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 ملخص البحث
هتدف الدراسة اذل بيان مفهومم  لقوا ادلماةهوة س اسو ابو سموا منقوو موت مفاةوتت سخطو ات خ الوا لودرة ال وا ت  قوا      

للق ة الصف  ادلماةهة لقا ال  يف معها فقد اذبهت الدراسة يف ةان ها النظري اذل خقدصل خصمر  ت ادلمضمع الر يس سىم
( طال وا  سطال وة سبنواق مقيواس لقوا ادلماةهوة سم و م  888، سخ منت  ينة ال حث مت )الرابع اإل دادي يف مدارس ادلمصل

الفرسق يف ضمق م  م  لقا ادلماةهة لد  طق ة الصف الرابع اإل دادي  قا سفا م ط ي نمع نمع )ذكمر س إانث( سالفرع 
مووا الدراسووة س مووت ا برزىووا إن  ينووة ال حووث  )العقنووو س ايبد ( لوواا ةوواقت الدراسووة تنقووة الن ووا د نظرة ووة سميداني ووة خ ووننها

لووودةهل لقوووا ادلماةهوووة بسووو ل  وووام دب ووو م  فووومق ادل مسووو  الفًتاضوووو سخمةووود فووورسق ذات دللوووة ا صوووا ية يف م ووو م  لقوووا 
ادلماةهة لد  طق ة الصف الرابع اإل دادي   قا سفا م ط  نمع )ذكمر س إانث( سلصاحل اإلانث سخمةد فرسق ذات دللة 

م و م  لقوا ادلماةهوة لود  طق وة الصوف الرابوع اإل ودادي  قوا سفوا م طو  الفورع الدراسوو )العقنوو س ايبد (  ا صوا ية يف
لصاحل ايبد  اسصا ال ا ثان ابإلفادة مت مقياس لقا ادلماةهة لق سف  ت م  م  لقا ادلماةهة لد  طق ة الصف الرابع 

ًتبية زلافظة نينم  اذل الفادة مت ن ا د ال حث احلارل خلقا ةيل اإل دادي يف مدارس مدةنة ادلمصل سد مة دلدةرةة العامة ل
 مت طق ة لادرةت  قا ال فا ل الة نا و الجيا  سخسجيعهل  قا مماةهة ادلس الت اليت خماةههل.

 الكلمات ادلفتاحية : قلق ادلواجهة ، قلق االجتماعي
Abstract 

       The study aims to clarify the concept of confrontation anxiety and its 

causes and the surprises and changes that it brings beyond the ability of the 

organism to adapt to it. Students and the construction of the confrontation 

anxiety scale and the level of differences in light of the level of 

confrontation anxiety among the students of the fourth preparatory grade 

according to the variables of gender type (males and females) and the 

branch (scientific and literary). They have confrontation anxiety in general 

at a level above the default average, and there are statistically significant 

differences in the level of confrontation anxiety among students of the 

fourth preparatory grade according to the type variable (males and females) 

and in favor of females, and there are statistically significant differences in 

the level of confrontation anxiety among students of the fourth preparatory 

grade according to The academic branch variable (scientific and literary) in 

favor of the literary The two researchers recommended making use of the 

confrontation anxiety scale to reveal the level of confrontation anxiety 

among the fourth preparatory grade students in the schools of the city of 

Mosul and an invitation to the Directorate of The General Directorate of 
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Education in Nineveh Governorate to benefit from the results of the current 

research to create a generation of students capable of positive social 

interaction and encourage them to face the problems they face. 

Keywords: confrontation anxiety, social anxiety 
 أواًل: ادلشكلة البحث:

لقا ادلماةهة لد  طق ة الصف الرابع اإل دادي( موت )سىدف ربدةد مس قة ال حث اليت سبثل هباه الدراسة ادلمسممة      
خالل مال ظة ال ا ثان سةمد مسا ر سق ية لد  بعض اللق ة ذات العاللة بققا ادلماةهة ادل نيزة دبسوا ر اخلجول سالوًتدد 

ف اليت خ  د و مماةه ها سةماةو الفرد م ا ب سصعمابت سمس الت سمعملات لد ربمل  ت ربقيا ما سال هرب مت ادلمال
ةرةوووده ف  ووو ب لققوووا نف ووويا سأ وووت بعووود ذلوووس ان خقووودم ال ووو ال ايبساسوووو دلسووو قة ال حوووث سىوووم  ىووول ةعووواشل طق وووة ادلر قوووة 

 اإل دادةة مت لقا ادلماةهة؟
 خ ج د مس قة ال حث احلارل يف النقاط اآلخية  

اف قرت الدراسات ال ابقة يف ميدان  قل النفس الًتبمي اذل دراسة مفهمم لقوا ادلماةهوة سدل خعثور  قوا خعرةوف ساضو   .1
 سزلدد سم اشر ذلاا ادلفهمم  قا الرغل مت امهي و ال الطة يف الدراسات النف ية سالًتبمةة.

قووا ادلماةهووة شلووا ة لقووب ا ووداد مقيوواس سدل خعثوور يف الدبيووات سالدراسووات ال ووابقة  ووت مقيوواس ةوواىز لقيوواس مفهوومم ل .2
 خاص لو

ة نيز  صران الراىت بعدد مت الظماىر اليت ذلا أتث  ساض   قا الصوحة النف وية لسن وان منهوا الققوا   اثنيًا: أمهية البحث
( 4 2884الاي ةعد موت اكثور احلوالت المةدانيوة السوا عة سادل و  ة ل ثو  موت ادلسو الت النف وية سال وقمكية )النصواري،

سةعز  شيمع الققا يف العصر احلدةث إذل ال لمرات ال قنية ساحل ارةة ال رةعة سالة نا ية ادل ال قة الويت ادت بودسرىا إذل 
خعقيوود دسر الفوورد سم وو سلياخو الة نا يووة سخنم هووا ل سوونل  ياخووو السوورةة سادلهنيووة ،فووان خعوورق الفوورد يبةووة  الووة اس مملووف 

