى  وتعرفيا

قدرة الفرد في التحكم وخصائص شخصيتو عمى مواجية ضغوط الحياة والتكيف النفسي واالجتماعي مع 

 البيئة المحيطة "

 نمط من التفكير، أو " حديثأنو مصطمح يستخدم لوصف  Clemmer(5112)كميمروعرفيا 

 مثل:"، عن طريقة تفكير الفرد التمقائية عن أحداث الحياة في إطار سمبي وتؤدي إلى مشاعر النفس

الحزن، الغضب، والخجل، واليأس، والقمق. وأضاف أن ىناك أنواع مختمفة من التشوىات المعرفية وىي 

 األفكار.كل شيء أو ال شيء، التصغير، االنتقاء العقمي، التضخيم، التنبؤ، قراءة  كالتالي:

أنيا تيار من األفكار الخاطئة وغير المنطقية والتي تتميز بعدم ( 02، ص5112)اليكيشوتشير 

 :ومنياموضوعيتيا والمبينة عمى توقعات وتعميمات ذاتية وعمى مزيج من الظن والتنبؤ والمبالغة والتيويل 
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الثنائي، وضع الالفتات قراءة األفكار، االستنتاج التعسفي، التجريد االنتقائي، التعميم الزائد، التفكير 

 التيويل والتصغير.

 تفسير الوقائع بما يؤيد وسوءالمنطقي االستدالل غير  ابأني (05، ص 5112) غانـ ياويعرف

 في المستويات والمعايير وتعميم الفشل. اعتقادات المرء السمبية عن نفسو في لوم الذات والمبالغة

أنيا أساليب تفكير غير منطقية ومعارف محرفة تؤثر عمى ب(22ص ،5100)رسالف  ياتعرفكما 

التغاضي عنيا( أو المبالغة. وأشارت إلى عدد من التشوىات )بالدحض إدراك الفرد وتفسيراتو لألشياء إما 

القطبي(، المبالغة في لوم الذات واآلخرين،  التفكير)شيء تفكير الكل أو الال وىي:التي تصيب التفكير 

التجريد االنتقائي(، التعميم المفرط، التضخيم )العقمي أسموب التفكير السوداوي، الحتميات، االنتقاء 

 والتصغير، العنونة، القفز إلى النتائج أو االستنتاجات، التفكير الخرافي.

المعرفية بأنيا ىي  تالتشوىا (02، ص5102)Covino ككفينك يعرف وفي نفس السياق

المغالطات المنطقية التي تشمل عمى كل شيء أو ال شيء والتفكير الكارثي والقفز إلى االستنتاجات 

خفاء الطابع الشخصي.  وتيوين أو تضخيم األمور واألحداث وا 

بأنيا أخطاء في معالجة المعمومات، يمارسيا األفراد، وتسبب  (12ص ،5102)العصار  ياوتعرف

 يم الشعور بالضيق واأللم.ل

عبارة عن منظومة من األفكار الخاطئة التي "بأنيا  (225، ص5102) صالح الديف ياتعرفكما 

تتضمن التفكير الثنائي، والتعميم الزائد، والتفكير الكارثي، والتيوين، والتجريد االنتقائي، والتفسيرات 

إدراك المواقف الواضحة، وتؤثر سمبا في قدرة الشخصية، والتي تؤدي بدورىا إلى استنتاجات خاطئة في 

 ".الفرد عمى مواجية ضغوط الحياة والتوافق النفسي واالجتماعي مع البيئة المحيطة
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من  أن صاحب التشوىات المعرفية يتصف بمعتقداتو السالبةمن تعريفات يتضح مما سبق و 

مشاعر سمبية كالغضب  م الفشل، ولديواستدالل وأساليب غير منطقية، والمبالغة في تفسير األشياء، وتعمي

بالضيق واأللم مما قد يؤدي إلى التأثير  واليأس ولوم لمذات، وأخطاء في معالجة المعمومات، وشعور

اعي مع البيئة المحيطة، ومن ىنا والتوافق النفسي واالجتم عمى مواجية ضغوط الحياة رتوالسمبي في قد

أخطاء في معالجة السمبي الذي يرجع إلى  نوع من التفكيرالمعرفية ىي  أن التشوىات ةرى الباحثت

االستناد  التحيز لشئ ما وتفضيمو عن غيره دونو تؤثر عمى إدراك الفرد وتفسيراتو لألشياء  التي المعمومات

 ما يؤدي بو إلىبما يؤيد اعتقادات المرء السمبية عن نفسي في التعميممع المبالغة  إلى أسس موضوعية 

 .آلخرينلوم الذات وا

 المعرفية:الخمفية الفمسفية لمنظرية . 5

ظيرت انطالقة الثورة الجديدة في عمم النفس والتي أطمق عمييا "الثورة المعرفية" يتزعميا رواد 

( وغيرىم، حيث لقي ىذا Eliis، أليس ألبرت Beak، آرون بيك Kellyالمنظور المعرفي )جورج كيمي 

الدافعة بفضل ىؤالء الرواد. إن جوىر ىذه الثورة قائم عمى أساس  التيار المعرفي قدرا كبيرا من القوة

العالقة الوثيقة بين المعرفة واالنفعال والسموك فعندما يفكر اإلنسان فإنو ينفعل ويسمك وعندما ينفعل فيو 

 .(02ص ،0220)كحمة،يفكر ويسمم

والذي ينسب إليو العالج العقالني  Ellisأن أليس Corey(  520p,5111-524)ككرم ويرى 

االنفعالي السموكي يؤكد أن طبيعة اإلنسان تتكون من جانبين ىما جانب عقالني يكون لدى الفرد من 

خاللو القدرة عمى التفكير المنطقي السميم، وجانب ال عقالني لو دور في تشويو أفكار اإلنسان، وال يقتصر 

يحدث حولو بل يفكر ويكون ادراكاتو الخاصة إزاء المثيرات  دور اإلنسان عمى أن يكون مستجيبا لما
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م ما يدركو تبعا لما تقوده الخارجية التي تواجيو، وأثناء عمميتي التفكير واإلدراك، فإن اإلنسان يشوه ويعم

 دراكاتو وأفكاره الخاطئة، مما يسبب لو االضطرابات النفسية واضطرابات في التعامل مع اآلخرين.إليو ا

النظرية المعرفية تقوم عمى دعائم فمسفية ليست جديدة، بل موغمة  أنBeck(p3,2000)بيؾيفيد 

. حيث اعتبر الفالسفة الرواقيين أن فكرة اإلنسان عن Stoicsفي القدم، وتعود بالتحديد إلى زمن 

مزاجو. إلى ىذا المنطق الرواقي يستند ىذا  اعتاللاألحداث، وليست األحداث ذاتيا ىي المسؤولة عن 

العالج المعرفي. فالمشكالت النفسية ترجع بالدرجة األساس إلى أن الفرد يقوم بتحريف الواقع والحقائق 

في إحدى مراحل نموه  خاطئعمى مقدمات مغموطة وافتراضات خاطئة، وتنشأ ىذه األوىام عن تعمم ا بناء

 المعرفي.

غريقي الذي أوجد المدرسة الرواقية في بداية القرن الثالث قبل اإل الفيمسوف  Zenuكما اعتبر زينو

الميالد أن مفيوم اإلنسان أو مفاىيمو الخاطئة عن األحداث ىي مفتاح تقمباتو االنفعالية وليس الحدث 

 (.12ص ،5110براىيـ،)إنفسو 

في نظرىم لمدور الذي  وقد تبنى المفكرون المسممون فمسفة خاصة انبثقت من العقيدة اإلسالمية

" النفس أشبو بالرحى : يمعبو التفكير في توجيو سموك اإلنسان وفي سعادتو وشقائو فقد قال ابن القيم

الدائرة، وأن ما يمقى إلييا تطحنو وتخرج مادتو وما يمقي إلييا ىو الخواطر التي إن صمحت كان الناتج 

ن خبثت كان الناتج عمال خبيثا"، كم ا وأوضح ابن القيم قدرة األفكار إذا لم يتم تغييرىا عمال صالحا، وا 

" إن الخاطرات والوساوس تؤدي متعمقاتيا إلى الفكر فيأخذىا : عمى تحويل السموك إلى عادات فقد قال

الفكر فيؤدييا إلى التذكر، فيأخذىا التذكر فيؤدييا إلى اإلرادة، فتأخذىا اإلرادة إلى الجوارح والعمل، 

،  0222)ابف القيـ،دة فردىا من مبادئيا أسيل من قطعيا بعد قوتيا وتماميا"فتستحكم فتصير عا

 (.542-542ص
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التفكير وعمميات الفكر مركزا  ليحت :Schémas Cognitive المخططات المعرفية.2

أساسيا في النظريات المعرفية، زمن الواضح أن األفكار ال تحدث عشوائيا. فمكل منا أفكاره الثابتة 

 ومعموماتو المختزنة التي ترشد أوتحدد بنية تفكيرنا.

" الجانب التنظيمي لمتفكير التالية:البنيان المعرفية بالصورة  Meichenbaumميكنباكـ ويعرف 

مسار واختيار األفكار، فيو بمثابة" مشغل تنفيذي" يمسك بمخطط  ستراتيجيةإوالذي يبدو أنو منظم ويوجو 

التفكير ويحدد وقت مقاطعة أو تعديل أو استمرار الفكرة، ويتضمن البنيان المعرفي ما ال يتغير بتعمم كممة 

يدة مثل ميارة االستماع إلى الحوار الداخمي لمشخص ذاتو والبنيان جديدة ولكن يتغير بتعمم ميارة كممة جد

التي تستمد منيا كل مثل ىذه الحوارات". وقد  Scriptsالمعرفي بيذه الصورة ىو مصدر كل النصوص 

 ،0221مميكة،) BeliefوImageو Shamasمثل:استخدمت لوصف األبنية المعرفية كممات متنوعة 

 .(020ص

و أبنية معرفية تشتمل عمى أتتكون من مخططات الشخصية  أف( Beck,1967)بيؾيرى و 

ساسية لدى الفرد، والتي يكتسبيا من خالل والصيغ األ راضاتالمعمومات، والمعتقدات والمفاىيم واالفت

بنية والعقالنية، وىذه األ النفسي والمشاعر السالبة تكون ناتجا لمعارف محرفةزاج النمو فالم راحلم

التي يقدميا لألشياء والذاكرة،  راتالفرد والتفسي راكاتاالنفعالية، وتؤثر عمى اد راباتاالضطالمعرفية تميز 

 راتفي ضوء عالقاتيا باألبنية المعرفية لمفرد ومن المحتمل ان يتم تشويو تمك الخب راتالخب إدراك ويتم

المخطوطة المعرفية حسب بيك األبنية. والشكل الموالي يفسر المراحل التي تمر بيا التي تتناسب مع ىذه 

 (.0521-0552، ص 5102صالح كجياد، )
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 ( يبيف المخطكطة المعرفية حسب بيؾ10شكؿ رقـ )

، يعتقد أنيا تسبب شتى التشوىات Structuresأنيا بنى معرفية  (2-0ص ،5112السقا )يرى كما 

التي نراىا لدى المتعالجين. والتفسير المعرفي لالكتئاب يقوم عمى النظرة السمبية إلى الذات والعالم 

والمستقبل. حيث يتجمى ىذا الثالوث المعرفي السمبي يقوم بصياغة تمقائية ومستمرة إلدراكات الفرد 

 الضمنية المختمفة وظيفيا. االعتقاداتقائية في تأثير وتفسيرات لألحداث. إذ تزيد التشوىات التم

عبارة عن خطط عقمية مجردة تعمل كموجيات  Schémasويرى كورين وآخرون أن المخططات 

 Problem Solvingلمفعل، وكبناءات لتذكر المعمومات وتفسيرىا، وكإطار عمل منظم لحل المشكالت 

وكل فرد يتبنى مدى واسعا من المخططات التي تمكنو من تكوين حسن عام لمعالم، ووضع أي معمومات 

وخبرات جديدة داخل السياق. وىي مثل النظام الشامل الذي يستخدمو كل فرد لكي يتعامل مع العالم، 

معمومات وتمك األنظمة يبدأ تشكميا منذ الطفولة المبكرة، وبمجرد تشكميا فيي ترشد معالجة ال

Information processing  وتوجييا كما توجو السموك وتشكل كيفية تفكير الفرد، وكيف يشعر، وكيف
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يسمك ويتصرف ويدرك نفسو، واآلخرين، والعالم وىي مرتبة تصاعديا تبعا لألىمية. والباحثة تتبنى وجية 

أن المعتقد المحوري ىو في أن المخططات ىي بناءات معرفية داخل العقل، في حين  Beak" نظر "بيك

 .Specific content   ليا المحتوى الخاص

والمعتقدات المحورية تعمل في مستوى بدائي فيي كمية، وجامدة، ومفرطة التعميم. بينما المعتقدات 

تقع بين المعتقدات المحورية واألفكار اآللية عددا من المعتقدات  Intermediate Beliefsالوسيطة 

 .(25-20ص ،5110)ككركيف،الوسيطة، وىي مركبة من اتجاىات وقواعد وافتراضات 

 المعرفية:أنكاع التشكىات . 4

(، 540-541ص ،0221(، كمميكة )20-22ص ،5110ككركيف كآخركف )أورد كل من 

، أن ىناك أنواع عديدة لمتشوىات المعرفية (22-25ص ،5105(، كجي )22-24ص ،0220ككحمة )

 التالية:وذكروا منيا التقسيمات 

حيث يدرك الشخص نفسو واآلخرين والمواقف  (:تفكير الكؿ أك الالشيء )التفكير الثنائي.0.4

لبصيص  والعالم وفقا لفئات حادة متطرفة، ويميل ىذا النمط من التفكير إلى أن يكون مطمقا وال مجال فيو

 أمل.

في ىذا النوع من أخطاء التفكير، يموم الفرد نفسو عمى كل ما يحدث من أخطاء،  الشخصنة:.5.4

ويربطيا بعجزه وعدم كفاءتو الشخصية، ويجعل الفرد نفسو مسؤوال بصفة شخصية عن حدث قد يكون 

نتيجة ما يعانيو من بعيدا عن سيطرتو، وقد يحدث أيضا العكس وىو أن يمقي الفرد بالموم عمى اآلخرين 

 مشكالت وظروف.

وىنا يتوقع الفرد سوء الحظ وسمبية المستقبل ويعتقد في  (:التفكير الكارثي )قراءة المستقبؿ. 2.4

 أشياء سوف تعود عميو بأمور سيئة.
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حساسيم الداخمي متجاىمين األفراد نياية حدث ما بناء عمى إ ىنا يرسم االنفعالي:االستنتاج . 4.4

 إمكانية حدوث العكس.أي دالئل 

يوجو ىنا الفرد اىتماما وانتباىا خاصا ألحد التفاصيل  (:التنقية العقمية )التجريد االنتقائي. 2.4

السمبية وينشغل بيا بشكل ال نيائي، متجاىال أي من التصورات االيجابية األخرى، فيو ال يرى الصور 

 فييا. ي لكنو فقط يركز عمى الجانب السيئبشكل كم

يفكر الشخص عمى ىذا النحو ألنو مرة بخبرة سيئة مرة، فيي سوف تحدث لو  الزائد:التعميـ . 2.4

 قف من خالل موقف واحد.دائما فيو يقوم بعمل تعميم شامل عمى كل الموا

ـ . 2.4 الذي يتبنى ىذا النوع من التفكير عندما يدرك نفسو، واآلخرين، أو  الفرد كالتيكيف:التضخي

التضخيم أو المبالغة لممكونات السمبية وأيضا يقمل من اإليجابيات أو يسقطيا من المواقف سيميل إلى 

 حساباتو.

ال يرى الفرد نفسو أو اآلخرين تبعا لمصطمحات الكل أو الالشيء فقط بل  حيث العنكنة:. 0.4

 يذىب غمى أبعد من ذلك، فيطمق عناوين غالبا ما تكون إزدرائية.

ىنا يستنتج أن النتائج ستكون سمبية بدون  الشخص (:)االستدالؿ الخرافيالقفز إلى النتائج . 2.4

 وجود دليل عمى ذلك.

المرء  يركزويعني أن  :السمبياتالتركيز عمى  تشكهما أسماه بـ  (22ص ،5105)جي،وأضاف 

عمى التفاصيل السالبة ويتجاىل الجانب اإليجابي لمموقف أو الحدث، وكنتيجة لذلك يصبح إدراك الحقيقة 

 سوداوي.
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عبارات يجب  تشكهنوع آخر من التشوىات وىو إلى  (22ص ،5110ككركيف كآخركف )وأشار 

ترجميا أفعال "ينبغي" "ويجب" وىنا يكون لدى الفرد فكرة ثابتة عن نفسو، أو عن اآلخرين، والعالم ت: كالـز

أن يكون. فالتفضيالت والتوقعات تم تحويميا إلى طمبات جامدة متصمبة، وعندما ال توافق ىذه المطالب 

 مشاعر الفرد فإنو يحبط ويكدر.

يمكن التركيز عمى ثمانية أنواع من (Stolar&Grant, 2008,Rector,Beakكبحسب نظرية بيؾ )

 : ىيو ىذه التشوىات المعرفية 

ىو استنتاج بدون دليل أو استنتاج مبني عمى : (Arbitrary Inferenceاالستنتاج العشكائي )أ. 

أدلة ضعيفة ويميل األفراد الذين لدييم ىذا النوع من التشوه إلى تكوين استنتاجات سمبية مع غياب األدلة 

 (.5104)مختار السعداكم،المحددة التي تدعم ىذا االستنتاج 

يوجو ىنا الفرد اىتماما وانتباىا خاصا ألحد : (Selective Abstractionاالنتقائي )التجريد ب. 

