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 ويظهر القلق غالبًا على الفرد عند مشارفته 
باملخاطر،  محفوفة  تجارب  فى  الدخول  على 
التحديات  اجتياز  إلى  الحاجة  فيها  تظهر 
رّدة  هو  بذلك  فالقلق  ونجاح،  بسهولة  املختلفة 
استمّرت  حال  فى  أّما  طبيعية،  واستجابة  فعل 
مع  فيه  مبالغ  وبشكل   ،

ً
طويلة  

ً
ة

ّ
مد القلق  نوبات 

ظهور  إلى  يؤّدى  مّما  املثيرات  بعض  تضخيم 
ر 

ّ
سيؤث القلق   

ّ
فإن املناسبة،  غير  االستجابات 

طبيعى  بشكر  الفرد  حياة  استمرار  على  سلبًا 
ومستقّر.

 قلق االمتحان والتحصيل:
االمتحان  قلق  من   

ٍّ
كل تعريف  املمكن  من   

وقلق التحصيل على النحو اآلتي: قلق التحصيل 
ضه  تعرُّ أثناء  الطالب  ُيالزم  الذى  الشعور  هو 
بالبيئة  تتعلق  التى  واملشكالت  للمواقف 
نفسية  حالة  فهى  املدرسية؛  أو  التعليمية 
انفعالية تتمثل فى العديد من األبعاد والظروف؛ 
أثناء  الطالب  تالزم  التى  النفسية  كالضغوط 
وفقدان  والتوتر،  القلق،  مثل:  املذاكرة،  عملّية 
التحصيل  قلق  يظهر  كما  والخوف،  التركيز، 
على الطالب من خالل العديد من االستجابات 
الطبيعية،  غير  الفسيولوجّية  واالضطرابات 

الشهية،  وفقدان  واإلعياء،  التعب،  مثل: 
الخوف  مشاعر  إلى  باإلضافة 

األستاذ،  أو  املعلم  من  والّرهبة 
ويظهر  مواجهته،  من  والخوف 
هيئة  على  أيضًا  التحصيل  قلق 

واالضطرابات  الضغوط  مجموعة 
قبل  الفرد  تالزم  التى  النفسية 

فترة االختبارات، وما يالزمها من 
خوف وتوتر وحاالت ارتباك.

 قلق االمتحان:
هو  االمتحان  قلق   

تصاحبه  عاّم  قلق 
انفعالية  حالة 

بالتوتر  سم 
ّ

تت
 ، ف لخو ا و

تصيب الفرد فى مراحل مختلفة، وترتبط هذه 
فتظهر  التقييم،  وبعملية  باالمتحانات  الحالة 
االضطراب  عالمات  من  العديد  الطالب  على 
من  النوع  هذا  خطر  ويتمثل  والقلق،  والتوتر 
وذلك  متقدمة؛  مرحلة  وصوله  عند  القلق 
اإليجابى  الدافع  مرحلة  من  القلق  انتقال  عند 
املزيد  إلى  والسعى  الجهد  وبذل  والتحفيزى 
غير  مرحلة  إلى  والنجاحات،  اإلنجازات  من 
فى  أعراضه  عندها  تقف  سوية،  وغير  طبيعية 
مرحلة  قبل  ونجاحه  الطالب  استقرار  وجه 

التقييم أو النجاح وأثناءها.
ث علماء النفس عن العالقة الوطيدة التى 

ّ
 تحد

أظهرت  حيث  التعلم؛  بعملية  القلق  ظاهرة  تربط 
 عددًا من الطالب يظهر 

ّ
نتائج بعض الدراسات أن

مستواهم بشكل أقل من مستوى قدراتهم الحقيقى 
ضهم لبعض املواقف  أثناء عملية التقييم، بفعل تعرُّ
والضغط  التوتر  بأجواء  سم 

ّ
تت التى  الظروف  أو 

بعملية االختبار؛ فقد يظهر  الفرد  النفسى كمرور 
وهذا  والتوتر،  االضطراب  عالمات  الطالب  على 