( إذ خن ثوا لينوة 2889 64الل صادةة سادلهنية ذبعقو ضحية الضلراابت النف ية  )حبور،اة نا و ةهدد  ياخو اس م ان و 
ىاا ال حث مت امهية السرمة اليت ة ناسذلا سىل طق ة ادلر قة اإل دادةوة سموا ذلول موت دسر فا ول يف اف نوع فهول بنواة ادل و ق ل 

 قووة اإل دادةووة بمصووفها ادلر قووة الوويت خقوومم   ووداد اللق ووة سايبموول ادلنسوومد يف ذبدةوود بنوواق ايبمووة سم وو ها. سخ نووت امهيووة ادلر 
دلماصقة دراس هل العقنية سايبدبية سىو ايبساس يف دراس هل اجلامعية اس أتىويقهل لك  واب ادلهوارات الفنيوة سال قنيوة لسةفواق 

خاصوة لقنر قوة العنرةوة، س  و  دب لق ات ال حمةالت الل صادةة سالة نا ية سال ياسية اجلارةة يف ال قد سة زامت معا امهيوة 
اللالب يف ىاه ادلر قوة ) ادلراىقوة ( كثو ا  موت ال طو ات الف ويملمةية سالعققيوة سالة نا يوة سالنف وية فهوم حباةوة إذل الر اةوة 

 ( ف ال   ت الظرسف اليت سبر هبا ال الد ساليت اثرت سق يا  قا 2884  6سال مةيو ل حمل ميملو سخ ارب اذباىاخو )  قو 
سخصا ب الققا ا راق .  ةمانب احلياة اليممية  اليت سلدت كث ا  مت ال حدايت اف ت دبجنقها إذل درةة ك  ة مت الققا
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ة نية ظاىرةة كاحلركات غ  م  قرة سال ع  ات الالرادةة سخط ات  سمةو كزايدة افوراز بعوض الطودد مثول غودة الدرةنوال  
ة ناض  ت ا راق مرضية كارخفاع ضط  الدم اس اطلفاضو سزايدة ن  ة ال  ر يف سالطدد العرلية ،سسر ة دلات الققب س 

الوووووودم سغ ىووووووا احلووووووالت ادلرضووووووية الوووووويت ل خ وووووو  ها اجلووووووراثيل  الوووووويت ةلقووووووا  قيهووووووا )المووووووراق ال ي مسوووووومماخية (.)اللمسووووووو 
مخر سالسعمر ابلرى ة س  قف ( سخ نيز  ا راق الققا اما خ من سا دة سىم  الة داخقية م دلة مت العص ية سال 1998 78،

الققووا  ووت اخلوومف يف ان لقاوومف سوو  ا معرسفووا سمصووادره زلووددة أ ووت معرف هووا فالوواي  وواف الثعوواب   نووده سوو ب معقوومل 
 خلمفو سأ ت ال ن   هباا اخلمف.

اخ قفووووووووووت اآلراق يف خعقيوووووووووول اسوووووووووو اب الققووووووووووا ، فندرسووووووووووة ال حقيوووووووووول النف ووووووووووو خوووووووووورب  بوووووووووو  الققووووووووووا سخوووووووووو ات اللفملووووووووووة 
(.امووا )ةوومند( سةرةووع الققووا إذل رد فعوول ةقوومم بووو الفوورد  نوودما خطووزس  ققووو لووم  سخيووالت غوو  معقملووة 2884 241)دمحم،

صووادرة  ووت الالشووعمر اجلنعووو . امووا )ادلوور( فقوود ف وور الققووا إذل انووو  وودم مقوودرة الفوورد  قووا الوو اق  مووت السووعمر ابلوونق  
ن ةعيش مت دسن ان ةسعر ابلققا . يف    سةد )سمليفان( ،س ت طرةا خقمةة الًتاب  ب  الفرد ساآلخرةت ة  ليع الفرد ا

ان الققا ةرةع  إذل ادلعاانة مت  دم الس ح ان يف خ مةت  العاللات الساصية سةرةع )فرم( نسمق الققا إذل الصراع ب  
و السوعمر ابلعجوز احلاةة لق قرب مت المالدةت ساحلاةة إذل الس قالل، سذبد )ىمرشل( ان الققوا ةرةوع إذل ثالثوة  ناصور  ىو

سالسووعمر ابلعووودساة سالسووعمر ابلعزلوووة. سان  وودم ال فا ووول ال نوواق موووع افووراد السووورة سضووعف  اللوووات الوومد بيووونهل منقهوول  قوووا 
السعمر ابحلرمان شلا ةهوددىل بفقودىل الموت سالسو قرار، سةسوعر اللفول يف مثول ىواه السورة ابنوو من ومذ سانوو ةعويش ضوعيفا 

سوا ر يف ا نالووو الققوا. لوواا ف ور)اسخرانس( الققووا  قوا اسوواس الصودمة السذل )صوودمة ادلوويالد( بو  مع وودةت  سزبقوا ىوواه ادل
 فانفصال المليد  ت ايبم ىو الصدمة ايبسذل اليت خث  الققا ايبسرل ، مث ةعق و لقا الفلام سلقا ادلدرسة سلقا الزساج. 