التفاصيل السمبية وينشغل بيا متجاىال أي من التصورات االيجابية األخرى، فيو ال يرى الصور بشكل 

 (.Dattilo&Freeman،2000)فييا  ي لكنو يركز فقط عمى الجانب السيئكم

يرى الفرد الذي يفكر عمى ىذا النحو أنو إذا مر بخبرة : (Over generalizationالتعميـ الزائد )ج. 

سيئة مرة، فإن ىذه الخبرة سوف تحدث لو دائما، حيث يقوم بعمل تعميم شامل عمى كل المواقف من 

 (.Olendzki، 5112)خالل موقف واحد 

ن من المزايا والنجاح وقد يميل ىذا الفرد إلى المبالغة في إدراك جوانب القصور الذاتي والتيوي

الشخصي، فعندما يرسب في أول امتحان لو فمن الممكن أن يصل إلى نتيجة عامة بأنو فاشل وغير 

 (.Mcguire،5111)مؤىل لمدراسة 

ىذا النوع من  يميل الفرد الذي يتبنى: (Magnification & Minimization) التضخيـ كالتيكيفد. 

التفكير إلى تضخيم ومبالغة المواقف التي يتعرض ليا، وفي الوقت ذاتو يميل إلى التقميل من اإليجابيات 
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أو يسقطيا من حساباتو، وقد يقوم بإعطاء قيمة أكبر أو أقل نسبيا لألشياء واألحداث بحيث تختمف تمك 

 (.2012القيمة عن تقييم اآلخرين ليذه األشياء واألحداث) جي،

حيث يدرك التمميذ نفسو واآلخرين والمواقف : (Polarized Thinkingتفكير الكؿ أك الالشيء)ق. 

مقا وال مجال فيو ألقل والعالم وفقا لفئات حادة متطرفة، ويميل ىذا النمط من التفكير إلى أن يكون مط

 (.Kennedy،2012مل)ألادرجة من 

كأن يقول الفرد لنفسو إن األشياء واألحداث يجب أن : (Should statements) تفكير الينبغياتك. 

تحدث بنفس الطريقة التي يتأمميا أو يتوقع أن تكون عميو، وىذا ما يمكن أن نجده لدى العديد من 

األشخاص الذين يحاولون أن يحثوا أنفسيم لمقيام بالواجبات واألشياء التي لم تتوجب عمييم، ولذا 

 (.5110: )ككركينكركدؿ كبالمرغي" لكي يقدموا مبررا لسموكيم يستعممون عبارات "البد"  "وينب

ىنا يرسم التالميذ نياية ما حدث بناءا عمى إحساسيم : (Emotional logicالمنطؽ االنفعالي )ز. 

الداخمي متجاىمين أي دالئل إمكانية حدوث العكس، وقد يميل ىؤالء التالميذ إلى اتخاذ قراراتيم بناءا عمى 

 (.Yurica،2002ويرتاحون إليو )ما يفضمونو 

تعني إقامة عالقة سببية مباشرة وتامة بين األحداث : (Personalizationالمنطؽ االنفعالي )ح. 

وذات الفرد بالرغم من عدم وجود أي رابط بينيما، حيث تتضمن ىذه التفسيرات الشخصية أن يحمل 

 (.5102)السنيدم،تو تماما التمميذ نفسو مسؤولية األحداث التي تكون غير خاضعة لسيطر 

 :المعرفيةأبعاد التشكىات . 2 

( إلى أن التشوىات المعرفية تشتمل عمى العديد من المجاالت والتي يمكن Torres,2002تشير )

 :دمجيا في بعدين أساسين ىما
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  Narcissistic Distortionsبعد التشكىات الذاتية  : أكال

الذاتية فيما يقوم بو من أفعال وتصرفات، والتسرع في ويشتمل ىذا البعد عمى توقعات الفرد 

االستنتاجات وعدم االستناد إلى األدلة والبراىين، والمبالغة والتضخيم لكل ما يقوم بو من أفعال، وتبرير 

بو الفرد من أفعال، والحكم عمى اآلخرين بناءا عمى ما يحممو الفرد من أفكار فإذا اتفقوا  الفرد لكل ما يقوم

ذا اختمفوا معو ف ي ما يحممو من أفكار يكونوا أفراد جيدين، ويتمتعون بدرجة عالية من الذكاء والفطنة، وا 

 معو فيم أغبياء.

 Antisocial Distortions بعد التشكىات المعادية لممجتمع : ثانيا

ويشتمل ىذا البعد عمى تعميم الفرد ألفكاره عمى كل ما يحدث معو من مواقف وأحداث باالعتماد 

عمى أن ىذه األفكار ىي األفكار الصحيحة وأن أفكار اآلخرين ىي األفكار الخاطئة، وأن ما يقوم بو من 

أفعال ال يمكن أن تؤدي إلى عواقب سمبية، والتبرير االنفعالي لكل ما يحدث معو، مستندا عمى أن ما 

مواجية التحديات يشعر بو ىو نفس ما يشعر بو اآلخرين، وأن األفراد اآلخرين غير قادرين عمى 

 والمواقف كما يواجييا ىو، وان كل ما يحدث من مشكالت وصعوبات مصدرىا األفراد اآلخرين.

 :( إلى أن التشوىات المعرفية تتكون من األبعاد التاليةCoralijn,et al.,2008بينما يشير )

  Blaming others :لوم اآلخرين – Self centered :التشوىات الذاتية

   Assuming the worst :افتراض األسوأ -Minimizing/ Mislabling :التقميلالتضخيم / 

 .Positive fillers :التعميم اإليجابي – Anomalous response :االستنتاجات غير المنطقية

 : ( أن التشوىات المعرفية تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية وىيBarriga,et al., 2011ويرى )
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ىي تمك التشوىات المرتبطة باحتياجات الفرد  :التشكىات المعرفية المكجية نحك الذات : أكال

وانفعاالتو ورغباه وتصورات الفرد الذاتية بأن كل ما يحممو من مجموع تمك اإلدراكات صحيح دائما، وأن 

 اآلخرين ال يحممون أفكارا طبيعية.

ـ اآلخريف : ثانيا سوية التي تظير في حياتو إلى ال والسموكيات غيريعزو الفرد جميع األحداث  :لك

مصادر خارجية تتمثل في أن ىناك شخص آخر يجب لومو بأي حدث غير مناسب يظير في حياتو. 

وبالتالي فإن شعور الفرد بالتعاسة، أو المزاج السيئ يجب أن يكون ناتجا من فرد آخر سبب ىذه التعاسة، 

 أو المزاج السيئ.

واعتقاده أن إن إيمان الفرد  :شأف اآلخريف أك مف عكاقب السمككيات الذاتيةالتقميؿ مف  :ثالثا

سموكياتو الذاتية التي يقوم بيا والتي قد ال تكون مقبولة من اآلخرين ال تؤدي إلى إيقاع األذى عمى 

فكاره ويعد ذلك نوع آخر من التشوىات المعرفية التابعة من إدراك الفرد المتحيز في أفكاره في أ اآلخرين،

 العقمية بأن ما يقوم بو حتى لو لم يكن صحيحا ال يؤدي بالضرورة إلى إيقاع األذى باآلخرين.

في  :حمؿ افتراضات مشكىة تقكـ عمى أف كؿ ما يقكـ بو الفرد سيؤدم غمى عكاقب سيئة :رابعا

ىذه الحالة يؤمن الفرد بشكل خاطئ أن كل سموك يقوم بو حتى لو كانت نيتو من ىذا السموك سميمة 

سوف يؤدي إلى عواقب سيئة، ال يمكن اليروب منيا. كما أن ىذا النوع من التشوىات المعرفية يبنى عمى 

)عبد الغني  محيطةالبيئة الاستحالة القيام بخطوات، أو إجراءات ذاتية تحسن من الوضع السيئ في 

 (.022-022ص  .5102ابتساـ. 

تفكير الكل أوال ثم  أن مقياس التشوىات المعرفية يتكون من(01، ص 5100)رسالف  ذكرتك 

والحتميات، واالنتقاء العقمي،  ، والمبالغة في لوم الذات واآلخرين، وأسموب التفكير السوداوي،زاءاألج

 .النتائج والعنونة، والقفز إلىوالتعميم المفرط، والتضخيم والتصغير، 
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تتمثل في التمركز  إلى أن أبعاد التشوىات المعرفية (502، ص 5102)رمضاف، كما أشارت 

 .أاألسو  راضحول الذات، ولوم اآلخرين، والتيوين خطأ التقدير، وافت

التعميم  -أبعاد التشوه المعرفي )من ثنائية التفكير إلى  (5102) ابتساـ عبد الغنيكما أشارت 

 –االستدالل االنفعالي  –تحوير نوايا اآلخرين –التقميل من شأن اإليجابيات  –التجريد االنتقائي  –المفرط 

 .شخصنة األسباب(–لفاظ القاطعة ألااستخدام 

 المعرفية: بالتشكىات  التي اىتمتالدراسات 

التشوىات المعرفية حسب ميادين مختمفة كان معظميا في الجانب العيادي اختمف تناول موضوع 

 منيا:

ىدفت إلى الكشف عن األفكار الالعقالنية كعوامل مؤشرة التي : (5112دراسة صابر) . أ

وبالشعور بالوحدة وباضطراب الشخصية،  وقد طبقت  أليزنؾبالذىانية المأخوذة من مقياس الشخصية 

 107طالبا وطالبة،) 214ذه المتغيرات عمى عينة من طالب  الجامعة قواميا االختبارات التي تقيس، ى

إناث(، وأوضحت نتائج الدراسة أن ىناك فروقا دالة إحصائيا بين الجنسين في بعض  107ذكور، 

األفكار الالعقالنية، حيث أوضحت النتائج أن الذكور أكثر ميال لالستنتاجات السمبية، والقبول والرضا 

الجميع، والتأويل الشخصي لألمور، والذىانية، عن اإلناث الالتي يممن إلى االعتمادية،  المطمق من

والكمالية المطمقة، والتيويل والمبالغة في األمور، والتشوه في إدراك وفيم الناس، والشعور بالوحدة. 

حدة. كما ارتبطت وكشفت النتائج عن أن بعض األفكار الالعقالنية ترتبط بكل من الذىانية، والشعور بالو 

 -والمنخفضة -مرتفعة)بالوحدة بعض أبعاد األفكار الالعقالنية بمستويات كل من الذىانية، والشعور 

والمتوسطة(. مما يدل عمى أن بعض األفكار الالعقالنية وىي االستنتاجات السمبية، والتعميمات الخاطئة، 
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أو فيم الناس، القمق الناتج عن التيويل والمبالغة والقبول والرضا المطمق من الجميع، التشويو في اإلدراك 

 في األمور تعد مؤشرات ىامة الضطراب الشخصية لدى كل من الجنسين.

إلى الكشف عن األفكار التمقائية عن الذات، ودرجة التي ىدفت  :(5101) دراسة اليكيش . ب

لحماية وغير المعنفات، فضال عن العدوانية والعدائية، والعالقة بينيما لدى النساء المعنفات نزيالت دار ا

)العمر، الجنسية، المستوى التعميمي، ومستوى  الفروق في تمك المتغيرات تبعا لبعض المتغيرات المستقمة

( امرأة غير معنفة 21( امرأة معنفة من نزيالت دار الحماية و)18الدخل(. وتكونت عينة الدراسة من )

ا استبيان األحكام التمقائية عن الذات من إعداد ممدوحة بمحافظة جدة. واستخدمت الباحثة أداتين ىم

درجات  كالتالي:سالمة ومقياس السموك العدواني لممراىقين والشباب أمال بمظة. وكانت نتائج الدراسة 

األحكام التمقائية لدى المعنفات متوسطة، وأن درجة العدوان والعدائية لدى النساء المعنفات منخفضة، كما 

توجد عالقة ارتباطية بين درجات النساء المعنفات نزيالت دار الحماية عمى مقاس األحكام  وتبين أنو ال

 التمقائية عن الذات والعدوان والعدائية، وغير المعنفات في متوسط درجات األحكام التمقائية عن الذات.

ىدفت إلى معرفة العالقة بين التي  : Ghani et al.  (5100)الغني كآخركفدراسة  - ج

التشويو المعرفي واالكتئاب وتقدير الذات بين المراىقين ضحايا االغتصاب. وتم استخدام ثالثة أدوات 

(، وتطبيق المقاييس عمى عينة RSES(، وقائمة بيك لالكتئاب)CDSمقياس التشويو المعرفي ) :ىي

ابية بين ( ضحية من ضحايا االغتصاب في ماليزيا. وأشار ارتباط برسون إلى وجود عالقة إيج119)

التشويو المعرفي واالكتئاب، وارتباط سمبي لمتشويو المعرفي واالكتئاب مع تقدير الذات. وأن التشويو 

نقد الذات، ولوم الذات، واليأس، والشعور  مظاىر:المعرفي كان سبب في زيادة االكتئاب من خالل 

 بالعجز مما أدى إلى تدني تقدير الذات.

ىدفت إلى معرفة التشوىات المعرفية وعالقتيا بسمة لتي ا :(5102دراسة السنيدم) - د

االنبساط واالنطواء لدى متعاطي المخدرات والمتعافي منو، استخدم الباحث المنيج الوصفي االرتباطي 
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( مراجع 20( نزيال داخل األقسام، و)62( فردا موزعين عمى )127والمقارن، وتكونت عينة الدراسة من )

(. واستخدم الباحث مقياس التشوىات المعرفية المعد 45يبمغ عدد المتعافين )داخل العيادات الخارجية، و 

والصورة السعودية لمقياس إيزنك لمشخصية، وأظيرت النتائج وجود عالقة  2005من قبل ىبة عمي 

، واالنطواء،وكال من قمق المستقبل وبعض األعراض االكتئابية، ططردية بين التشوىات المعرفية واالنبسا

جد تأثير لمتغير النوع عمى متغير التشوىات المعرفية في اتجاه الذكور بينما كان التأثير في اتجاه كما يو 

اإلناث بالنسبة لمتغيري قمق المستقبل واالكتئاب، كما لم يوجد تأثير لمتغير التخصص إال عمى قمق 

واالكتئاب في ضوء المستقبل وذلك في اتجاه التخصص األدبي، ويمكن التنبؤ بكال من قمق المستقبل 

 متغير التشوىات المعرفية.

الكشف عن طبيعة العالقة بين التشوىات  ىىدفت إلالتي  (5104صالح الديف.)دراسة - ذ

، والتعرف عينة من الشباب الجامعي ىابية لدالمعرفية وكال من قمق المستقبل وبعض األعراض اإلكتئ

عراض االكتئابية تبعًا لمتغيرات الدراسة ألوبعض ات المعرفية وقمق المستقبل الفروق بين التشوىا ىعم

بظيور قمق  –من خالل تمك التشوىات المعرفية  -التخصص الدراسي(، ومدي إمكانية التنبؤ -)النوع 

عينة من الشباب الجامعي من الجنسين. تكونت عينة الدراسة  ىتقبل وبعض األعراض اإلكتئابية لدالمس

 من 161و العممية،من التخصصات  160إناث(  224 -ذكور 97طالب وطالبة ) 321من 

 t-testختبارا التالية: حصائيةاإل ساليبالمنيج الوصفي واأل التخصصات األدبية. واستخدمت الباحثة

تحميل ، تحميل التباين، خامعامل ألفا كرونب ،رتباط بيرسونامعامل ، لذكور واإلناثلداللة الفروق بين ا

العاممي. كما استخدمت الباحثة األدوات التالية: مقياس التشوىات المعرفية. إعداد/ التحميل ، و نحداراال

قائمة تشخيص االكتئاب. إعداد  -( 2002مقياس قمق المستقبل إعداد أ.د/سميرة محمد شند ) -الباحثة

ىات . وتوصمت نتائج الدراسة إلي وجود عالقة ارتباطية دالة بين التشو (2002د/ مجدي محمد الدسوقي )

متغير  عمىالمعرفية وكاًل من قمق المستقبل وبعض األعراض االكتئابية، كما يوجد تأثير لمتغير النوع 
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اإلناث بالنسبة لمتغيري قمق المستقبل  اتجاهالتشوىات المعرفية في اتجاه الذكور بينما كان التأثير في 

التخصص  اتجاهبل وذلك في قمق المستق عمىواالكتئاب، كما لم يوجد تأثير لمتغير التخصص إال 

 األدبي، ويمكن التنبؤ بكاًل من قمق المستقبل واالكتئاب في ضوء متغير التشوىات المعرفية.