 قلق االمتحان.
ً

ق عليه عادة
َ
ما ُيطل

 مكّونات قلق االمتحان والتحصيل 
عناصر قلق التحصيل واالمتحان ومكّوناته هى 

كما يأتي:
وُيسّمى  املعرفي:  املكّون   <
واالنشغال  املتواصل،  باالنزعاج 
الطالب  قبل  من  املستمّر 
توابع  فى  كبير  بشكل  بالتفكير 
هذا  ويتبع  حصل،  إن  فشله 
فقدان  من  الخوف  االنزعاج 
لذاته،  وتقديره  مكانته  الفرد 
سمة  ذلك  ل 

ّ
ويشك

القلق.

استجابات  هى  االنفعالي:  املكّون   <
وعدم  بالضيق،  تظهر  التى  االنفعالية  الفرد 
االمتحان  قبل  والهلع  التوتر  ونوبات  االرتياح، 
األعراض  من  الكثير  إلى  باإلضافة  وأثناءه، 

الفسيولوجية االنفعالّية.
 أعراض قلق االمتحان والتحصيل

من  الكثير  واالمتحان  التحصيل  قلق  ُيظِهر   
األعراض املختلفة عند الطالب، منها: 

وسيطرة  والتوتر،  واألرق  النوم  صعوبة   <
قبل  ما  مرحلة  فى  الوسواسية  األفكار  بعض 

االمتحان وأثناء فترة التحصيل. 
كتسارع  الفسيولوجية  األعراض  بعض   <
والشفتني،  الحلق  وجفاف  القلب،  خفقان 
إلى  باإلضافة  البطن،  وآالم  التعرق،  وغزارة 

ضيق النفس. 
العقلية،  العمليات  أداء  اضطراب   <
ت 

ُّ
تشت والتذكر.  والتفكير،  التركيز،  مثل: 

ى القدرة على التركيز وتذكر 
ّ
االنتباه، وتدن

فى  سواء  إليها،  الحاجة  عند  املعلومات 
االمتحان أو املواقف التعليمية املختلفة.

 من اآلثار السلبية لقلق االمتحان 
ّ

 الحد
والتحصيل

النفسيني  األخصائيني  بعض  اقترح   
والخطوات  اإلجراءات  بعض  واملرشدين 
اآلثار  من  االمكان  قدر  للحد  العملية؛ 
السلبية من قلق التحصيل واالمتحان، ومن 

هذه اإلجراءات ما يأتي:
>   مساعدة الفرد فى فهم ذاته واآلخرين 

واملشكالت من حوله.
للفرد؛  الالزمة  اإلرشادات  تقديم    <
لذاته،  وتقديره  بنفسه  ثقته  مستوى  لرفع 

وشعوره باألمان. 
> التدريب املستمر على عملية االسترخاء 

ل.  كتمارين التنفس والتخيُّ
املفردات  استخدام  على  التدريب   <
عن  واالبتعاد  التحفيزية،  اإليجابية 

الخطاب الذاتى السلبي. 
االستثمار  على  الطالب  تشجيع   <
للوقت،  واملثمر  السليم  واالستغالل 
السليمة  الدراسية  العادات  على  والحفاظ 
الدراسية  العادات  على  التغلب  ومحاولة 
استقراره  على  تساعد  التى  الخاطئة 

النفسي.
االنفعالي؛  التفريغ  على  التدرب   <

باللعب، وتمثيل األدوار، وغيرها. 

 القلق مفهومًا واسع االنتشار على الرغم من اختالف ُمسّبباته، 
ُّ

ُيعد
وظروفه، واألحداث التى تحيط به من شخص آلخر، وبفعل الظروف 
الحياتية اليومية التى يواجهها الشخص؛ كالتعرض للتجارب والخبرات 
من  وغيرها  املصيرّية  القرارات  بعض  خاذ 

ّ
ات إلى  والحاجة  الجديدة، 

ضون للمرور بحالة من القلق بني   الجميع ُمعرَّ
ّ

الظروف بشكل عاّم، فإن
الحني واآلخر.

قلق االمتحان والتحصيل الدراسى 
وعالجه عند األطفال