(. Rao, 2007: 1191 نوا و موع ايبخورةت )ادلصابمن ابلققوا الة نوا و لودةهل مسو الت  دةودة يف ال فا ول الة
يف    خمفر العاللات الة نا ية اإلجيابية فرص ربقيا الفرد دلوا ةرةود، موع ارخفواع الثقوة يف الونفس س خزاةود ادلعرفوة س خنظويل 
ادلعقمموووات  س اسووو ثنار اللالوووة س ادلهوووارات الساصوووية  يف  ووو  ة ووو ب ضوووعف ال فا ووول الة نوووا و كثووو ا  موووت النوووزساق س 

 ( . Labianca, 2014,: 259النعزال، ضعف اإلصلاز )
 -سهباا أ ت إجياز امهية ال حث احلارل يف ان ي    

  -الناحية النظرية : - أ
خن ثووا امهيووة الدراسووة مووت امهيووة ظوواىرة لقووا ادلماةهووة ادل  سووري لوود  العامووة النوواس سموونهل اللق ووة سلسووينا طق ووة  .1

 الصف الرابع اإل دادي.
 قدمو الدراسة سخ يفو مت معقممات خثري ةمانب ممضمع لقا ادلماةهة.سخرةع اة ا دلا خ .2
س امهية ممضمع لقا ادلماةهة  قا مجيع ةمانب احلياة اإلن انية سخاصة ما خعانيو يف ظول الصوراع احل واري بو   .3

 الس اب )ادلراىق (.
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  -الناحية التطبيقية : - ب
بمي يف خساي  مع مس الت لقا ادلماةهة لقلق ة بصومرة أ ت اْن خفيد الدراسة احلالة ادلا ص  يف افال الًت  .1

  امة سلسينا لد  طق ة  الصف الرابع اإل دادي.
 لد خ من ن ا د ىاه الدراسة بداةة لدراسات ل قة. .2
لد ربقا ن ا د الدراسة فا دة لقنرب  مت اسلياق ايبممر ب رسرة ايبى نام ابل نسئة اإلة نا ية   قا اسس سقينة  .3

 سز نمع لقا ادلماةهة لألبناق  نمما  سطق ة ادلر قة اإل دادةة خصمصا .ل و ة ل ذبا
خ نت ايبمهية يف خناسل مر قة الصف الرابع اإل دادي بمصفها مر قة مهنة سذلا  دسر ك   م ثر  قا م  ق قهل  .4

 الدراسو.
 اثلثًا: أىدف البحث: يهدف البحث ِإىل 

 ع اإل دادي يف مدارس مدةنة ادلمصل.بناق مقياس لقا ادلماةهة لد  طق ة الصف الراب .1
 ال عرف إذل م  م  العام لققا ادلماةهة لد  طق ة الصف الرابع اإل دادي يف مدارس مدةنة ادلمصل. .2
ال عرف إذل م  م  الفرسق يف ضمق م  م  لقا ادلماةهة لد  طق ة الصف الرابوع اإل ودادي  قوا سفوا م طو ي  .3

 س ايبد (.نمع نمع )ذكمر س إانث(. الفرع )العقنو 
 رابعاً: حدود البحث: 

 ( 2822-2821احلدسد الزمانية  )
-2821احلدسد ادل انية  طق ة الصف الرابع اإل دادي يف ادلدارس احل ممية يف مدةنة ادلمصل الدراسة الص ا ية )

2822.) 
 احلدسد ادلمضم ية  لقا ادلماةهة.

 كال اجلن   الاكمر ساإلانث سمت الفر   العقنو سايبد .  احلدسد ال سرةة   ينة مت طق ة الصف الرابع اإل دادي سمت
 خامسًا: حتديد ادلصطلحات :

 Anxiety) أواًل: مفهوم القلق)
دبا انو ل ةمةد خنظ  اس ادبيات سابقة خناسلت م ط  )لقا ادلماةهة( بمصفها مفهمما  م  قال  حبد ذاخو لاا ارأت ال ا ثان 

لعامة س ما فيو مت انماع  كالققا  الة نا و ، إذ ةعد الققا مت الضلراابت النف ية ان خناسل مفهمم الققا بصمرخو ا
الكثر شيم ا يف العصر احلدةث س مسة ابرزة مت مساخو العامة، سادت الثمرة العقنية السامقة اليت أر هبا العادل اليمم سما 

ال رةعة اذل خعقد ادسار الفرد سم  سلياخو احليمةة سخنمةعها، ةرافقها مت خلمرات خقنية سرةعة، ف ال   ت ال ط ات الة نا ية 
 (.  7   2888شلاخزةد سلاسفة سلققو مت  ياة ادل  ق ل ) الع اةسو ، 
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أثل الققا  الة مت السعمر بعدم الرخياح  ساللنأنينة سالضلراب ساذلل الاي ة عقا حبمادث ادل  ق ل سخ  نت  الة  
السر سانسطال الف ر س دم الرخياح  يال ادل اس مس قة م ملعة اس سشي ة الملمع سة  ثأر الققا شعمرا  ابل يا سخرلب 

 (. 118  2811السعمر ابخلمف )شيفر سميقنان،
سالققا ةعين رلنم ة ا اسيس سمسا ر انفعالية سب زج فيها الآلم ساخلمف سال ملعات ال يئة  إذا خعنقنا يف المصف الاي 

  "أبنو  الة مت ال مخر السامل الاي ةنسأ خالل صرا ات الدسافع سزلاسلات الفرد  (Mosserman دده )م رمان 
لق  يف ". ان الققا  الت انفعالية م داخقة خفرزىا ممالف ال  اط سالصراع اليت ةعيسها الفرد . )اللمسو 

،78 1998. ) 
 -(: Confrontation Anxietyاثلثًا: مفهوم دلواجهة )

هة مت ادلفاىيل ذات الصمل القدأة إذ شطقت ةزا  ك   يف الى نام بو يف رلال  قل النفس س الصحة ةعد مفهمم ادلماة  
النف ية س الرشاد النف و س اى ل بو افالطمن ب قدأو شر ا ساضحا لقلرا ا اليت ة  عها الفراد يف ال عامل مع ادلمالف 