 أما في المجاؿ التربكم فنجد عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كؿ مف الدراسات التالية:

ىدفت إلى الكشف عن داللة العالقة اإلرتباطية بين التي  :(5100دراسة رسالف ) -أ 

التشوىات المعرفية وبعض أنماط التفكير)اإلبتكاري، العممي، الخرافي، المنطقي( لدى طالب الجامعة، 

والكشف عن داللة الفروق في التشوىات المعرفية التي تعزى إلى التخصص، وتكونت عينة الدراسة من 

انية بكمية التربية وكمية العموم فرع دمياط. ولقياس متغيرات الدراسة طبق ( طالب وطالبة الفرقة الث143)

إعداد )العممي (، مقياس التفكير 2005مقياس التفكير اإلبتكاري )إعداد ممدوح الكناني، األدوات:عمييم 

إعداد كنسن توبن ووليام كابي، تعريب حسن )الخرافي (، مقياس التفكير 1998عصام أبو الفتوح كسر،

(، مقياس التشوىات المعرفية )من إعداد الباحثة(. وأسفرت 1982،عيسىين زيتون ومحمد رفقي حس

ب العينة النتائج عن وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة بين التشوىات المعرفية والتفكير العممي لدى طال

عمى تفسير البيانات، )القدرة عمى تحديد المشكمة، القدرة  بعاد التفكير العمميالكمية، في حين أن بعض أ

القدرة عمى التعميم( دالة إحصائيا لدى طالب كمية التربية وغير دالة لدى طالب كمية العموم ووجود 

عالقة ارتباطية موجبة دالة بين التشوىات المعرفية والتفكير الخرافي لدى طالب الجامعة، وجود عالقة 

المنطقي لدى طالب العينة الكمية، في حين أنيا  ارتباطية سالبة دالة بين التشوىات المعرفية والتفكير

عالقة دالة بين درجات أفراد كمية العموم وغير دالة بين التربية، عدم وجود فروق دالة إحصائيا في 

 التشوىات المعرفية تعزى إلى التخصص)أدبي/عممي(.
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ىدفت إلى معرفة العالقة بين التشوه المعرفي وقمق الكالم التي  :(5102) ابتساـ عبد الغني -ب

لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. وتكونت عينة الدراسة من المرحمة اإلعدادية في التعميم العام المصري 

( تمميذا وتمميذة من الصفين األول والثالث اإلعدادي. واستخدمت الباحثة أساليب 96وىي عبارة عن )

كرونباخ، اختبار تحميل التباين األحادي.  المتوسط، االنحراف المعياري، معامل ألفا كاآلتي:إحصائية 

عالقة ارتباطية موجبة بين التشوه المعرفي وقمق الكالم لدى تالميذ  وجدت كاآلتي:وأسفرت نتائج البحث 

ا وجدت فروق بين المرحمة اإلعدادية، إن األفكار الالعقالنية تعتبر سببا رئيسيا من أسباب قمق الكالم. كم

كل من أبعاد التشوه المعرفي وأبعاد قمق الكالم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، حيث إنو كمما زادت أبعاد 

 -التقميل من شأن االيجابيات -التجريد اإلنتقائي-التعميم المفرط -التشوه المعرفي )من ثنائية التفكير

شخصنة األسباب( زادت لدى  -خدام األلفاظ القاطعةاست -االستدالل االنفعالي -تحوير نوايا اآلخرين

نفسية(. زادت لدى الفرد لمتغير السن في مقياس التشوه  -معرفية -بدنية -الفرد مظاىر قمق الكالم )لغوية

المعرفي بدرجة أكبر عند الصف األول أكثر منو عند الصف الثالث وىو ما يمزمنا بضرورة االىتمام 

نية في المراحل المبتكرة. كما وجدت فروق دالة إحصائيا تعود أيضا لمتغير بمواجية األفكار الالعقال

الكالم حيث زاد مستوى قمق الكالم بدرجة أكبر عند الصف األول أكثر منو عند  مقياس قمقالسن عمى 

الصف الثالث حيث أنو إذا زاد العمر الزمني يؤدي إلى مزيد من النضج ومن ثم يقل التشوه المعرفي عند 

رد وبالتالي ينعكس ىذا عمى مستوى قمق الكالم. توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الف

التالميذ ومتوسطات درجات التمميذات عمى مقياس التشوه المعرفي حيث يزيد التشوه المعرفي عند الذكور 

مات عند أكثر من اإلناث وقد يرجع ذلك إلى المجتمع كذلك مصادر الحصول عمى األفكار والمعمو 

الذكور، كما وجدت فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات التالميذ ومتوسطات درجات التمميذات 

لصالح التمميذات عمى مقياس قمق الكالم وىذه نتيجة طبيعية وذلك ألن اإلناث يتميزون بطالقة لغوية 

نخفضي التحصيل الدراسي والمرونة في استخدام المفردات ومن ثم التعبير عن أنفسين. كما أن متوسط م
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في التشوه المعرفي أعمى من متوسط ذوي مرتفعي التحصيل وذلك ألن األفكار المشوىة تؤدي إلى 

انخفاض أداء الفرد في التحصيل الدراسي. توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات التالميذ عمى 

اط مختمفة من قمق الكالم تؤثر عمى مقياس قمق الكالم تعود لمتغير التحصيل الدراسي حيث وجود أنم

 التحصيل الدراسي والتواصل لدى الفرد.

إلى التعرف عمى التشوىات المعرفية وأشكاليا  تيدفالتي  (5102دراسة صالح الديف )- ج

ومدى تأثيرىا عمى الشباب الجامعي وكذلك إعداد مقياس لمتشوىات المعرفية لدى الشباب الجامعي من 

طالًبا من طالب كمية التربية  30تكونت عينة الدراسة من  حيثنيج الوصفي باستخدام المالجنسين. 

 بجامعة عين شمس،طّبق عمييم مقياس التشوىات المعرفية. تّم التوصل إلى ما يمي:

وجود فروق دالة بين متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المنخفضة ومتوسطات درجات  (1

 د والدرجة الكمية لمقياس التشوىات المعرفية.أفراد ذوي الدرجات المرتفعة عمى األبعا

إن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، وىناك تجانس خارجي لممقياس عن طريق حساب  (2

 .معامل االرتباط بين درجات األفراد عمى الدرجة الكمية لمبعد والدرجة الكمية لممقياس

 إن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيًا. (3

 .قيم التجزئة النصفية مرتفعة مما يزيد الثقة بثبات المقياسإن جميع  (4

( فقد ربطت بين كل من قمق الذكاء وقمق التصور 5102دراسة عبد الكىاب كأحمد السيد )- د

 التصور وقمق الذكاء قمق من المعرفية بالتشوىات التنبؤ إلى المعرفي بالتشوىات المعرفية حيث ىدفت

 السيكومترية الخصائص عينة في المشاركين الطالب عدد وكان األزىر، جامعة طالب لدى المعرفي

 االرتباطي الوصفي المنيج الباحثان واستخدم( طالبا من الجنسين، 305)األساسي البحث وفي ،110

 التشوىات ومقياس الجامعية، لممرحمة المفظي الذكاء اختبار ومجموعة من االختبارات وىي المقارن

 دالة فروق وجود إلى النتائج وتوصمت المعرفي، التصور قمق ومقياس الذكاء مقق ومقياس المعرفية،
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 المعرفية التشوىات مقياس عمى البحث مجموعة درجات ومتوسط الفرضي المتوسط درجة بين إحصائًيا

 لدى منخفض بشكل وجودىما عمى يدل مما الفرضي المتوسط لصالح المعرفي التصور قمق ومقياس

 درجات ومتوسط الفرضي المتوسط درجة بين إحصائًيا دالة فروق وجود وعدم األزىر، جامعة طالب

 موجبة عالقة وجدت كما متوسط، بشكل وجوده عمى يدل مما الذكاء، قمق مقياس عمى البحث مجموعة

بين إحصائيا ودالة  دالة فروق وجدت كذلك المعرفي، التصور وقمق الذكاء وقمق المعرفية التشوىات ًً

 لصالح المعرفي التصور وقمق الذكاء وقمق المعرفية التشوىات في الذكاء ومنخفضي مرتفعي بين إحصائيا

 المعرفية التشوىات في واإلناث الذكور من كل بين إحصائيا دالة فروق توجد الذكاء،ولم في المنخفضين

 في واإلناث الذكور من كل بين إحصائيا دالة فروق وجدت األزىر،بينما جامعة طالب لدى الذكاء وقمق

 التصور وقمق الذكاء قمق من المعرفية بالتشوىات التنبؤ ويمكن اإلناث، لصالح المعرفي التصور قمق

 .األزىر جامعة طالب لدى معا كالىما ىو حد عمى كال المعرفي

لى التعرف عمى طبيعة العالقة بين متغيرات إاستيدفت التي  (.5102دراسة البحيرم ). ه

التيوين وتقميل خطأ  -لقاء الموم عمى اآلخرين إ -بأبعادىا:)التمركز حول الذات  المعرفيةالتشوىات 

 -التنمر عمى الممتمكات  - االجتماعي: ) التنمر  بأبعاده( ، وسموك التنمر األسوأافتراض  -التقدير 

بعاد متغيرات التشوىات أعدادية، والتعرف عمى ( لدى تالميذ المرحمة اإل المفظيالتنمر  - البدنيالتنمر 

( تمميذا 800ن )عدادية  عمى عينة مكونة موك التنمر لدى تالميذ المرحمة اإلالمعرفية المنبئة بسم

دوات األالباحثة المنيج الوصفي و ، واستخدمت ( سنة15-12مارىم الزمنية ما بين)، تتراوح أعوتمميذة

عداد الباحثة(. وكانت من إ،مقياس سموك التنمر )ب الباحثة( مقياس التشوىات المعرفية  )تعريالتالية: 

 التنمر،حصائيًا بين التشوىات المعرفية وسموك إرتباطية موجبة دالة اوجود عالقة  الدراسة:أىم نتائج 

تالميذ المرحمة وجود فروق ذات داللة احصائية بين  التنمر،التشوىات المعرفية ليا قدرة تنبؤية بسموك 

 -)التمركز حول الذات  فيعاد مقياس التشوىات المعرفية فكانت لصالح البنات بأعدادية عمى جميع اإل
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كما  (.بعد )تقميل خطأ التقدير في، بينما كانت لصالح البنين (األسوأافتراض  -لقاء الموم عمى اآلخرين إ

 التنمر،وضحت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين تالميذ وتمميذات عمى جميع أبعاد مقياس أ

( والدرجة البدني، التنمر المفظيجاءت الفروق لصالح البنين عمى أبعاد )التنمر عمى الممتمكات، التنمر 

 االجتماعي.الكمية لممقياس، بينما كانت الفروق لصالح البنات عمى بعد التنمر 

 : خالصة الفصؿ

ة وىذا بعد عرض لبعض تم التطرق في ىذا الفصل إلى أىم العناصر المتعمقة بالتشوىات المعرفي

بشيء من التفصيل، مع ذكر بعض  التعاريف المتعمقة بمصطمح التشوىات المعرفية وكذا أنواعيا وأبعادىا

 الدراسات السابقة التي فصمت ىذا المتغير.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: : نثنثانفصم انثاانفصم انثا

 االمتحاناالمتحانقهق قهق 
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 تمييد:

لالمتحانات دور ىام في حياة التمميذ، فالنتائج والدرجات التي يتحصل عمييا في االمتحان ىي 

اليدف األساسي لتقييم التعميم وتحديد المستقبل العممي لو، لذلك يعتبر أحد األساليب لتقييم المنظومة 

مشكمة مخيفة ومقمقة لو، حيث يوصف ىذا العصر بعصر القمق فيو يعد عصب التربوية، وىذا ما يثير 

الحياة النفسية وسمة مميزة ليا، خاصة إذا كان مرتبطا باإلبداع وتحقيق النتائج، وليذا فالقمق يزداد مع 

نياية الموسم الجامعي، ومنو يعتبر قمق االمتحان شكال من أشكال المخاوف التي تفرض نفسيا عميو 

يكون ىناك قمق قبل وأثناء االمتحان وىذا ما بربك الطالب وينقص من أدائو غذ لم يتمكن من حيث 

االستعداد والتغمب عميو وذلك باستخدام استراتيجيات من أجل اجتيازىا بنجاح، وىذا ما سوف نممسو في 

 ىذا الفصل.

يتكون مصطمح قمق االمتحان من مفيومين :لغة كاصطالحا االمتحافقمؽ تعريؼ  .1

 وىما: القمق واالمتحان،

االنزعاج وقال أقمق الشيء من مكانو، فالقمق  ىك لغة:(Worry): القمؽ تعريؼ . أ

 (.21، ص5111كامؿ،)واحدال يستقر في مكان 

حالة توتر شامل ومستقر نتيجة توقع تيديد خطر قد يحدث ويصاحبيا  فيك أما اصطالحا:

 (.522: 5112كالمعايطة،قمش )وجسميةخوف غامض وأعراض نفسية 

عمى أنو انفعال غير سار وشعور مكدر بتيديد أو وىم " (450، ص5112)عبد الخالؽ  وويعرف

مقيم، وعدم الراحة واالستقرار مع إحساس بالتوتر وخوف دائم ال مبرر من الناحية الموضوعية، وغالبا 

طة لمواقف ال تعني خطر حقيقي يتعمق ىذا الخوف بالمستقبل المجيول كما يتضمن القمق استجابة مفر 
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والتي يعاني من القمق قد ال يخرج عن الواقع في إطار الحياة العادية لكن الفرد الذي يعاني من القمق 

 "يستجيب ليا غالبا، كما لو كانت ضروريات ممحة أو مواقف يصعب مواجيتيا

حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع تيديد خطر فيرى فييا أنيا "(202، ص5105)حجازم أما 

 ."قمقا، وأقمقو غيره بات يقال:فعمي أو رمزي قد يحدث، أو يصاحبيا خوف غامض "القمق"، االنزعاج، 

ىو تجزئة تيدف إلى التأكد من درجة الثقافة عند الشخص لغة: (Examen): االمتحافب.

ال امتحن القول أي نظر فيو واالمتحان فحص خطي أو مؤىالتو وىو عامل يختبر بو التمميذ دروسو ويق

 (.250،ص 0222المنجد األبدم،)شفيي أو 

وسيمة من وسائل التقويم التي تساعد المدرس عمى معرفة مدى ىضم التمميذ "بأنو اصطالحاكيعّرؼ 

 (.02، ص5100)سبع،" لمحقائق العممية ومدى قدرتو عمى التحميل والربط واالستنتاج ثم إصدار األحكام

يطمق عميو قمق التحصيل في بعض األحيان وىو نوع  "أن قمق االمتحانكيرل أحمد عبد الخالؽ 

من قمق الحالة المرتبط بمواقف االمتحان بحيث تثير ىذه المواقف في الفرد شعور بالخوف واليم عند 

 (.20، ص5110ابراىيـ، أكرد في:)مواجيتيا

قمق االمتحان من قبل الباحثين، وسوف نذكر البعض  عرف كقد االمتحاف:تعريؼ قمؽ ج. 

 يمي:منيم وىم كما 

" بأنو انفعال غير سار وشعور مكدر بتيديد أو ىم ( 12، ص 0225كآخركف) يعرفو سبيمبرجر

أكرد )مقيم، وعدم الراحة أو االستقرار مع اإلحساس بالتوتر الشديد، وخوف دائم ال مبرر موضوعي لو

 (.050، ص  5101منصكر،في: 
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شعور التمميذ قبل وأثناء االمتحان بالضيق والتوتر وخفقان القمب  بأنو (5111)ةلطراكنا اكيعرفي

 .وكثرة التفكير بما يعيقو عن األداء الجيد

قمق االمتحان عمى أنو " حالة نفسية أو ظاىرة انفعالية يمر بيا  (0205يعرفو الريحاني)كما 

التمميذ خالل االمتحان وينشأ عن تخوفو من الفشل أو الرسوب في االمتحان أو تخوفو من عدم الحصول 

عمى نتيجة مرضية لو ولتوقعات اآلخرين، وقد تؤثر ىذه الحالة النفسية عمى العمميات العقمية كاالنتباه 

 (55، ص 5101سيسباف،أكرد في: )والتفكير والتركيز

ىي عديدة نذكر منيا عمى سبيل الذكر ال الحصر ما االمتحاف: الدراسات التي تناكلت قمؽ  .2

 يمي:

قمق االمتحانات والذكاء  التي ىدفت إلى الكشف عن عالقة كل من (0225)الطكابدراسة -أ

 100من  الجنسين، وتكونت مجموعة البحثبالتحصيل األكاديمي لطالب الجامعة من راسي والمستوى الد

طالبة، واستخدم مقياس قمق االمتحان، واختبار  50و  طالبا، 50طالبا قسموا بالتساوي حسب الجنسين:

وجود فروق دالة بين الطالب والطالبات في قمق االمتحان والتحصيل لصالح  الذكاء، وتوصمت النتائج إلى

ووجد  ،رابعفي قمق االمتحان لصالح المستوى ال رابعتوى األول الفروق دالة بين المس وجدت اإلناث، كما

تأثير قمق االمتحان  ، كما أظيرت النتائج أنراسيمعامل ارتباط سالب بين قمق االمتحان والتحصيل الد

عبد الكىاب راسي )أورد في: الد في التحصيل األكاديمي ال يختمف بعد ضبط عامل الذكاء والمستوى

 (205-200، ص5102كأحمد السيد ،

الذي اختبر األثر السمبي المفترض الختبار القمق المعرفي  (Cassady , 2004دراسة ) - ب

( طالبا، وتضمن قمق االختبار، وميارات 124في مراحل إعداد االختبار واألداء، وكان عدد المشاركين )

الطالب ذوي اختبار الدراسة، والتيديد المتصور من االختبارات وخصائص األداء، وكشفت النتائج أن 
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القمق المعرفي كان مرتفعا وتقرير ميارات الدراسة كان منخفضا، وقدرات االختبارات بأنيا كانت أكثر 

تيديدا، وكان اختبار المالحظات أقل فعالية، كما كشفت النتائج أن مجموعة القمق المرتفع كان أداؤىم 

ىناك عالقة بين تقارير مرحمة االنعكاس بين  أسوأ في االختبارات، ومستويات العاطفة كانت أعمى، وأن

 اختبار القمق المعرفي وخصائص العجز.

النموذج البنائي لمعالقة بين توجيات اليدف وقمق االختبار  (5110)حسانيف،وفحص - ت

( طالبا 260المعرفي والضغوط النفسية واألداء األكاديمي لدى مجموعة من طالب كمية التربية، وعددىم )

( طالبة، واستخدم مقياس توجيات اليدف، ومقياس قمق االختبار 99( طالبا، و)161وطالبة، منيم )

غوط النفسية، وأظيرت النتائج أن قمق االختبار المعرفي يشير إلى الجانب المعرفي المعرفي، ومقياس الض

في القمق مرتبط باالختبارات المعرفية كاألداء األكاديمي، كما أن توجيات اليدف تتأثر بقمق االختبار 

 المعرفي والضغوط النفسية.

 اعدة لظيورلكشف عن أىم العوامل المسالتي ىدفت إلى ا (5105السايحي )دراسة - ث

وىي دراسة نظرية تناولت فييا الباحثة مجموعة من القمق المصاحب لالمتحانات المدرسية، راض أع

المدرسية، ومنيا ما يرجع إلى  األسباب ما يرجع لمضغوط الدراسات التي استنتجت منيا ما يمي: ىناك من

و خاص بالتمميذ مثل عاداتو في االقتصادي، ومنيا ما ى الضغوط األسرية المرتبطة بالمستوى االجتماعي

 .االستذكار وشخصيتو القمقة

( Putwain , Daly , Chanberlain&Sadreddini 2016 , )وكشف بحث - ج

 Academicالعالقة بين مستويات تقرير الذات لدى الطالب في اختبار القمق المعرفي والطفو األكاديمي 

bouyancy ن المدرسي(، ودرجات عمميات المواجية التي ) الصمود واالستجابة الناجحة لتحدي الروتي

( 325)تحققت في االمتحانات الوطنية عالية المخاطر في نياية التعميم اإللزامي. وشممت المجموعة 
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طالبا بشعبة المغة االنجميزية في السنة النيائية من المدرسة الثانوية التحضيرية في امتحانات مرتفعة 

ى التحصيل القبمي والجنس، وتوقع أن القمق المرتفع كان سببو المخاطر. في حين تمت السيطرة عم

انخفاض درجات االمتحان. وقد كان ذلك متوسطا بسبب عدم استخدام استراتيجيات فعالة قبل االمتحان. 

وأشار الطفو األكاديمي إلى وجود عالقة سالبة غير مباشرة مع القمق أثناء األداء القوي لمفحص عندما 

اديمي أقل. وخمصت النتائج إلى توفير التدريب داخل المدرسة لمتركيز عمى الميام كان الطفو األك

والتوجيو وكيفية تحمل الضغوط األكاديمية ساعد عمى تخفيف تأثير المخاوف التي أثرت في األداء، وربما 

 تحسن األداء بين الطالب الذين يميمون لمقمق حول االمتحانات.

( فقد ربطت بين كل من قمق الذكاء وقمق 5102السيد )دراسة عبد الكىاب كأحمد أما - ح

 وقمق الذكاء قمق من المعرفية بالتشوىات التنبؤ إلىالتصور المعرفي بالتشوىات المعرفية حيث ىدفت 

 الخصائص عينة في المشاركين الطالب عدد وكان األزىر، جامعة طالب لدى المعرفي التصور

 الوصفي المنيج الباحثان واستخدم( طالبا من الجنسين، 305)األساسي البحث وفي ،110 السيكومترية

 الجامعية،ومقياس لممرحمة المفظي الذكاء اختبارالمقارن  ومجموعة من االختبارات وىي  االرتباطي

 فروق وجود إلى النتائج وتوصمت المعرفي، التصور قمق ومقياس الذكاء قمق ومقياس المعرفية، التشوىات

 التشوىات مقياس عمى البحث مجموعة درجات ومتوسط الفرضي المتوسط درجة بين إحصائًيا دالة

 منخفض بشكلا  وجودىم عمى يدل مما الفرضي المتوسط لصالح المعرفي التصور قمق ومقياس المعرفية

 درجات ومتوسط الفرضي المتوسط درجة بين إحصائًيا دالة فروق وجود األزىر،وعدم جامعة طالب لدى

 موجبة عالقة وجدت ،كما متوسط بشكل وجوده عمى يدل مما الذكاء، قمق قياس عمم البحث مجموعة

 دالة فروق وجدت المعرفي،كذلك التصور وقمق الذكاء وقمق المعرفية التشوىات بين إحصائياً  ودالة

 لصالح المعرفي التصور وقمق الذكاء وقمق المعرفية التشوىات في الذكاء ومنخفضي مرتفعي بين إحصائيا

 المعرفية التشوىات في واإلناث الذكور كممن بين إحصائيا دالة فروق توجد الذكاء،ولم فيضين المنخف
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 في واإلناث الذكور من كل بين إحصائيا دالة فروق وجدت األزىر،بينما جامعة طالبى لد الذكاء وقمق

 التصور وقمق الذكاء قمق من المعرفية بالتشوىات التنبؤ اإلناث،ويمكن لصالح المعرفي التصور قمق

 .األزىر جامعةطالب  معا كالىم ىو حد عمى كال المعرفي

  االمتحاف:أنكاع قمؽ . 2

قمق االمتحان المعتدل الطبيعي ذو أثر إيجابي يؤدي إلى مزيد  ىو الميسر:قمؽ االمتحاف . 0.5

من اإلنتاجية، والذي يعتبر قمق دافعي يدفع التمميذ لمدراسة واالستذكار والتحصيل المرتفع ويحفزه 

 لالستعداد لالمتحان مع القدرة عمى التحكم في االنفعاالت السمبية.

المرتفع ذو األثر السمبي ويشكل عائقا أمام ىو قمق االمتحان : قمؽ االمتحاف المعسر.5.5 

تحصيل التمميذ،حيث تتوتر األعصاب ويزداد الخوف واالنزعاج والرىبة، كما أنو تستثير لدى التمميذ، 

استجابات غير مناسبة مما يعوق قدرتو عمى التذكر والفيم واالستيعاب وتجعمو غير مستعد لالمتحان 

 (.20، ص 5111)زىراف،ير عادي يجب التخفيض من آثاره السمبيةوليذا يعتبر قمق االمتحان المعسر ف

دراسة موريس ولبرت : لقد أجريت دراسات عديدة مثل:مككنات قمؽ االمتحاف -4

(1967،Morris&Libertودراسة سبيمبرجر ،)Speilberger(1955ودراسة سارسون ،) 

، Spielberg& al(1980)(، ودراسة سبيمبرجر وآخرون Sarson&Speilberger،1975(وسبيمبرجر

لمتحميل  باستخداميالتوضيح المكونات التي يتكون منيا قمق االمتحان، حيث أسفرت نتائج ىذه الدراسات. 

نشغالية أو أو ما يسمى باإل االضطرابية ىما:العاممي، عمى أن قمق االمتحان يتكون أساسا من عاممين 

 (.050، ص0202ب،شعي)بالعاطفية االنزعاج، واالنفعالية أو ما يسمى 
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باإلضافة إلى ىذين المكونين ظيرت بعض المكونات األخرى لقمق االمتحان، مثل المكون 

 (.050، ص0220ريطي،الق)الفسيولوجي

" اىتمام معرفي بالخوف : ( بأنوSpeilberger،1980يعرفو سبيمبرجر ): مككف االنشغالية .0.4

 (.05،ص  0200) الطيب،اإلخفاق )الرسوب("من الفشل واالنشغال المعرفي )العقمي(، حول نتائج 

ويتمثل في التأثيرات السمبية ليذه المشاعر عمى مقدرة الشخص عمى اإلدراك السميم لمموقف 

االختباري والتفكير الموضوعي واالنتباه والتركيز والتذكر وحل المشكمة، فيستغرقو االنشغال بالذات والشك 

المكانة  العجز وعدم الكفاءة والتفكير في عواقب الفشل، مثل فقدانفي مقدرتو عمى األداء الجيد والشعور ب

 (.050، ص0220ريطي،الق)والتقدير

(، التي ىدفت إلى التحقق من استقرار 2001وىذا يمثل سمة القمق كما أشارت لو دراسة كاسادي)

المعرفي. وىذا مستوى قمق االمتحان المعرفي. فكانت النتيجة االستقرار النسبي لمستوى قمق االمتحان 

 (.Casady،5110)السمةشبيو بقمق 

وتمعب العوامل دورا ىاما في عممية القمق، ألن القمق يثار عندما يدرك الفرد موضوعا باعتباره مثيرا 

 (.202، ص 0221كفافي كآخركف، )والقمقلمخطر. فاإلدراك ىنا عممية وسيطة بين المثير 

، Wine(1971)(، وواينMandler&Sarson،1952وسارسون ) ونتيجة لبحوث ماندلر

، ثم التوصل إلى التداخل الذي يحدث في موقف االمتحانات، حيث ينظر إلى Sarson(1972)وسارسون

القمق عمى أنو يولد استجابات غير مناسبة نحو الواجبات)ميام داخل موقف االمتحانات(، مثل االنشغال 

ذا االنشغال بدوره يتداخل مع االستجابات المناسبة بالنجاح أو التفكير في ترك الدراسة...الخ، وى

 (.022، ص 0202اكم،)اليكارم كالشتلمواجب)يشوش عميو( والضرورية لألداء الجيد في االمتحان
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، لمختمف الدراسات التي تناولت Duffenbacher(1980)وحسب عرض قدمتو دوفنباشر وآخرون 

مكون االنفعالية ال يؤثر بالقدر الذي يؤثر بو مكون  العالقة بين البعدين السابقين واألداء. وجدت أن

 (.22،ص  5110حداد، )اإلنشغالية)المعرفية( 

، من خالل دراستو اآلثار السيئة لقمق االمتحانات بالنسبة لألداء في Wine(1971)وقد أكد واين 

العالي في االمتحانات االمتحانات قد يكون ليا تفسير يتصل باالنتباه، إذ يرى أن التالميذ ذوي القمق 

يصبحون منشغمين، وىذه االستجابات غير مناسبة لموقف أداء ميمة االمتحان وبذلك ال يكرسون وقتا 

 (.022، ص 0202اكم،)اليكارم كالشتكافيا ألداء ميمة االمتحان نفسيا

إذ وجد أن انخفاض الفعالية الوظيفية في ظروف : Mandler (1975)وأكد ىذه الفكرة ماندلر

ضغط والقمق، ناتجة عن ركون التمميذ إلى استعمال مصادر معرفية محددة. وىذه النتيجة ال تتنافى مع ال

ما أشار إليو الكثير من الباحثين في كون القمق يحدث كفا عمى المستوى المعرفي، فيعجز التالميذ عن 

تم تخزينو في الذاكرة نتيجة قواعد منطقية مختمفة، استرجاع ما  استعمال مثل:استعمال العمميات المعرفية 

 (.22ص ،5110 ،حداد) ليمفشميم في تركيز انتباىيم في الميمة نظرا لمتداخل الذي يحدث 

والمالحظ لنتائج الدراسات يتبين لو أن المكون المعرفي لقمق االمتحان يشتت االنتباه داخل موقف 

واالستجابة لالنشغال غير العوامل المرتبطة االمتحان قد يكون ليا السبب األكثر في ارتفاع مستوى القمق 

باالستعداد لالمتحان، ألن قمق االمتحانات يمثل مشكمة ذات تنوع سموكي كبير، وأن العالقة بين قمق 

 االمتحانات واألداء إنما ىي جزء منيا دالة لمسموكيات الخاصة باالستذكار.

لسموك االستذكار عمى ارتفاع قمق ( تفسير ا1980) Quller & Holahanويقدم "كولر" "وىوالن" 

االمتحان وانخفاض األداء يتمثل في أن االستجابات الناشئة في موقف االمتحان، إنما ىي نتيجة لكل من 

وىذا يعني أن الطالب (.022، ص0202اكم،اليكارم كالشت)لالمتحانالقمق المتزايد وعدم اإلعداد الجيد 
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أعد نفسو جيدا لالمتحان ويمكن أن يعايش درجة أقل من الذي لديو ميارات استذكار عالية يكون قد 

 االنشغال أثناء موقف االمتحان نفسو، وبالتالي لديو انتباه أعمى لميمة االمتحان.

ردود الفعل التي تصدر  بأنو: Spilberger  "1980يعرفو سبيمبرجر "االنفعالية: مككف . 5.4

 (.022، ص0202اكم،اليكارم كالشت)تقويميعن الجياز العصبي الذاتي نتيجة لضغط 

فيشير مكون االنفعالية إلى الحالة الوجدانية واالنفعالية المصاحبة والناتجة عن اإلثارة التمقائية والتي 

 ،0225)الطكاب،ىي عبارة عن االحساس بالتوتر والضيق الذي يشعر بو الفرد في مواقف التقويم 

" إذ يعتبر قمق االمتحان حالة Speilbergerيمبرجر ". وىذا يمثل حالة القمق كما أوضحيا سب(022ص

بيا لمناسبة لممواقف المتصمة تتأثر بردود الفعل العاطفية والتي تنتج من االستجابات غير ا

أن مكون االنفعالية يؤدي إلى  1987ويذكر "أحمد عبادة" "ونبيل الزىار"  (.522،ص0202شعيب،)

زيادة اإلثارة لتحقيق أداء مرتفع إذا كان مالزما لإلثارة المناسبة، إال أن التطرق في اإلثارة واالنفعال 

 (24ص ،5115 )الصافي، يتعارض مع األداء

غيرات الحالة االنفعالية قبل وأثناء وتوصل "نعمان" من خالل دراستو التي تيدف إلى مالحظة ت

وبعد القيام باالختبارات، وكذا معرفة العالقة بين ىذه الحالة االنفعالية قبل وأثناء وبعد القيام باالختبارات 

الجانب ، وىذا الالعب ر في جانب من جوانبالرياضية لالعبي كرة اليد، وأكدت أن وضعية االمتحان تؤث

 .(021ص ،5110 )حداد،. الرياضية في االمتحاناتب يؤثر سمبا عمى أداء الالع

والجانب االنفعالي يؤثر في جميع الجوانب، السيما الجانب المعرفي، حيث أكدت دراسة 

أن المعمومات التي يتمقاىا الفرد أثناء االنفعال  Kleinsmith & Kaplan 1963"كالينسميت" "وكابالن" 

، ص 0222)شريؼ،يكون تذكرىا الفوري ضعيف، وىذا يرجع إلى ما أثاره االنفعال من اضطراب وتشتت

054.) 
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، بأن عمل الذاكرة لديو قدرة محددة يتعامل مع Baddely 1986وفي ىذا الصدد يؤكد "بادلي" 

ت في نفس الوقت وفي أي لحظة زمنية، كما يؤكد أن الوضعية التقييمية عمميات قصيرة وتخزين المعموما

)االمتحان( يكون لألفراد ذوي القمق المنخفض قدرة عمل جيدة لمذاكرة لحل الميام )الواجبات( في 

 (.126، ص 1995االمتحان من ذوي القمق المرتفع، ألن بعض أجزاء الذاكرة قدرتيا عن العمل)شريف،

" ان الطالب الذين لدييم قمق االمتحان عالي ينظرون إلى  Speilbergerر "كما أكد سبيمبرج

موقف االمتحان عمى أنو تيديد شخصي ليم، وىم في مواقف االمتحان غالبا ما يكونون متوترين خائفين 

وعصبيين ومستشارين انفعاليا، وذلك نتيجة خبرتيم السابقة، والتي تؤثر في انتباىيم وتتداخل في تركيزىم 

وىذا يعني أن الحالة االنفعالية التي يمر بيا التالميذ تؤثر  (.42، ص 5115)الصافي،أثناء االمتحانات 

عمى الناحية المعرفية ليم، حيث تتداخل في تركيزىم فتشتت انتباىيم أثناء القيام بميام االمتحان، وينعكس 

 ذلك عمى أدائيم لالمتحان.

يترتب عمى حالة القمق من استثارة وتنشيط لمجياز يتمثل فيما : المككف الفسيكلكجي. 2.4

العصبي المستقل )الالإرادي(، مما يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية عديدة، ارتفاع ضغط الدم، وانقباض 

الشرايين الدموية، وزيادة معدل ضربات القمب وسرعة التنفس والعرق، ويصاحب ىذه التغيرات ردود فعل 

الغثيان، آالم في األكتاف والظير والرقبة، اإلغماء، جفاف الدم، ارتباك  ارتعاش  األيدي، : جسدية، مثل

 (.055، ص0220القريطي،)المعدة ...الخ 

" يمكن تمييز القمق بصورة : ، إلى أنوRuebuch 1963 ويذىب بعض الباحثين من أمثال روبش

  .2003ة،فسيولوجية)أشرف ومحمد حالو واضحة عن االضطرابات األخرى بوجود المصاحبات ال

 (.90ص



 قلق االمتحان                                                                           الفصل الثالث    

 

61 
 

والمالحظ أن ىذه المكونات متداخمة مع بعضيا، ويؤثر كل واحد عمى اآلخر، بإدراك الفرد 

لالمتحان كموقف ميدد لو، وتكوين تصورات واعتقادات غير عقالنية عن االمتحانات من شأنيا أن 

تستثير الجياز العصبي الالإرادي الذي يحركو الييبوثاالموس المتصل بمراكز االنفعال، يؤدي ىذا 

االرتعاش، الغثيان، اآلالم،  مثل:االنفعال إلى تنبيو ىذا الجياز، وتظير أعراض عضوية، 

 (.052، ص0220القريطي،)الخالصداع...

المتحان باعتباره من الوضعيات الضاغطة ولتوضيح عمل ىذه المكونات الثالثة أثناء التعامل مع ا

الشق من التقييم المعرفي  Schwarzer&Alالتي يعيشيا التمميذ. نستعرض نموذج شوارزار وآخرون 

مع إدماج مفيوم العجز المكتسب الذي حدده  Lazarus& Alلالنفعال والضغط الذي حدده الزروس

بيا التمميذ المقبل عمى اجتياز االمتحان ، يشرحون من خاللو المراحل التي يمر Silgmanسيمغمان 

 يمي:والموصمة لمقمق، وىي كما 

الفشل عمى الطالب غير أن ىذا األخير يحتفظ بالثقة في قدرتو عمى  يتغمب التحدم:مرحمة 

 مواجية الوضعية.