 ( .189  2884ة ، سال داث سايبزمات سالظرسف احلياخية ادلا قفة ) الص م 
إذ  ظهر  1966سدل ة ت مصلق  ادلماةهة ساضحا اس م داسل  بس ل ساسع فينا    بعض ال ا ث  س بدا خداسلو  ام 

يف ك ابو ال طمط النف ية سادلماةهة )  1966(  سنة  Richard lazarusيبسل مرة يف احباث ) 
Psychological Stress and Coping نم ة مت الفعال س السًتاخيجيات ادل اسلة مت ( س لد  رفها أبما رل
 (.66  2811طرف الفرد دلماةهة ادلمالف ال اغلة )القرة غمرل ، 

سلقا احل مر  Exam Anxiety  منها لقا الم حان تتعدد أنواع القلق حبسب السبب الرئيس الذي يسبقها 
Present Anxiety سلقا ادل  ق لFuture Anxiety  والة نا سالققا  Social Anxiety  سلقا

بمصفها اضلراابت يف ادلسا ر حب ب خصنيف الدليل ال سايصو  Confrontation Anxiety ادلماةهة
 (. 24،  2885اإل صا و الرابع لرابلة اط اق النفس ايبمرة ي  )سعيد، 

مس قة سأ ت ان ة صا د  سجيد ال ا ثان ان مفهمم الققا ىم  دم الرخياح النف و سالسعمر بعدم المان سخملع  دسث
الققا اذل  د الا ر س أ ت ان ةصا ب يف بعض ال يان ب عض ال راق النف ج نية فهم اذباه انفعارل اس شعمر 

 ةنصب  قا ادل  ق ل فح ب ب ناسب مسا ر الر ب سايبمل.
   أعراض القلق

 (2814 22)نصرت،خمةد ا راق كث ة سسل قفة لقققا سخصنف ىاه ايب راق إذل نم   اساسي    
  أعراض فسيولوجية (1
 خ ارع يف ضرابت الققب  ضيا يف ال نفس  ةفاف يف احلقا 
    صداع ساآللم يف الراس سالرل   اضلراابت يف إفراز بعض اذلرممانت مثل ايبدرةنال 
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 أعراض نفسية  (0
  شعمر السا  ابل  من

 سالعزلة.
  .مسا ر  دسانية 
 

 ميل إذل خملع ادلصا ب سالسر 

 ال مخر العصاب ميل إذل   شعمر الفرد خبمف سخمخر ل
 ةعرف مصدره. 

  ميل إذل بعض ايبممر ال ق ية مثل
 ال ساؤم.

 طرق التعامل مع اسرتاتيجيات ادلواجهة 
خمةد  دة طرا ا لق عامل مع ادلماةهة خع س ال مةهات النظرةة منها  ادلماةهة بمصفها رلنم ة السًتاخيجيات      

س ال قمكية اليت ة عا فيها الفرد مت خالذلا اذل مماةهة ادلملف ال اغ  حبل ادلس قة اس ال افيف مت الدةنامية ادلعرفية ا
(. ادلماةهة بمصفها رلنم ة مت الساليب اليت  Huffman , 1997 , 420ال مخر النفعارل ادلًتخب  قيها )

ق طمط . اس ىو اساليب خس  اذل ليام الفرد ة  عنقها الفرد بم و سةمظفها لق عامل مع مصدر الققا اس احلدث ادلث  ل
ابزباذ خلمات فعالة م اشرة مع زايدة اجلهمد ادل اسلة منو هبدف زبفيف أتث  ادلسقة اس ال اق  منها  

 (.2817 25)ال جل،
 اسباب االخفاق يف ادلواجهة

(  مامل خ عقا (mith&Mackie,2000,4 اس اب الخفاق يف ادلماةهة سخ ط  مت فرد اذل اآلخر ،حب ب       
بساصية الفرد سثق و بنف و سلدرخو  قا ادلماةهة، فالسا  غ  الما و ب قدةر منافض لااخو سغ  منظل ذاخيا ةعاشل مت 
ادلماةهة س ةن اق ب هملة اذل راي اجلنا ة. سنمع ادلهنات اليت خ لقب مت الفرد ادلماةهة، فاذا كانت معرفة الفرد ابدلهنة 

 & Fletcherشاصي و سلدرات الفرد س نقو، في من الدر  قا  نقية ادلماةهة، سلدم فقي سر سسالد ) اليت خ القم مع
Suld ,1985،ادلماةهة ال جن ية   2818 32( سصنفا اساليب ادلماةهة ، اذ خ من  قا صنف  اساسي  )  ل )

اةهة اليقظة  إةراقات نسلة منها  إةراقات سق ية ساس  المو مثل ال جنب سال هرب سالنفو سال ق ل اللم و. سادلم 
 كال حث  ت ادلعقممات س سلللات حلل ادلس ل س الد ل الة نا و خمةد ابعاد  دةدة لققا ادلماةهة  

ذبنب  خع   ت  الة مت الققا ساخلمف سفيها ة جنب الفرد الرخ اط ابيبلران اس الاىاب إذل اي م ان خ  ب لو  .1
دلمالف الة نا ية يبنو ة ملع ان ةهامجو نمبة مت الا ر ل ة  ليع ال ح ل  الة مت الققا خارج ال يت، ة جنب ا

 (.2813 18فيها )زلنمد،
الس عانة ابل دةل  خع   ت  الة الفسل الساصو يف ادلماةهة المر شلا ة لر اذل الس عانة فينت لو الفو اس لرابة  .2

 نف ية معو يف ادلماةهة.
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  ت رلنم ة مت الضلراابت الف قجية ادلصا  ة يف اثناق مماةهة الخرةت مثل الضلراابت الف قجية ادلصا  ة  خع  .3
 ال عرق، ةفاف احلقا، اخقعثل يف ال الم اخلجل.