منو صعبة  الميمة المطموبةأن  تمميذىذه المرحمة عندما يدرك ال تظير لمتيديد:المرحمة األكلى 

 جدا، فيظير بالتوتر والقمق، لكنو يبقي الثقة في نفسو ويواصل نشاطو.

يجعمو ال يتأكد من قدرتو عمى مواصمة  لتمميذالقمق الذي يشعر بو ا إزاء لمتيديد:المرحمة الثانية 

ىذا النشاط فيبدأ يشك في إمكانياتو وأدائو، وبالتالي يكون تفكيره محصورا في الفشل والتخوف منو، و 

 التفكير يرىقو ويوصمو إلى العجز، وتظير بعض االضطرابات االنفعالية والفسيولوجية.
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بعدم القدرة عمى التحكم في الوضع، وبالتالي يوقف جيده وال التمميذ  يشعر التحكـ:مرحمة فقداف 

 .(57، ص 2001خطار،)يظير يواصل النشاط المطموب منو األمر الذي يجعل الفشل 

النموذج عمل ىذه المكونات الثالثة أثناء أداء االمتحان، بحيث يحدث أثناء مواجية يوضح ىذا 

الموقف االختياري التقييم السمبي لمموقف، فيدرك عمى أنو موقف صعب، وتظير مشاعر القمق والتوتر 

 وبعض المصاحبات الفسيولوجية، وينعكس ذلك عمى التفكير ويصبح منشغال بالفشل.

 ير مناسبة لموقف أداء ميمة وبذلك ال يكرس الوقت الكافي لألداء االمتحان.وىذه االستجابات غ

 االمتحاف:نظريات قمؽ . 2

 كالتالي:بعض النماذج التي تفسر قمق االمتحان وىي  تتضمن المعرفية:النظرية . 0.2

"ماندلر" "وسارسون" "وواين" عمى أنو يكون تأثير قمق االمتحان عمى  يتفق التداخؿ:نمكذج . أ

األداء فيحدث في موقف االمتحان نفسو، وفسر ذلك بأن قمق االمتحان يحدث بتركيز التمميذ وتفكيره في 

 تالميذعمى استرجاع المعمومات المعرفية لو واستخداميا بصورة جيدة، وال تمميذالنجاح والفشل مع قدرة ال

ذوي القمق المرتفع ال يكرسون وقتا كافيا ألداء االمتحان بل لتقويم أنفسيم، إذن القمق يشتت انتباىيم داخل 

 االمتحان.

أصحاب القمق المرتفع لدييم  تالميذيرى أصحاب ىذا النموذج أن ال : نمكذج قصكر التعميـ. ب

 تالميذالي االمتحان منخفض. أما قدرات عقمية منخفضة، وعادات دراسية غير مناسبة لذلك فإن انجازىم ف

القمق المنخفض فيم عمى العكس تماما، فقدراتيم العقمية مرتفعة مما نجدىم في المراتب األولى،  ذوي

فمشكمة التمميذ ذوي قمق االمتحان المرتفع ترجع إلى عادات دراسية غير مناسبة باإلضافة إلى قدراتيم 
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المواد الدراسية مما يؤدي إلى القمق في مواقف االمتحان، العقمية المنخفضة وبالتالي قصور في تعمم 

 وبالتالي تشتت االنتباه، فيصبحون غير قادرين عمى استرجاع المعمومات المعروفة لدييم.

الذين يعانون من قمق االمتحان  تالميذىذا النموذج فإن ال حسب المعمكمات:نمكذج تجييز . ج

بدرجة عالية ىم من لدييم مشكالت في تعمم المعمومات أو تنظيميا أو مراجعتيا قبل االمتحان، وىذا يعود 

إلى اعتمادىم عمى الحفظ أو استدعاء ىذه المواد في موقف االمتحان ذاتو، وبالتالي فإن المستوى 

 تنظيم المعمومات. المنخفض لدييم يعود سببو إلى قصور في عممية

القمقون في  لتالميذحسب ىذه النظرية فإن طبيعة القمق ىي المسؤولة عن نقص األداء عند ا

وضعية تقويم، فإن الصعوبات التي يواجييا الممتحنون في األداء تأتي من عممية معرفية مختمفة كاالنتباه 

 (.23-21، ص1989السمبية )العجمي،واألفكار 

قمق االمتحان ال يختمف عن األشكال األخرى لمقمق والفوبيا إال في  إف الية:االنفعلنظرية . ا5.2

 موضوع الخوف وشدة النشاط العصبي، قمق االمتحان يظير كرد فعل انفعالي أقل شدة.

بالنسبة ليذه النظرية فإن سبب قمق االمتحان ىو نشاط كبير لمجياز العصبي المستقل، أي بمعنى 

آخر السموكات القمقة التي تعتبر نتيجة لمنشاط العصبي الودي أما اإلحساسات الذاتية لمقمق، فيي نابعة 

الطالب القمقون  من ارتفاع نشاط الجياز العصبي المسؤولة عن قمق االمتحان من جية وعن نقص أداء

 (.510، ص0202)دافيدكؼ،من جية أخرى 

لتصحيح معتقداتو التمميذ وتستخدم فنيات معرفية لمساعدة : النظرية العقالنية المعرفية. 2.2

الخاطئة والالعقالنية، وتحويل ىذه األفكار والمعتقدات التي يصاحبيا خمل انفعالي وسموكي إلى معتقدات 

 الخاطئيصاحبيا ضبط انفعالي وسموكي، وقد نجد أن القمق ينشأ من خالل األفكار الخاطئة واإلدراك 

يترتب عمييا القمق وقد يفسر القمق  تمميذال، فوجود أفكار خاطئة لدى خاطئيقود إلى سموك  تمميذلدى ال
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عمى أنو رد فعل لعدم قدرة التمميذ  عمى تحقيق أىدافو أو الشعور بخيبة األمل والفشل وكما يفسر عمى 

أنو أسموب لحياة التمميذ الذي اختار لنفسو أىدافا غير اجتماعية أو غير ممكنة التطبيق، وال ترتبط بالواقع 

وىذه النظرية ىي التي ترتبط مع  (.012، ص 0222،)الكعبيمن ثم إلى القمق لفشل و مما يؤدي إلى ا

 التشوىات المعرفية واالدراكات الخاطئة لدى المتعمم.

يعد قمق االمتحان من نوع قمق الحالة تمييزا لو عن قمق السمة ومن االمتحاف:أعراض قمؽ . 2

 ما يمي:ك تمميذالاألعراض التي تنتاب 

 :لقمؽ االمتحاف التمميذأ. أثناء تعرض 

 التوتر واألرق وفقدان الشيية، وتسمط بعض األفكار الوسواسية قبيل وأثناء ليالي االمتحان. .0

 كثرة التفكير في االمتحانات واالنشغال قبل وأثناء االمتحان في النتائج المترتبة عمييا. .5

العرق، وألم البطن تسارع خفقان القمب مع جفاف الحمق والشفتين وسرعة التنفس وتصبب  .2

 والغثيان.

 (.550، ص 5112)الضامف،الشعور بالضيق النفسي الشديد قبل وأثناء تأدية االمتحان  .4

 الخوف والرىبة من االمتحان والتوتر قبل االمتحان. .2

 اضطراب العمميات العقمية كاالنتباه والتركيز والتفكير. .2

 النفس.االرتباك والتوتر ونقص االستقرار واألرق ونقص الثقة ب .2

 تشتت االنتباه وضعف القدرة عمى التركيز واستدعاء المعمومات أثناء أداء االمتحان. .0

بأن عقمو صفحة بيضاء، وأنو نسى ما ذاكر بمجرد  لتمميذالرعب االنفعالي الذي يشعر فيو ا .2

 اإلطالع.

 :عمى كرقة أسئمة االمتحافب. 
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وجود تداخل معرفي، يتمثل في أفكار سمبية غير مناسبة عن االمتحانات، ونقص إمكانية  .0

 (.011، ص 5111)زىراف،المعالجة المعرفية لممعمومات 

وىذه األعراض والسموكيات الفسيولوجية واالنفعالية والعقمية تربك التمميذ وتعيقو عن الميام 

مرتبطة بوسيمة التقييم. وقد تكون معززة من قبل األسرة الضرورية لألداء الجيد في االمتحان لكونيا 

 .تمميذوالمدرسة، باعتبار أن نتيجة االمتحان ستؤدي إلى مواقف مصيرية في مستقبل ال

 ما يمي:إن من العوامل التي تؤثر في قمق االمتحان االمتحاف: عكامؿ قمؽ . 2

قمق االمتحانات بالمستويات االقتصادية الذين  يتأثر كاالجتماعي:المستكل االقتصادم . 0.2

ينحدرون من المستويات االجتماعية الدنيا تكون درجاتيم في مقاييس قمق االمتحان أعمى درجة من درجة 

 الطالب الذين ينحدرون من المستويات االقتصادية االجتماعية العميا.

عن قمق االمتحان وعالقتو ببعض المتغيرات،  (0202شعيب )وكذلك يتضح من دراسة قام بيا 

ومن أمثميا المستوى االقتصادي واالجتماعي، ووجد أن ىناك عالقة ارتباطية سالبة بين قمق االمتحان 

ى االقتصادي االجتماعي المنخفض جتماعي، أي أن الطالب ذوي المستو والمستوى االقتصادي اال

 (.20، ص 5110)أبك عزب،يحصمون عمى درجات مرتفعة في قمق االمتحان 

بعض الدراسات إلى أن التخصص الدراسي يعد من العوامل التي  تشير الدراسي:التخصص .5.2

تؤثر في مستوى قمق االمتحان، حيث تؤكد الدراسات وجود فروق بين بعض التخصصات كاألدبي 

 : والعممي في التنبؤ بقمق االمتحان، ومن أىميا
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التي تيدف إلى معرفة الفروق بين أفراد القسمين العممي واألدبي  (0202دراسة شعيب ). أ

التنبؤ بدرجة قمق االمتحان  نتيجة أنلطالب الثانوية بمكة المكرمة في درجة قمق االمتحان وتوصل إلى 

 لصالح التخصص العممي.

في حين تشير بعض البحوث إلى نتائج مخالفة وىي أن قمق االمتحان يكون أعمى لدى  . ب

حول عالقة  (0222عكض )األقسام األدبية منو لدى تالميذ األقسام العممية. ومن أىميا دراسة  تالميذ

قمق االمتحان بمستو األفكار والجنس والتخصص األكاديمي لدى تالميذ الثانوية العامة بمدينة أربد 

 (.22، ص5105)سايحي ،باألردن 

الدراسات أن قمق االمتحان ال يتأثر بالمرحمة التعميمية وال  بعض أكدت الدراسي:المستكل . 2.2

، ولكن يزداد مستواه أكثر بعد التقدم في المستوى تالميذعند جميع ال ظاىرة عامةبالمستوى الدراسي. 

دراك  الدراسي وفي المرحمة التعميمية نظرا لزيادة تعقد الميام الخاصة بكل مرحمة أو مستوى زيادة وعي وا 

"يبدأ ظيور قمق االمتحان في الصف أنو:إلى  Hill 0225دراسة ىيؿ لمسؤولياتو، حيث تشير التمميذ 

 (.22، ص5105)سايحي ،ثم يتزايد تدريجيا سنة بعد أخرى"  بتدائيالالثاني ا

يبدو أن مستوى قمق االمتحان يتحدد حسب درجة الذكاء حيث بينت النتائج : الذكاء. مستكل 4.2

ارتباط سمبي بين قمق االمتحان والذكاء، ومن أىميا ما توصمت إليو دراسة فيشر لبعض الدراسات وجود 

 من نتائج، تتمثل في انخفاض قدرات التالميذ. 0222( Ficher &aweryو أوري )

من خالل دراستيما التي تيدف إلى دراسة العالقة Zif&Dem (0222 )كما تكصؿ زيؼ كديـ 

االعتبار عامل الذكاء أن ىناك عالقة عكسية بين القمق والذكاء، بين التحصيل الدراسي مع األخذ بعين 

 غال أنيا لم تكن ذات داللة إحصائية.

لقد أثبتت العديد من الدراسات وجود الفروق بين الجنسين في قمق االمتحان. : الجنس. حسب 2.2

لندا ذلك قول ولكن ىناك من يرجع ىذه الفروقات إلى طبيعة تكوين الجنسين وخصائصيما، وما يؤكد 
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"الفروق بين الجنسين في ظاىرة القمق يصعب برىنتيا، ومن المتفق عميو : بأن، Eakel (0222)أيكؿ 

عموما أن البنات يسيل عميين أكثر من البنين االعتراف بالقمق، أما الذكور فيتوقع منيم أن يسمكوا مثل 

 (.01، ص5105)سايحي ،الرجال بمعنى أن يتصرفوا بشجاعة" 

بينت بعض األبحاث أن قمق االمتحان يرتبط بانخفاض مستوى  لقد الدراسي:الفشؿ . 2.2

 كالقالفالتحصيل الدراسي الذي يؤدي إلى تكرار السنة الدراسية أو التسرب الدراسي، وىذا ما أكده 

" قمق االمتحان يرتبط بخبرة الفشل في حياة : ، بقوليم أنCallagland&Mansted(0220)كمانستيد

 وتكرار مرات الفشل." التمميذ

(،إلى أن مستوى القمق عند التالميذ الذين تركوا المدارس الثانوية 0220) Sinclarسنكمرتوصل و 

 بسبب تكرار الرسوب أعمى منو عند التالميذ المستمرين في الدراسة.

عادات االستذكار من العوامل المؤثرة في االرتفاع أو انخفاض  تعد االستذكار:عادات . 2.2

مستوى قمق االمتحان وذلك أن الكثير من التالميذ الذين لدييم عادات دراسية سمبية، بحيث ال يأخذون 

الدراسة مأخذا جديا إال قبل االمتحان بفترة قميمة، األمر الذي يؤدي إلى تراكم المواد الدراسية ممثمة ذلك 

الذين لدييم عادات  حانات أما التالميذوالخوف من االمت عبئا كبيرا عمييم، ومن ثم يشعرون بالقمق والتوتر

 دراسية إيجابية، بحيث يستذكرون دروسيم بانتظام طوال العام فإنيم ال يشعرون بالقمق .

الذين تالميذ االمتحان يرتبط سمبا بعادات وميارات االستذكار، ويعني ىذا أن اليتضح لنا أن قمق 

االستعداد لالمتحان حتى تقترب فترة االمتحانات،  يتبعون عادات سيئة عادات سيئة في استذكارىم يؤجمون

يرتفع مستوى القمق لدييم، وىذا يستدعي التفكير في خفض مستوى ىذا القمق وترشيده عن طريق برامج 

 (.05، ص5105)سايحي ، عن عادات االستذكار وميارات االمتحان

غيرىا ألنيا تحمل سمة ىذه الشخصية عرضة لقمق االمتحان أكثر من : الشخصية القمقة. 0.2

القمق، حيث يشار إليو عمى أنو سمة ثابتة نسبيا في الشخصية من حيث اختالف الناس في درجة القمق، 
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وفقا لما اكتسبتو كل منيم في طفولتو من خبرات سابقة، وبعبارة أخرى فيي استعداد طبيعي واتجاه سموكي 

 لماضية.يجعل الفرد قمقا، ويعتمد بصورة أساسية عمى الخبرة ا

منو إلى خصائص  إلى أن يكون مرتبطا بشخصية التمميذأي أن القمق المثار في ىذه الحالة أقرب 

الموقف الذي حدث فيو القمق، ويترتب عمى ذلك أن التفاوت في درجة ىذا القمق يرتبط بمستوى القمق عند 

 (.04، ص5105)سايحي ،كسمة شخصية  تمميذال

يعد تعزيز الخوف من االمتحانات من قبل األسرة وفق أساليب : الضغكط األسرية كالمدرسية.2.2

من النتائج  تمميذالتنشئة االجتماعية التقميدية والتي تستخدم العقاب من العوامل التي تؤدي إلى خوف ال

، حيث " ترى أن الشعور تأثير أسموب التربية األسرية، (0201كمي فييـ )السيئة لالمتحان، وتؤكد 

بداية حياة الطفل فقد يتعرض لمفشل أو الصعوبات متكررة في الحياة دون أن يجد من  بالقمق يبدأ مع

يساعده ويوجيو، حيث يستخدم بعض اآلباء أساليب التيديد والوعيد ألبناءىم بيدف تحقيق نتائج تتفق مع 

افقيم وأن ذلك يترك آثار سيئة عمى شخصيات أبناءىم تنعكس بالسمب عمى مدى تو رغباتيم دون إدراكيم 

 (.02، ص5105)سايحي ،

 

كىناؾ عكامؿ أخرل قد تسيـ في حدكث قمؽ االمتحاف كيمكف تكضيحيا عمى الكجو . 01.2

 : التالي

 يزيد قمق  تمميذ)سمة القمق( أي ارتفاع سمة القمق عند ال تمميذوجود جوانب أخرى لدى ال

 االمتحان لديو كموقف أكثر من غيرىا.

 أو التييؤ الكافي لالمتحان بعد االستذكار الجيد، وبعدم التييؤ النفسي،  تمميذعدم استعداد ال

 وبعدم تييئة الظروف والبيئة المنزلية.
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  التعمم االجتماعي من اآلخرين بمالحظة سموك الخوف من االمتحانات واالنشغال بيا حيث

التي تعاني القمق وخاصة  ذتالميقد يكتسب سموك قمق االمتحان، تقميدا ومحاكاة لنماذج من ال تمميذأن ال

 في موقف االمتحانات.

 والشعور بأن االمتحان موقف صعب يتحدى إمكاناتو وقدراتو  تمميذقمة الثقة بالنفس لدى ال

 وأنو غير قادر عمى مواجيتو.

 عن موقف االمتحان بوصفو يمثل نياية الحياة أو  تمميذاألفكار الخاطئة التي يتبناىا ال

 .تمميذالمصير الحتمي لم

 جراءاتيا ونظميا، وربطيا بأساليب تبعث عمى الرىبة والخوف لم  .تالميذطبيعة االمتحانات وا 

  الدكتكر طو عبد موقف واتجاىات األسرة اتجاه موقف االمتحانات عمى أنيا موقف صعب(

 (.204ص ،5110 العظيـ حسيف،

 

يشير التربويون في ىذا المجال أن لقمق االمتحان مصادر االمتحاف:مصادر قمؽ . 0

 ما يمي:متعددة منيا 

 .طموحات وتوقعات واىتمامات األسرة 

 نفسو. تمميذاستعداد ال 

 .األستاذ وطرائق التدريس 

 .طرائق التقويم المتبعة والظروف المحيطة باالمتحانات 

  (.24، ص 5110)أبك عزب،عادات الدراسة الجيدة 
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 : الفصؿخالصة 

من خالل ما ورد في ىذا الفصل يتضح لنا أن قمق االمتحان ىو ظاىرة مميزة من القمق ألنو يحدد 

حياتو الدراسية وتنعكس عمى أدائو وصحتو الجسمية والنفسية والنتائج المخيمة التي مصير التالميذ في 

 يتحصل عمييا.



 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

  االجراءاتاالجراءات

 انمنهجيةانمنهجية
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 تمييد:

أفردنا الجانب النظري ألدبيات البحث وأىم ما يتعمق بمتغيرات الدراسة الحالية سنتطرق في بعدما 

جراءاتو إلى وصف المنيج المستخدم في البحث، وعينة الدراسة،  ىذا الفصل المخصص لمنيجية البحث وا 

المستعممة وىي استبيان التشوىات المعرفية واستبيان قمق االمتحان واإلجراءات والتعريف بأدوات القياس 

 األساسية لمبحث، وفي األخير المعالجة اإلحصائية.

 أكال: الدراسة االستطالعية.

تقرب الدراسة االستطالعية الباحث من ميدان بحثو  االستطالعية:الدراسة اليدؼ مف  -0

محل الدراسة. وعميو فإن الدراسة االستطالعية تساعد الباحث عمى  وتزوده بمعمومات أولية حول الظاىرة

الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، ومن خالليا يتفحص الباحث أدوات القياس التي يستعمميا 

 في الدراسة األساسية.

ع كما تتم الدراسة االستطالعية من أجل التعرف أكثر عمى المجتمع األصمي لمدراسة واستطال

الميدان من خالل التأكد من صحة وصالحية أداة القياس "االستبيان" وذلك بالتأكد من بعض الخصائص 

 : السيكومترية ويمكن تمخيص أىم أىداف الدراسة االستطالعية فيما يمي

 التعامل مع أفراد العينة ومعرفة مدى تجاوبيم مع األداة. -

عمى العقبات التي تقف في طريق استطالع الظروف التي يجري فييا البحث والتعرف  -

 إجرائو.

 التأكد من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة. -

 التعرف عمى الصعوبات التي تعيق الدراسة األساسية، وبالتالي إيجاد الحمول الالزمة ليا. -
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 البحث عن التالميذ الذين يعانون قمق االمتحان. -

 المجاؿ المكاني كالزمني لمدراسة: -5

" بدائرة عين  شمكمة محمدتمت إجراءات الدراسة األساسية بثانوية الشييد "  :المكاني المجاؿ

 تادلس بوالية مستغانم.

 فيفري 27فيفري إلى  16دامت مدة الدراسة األساسية من الفترة الممتدة بين:  الزمني: المجاؿ

 .2019/2020أي في الثالثي الثاني من السنة الدراسية  2020

ولى األسنة مستوى التالميذ التعميم الثانوي  في تنا الحاليةدراس ت عينةتمثم :عينة الدراسة -2

؛ حيث تم اختيارىم وتمميذة اتمميذ 32شمومة محمد( بعين تادلس وبمغ عددىم الشييد: ) ثانوي، في ثانوية

 ( أنثى. والجدول التالي يبين ذلك.20( ذكور و)12بطريقة عشوائية. مقسمين إلى )

 .حسب الجنس الدراسة االستطالعية تكزيع عينة (10الجدكؿ رقـ )

 النسبة المئوية التكرارات 
 37,5 12 ذكر
 62,5 20 أنثى

 100,0 32 المجموع
ل السابق الذي يمثل توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس، من خالل الجدو  التعميؽ:

من  % 3775( ذكور وىم يمثمون 12( فردا منقسمين إلى )32يتضح أنو يتكون من عينة قواميا ) حيث

وىو ما يمثمو العدد  % 6275ناث عمى أكبر نسبة من الذكور والتي بمغت مجتمع الدراسة، بينما حازت اإل

 ( من مجمل أفراد الدراسة االستطالعية وىو ما يتضح كذلك في الشكل الموالي.20)
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الدراسة االستطالعية لعينة( نسبة الذككر كاإلناث 15)الشكؿ رقـ   
 والجدول التالي يوضح أعمار عينة الدراسة وتكراراتيم.

 .حسب السف عينة الدراسة االستطالعيةخصائص ( 15جدكؿ رقـ )

 النسبة المئوية التكرارات 

 السن

 18,8 6 سنة 15
 31,3 10 سنة 16
 31,3 10 سنة 17
 18,8 6 سنة 18

 100 32 المجموع
 

سنة، فنالحظ أنو  18إلى  15تختمف أعمارىم بين التالميذ من خالل الجدول نجد أن  التعميؽ:

ستة تالميذ  6يوجد ىناك تالميذ معيدين لسنوات سابقة لكبر سنيم وىم يدرسون في سنة أولى ثانوي و 

من مجموع أفراد العينة، وىي نفس النسبة التي نالحظيا عند  %1878سنة وىو ما نسبتو  15أعمارىم 

سنة عمى  17و 16عشرة أفراد لكل من أعمارىم  10سنة بنفس التكرار، و 18التالميذ الذين أعمارىم 

 .%3173التوالي وتقدر النسبة لكل سن بـ 

 والشكل التالي يمخص الجدول أعاله.
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 الدراسة االستطالعيةالنسبة المئكية لتكرارات األعمار لعينة ( 12الشكؿ رقـ )

 ستطالعية:االأدكات الدراسة  -4

  :يما يم (. اليدؼ منو5102)عبد الرزاؽ، مقياس التشكىات المعرفية . 0.4

 التشوىات المعرفية لدى عينة البحث ممن يعانون قمق االمتحان.عن الكشف أ. 

 ب. حساب خصائصو السيكومترية. 

 (. اليدؼ منو اختيار عينة الدراسة األساسية.5105مقياس قمؽ االمتحاف )معمرية، . 5.4

  : التشكىات المعرفية مقياس. 0.4

ستة أبعاد، وكل  من ق،حثة عبد الراز لمبايتكون مقياس التشوىات المعرفية  مكاصفات المقياس:أ. 

( فقرة )أنظر 34وىو يحتوي عمى ) عبارات لبعد األول يتكون من سبععبارات عدا ا بعد يتكون من ست

 ( أبعاد عمى النحو التالي:06)ستة عمى موزعة "(، وىي 01الممحق رقم "
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السمبي أو اإليجابي لمفرد مثال إما ىذا الشيء  االتجاهاليدف منو ىو تحديد  (التفكير الثنائي): 0 البعد

 أبيض أم أسود.

 استخراج السمة التي يمكن التعميم عمييا.ىو اليدف منو  (التعميـ الزائد ):5البعد 

اليدف منو ىو استنباط األحداث السمبية المسؤولة عن اضطراب في  (التفسيرات الشخصية): 2البعد 

 الشخصية.

اليدف منو ىو تمييز األشخاص المصابين بالقمق والمبالغة بإدراك نتائج  (التفكير الكارثي): 4 البعد

 األشياء.

ستيانة بخبراتو ومعارفو معرفة األسباب التي تؤدي إلى اال اليدف منو ىو (كالتيكيفالتضخيـ ): 2 البعد

 والعمل عمى تضخيم التجارب الفاشمة.

 اليدف منو ىو استخراج مميزات الذات عن اآلخر. (التجريد االنتقائي):  2 البعد

لمقياس  عبد الرازقمى مفتاح تصحيح الباحثة في الدراسة الحالية ع اعتمدت : مفتاح التصحيحب. 

 (. 0، نادرا=5، أحيانا=2)غالبا=: التشوىات المعرفية كما ىو وىو كما يمي

اعتمدت الباحثة عينة  : قمباحثة عبد الراز لالتشوىات المعرفية مقياس الخصائص السيككمترية لج. 

اعتمدت ما دراستيا عمى الشباب الجامعي ولقياس خصائصيا السيكومترية المتمثمة في الصدق والثبات 

 : يمي

   :المقياس الصدؽج.)أ(. 
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األساسية التي وضعيا  الباحثة الصدق العاممي وفقا لطريقة المكوناتاعتمدت  : الصدؽ العاممي -

. وطبقا لما جاء في كايزرلمحك  ووفقا ريماكس الفاتدوير المحاور تدويرا متعامدا بطريقة وتم  ىكتيمنج

 الستة المذكورة آنفا. وىي التي يتكون منيا المقياس.نتائج التحميل العاممي تم استخالص األبعاد 

 قامت الباحثة بحساب الفروق لكل بعد، ثم قامت بحساب الفروق لممقياس : صدؽ المقارنة الطرفية -

ألفراد ذوي الدرجات المنخفضة حصائيا بين متوسطات درجات اككل وتوصمت إلى وجود فروق دالة إ

المرتفعة عمى األبعاد والدرجة الكمية لمقياس التشوىات ودرجات متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات 

 المعرفية.

حيث تم إيجاد التجانس الداخمي لممقياس عن طريق حساب معامل االرتباط  : صدؽ اإلتساؽ الداخمي -

 والدرجة الكمية، والبعد الذي تنتمي إليو.بين درجات األفراد عمى كل عبارة 

كطريقة التجزئة  معامؿ ألفا كركمباخالمقياس استخدمت الباحثة ثبات حساب ل :المقياس ثباتج.)ب(. 

 النصفية.

لحساب الثبات، وتشترط المعادلة أن  معامؿ ألفا كركمباخ باعتمادقامت الباحثة  : معامؿ ألفا كركمباخ -

 تقيس بنود االختبار سمة واحدة فقط وقامت بحساب معامل ثبات كل بعد عمى انفراد.

قامت الباحثة بحساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية لمقياس التشوىات  : طريقة التجزئة النصفية -

 فقراتو لقسمين.المعرفية بحيث قامت بقياس معامل ارتباط كل بعد بعد تقسيم 

، قد تم تطبيقو في البيئة ازؽعبد الر مقياس التشوىات المعرفية لمشباب الجامعي لمباحثة  أفا بم

 .الداخمي ألنيا بصدد تجربة المقياس في البيئة الجزائرية االتساقالمصرية شاءت الباحثة حساب 

 : الجزائريةفي البيئة التشكىات المعرفية مقياس د. الخصائص السيككمترية ل

 :المقياس صدؽ(. 0د )
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 ودراستنا موجية مشباب الجامعي، موجو أصال لمقياس التشوىات المعرفية بما أن  :الصدؽ الظاىرم -

عمى اعتبار أن عباراتو واضحة وبسيطة فقد دفعنا ىذا إلى استخدامو كما ىو مع تالميذ سنة أولى ثانوي ل

 (.30 26 -15الثانوية في العبارات التالية )مفيوم الجامعة إلى مفيوم تغيير طفيف من 

 

 الجدول التالي: موضح في  المعرفية:صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس التشكىات  -
 ( الفقرات الدالة في المقياس.12الجدكؿ رقـ )   

 التجريد االنتقائي
التضخيم 
 التفكير الكارثي والتيوين

التفسيرات 
 الثنائيالتفكير  التعميم الزائد الشخصية

معامل 
فقرة االرتباط

ال
 

معامل 
فقرة االرتباط

ال
 

معامل 
فقرة االرتباط

ال
 

معامل 
فقرة االرتباط

ال
 

معامل 
فقرة االرتباط

ال
 

معامل 
فقرة االرتباط

ال
 

**0,591 1 **0,540 1 **0,643 1 **0,600 1 **0,603 1 *0,623 0 
**0,462 2 **0,589 2 **0,633 2 **0,553 2 **0,613 2 *0,613 5 
**0,554 3 **0,493 3 **0,533 3 **0,613 3 **0,616 3 *0,591 2 
**0,612 4 **0,562 4 **0,336 4 **0,533 4 **0,618 4 *0,609 4 
**0,580 5 **0,509 5 *0,459 5 **0,499 5 **0,582 5 *0,533 2 
*0,599 6   *0,609 6     *0,533 2 
          *0,602 2 

 α=0.05).* دال عند مستوى داللة )             α=0.01).مستوى داللة )** دال عند 

من خالل الجدول أعاله وىو الخاص بقياس معامل االرتباط بيرسون بين فقرات المقياس  التعميؽ:
عند المستويين ارتباط قوي بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليو وىذا يتضح وجود واألبعاد الخاصة بيا 

 . 0705و 0701
 كما يوضحو الجدول التالي: معامل الثبات ألفا لكرومباختم باالعتماد عمى  :المقياس ثبات(.  5د.)

 ( يكضح معامؿ الثبات ألفا لكركمباخ لمقياس التشكىات المعرفية.14الجدكؿ رقـ )
 معامل االرتباط األبعاد

 0,338 التفكير الكارثي
 0,596 لتعميم الزائدا

 0,468 التفسيرات الشخصية
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 0,231 التجريد اإلنتقائي
 0,450 التيوين

 0,456 التفكير الثنائي
 0,819 الدرجة الكمية لممقياس

أن تضح ويالجدول أعاله خاص بمعامل الثبات ألفا لكرومباخ لمقياس التشوىات المعرفية، التعميؽ: 

في تطبيقو عمى  عميو واالعتماد نثق فى ثبات المقياسجميع قيم معامالت ألفا مرتفعة، مما يجعمنا 

 الدراسة األساسية.

لدى تالميذ ومتغيرات دراستنا الحالية التي جاءت بعنوان "التشوىات المعرفية  ما يتناسبانوىذا ألني

 ".الذين يعانون من قمق االمتحان أولى ثانويسنة 

  قمؽ االمتحاف: مقياس. 5.5

فقرة وىو من إعداد  (20)يتكون مقياس قمق االمتحان من  االمتحاف:مقياس قمؽ كصؼ أ. 

ىو استخراج العينة األساسية لمدراسة وىم تالميذ سنة أولى ثانوي  نااليدف منو في دراست( 5105)معمرية

 الذين يعانون من قمق االمتحان.

 ( 5105) معمريةفي تصحيح مقياس قمق االمتحان عمى مفتاح تصحيح  اعتمدنا التصحيح:مفتاح ب. 

 .1، ال=0، قميال=5كثيرا= : وىو كما يمي

 (:5105)لمقياس قمؽ االمتحاف معمريةالخصائص السيككمترية ج. 

ألنيا الدكتكرة سيسباف فاطمة الزىراء الخصائص السيكومترية التي اعتمدتيا تم االحتفاظ عمى نفس  

قامت بدراستيا في نفس البيئة التي طبقت فييا دراستي في مدينة مستغانم وقد تم تحديد صدق المقياس 

 %75عن طريق الصدق المنطقي وكانت نسبة الموافقة ب  الدكتكرة سيسباف فاطمة الزىراءمن طرف 
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يث تم حساب معامل مما يعكس صدق المقياس، أما الثبات فقد تم تقديره بطريقة التجزئة النصفية، بح

، وتم تصحيحو بمعادلة سبيرمان براون وقدرت قيمتو ب 0.73ب االرتباط لبيرسون، والذي قدرت قيمتو 

 .مما يعكس ثبات المقياس 0.84

 ولقد اعتمدنا عمى نتائجو في اختيار التالميذ األكثر قمقا لعينة الدراسة. 

يتمتع بدرجة عالية من الثبات، وعميو يمكن اعتباره صالح إلجراء  النتيجة تبين أن ىذا المقياس ىذهإن 

 ىذه الدراسة.

التشوىات المعرفية  يمكن القول أن مقياسالتي تطرقت إلييا الباحثة ق والثبات دوعمى ضوء نتائج الص

 .صالحا لالستخدام في دراستنا ومقياس قمق االمتحان أصبا

 ثانيا: الدراسة األساسية:

إن اختيار نوع المنيج في أي بحث عممي مرتبط بطبيعة  الدراسة:ع في المنيج المتب .0

المشكمة محل الدراسة فيي التي تفرض عمى الباحث نوع المنيج، ومن المعموم أن لكل دراسة عممية جادة 

منيج محدد، والمنيج ىو " الطرق واألساليب والعمميات العقمية والخطوات العممية التي نقوم بيا منذ بداية 

)فرج كآخركف، معين حتى ننتيي منو مستيدفين بذلك اكتشاف الحقيقة والبرىنة عمييا  البحث في موضوع

524.) 

أولى  من تالميذ السنةعينة التشوىات المعرفية لدى وبما أن الدراسة الحالية تيدف لمكشف عن 

ىو ذلك المنيج الذي يعتمد ، التحميمي المنيج الكصفينا اتبعنا ، فإنالذين يعانون من قمق االمتحان ثانوي

عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع، وييتم بوصفيا وصفا دقيقا ويعبر عنيا كيفيا بوصفيا وتوضيح 

خصائصيا، وكميا بإعطائيا وصفا رقميا من خالل أرقام وجداول توضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا أو 

 درجة ارتباطيا مع الظواىر األخرى 
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 : حدكد الدراسة .5

" بدائرة  شمكمة محمدتمت إجراءات الدراسة األساسية بثانوية الشييد "  : الحدكد المكانية (1

 عين تادلس بوالية مستغانم.