 سمق فهل الخرةت  خع   ت  الة السس سالرة ة يف ال عامل مع الخرةت. .4
اخلجل مت الخ الط، اس مسا ر احلرج ساخلجل  ىم ضعف القدرة  قا ال ع   يف ممالف زلددة ، اس اخلمف  س  .5

 ( 2818 78مماةهة اآلخرةت .)ال عدي،
 (.Buss,1980:91الرخ اك  ىم ضعف لدرة الفرد  قا القيام ب قمك إة نا و مناسب يف ادلمالف اإلة نا ية.) .6

 دراسات سابقة
 -( :0222دراسة عبداخلالق ) .1

هتدف الدراسة ال عرف  قا معة الكويت" "القلق اإلجتماعي وعالقتو ابلتفكري السليب التلقائي لدى طلبو من جا
الققوووا اإلة نوووا و س الل وووو ابل ف ووو  ال وووقط ال ققوووا و لووود  طق وووو موووت ةامعوووة ال مةوووت س ال عووورف  قوووا الفووورسق بووو  

( 228اجلن وو  ذكوومر ساإلانث سفحوو  العاللووة بوو  الققووا اإلة نووا و سال ف وو  ال ووقط خ منووت  ينووة الدراسووة مووت )
( سووونة  ساسوو عنل ال ا وووث مقيوواس الققوووا الة نوووا و، 25– 17اسح ا نوووارىل مووا بووو  )(طال وووة ، خووًت 228طال ووا  س )

اظهرت الن ا د سةمد فورسق ذات دللوة ا صوا ية بو  اجلن و   الواكمر ساإلانث لصواحل اإلانث، اي ان  اإلانث اكثور 
 (.2886 293لققا  اة نا يا  مت الاكمر)  داخلالا،

 (:0229دراسة معمرية ) .0
هتودف الدراسوة  ماعي ادلواقف ادلثرية ، نسبة االنتشار،  الفروق بني اجلنسني وبني ادلراحل العمرية ""القلق اإلجت

معرفة ن  ة ان سار الققا اإلة نا و لد  شرا   إة نا ية سل قفة )ممظف ، طق و ا دادةو، رةوال دةوت  واطق   وت 
( س ينووووة 366( فووووردا ،  ينووووة الوووواكمر)872ت)العنوووول( سل ووووال اجلن وووو  يف اجلزا وووور، خ منووووت  ينووووة الدراسووووة ال قيووووة موووو

( سصنل ال ا ث اداة مقياس لقياس الققا الة نوا و ساشوارت الن وا د اذل ان ىنواك فورسق ذات دللوو 586اإلانث)
  (.148-135  2889ا صا ية إذ سةدت إن اإلانث اكثر لققا  مت الاكمر يف كل ادلرا ل العنرةة )معنرةة،

 (:   Kocovski&Endler، 2000 دراسة )  .2
 "عالقة التحكم الذايت ابلقلق االجتماعي واالكتئاب، لدى عينة من طلبة جامعة يورك". 

اسوو هدفت الدراسووة معرفووة  اللووة الوو ح ل الوواام ابلققووا الة نووا و سالك ئوواب، لوود   ينووة مووت طق ووة ةامعووة ةوومرك 
(York( يف كندا  بقطت  ينة الدراسة )ط124( طال وا  سطال وة، بمالوع )174 )( طال وة.58ال وا  س )  ساسو عنقت يف

( Speelerger( فقرة سمقياس )15الدراسة ثالثة مقاةيس ر ي ة ىو  مقياس الققا الة نا و الاي ة  من مت )
 ( فقرة سمت ثالثة مقاةيس فر ية ىو 38لقياس الك ئاب سمقياس ال ح ل الاام الاي خ نت )

 فقرات. 7مت  ( سة  منFeingsteinمقياس مرال ة الاات ل ). 4 
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 فقرة.  13( ة  من مت FSRمقياس خعزةز الاات ل ) .4
 فقرات.  18( ة  من مت Rosenbergeمقياس خقمصل الاات ل ) .0

( فقرات،  ساظهرت 18( فقرة سا دلقياس الثالث مت )13( فقرات سادلقياس الثاشل مت )7ة  من ادلقياس الفر و ايبسل مت )
(، الو ح ل الواام r=8،39-مول الرخ واط بو  الو ح ل الواام سالققوا الة نوا و )ن ا د الدراسة ما أيم  بقطت لينوة معا

-( سبوووو  مقيوووواس خعزةووووز الوووواات ادلقيوووواس الفر ووووو لقوووو ح ل الوووواام سمقيوووواس الققووووا الة نووووا و )r=8،56-سالك ئوووواب )
8،33=r( سبوووو  مقيوووواس خعزةووووز الوووواات سمقيوووواس الك ئوووواب )-8،64=rالققووووا  ( سبوووو  مقيوووواس مرال ووووة الوووواات سمقيوووواس

 (. Kocovski&Endler,2000:80-91(، مجيعها دالة ا صا يا  )r=8،29الة نا و )
 مدى اإلفادة من الدراسات السابقة:

 إطالع ال ا ثان  قا مقاةيس الدراسات ال ابقة شلا سا د ذلس يف ا داد مقياس لقا ادلماةهة .1
الدراسات الرخ اطية سمعرفة اللرا ا سالمسا ل اليت ربدةد  جل  ينة الدراسة احلالية، يف ضمق ربدةد  جل العينات يف  .2

 اخ ع ها خقس الدراسات.
اإل اطة ابدلمضمع مت ةمان و ادلا قفو ، يف ال عرف  قا اسقمب  رق ادلادة شلا جينب ال ا ثان الملمع يف ايبخلاق  .3

 ادلنهجية  ند ك ابة حبثها.
 إليها الدراسات ال ابقة سمت  نمان الدراسة.  صياغة اىداف ال حث، ابل عرف  قا نم ية ايبىداف اليت خرمو .4
خف   الن ا د ابطالع ال ا ثان  قا الن ا د اليت سصقت إليها الدراسات ال ابقة ساإلفادة منها يف خف   ن ا د الدراسة  .5