 15إلى  مارس 09دامت مدة الدراسة األساسية من الفترة الممتدة بين:  الحدكد الزمانية: (2

 فترتين مختمفتين. وعمى 2019/2020أي في الثالثي الثاني من السنة الدراسية  2020 أفريل

عينة الدراسة األساسية التي ىي بنفس لقد تم تطبيق الدراسة عمى  الحدكد البشرية: (3

مواصفات العينة االستطالعية في قسم آخر وىم التالميذ الذين تحصموا عمى درجة مرتفعة لمقياس قمق 

تالميذ الدراسة ، ومنيا تم استخراج فئة  ىذه من تعمم سنة أولى ثانوي لتطبيقاالمتحان لبشير معمرية 

تم تطبيق  ذكور التي  (06إناث و) (11منيم ) ( تمميذا وتمميذة17تقدر بـ ) المرتفع ذوي قمق االمتحان

 عمييم الدراسة األساسية.

( 20( ذكور و)12( تمميذا وتمميذة، منيم )32) تمثل مجتمع الدراسة في: الدراسة عينة .2

السنة أولى ثانوي. ممن بدأنا معيم دراستنا قبل أن تغمق المدارس نظرا لجائحة إناث من تالميذ مستوى 

، ونظرا المتداد الحجر الصحي إلى غاية كتابة ىذه المذكرة فقد اضطررنا التقيد بيذه العينة في 19كوفيد 

التالميذ الذين عينة عمييم الستخراج ( 5105معمرية )دراستنا حيث قمنا بتطبيق مقياس قمق االمتحان لـ 

 تم اختيارىم كما يمي: .يعانون من قمق االمتحان دون غيرىم

 أن يكونوا متمدرسين بالسنة األولى ثانوي -

 (5105معمرية )ن تكون لدييم درجة قمق االمتحان مرتفعة بعد تطبيق مقياس قمق االمتحان لـ أ -

 .ال ييم إن كانوا مكررين لمسنة أم ال -
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 األساسيةخصائص عينة الدراسة  .4

 حسب الجنس: - أ

 .األساسية مف حيث الجنسالدراسة  خصائص عينة( 12)الجدكؿ رقـ 

 النسبة المئوية التكرارات 

 الجنس
 37,5 12 ذكر
 62,5 20 أنثى

 100,0 32 المجموع
 

من خالل الجدول السابق الذي يمثل مجتمع الدراسة يتضح أنو يتكون من عينة قواميا  التعميؽ:

من مجتمع الدراسة، بينما حازت االناث عمى  % 3775( ذكور وىم يمثمون 12( فردا منقسمين إلى )32)

سية ( من مجمل أفراد الدراسة االسا20وىو ما يمثمو العدد ) % 6275أكبر نسبة من الذكور والتي بمغت 

 وىو ما يتضح كذلك في الشكل الموالي.

 

 
 

 اسيةالذككر كاإلناث في الدراسة االس نسبة( يبيف 14الشكؿ رقـ )
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 والجدول التالي يوضح أعمار عينة الدراسة وتكراراتيم.

 .األساسية مف حيث السفالدراسة  خصائص عينة( يكضح 12جدكؿ رقـ )

 النسبة المئوية التكرارات 

 السن

15,00 6 18,8 
16,00 10 31,3 
17,00 10 31,3 
18,00 6 18,8 
 100,0 32 المجموع

 

سنة، فنالحظ  18إلى  15من خالل الجدول نجد أن مجتمع الدراسة تختمف أعمارىم بين  التعميؽ:

من مجموع أفراد العينة، وىي نفس  %1878سنة وىو ما نسبتو  15( تالميذ أعمارىم 6أنو يوجد  ستة)

عشرة أفراد لكل من  10سنة بنفس التكرار، و 18النسبة التي نالحظيا عند التالميذ الذين أعمارىم 

 .%3173سنة عمى التوالي وتقدر النسبة لكل سن بـ  17و 16أعمارىم 

 والشكل التالي يمخص الجدول أعاله.

 

 اسيةالدراسة االس لعينةاألعمار  ة المئكية لتكراراتالنسب( 12الشكؿ رقـ )
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 :الدراسة أدكات. 2

اليدف منو ىو استخراج عينة الدراسة األساسية  .(5105)معمرية لػ مقياس قمؽ االمتحاف. 0.2

 ممن يعانون من قمق االمتحان

اليدف منو قياس التشوىات المعرفية لدى فئة  عبد الرازق مقياس التشكىات المعرفية. 5.2

 .التالميذ الذين يعانون من قمق االمتحان

لقد اعتمدت الباحثة في تفريغ النتائج المتحصل عمييا عمى  األساليب اإلحصائية المعتمدة:. 2

األساليب ( وبعد ىذا استخدمت spss statistique v20برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )

 التالية لمتوصل إلى نتائج تفضي إلى تأكيد اإلجابات المؤقتة المطروحة وىي المتمثل في الفرضيات:

: استعممت الباحثة معامل االرتباط بيرسون في الدراسة االستطالعية معامؿ االرتباط بيرسكف.0.2

 من أجل البحث عن صدق األداة المستعممة في الدراسة.

 لقياس ثبات األداة. : كركمباخ.معامؿ ألفا 5.2

استخدمت الباحثة النسب المئوية لمتعبير عن مواصفات العينة بطريقة  النسب المئكية: .2.2

رياضية رقمية حسب المتغيرات كمية كانت أو كيفية، واعتمدت عمييا إليجاد النسبة المئوية التي يمثميا 

ابة بالتشوىات المعرفية من خالل األبعاد ، وكذا لحساب نسبة اإلصكال الجنسين من عينة الدراسة

 .ولمجنسين

إليجاد الفروق  : استخدمت الباحثة في دراستيا ىذا األسموب اإلحصائيالمتكسط الحسابي. 4.2

 .بين أداتي الدراسة وعينة البحث من حيث النوع

الجنسين بين عالجة اإلحصائية إليجاد الفروق من أجل الم : اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف. 2.2

 . في مقياس التشوىات المعرفية بالنسبة لعينة الدراسة وىم التالميذ الذين يعانون من قمق االمتحان

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



عرض ومناقشة فرضيات الدراسة                                             الفصل الخامس        
 

86 
 

 النتائج: كتفسير أكال عرض

 نتائج الفرضية األكلى: كتفسير عرض -0

تالميذ السنة األولى ثانوي الذين يعانون قمق االمتحان لدييم تشوىات نص الفرضية:  -

 معرفية.

ثقل كل بعد من لمحصول عمى نتائج الفرض المطروح اعتمدت الباحثة النسب المئوية لمعرفة 

بالتشوىات المعرفية؛ وىذا عند فئة تالميذ السنة األولى الدرجة الكمية من حيث النسبة المئوية لإلصابة 

ثانوي الذين يعانون من قمق االمتحان، والمقصود بيم ىنا عينة الدراسة األساسية. وقد كانت النتائج 

 المتحصل عمييا كما يمي:

 ( النسب المئكية لمجمكع درجات أبعاد مقياس التشكىات المعرفية.12جدكؿ رقـ )

التجريد  البعد                    
 االنتقائي

التضخيم 
 والتيوين

التفكير 
 الكارثي

التفسيرات 
 الشخصية

التعميم 
 الزائد

التفكير 
 الثنائي

 124 97 115 97 102 160 مجموع درجات البعد

 17783 13796 16755 13796 14768 23702 %النسبة 

من خالل الجدول يتضح وجود نسب مختمفة باختالف مجموع الدرجات لكل بعد من  التعميؽ:

األبعاد الخاصة بمقياس التشوىات المعرفية، حيث نجد أن أكبر درجة كانت لبعد التجريد االنتقائي بـ 

ثم بعد التفسيرات الشخصية ، ويميو بعد التفكير الثنائي % 23702درجة ما يعادل نسبة قدرىا  160

، 16755، 17783( بنسب قدرت بـ )102، 115، 124خيم والتيوين ودرجاتيم عمى التوالي )فالتض

درجة ونسبة مئوية قدرىا  97، بينما يتساوى بعدي التفكير الكارثي والتعميم الزائد بـ  %(14768

13796% . 
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  :الثانيةنتائج الفرضية  كتفسير عرض -5

لدى تالميذ سنة أولى ثانوي الذين يعانون فروق بين التشوىات المعرفية  توجد الفرضية:نص  -

 الجنس.تعزى لمتغير  من قمق االمتحان

 .الجنس لمقياس التشكىات المعرفية ( متكسطات10الجدكؿ رقـ )

 الخطأ المعياري االنحراف المعياري المتوسط العدد الجنس 
 التشوىات
 المعرفية

 5,288 12,952 41,17 6 ذكر
 3,631 12,042 40,73 11 أنثى

 

 41717مفردات بمتوسط قدره  6من خالل الجدول نالحظ أن عدد الذكور في عينة دراستنا بمغ 

مفردة بمتوسط حسابي قدره  11، بينما عينة اإلناث فكان حجميا 1127952وانحراف معياري قدره 

 .127042وانحراف معياري قدره  40773

حسب متغير  لمقياس التشكىات المعرفية نتائج اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف( 12الجدكؿ رقـ )

 .الجنس

 

Independent Samples Test 

 اختبار"ت"لفروقالمتوسطات اختبارلٌفن 

درجة ت الداللة ف

 الحرٌة

Sig. (2-

tailed) 

الفرقفً

 المتوسط

الفرقفً

االنحراف

 المعٌاري

مستوىالداللةاالفتراضً

,0,0 

 أعلى أقل

 التشوهات

 المعرفٌة

فًحالة

 التجانس
,161 ,694 ,070 15 ,945 ,439 6,269 -12,924 13,802 

فًحالةعدم

 التجانس

  
,069 9,743 ,947 ,439 6,414 -13,904 14,783 

 

وىو  07694وأن مستوى الداللة ؛ 15بدرجة حرية قدرىا  0707من الجدول نجد أن قيمة بمغت 

 .0705 االفتراضي الداللة أكبر من مستوى
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 :الثالثةعرض نتائج الفرضية  -2

تتمثل التشوىات المعرفية في عدم القدرة عمى توظيف المعرفة لدى تالميذ نص الفرضية:  -

 سنة أولى ثانوي الذين يعانون قمق االمتحان.

 أبعاد في الذيف لدييـ قمؽ امتحاف لذككر كاإلناثلدرجات االمئكية  ( النسب01الجدكؿ رقـ )

 .مقياس التشكىات المعرفية

 البعد
التجريد 
 االنتقائي

التضخيـ 
 كالتيكيف

التفكير 
 الكارثي

التفسيرات 
 الشخصية

التعميـ 
 الزائد

التفكير 
 الثنائي

الدرجة 
 الكمية

 522 38 52 51 36 38 52 الدرجة الكمية لمذككر
 011 14723 19748 19710 13748 14723 19748 %النسبة 
 440 86 65 64 61 64 108 لإلناثالدرجة الكمية 
 011 19720 14751 14728 13762 14728 24711 %النسبة 
، قميمة مئوية المتحصل عمييا متفاوتة بدرجةالنسب المن خالل الجدول أعاله نجد أن  التعميؽ:

، وىذا لمبعدين  %19748درجة بنسبة  52حيث نجد أن أكبر نسبة في الدرجة الكمية لمذكور بمغت 

،  %19710درجة بنسبة قدرىا  51التجريد االنتقائي والتعميم الزائد، ويمييما بعد التفسيرات الشخصية بـ 

 %14723درجة بنسبة قدرىا  38ثم بعدي التضخيم والتيوين والتفكير االنتقائي كذلك بنفس الدرجة وىي 

 . %13748درجة وىي تعادل  36، ويأتي في األخير بعد التفكير الكارثي بـ 

بنسبة  درجة لبعد التجريد االنتقائي 108أما فيما يخص جنس اإلناث فإن أكبر درجة بمغت 

لبعد التفكير الثنائي، وبعده بعد التعميم الزائد بنسبة   %19720بنسبة  86ثم تمي الدرجة  ، 24711%

درجة، وقبل األخير بعدي التضخيم والتيوين والتفسيرات الشخصية بدرجة  65بدرجة قدرىا   14751%

درجة بنسبة  61ويأتي بعد التفكير الكارثي في آخر ترتيب بدرجة ،  %14728درجة لكل بعد بنسبة  64

 . %13762تقدر بـ 
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 الفرضيات: ضكء فينتائج الثانيا: مناقشة 

 مناقشة نتائج الفرضية األكلى:-0

 تالميذ السنة األولى ثانوي الذين يعانون من قمق االمتحان لدييم تشوىات معرفية. الفرضية:نص 

نسب مختمفة بين أبعاد وجود أثبتت والتي ( 06في الجدول رقم )من خالل النتائج المتحصل عمييا 

نسبة كانت لبعد مقياس التشوىات وىذا بالنسبة لمتالميذ الذين يعانون من قمق االمتحان، فنجد أن أكبر 

التجريد االنتقائي ثم التفكير الثنائي وبعدىما التفسيرات الشخصية، ىذه النسب كان أكبر من المتوسط 

لمنسبة الكمية، وىذا ما يدل عمى أن المتعمم إلى كان في ىذه المراحل أثناء انجازه لالمتحان فإن معارفو 

ط ريد االنتقائي يجعل المتعمم يفكر في اآلخرين فقتتشتت عميو وبيذا يعاني من قمق امتحان، حيث أن التج

وىذا يشتت انتباىو عن االمتحان؛ ويجعمو متيقنا أن أفكاره ىي الصائبة دون غيره من الممتحنين. ثم 

التفكير الثنائي وىو الذي يسبب لممتعمم اضطراب نفسي وعقمي ويجعمو يفكر في أحد الجانبين فقط إما 

تعني أن المتعمم يحد تفكيره في الجانب السمبي فيما، بينما التفسيرات الشخصية سمبي أو إيجابي وال ثالث ل

 فقط. 

ومن ىذا يمكن لمباحثة قبول الفرض البحثي بأن المتعمم الذي يعاني قمق االمتحان لديو تشوىات 

من  معرفية وىي تتمثل في التجريد االنتقائي والتفكير الثنائي والتفسيرات الشخصية؛ وىذا بقدر أكبر

 وأن ىذا ال يعني أن بقية أنواع التشوىات المعرفية ال يعاني منيا المتعمم الذي لديو قمق المتوسط.

امتحان؛ ولكن العكس من ذلك؛ فيو لديو تشوىات معرفية غير المذكورة آنفا وتتمثل في التضخيم والتيوين 

 والتفكير الكارثي والتعميم الزائد لكن بنسبة أقل من المتوسط.

 

 

 النتائج تتوافق والدراسات التالية: ىذه
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المعرفية وعالقتيا بالحكم الذاتي لدى مجموعة من طالب ( عن التشوىات Zhang , 2008) دراسة

التأثير السمبي لمتشوىات المعرفية لو دور ميم في ميكانيزمات الدفاع  أن الجامعة، وتوصمت النتائج إلى

 .النفسية

دور التوجو  ((Bushnell ,Rickwood , Caputi& Thomas wilson , 2011وبحثت 

، وأظيرت النتائج أن التشوىات المعرفية في التدخل لعالج االكتئاب والقمقالمشكل والتشوىات المعرفية 

واالكتئاب تعد منبئات قوية إلى التوجو السمبي لممشكالت. وأن العالقة بين التوجو السمبي لممشكالت 

  إلى أعراض االكتئاب بشدة.والتشوىات المعرفية تؤدي 

بحثا ىدف إلى معرفة العالقة بين التشوىات المعرفية المقررة  (Craig,  & al ,2016) وأجرى

ذاتيا وأعراض اضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط وأعراض متزامنة من االكتئاب والقمق، وأشارت النتائج 

  االكتئاب لدى عينة البحث.إلى وجود عالقة موجبة بين التشوىات المعرفية والقمق و 

يتمكنون من مواجيتو دون  أن الكثير من الطالب يتعرضون لمقمق ثم (Clark, 1999) ويوضح

نفسيا ذاتيا، وعندما يظير عائق يمنع ىذا  وأفكارىم السمبية تصحح راتيممعالجة نفسية، ويبدو أن تصو 

  .الخاطئة غير المنطقيةرات السمبية والتصو  التصحيح الذاتي من الحدوث تستمر األفكار

يكون ضروريا لمتكامل النفسي ويخدم أىدافا ميمة في حياة  أن القمق قد (5105)حسن  كما يرى

باألحداث الميمة وتوقع  في التنبؤ زاذو الدرجات المرتفعة قد يمثل عج الفرد، وعمى العكس من القمق

 .المستقبل

استيما أن قمق االمتحان يؤثر عمى الذكاء ( في در 2006( وبراين )2002ويرى عبد اهلل الصافي )

 .والمستوى الدراسي وبالتالي ينجم عنو الفشل
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 .( يرى بأنو يؤثر عمى التركيز واالنتباه لدى التمميذ1997وكذلك في دراسة أخرى إيزك)

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:-5

تعزى لمتغير لدى تالميذ سنة أولى ثانوي توجد فروق بين التشوىات المعرفية نص الفرضية: 

 لصالح الذكور.الجنس 

وىذا بالنسبة الختبار ليفن حيث بمغت  يتضح من عرض نتائج الفرضية الثانية عدم وجود داللة

 قو فر ال توجد  وأن كما، 0705وىي غير دالة عند مستوى الداللة  15بدرجة حرية قدرىا  0707قيمة "ت" 

 ترفض الفرض وىذا ما يجعل الباحثة .التشوىات المعرفية بالنسبة لمجنسمقياس في  اتالمتوسطفي 

 توجد فروق بين التشوىات المعرفية وقمق االمتحان تعزى لمتغير ال أنوأي الصفري  البحثي وتقبل الفرض

 . الجنس

التي بحثت في  (Marcotte ,Levensque  & Fortin , 2006) ىذه النتائج ودراسة تتنافىو 

في التشوىات المعرفية واألداء المدرسي لدى مجموعة من المراىقين المكتئبين وغير  االختالفات

المكتئبين، وأوضحت النتائج أنو عمى الرغم من أن الذكور المكتئبين كان مستوى التشوىات المعرفية لدييم 

مرتبطة أعمى من باقي المجموعات األخرى إال أن اإلناث كشفن أن لديين تشوىات معرفية أكثر أيضا 

  .باالكتئاب لديين

( التي ىدفت إلى الكشف عن عالقة كل من قمق االمتحانات والذكاء 1992دراسة الطواب)وكذا 

والمستوى الدراسي بالتحصيل األكاديمي لطالب الجامعة من الجنسين، وتوصمت النتائج إلى وجود فروق 

 .إلناثدالة بين الطالب والطالبات في قمق االمتحان والتحصيل لصالح ا

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: -2
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تتمثل التشوىات المعرفية في عدم القدرة عمى توظيف المعرفة لدى تالميذ سنة أولى نص الفرضية: 

 ثانوي الذين يعانون قمق االمتحان.