 احلالية.
 إجراءات البحث:

ال حثيووة الوويت خقوومم هبووا ال ا ثووان  ةع نوود ال حووث احلووارل ادلوونهد المصووفو يف ربقيووا اىدافووو سة نثوول دبجنم ووة مووت الةووراقات
بسوو ل م  اموول لمصووف الظوواىرة سمقارنووة العينووات ادلدرسسووة ابل  نوواد  قووا مجووع احلقووا ا سال يوواانت سخصوونيفها، سمعاجل هووا 

 سربقيقها ربقيال  دليقا  كافيا  لس االص دلل ها سالمصمل اذل ن ا د اس خعنينات  ت الظاىرة اس ادلمضمع زلل الدراسة
 ةعرف رل نع ال حث أبنو مفردات الظاىرة ادلدرسسوة مجيعوا  سة  ومن رل نوع ال حوث موت طق وة الصوف الرابوع  لبحثرلتمع ا

-2821( طال وووة سطال وووا  يف مدةنوووة ادلمصووول لقعوووام الدراسوووو )29837اإل ووودادي لقدراسوووة النهارةوووة  الووواي بقووو  رلنوووم هل )
 ت اف نع مت شع ة ال الي  سادل ابعة يف الًتبية نينم .( ة   رل نع ال حث سمت احلصمل  قا ال ياان1( ساجلدسل )2822
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 ( خمزةع رل نع ال حث خ عا  لقفرع سنمع1ةدسل )

 ت
 

 اسم ادلدرسة

 الفرع األديب الفرع العلمي
 اجملموع

 إانث ذكور إانث ذكور

 122 409  074  الرسالة للبنات 44
 028 72  428  ميسلون للبنات 00
 112    112 الشرقية للبنني 22

 022    022 الغربية للبنني 11

 عمر بن اخلطاب للبنني 55
021  88 8 200 

 080 80  022  سومر للبنات 22
 087 87  022  الفاو للبنات 77
 082 81  492  الفراتني للبنات 88
 122  492  072 الراية للبنني 99

 872  222  542 االرلاد للبنني 242

 2755 512 522 4225 4251 اجملموع 

 09827 اجملموع الكلي جملتمع البحث
  خعرف العينة  قا اما ةزق مت رل نع ال حث سبثقو سبثيال مناس ا، إذ أ ت فيها خعنيل ن ا د خقس اثلثًا: عينات البحث

  2889رسن ، العينة  قا اف نع أبكنقو، سىو فئة ةز ية مت س دات اف نع  نف و خماص اف نع الصقو )  اس سآخ
 -( .  سفينا أيم  رق مفصل لعينات ال حث احلارل  قنا ان كل  ينة خ  ادم ة ل اس  عادىا يف ادلرا ل الال قة 218
لطرق منها ىم  ال عرف  قا الصعمابت  يف اثناق خل يا اداة ال حث سمعرفة معدل الملت العينة االستطالعية: ا .4

ادل  طرق  ند الس جابة  نها سال عرف  قا نقاط الطنمق يف فقرات ايبداةن سمعرفة مد  سضمح ال عقينات 
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السهاب لق ن   اخلاصة ب يفية اإلةابة  ت كل اداة مت ادسات ال حث، سلد اخ  ت  ينة  سما ية مت مدرسيت
 ، ( طال ا سطال ة03ساخلن اق لق نات رلنم ها )

طال ا سطال ة ( 43لس اراج ث ات اداة ال حث بلرةقة إ ادة الخ  ار سح ت  ينة الث ات سلدرىا )عينة الثبات:  .0
 الداة. مت مدرسيت  نر بت اخللاب لق ن  سسممر لق نات، مت اخ يارىل ابللرةقة العسما ية لطرق ال حقا مت ث ات

( طال ا سطال ة مت مدرسيت 288  اب م شرات صدق ال ناق سح ت  ينة م منة مت )عينة البناء:لغرض  .3
( اضعاف رلنمع 18-5الرلاد لق ن  سالرسالة لق نات ا  نادا   قا طرةقة )اة ل( اليت خ  مةب  ينة لدرىا )

 (.(Ebel,1972, 555الفقرات الداة القياسية  )
ل حقيا اىداف ال حث احلارل مت ال ل يا  قا  ينة ال ل يا النها و اليت خعرف ابلعينة  سية:عينة البحث االسا .4

ايبساسية ، ف عد ربدةد رل نع ال حث ادل نثقة بلق ة الصف الرابع اإل دادي يف مركز مدةنة ادلمصل الاي ة نثل 
(  مدارس مت 03اليت  بق   ددىا ) ( مدرسة ا دادةة ساثنمةة )مارةة( ، مت سحب  ينة  سما ية مت ادلدارس93ب)

( 888 قا ةانط ادلمصل ايبأت سالة ر ، مث سح ت  ينة  سما ية ط قية مت طق  ها بق  رلنم هنا )خمزةعهل 
( طال ا  سطال ة مت الفرع الد  مت العينة ال قية 488( طال ا سطال ة مت الفرع العقنو س) 488طال ا سطال ة ، بمالع)

 ( طال ا سطال ة يف خقس ادلدارس4877اليت بق   ددىا )
 -وصف األداة وحتديد رلاالهتا :

لطرق ال عرف  قا لقا ادلماةهة لد  طق ة الصف الرابع اإل دادي شلا خ لقب مت ال ا ثان بناق اداة لقياس لقا ادلماةهة 
 -ابل  ناد  قا ادلصادر الخية  

اخلجل سضعف الثقة ابلنفس سالًتدد....اخل( س ربمةرىا اذل فقرات  ربقيل ايبطر ذات العاللة دبفاىيل )الققا الة نا و س
مناس ة . الفادة مت م ام  بعض الفقرات يف ادلقياس اخلاصة دبقياس الققا الة نا و ساخلجل س دم ال فا ل....اخل. 