حساب درجات التشوه المعرفي لكل بعد ولكل جنس عمى  من خالل النتائج المتحصل عمييا بعد

 %24711لمذكور و % 21705حدى؛ فإننا نالحظ أن أكبر درجة كانت لبعد التجريد االنتقائي بنسبة 

بعد التجريد االنتقائي كانت لإلناث، وىو ما تم مالحظتو في نتائج الفرض البحثي األول حيث وجدنا أن 

، ثم يأتي نفس الترتيب  %23702درجة بنسبة  160التي بمغت  لو حصة األسد من حيث الدرجات

يأتي بعد التعميم الزائد ثم ، بينما لجنس الذكور  %1972لجنس االناث لبعد التفكير الثنائي بنسبة 

 .التفسيرات الشخصية

إذن منو يمكن القول أن التشوىات المعرفية التي يعاني منيا المتعممون الذين لدييم قمق امتحان 

ىذه التشوىات المعرفية و  تتمثل في التجريد االنتقائي والتفكير الثنائي والتعميم الزائد والتفسيرات الشخصية،

 .ا عند الذكور أكثر منيا عند اإلناثيالتي يعاني منيا المتعممون نالحظ أن

رون أنماط خاصة من األفكار التي يدركونيا يعمى مرضاه أنيم يخ (Beck) وىذا ما الحظو بيك

بطريقة غامضة ومبيمة، بالرغم أنيا ممتوية في التفكير وال تخضع إلرادة وسيطرة شعورية إال أنيا تبدو 

معقولة لمتمميذ، وتعد ىذه األفكار التمقائية السمبية جزءا جوىريا في نظام التواصل الداخمي والتي تظير 

مبية والتفسيرات السمبية لمخبرات بوضوح في انخفاض تقدير الذات ولوم الذات ونقد الذات والتنبؤات الس

والذكريات المؤلمة، والعديد من ىذه األفكار تكون معقدة ومحكمة تماما ومحتوياتيا غير مرتبطة إلى حد 

 .ما بالموقف المثير

 األسوأىي طريقة تجعل من الفرد يتوقع ( Beck,1999, p355 )حسب بيك ىات المعرفية التشو ف

الطفولة  راحلالنفس المعرفيون عمى م ويركز عمماء العكس،الفشل ال دوما ويركز عمى نواحي النقص و 
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التنشئة  فكار التمقائية المسببة لمتشوييات المعرفية فيي مكتسبة عنىاما في تمقي األ راالتي تؤدي دو 

 .حداث الحياةدىا الفرد في المستقبل لتفسير األاالجتماعية منذ الطفولة فتصبح فمسفة يعتم

إذن من خالل ما تم استنتاجو من الفرضيات الفرعية والتي تحققت في  الفرضية العامة: -4

مضامينيا بأنو توجد فروق بين التشوىات المعرفية وقمق االمتحان؛ وبأنيا تؤثر سمبا عمى قمق االمتحان 

كرتو وكل ىذا ل أفكار سمبية في ذايفيا بإدخاتحكم الفرد في تصريف معارفو وتوظ وأيضا تتمثل في عدم

سبق قولو عند تمميذ السنة  ما أن ند المتعمم الذي يعاني قمق االمتحان، وفي دراستنا ىذه نجدنجده ع

 األولى ثانوي الذي يعاني قمق االمتحان.

جابات ت دراستنا الحالية ىذه وتأكيد اإلإذا ومنو يمكن لنا القول أننا قد استطعنا اإلجابة عمى تساؤال

 ت المطروحة.المؤقتة والتي تمثمت في نصوص الفرضيا

 الذين يعانون منأولى ثانوي تالميذ سنة وبيذا نقر أنو توجد عالقة بين التشوىات المعرفية لدى 

 قمق االمتحان خاصة.

  



 الخاتمة

94 
 

 الخاتمة:

حثيا وىما التشوىات شاممة عن المتغيرات األساسية لب لقد قدمت الباحثة في دراستيا ىذه نظرة

المعرفية وقمق االمتحان ىذا في الجانب النظري ثم تطرقت إلى الجانب التطبيقي الذي تم فيو تطبيق 

بالتركيز عمى فئة الستكمال البحث  ت الباحثةوفقو دراسة ن اعتمدتيما الباحثة لقياس متغيرات اليمقياس

، وىو ما التالميذ الذين يعانون قمق االمتحان وىم الذين لدييم مستوى عال من التشوىات المعرفية

 لمتغيرات الدراسة سواء كالىما أو منفردة. ختمف الدراسات السابقة التي تطرقتوجدتو مجسدا في م

ىذا ويبقى مجال البحث مفتوحا في مثل ىذه المواضيع كما سبق لمثيالتيا من صعوبات التعمم 

... وىذا لما ليا من أىمية في المجال التربوي التعميمي، والذي من شأنو أن يعطي فكرة مختمفة 

 لممتعمم نحو التعميم واكتساب المعرفة. 

 : العراقيؿ التي صادفت الباحثة أثناء كبعد الدراسة

من أىم العراقيل التي صادفت الباحثة أثناء الدراسة أنيا تعاممت مع قسم واحد فقط، وبعدىا 

ضطرت حكومتنا إلى غمق جميع المِؤسسات بما فييا المؤسسات التربوية التي كانت ليا دور ىام من ا

 . 19ي بسبب جائحة كوفيد أجل دعم دراستي في الجانب الميدان
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 :االقتراحات

في ضوء ما أسفرت عنو نتائج ىذه الدراسة تود الباحثة أن تقدم مجموعة من التوصيات التي قد 

تفيد الباحثين والميتمين في مجال الصحة النفسية وفي مجال عمم النفس التربوي وتمخصيا الباحثة 

 :فيما يمي

توصي الباحثة بضرورة توسيع الخدمات في مجال اإلرشاد والعالج النفسي وتفعيمو  -1

بتالميذ المدارس من اإلصابة بالتشوىات  االىتماممنو كأسموب عالجي ووقائي؛ لغرض  واالستفادة

كسابيم القدرة عمى تعمم  المعرفية وتعرضيم لقمق االمتحان، ومساعدتيم عمى حل مشاكميم النفسية، وا 

 .ت معرفية وفكرية وسموكية لمواجية تمك الظواىر وحل المشكالت التي تتعمق بياميارا

 االضطراباتاإلرشاد والعالج بالمعنى في عالج  باستخدامراء دراسات وبرامج إج -2

 .النفسية المختمفة لما لو فاعمية في عالجيا

قمق إجراء المزيد من الدراسات والبرامج المتعمقة بموضوع التشوىات المعرفية و  -3

 .االمتحان ودورىا في التأثير عمى نفسية وسموك التمميذ

 .إعداد مينيين مدربين في استخدام العالج المعرفي في المؤسسات التعميمية -4

 .توعية وتثقيف األسرة الجزائرية بالجوانب الوقائية والتنموية التي تدعم التفكير السميم -5

تشوىات المعرفية وقمق محاولة تسميط الضوء عمى الحاالت التي تعاني من ال -6

 .االمتحان واالىتمام بيا

 .المستويات باختالفوضع أكثر من أخصائي في كل مؤسسة تعميمية  -7
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 .وضع لجان لمراقبة عمل المرشدين في المؤسسات التعميمية -8

دراسة مدى القدرة عمى تطبيق برامج إرشادية لمساعدة التالميذ عمى السيطرة عمى  -9

 .ير السمبيكمن التف والتخمص االمتحانحاالت قمق 

النفسية لغرض الكشف عن الحاالت التي  االختباراتالمقاييس أو  استخدامضرورة  -10

من أجل التدخل المبكر لألخصائي لمتخفيف من ىذه  االمتحانتعاني من التشوىات المعرفية وقمق 

.المشاكل
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 مقياس التشكىات المعرفية (10الممحؽ رقـ )

 جامعة عبد الحميد ابف باديس

 كمية العمكـ االجتماعية

 مدرسيتخصص عمـ نفس 

 : تعميمات التطبيؽ

عزيزي التمميذ/ عزيزتي التمميذة أمامك مجموعة من العبارات التي تعبر بوضوح عن رأيك 
براز  الشخصي والمطموب منك معرفة وجية نظرك الشخصية بصراحة وبأمانة، وبصدق وا 

( أمام االختيار X) رأيك ومشاعرك من خالل اإلجابة عمى ىذه العبارات بوضع عالمة
ذا كان ىناك عبارات غامضة وغير مفيومة يرجى منكم اإلشارة إلييا المن اسب، وا 

 وتحديدىا لنا من أجل تصحيحيا.
 : تذكر أف

 .ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة 
 .معموماتك سرية لمغاية 
 .ال تترك عبارة بدون إجابة 
 .المقياس لمدراسة وليس لمتقييم الشخصي 

 وشكرا لتعاونكم معنا.                                                              

 ذكر                          أنثى     : الجنس

 ........  : السن

 عموم                     آداب             : الشعبة

 نعم                        ال    : تكرار السنة
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 م العباراث                                  غالبا  أحياها  هادرا 

 0 ال أكبل بئهصاف الحلىل )إما كل ش يء أو ال ش يء(.   

 9 ، أجىكع أن أفشل في باقي الامخداهاث اللادمت.ثاهىٍتإذا فشلذ في امخدان في ال   

 3 عىدما جىاحنهي مشكلت مع أصدكائي أشعس أهني الظبب في خدوثها.   

أخد أصدكائي امللسبحن عن اجصاله معي ملدة أطبىع، أعخلد أن إذا اهلطع    

 صداكخىا جنهاز.
4 

 5 كد أكىن مخفىق في دزاطتي، ولكن ال كيمت لرلك إذا لم ًلدزه من خىلي.   

على السغم من جلييم بدىثي بخلدًساث حيدة، إال أن املالخظاث املسافلت لها    

 حشعسوي بأجها هاكصت.
6 

 7 البد أن جكىن كل كسازاحي طليمت.                             

إذا أبدي أخد الصمالء مالخظت على مالبس ي، أعخلد أن حميع أصدكائي لم    

 حعجلهم هره املالبع.
8 

ذهبذ في هصهت مع أصدكائي وشعسث باإلزهاق، فطلبذ اطتراخت منهم وعىدما    

 الاطتراخت.الخظذ صمتهم، جىكعذ ضيلهم مني لطلبي 
9 

 01 ال أبالي إذا خرزوي أخد أصدكائي أن الطلع طيظىء اليىم.   

 00 أفكس بعيىبي وأوس ى ممحزاحي.   

من املظخديل أن أجفىق في دزاطتي ما لم أخضس كل دزوس ي وأذاكس من اليىم    

 ألاول.
09 

ألازض إذا طاعدث والدحي في جىظيف املجزل، وفجأة اوظكب كىب ماء مني على    

 أشعس أهني أفظدث املجزل بدال من جىظيفه.
03 

 04 أشعس أهني امللصىد عىدما أخبرها ألاطخاذ أن البعض دزحاتهم طيئت.   

خضىزي إلى مكخبه، أجىكع أهني كمذ بعمل س يء،  ثاهىٍتإذا طلب أطخاذي في ال   

 وأهه طيهددوي بالفصل.
05 

 06 املمحزاث التي أجللاها.أكل العيىب التي جىحه لي جمدىها كل    

 07 ًجب أن أجىاول دواء للمىاعت ًىميا وإال طىف أمسض.   
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إذا اكدشفذ أن أخد الجحران ال ًدب الخعامل معي، أشعس أن كل الىاض ال    

 جدبني.
08 

ذهبذ ملجزل صدًلي وعىدما كىذ في املجزل طلطذ فاشة ولم أكن بجىازها،    

 الظبب في كظسها.وبالسغم من ذلك شعسث أهني 
09 

 91 إذا طاء الطلع كثحرا فلن أغادز املجزل خىفا من إصابتي بالتهاب زئىي.   

 90 عىدما أبدأ في جىاول الطعام، وأحد مراكه مخخلفا أكمله وال أبالي.   

 99 أبظط مالخظت عن عمل حيد أكىم به ججعلني، أشعس بالفشل.   

 93 أثم في كالمه.إذا كرب علي أخد مسة واخدة فلن    

 94 إذا أكلذ طعام ما خازج املجزل ومسضذ، فلن آكل خازج املجزل مسة أخسي.   

طلب ألاطخاذ كيامىا بعمل بدث حماعي، وإعداد جلدًمه لم ٌعجبه، أعخلد أهني    

 الظبب في عدم كفاءة البدث.
95 

الىجاح، ألن ، ولكن لم أشعس بليمت هرا ثاهىٍتخصلذ على املسكص ألاول في ال   

 أطاجرحي لم ًكسمىوي.
96 

 97 أشعس بالفشل ما لم أخصل على أعلى الدزحاث.   

 98 لكي أكىن طعيدا البد أن أكىن في املسكص ألاول.   

 99 إذا خاهني أخد أصدكائي فالبد أن أشك في كل أصدكائي.   

امللصىد من كالمه عبر أطخاذها في الجامعت عن إطدياءه من دفعخىا، أشعس أهني    

 شخصيا.
31 

إذا عسض علي أخد أصدكائي مظاعدجه في إعداد بعض الطعام، أزفض    

 لخىكعي أن أحظبب في عمل كازثت.
30 

مكن بأكل مجهىد أن أخلم دزحاث مسجفعت.     39 أشعس أن ذكائي مسجفع ٍو

 33 لن أكبل بأي خطأ في مالبس ي ختى ولى كان بظيطا.   

طبم من مطعم ما ولم ٌعجبني أجىكع أن حميع ألاطباق طخكىن إذا جروكذ    

 طيئت.
34 
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 مقياس قمؽ االمتحاف  (15ممحؽ رقـ )

 جامعة عبد الحميد ابف باديس

 كمية العمكـ االجتماعية  

 تخصص عمـ نفس مدرسي

 

 : تعميمات التطبيؽ

فيما يمي عدد من العبارات يمكن أن تصف مشاعرك وتصرفاتك في مواقف 
( تحت xاالمتحانات اقرأ كل عبارة عمى حدة، وحدد مدى انطباقيا عميك بوضع عالمة )

ال أو قميال أو كثيرا. ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، وال توجد عبارات  : كممة
خادعة. أجب بسرعة وال تفكر كثيرا في المعاني الدقيقة لمعبارات. وأجب عن كل 

 العبارات.



................:السن

...............:الجنس

 ...........  : التخصص العممي

 ............        : تكرار السنة

 وشكرا.                                                                         
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 ال قليال كثيرا العباراث م

    جلللني الامخداهاث 0

    الامخداهاثجخىجس أعصابي في فترة  9

    أوس ى أثىاء الامخدان كثحرا من املعلىماث التي كىذ ذاكستها حيدا 3

    بعد خسوجي من الامخدان ًخخيل لي أوي وكعذ في أخطاء أثىاء إلاحابت 4

    كبل الدخىل إلى الامخدان أشعس أوي ال أطخطيع إلاحابت عن ألاطئلت 5

    أشعس أثىاء الامخدان باأللم في معدحي 6

    ًصيبني الخىف من الامخدان كبل الدخىل إليه                            7

    ًصيبني كلم شدًد عىدما أعلم بظهىز هخائج الامخداهاث 8

    جلل شهيتي إلى الطعام أثىاء فترة الامخداهاث 9

    ًصداد كللي واضطسابي كلما اكترب مىعد الامخداهاث 01

    الكخابت في الامخداهاث جسحعش ًدي أثىاء 00

    أصاب بعظس الهضم في فترة الامخداهاث 09

    أخص ى الامخداهاث أكثر من أي ش يء آخس 03

    ًصيبني كلم شدًد من الامخداهاث املفاحئت 04

    ًدق كلبي بعىف بمجسد دخىلي إلى الحجسة التي ًجسي فيها الامخدان 05

    في الهسوب منهاكبل أن جبدأ الامخداهاث أفكس  06

    جفكحري في أن دزحاحي طىف جكىن ضعيفت ًؤثس على جسكحزي في الامخدان 07

    أصاب بصداع أثىاء فترة الامخداهاث 08

    أكىن عصبيا اججاه الامخدان ختى ولى كىذ مظخعدا حدا ألدائه 09

    أخاول أن أطيطس على كللي أثىاء الامخدان ولكني ال أطخطيع 91
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