اةهة سابرز مظاىره لامت ال ا ثان أبةراق مقابالت شاصية مع بعض طق ة الصف الرابع اإل دادي لقحمار  مل لقا ادلم 
س اةر  ال ا ثان مقابالت شاصية مع  دد مت اخل اق مت )اساخاة زبص   قل النفس الًتبمي سالرشاد النف و( 

  يبفادة الس فادة مت ارا هل لصياغة بعض الفقرات ادلناس ة .
 الصدق الظاىري

د  سضووم ها، س ة نوواسل خعقينووات الخ  ووار ةقصوود بووو ادلظهوور العووام لالخ  ووار مووت  يووث ادلفووردات سكيفيووة صووياغ ها، سموو   
( .  94  2888سدل هوا سدرةووة سضووم ها سممضوم ي ها سموود  مناسوو ة الخ  وار لقطوورق الوواي سضوع مووت اةقووو )العووزاسي ،

سلق حقا مت صدق ايبداة سصال ي ها يف لياس ما سضعت يبةقو ، رضوت الداة بصويط ها ايبسليوة سادلعرسضوة يف مقحوا)( 
(، سلود ا  نودت 2اق ادل اصص  يف العقمم الًتبمةة سالنف ية لطرق لقح ل  قا صال ي ها اجلدسل) قا رلنم ة مت اخل  
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%( فأكثر معيارا لق مل الفقرة مت  دمها، سىواا الةوراق أثول الصودق الظواىري لوألداة ، فواا خعود الفقورة 75ن  ة اخفاق )
 (.2885 112%( فأكثر )العجيقو،75خعد صادلة )ظاىراي(  ندما ة فا  قيها اخل اق بن  ة مق ملة )

 ( األمهية النسبية جملاالت مقياس قلق ادلواجهة0اجلدول)                                         

 األمهية  النسبية عدد الفقرات 5 1 2 0 4 نوع اجملال ت

 %21.42 12      ال جنب  .1
 %18.71 6      الس عانة ابل دةل  .2
الضوووووولراابت الف ووووووقجية   .3

 ادلصا  ة
     15 

26.78% 

 %18.71 6      سمق فهل اآلخرةت  .4
 %38.35 17      مسا ر احلرج ساخلجل  .5

 %99.97 52      اجملموع الكل

  خ سف طرةقة الخ اق الوداخقو  وت مود  ارخ واط كول فقورة موع ادلقيواس ك ول ، أسلوب معامل االتساق الداخلي
رةووة ال قيووة لقنقيواس يبنووو الخ وواق ة وأثر خبلووأ زل ووم  الفقورات سخلووأ  وودم سال حقوا مووت مود  الخ وواق بوو  الفقورات سالد
(. " إذ ة دي فحو  الخ واق الوداخقو لقنقيواس، اس معامول 131  2886اخ اق الفقرات" مع ال عض اآلخر )رضمان، 

 (. 35  2887ذبان و إذل احلصمل  قا خقدةر لصدلو ال  مةين" )ابىو، 
( 68  2886ب معاموول الرخ وواط بوو  الفقوورة ، الدرةووة ال قيووة لقنقيوواس" )فر ووات، سةوو ل اسوو اراةو مووت خووالل   ووا    

% موت 27لاامت إجياد لينة معامل ارخ اط درةة كول فقورة ابلدرةوة ال قيوة لقنقيواس لعينوة ال نواق نف وها س بعود ربدةود ن و ة 
رخ وواط ال  ووي  )ب سوومن( سخراس ووت لوويل ( طال ووا سطال ووة ، ساسوو ادام معاموول ال152افنووم    العقيووا سالوودنيا الوويت بقطووت  )

(، سلق حقا مت م  م  دللة ليل معامالت الرخ اط ابس ادام الخ  ار ال ا و لدللة 8.674-8.224معامل الرخ اط )
(  نود م و م  1.967معامل الرخ اط، ساظهرت الن ا د ان القيل ال ا ية احمل مبة اك  موت القينوة ال ا يوة اجلدسليوة ال الطوة )

( لووواا لوود بقوو   ووودد 15.212-3.832(، فقووود خراس ووت القوويل ال ا يوووة زل وومبة بوو  )278( سدرةووة  رةووة )8085للووة )د
( فقرة أثل ادلقياس بصيطة النها ية س ة صف ان مجيوع الفقورات ابلخ واق .كنوا 52الفقرات ادلنيزة بعد ربقيل ال صا و )

  -( اآلم 3ةقحظ يف ةدسل)
رتبا  والقيم التائية اسحمسوبة لفقرات مقياس قلق ادلواجهة بني درجة كل فقرة مع ( قيم معامالت اال2اجلدول )

 الدرجة الكلية للمقياس



 مجلة درادات موصلية
 الندانيةتعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم ا ،ية رلمية محكمةفصلمجلة 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4111ذعبان  -0202(، ذباط 66مجلة درادات موصلية، العدد )

 
 

 
(66) 

معامل الرخ اط ابلدرةة ال قية  الفقرات
 لقنقياس

القينة 
معامل الرخ اط ابلدرةة ال قية  الفقرات ال ا ية

 القينة ال ا ية لقنقياس

1 0.491 9.397 29 0.504 9.729 
2 0.504 9.729 38 0.42 7.716 
3 0.426 7.851 31 0.551 11.009 
4 0.425 7.828 32 0.511 9.912 
5 0.551 11.009 33 0.49 9.372 
6 0.331 5.849 34 0.51 9.886 
7 0.511 9.912 35 0.531 10.448 
8 0.474 8.976 36 8.417 7.650 
9 0.674 15.212 37 0.421 7.739 
18 8.872 1.284 38 0.511 9.912 
11 0.465 8.757 39 0.533 10.503 
12 0.283 4.920 48 8.224 3.832 
13 0.502 9.678 41 8.522 10.204 
14 0.472 8.927 42 8.34 6.028 
15 0.633 13.633 43 8.337 5.968 
16 0.436 8.078 44 8.466 8.782 
17 0.512 9.938 45 8.338 5.988 
18 8.884 1.486 46 0.632 13.597 
19 0.632 13.597 47 0.552 11.038 
28 0.467 8.806 48 0.513 9.965 
21 0.558 11.211 49 0.518 10.097 
22 0.541 10.725 58 8.441 8.193 
23 0.359 6.413 51 0.428 7.896 
24 0.499 9.601 52 0.532 10.476 
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معامل الرخ اط ابلدرةة ال قية  الفقرات
 لقنقياس

القينة 
معامل الرخ اط ابلدرةة ال قية  الفقرات ال ا ية

 القينة ال ا ية لقنقياس

25 0.442 8.216 53 8.887 1.456 
26 0.51 9.886 54 8.334 5.908 
27 8.863 1.853 55 8.456 8.543 
28 0.416 7.627 56 8.489 9.347 

 278س درةة  رةة  8.85 ند  1.967اجلدسلية = 
 ثبات األداة:

ةقصوود ابلث وووات "إ لووواق الخ  وووار ن وووا د م رناثقووة اس م قاربوووة يف لياسوووو، إذا موووا اسووو ادم ذلووس ادلقيووواس اكثووور موووت مووورة      
رف أبنو "درةة ال جانس يف لياس ال نة ممضمع القياس مت مرة يبخر  فينا لم ا دان كنا ةع(. 33  2886)الرسسان، 

 ( 182  2889خل يا ايبداة  ددا  مت ادلرات، اس انو ابخ صار دلة القياس". )الساةب، 
 ولغرض التحقق من ثبات ادلقياس اعّتمدت الباحثة الطريقتني االتيتني: 
 طريقة إعادة االختبار: -أ

دت ال ا ثة يف اس اراج ث ات مقياس لقا ادلماةهة  قا طرةقة إ ادة الخ  ار سخعد ىاه اللرةقة موت اىول طورق ا  رن     
  اب الث ات، سخ قا  ىاه اللرةقة يف خل يا الخ  ار  قا رلنم ة مت ايبفراد، مث ةعاد ال ل يا مرة اخر   قا نفوس 

امووا لقظوورسف الوويت سوو ا اخ  وو ارىل فيهووا، مث   وواب معاموول الرخ وواط ادلناسووب بوو  ال ل يقوو  افنم ووة يف ظوورسف مسوواهبة سبر
 (. 2884 27لنحصل  قا معامل ث ات درةات الخ  ار )امسا يل ،

 طريقة اثنية: معادلة ألفاكرونباخ: -ب
 (  قووا  ينووة بقطووت6/3/2822سمتر اسوو اراج معاموول الث ووات هبوواه اللرةقووة إذ متر خل يووا ادلقيوواس ةوومم ال وود ادلمافووا )     

( طال ا  سطال ة اخ  سا  سما يا مت اللق ة يف م مسليت  نر بت اخللاب لق ن  سسوممر  لق نوات، سموت مث ا يود خل يوا 48)
( سمتر   وواب 28/3/2822( ةممووا بعوود ال ل يووا السل ةوومم ال وود ادلصووادف )14ادلقيوواس  قووا نفووس العينووة بعوود موورسر )

يا الثاشل ابس ادام معامل ارخ اط ب سومن، سكانوت لينوة معامول الرخ واط معامل ارخ اط ب  درةات ال ل يق  ايبسل سال ل 
( سىوم معاموول ةيوود ةوودا  ةسوو  اذل ث ووات ادلقيوواس سإم انيووة ال  رنوواد  قيووو سبووالس اصوو   ادلقيوواس ةوواىز لق ل يووا 80893)

 بصيط و النها ية.
 -وصف مقياس قلق ادلواجهة بصيغتو النهائية:
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ال واة ممًتةة ادل رنثقوة دب شورات الصودق سالث وات اصو حت ايبداة بصويط ها النها يوة م منوة بعد ال حقوا موت اخلصوا        
( درةووة، سبووالس 138( سدب مسوو  افًتاضووو )288-52(، سخووًتاسح الدرةووة ال قيووة لووألداة مووت )6( فقوورة مقحووا )52مووت )

 اص حت ايبداة ةاىزة لق ل يا  قا  ينة ال حث الساسية.
  استعليمات اإلجابة على ادلقي

سضعت ال ا ثة خعقينات اإلةابة  قوا فقورات ادلقيواس الويت خ  ونت اخ يوار بودةال سا ودا موت اربوع بودا ل سذلوس بمضوع     
( امووام ال وودةل الوواي ةووراه افيووب مناسوو ا لووو ، سال أكيوود  قووا  وودم سةوومد إةابووة صووحيحة اس خاطئووة سان الةابووة √ المووة )

 ووت ال أكيوود  قووا  وودم ك ابووة السوول سان الةوواابت خ وو ادم لطوورق الصووحيحة ىووو الوويت خناسووب ادلفحوومص نف ووو، ف ووال 
 ال حث العقنو مع احلفاظ  قا سرة ها.

 تصحيح ادلقياس وحساب الدرجة
( 4-3-2-1مت اةل إ لاق الصفة الرلنية لس جابة افراد  ينة ال حث  قا فقرات ادلقياس فقد ا لا الدرةات )     

ثل ا قا م و م  يف لقوا ادلماةهوة 288ابية سبالس بق  ا قا درةة افًتاضية )لقفقرات ال ال ة سالع س لقفقرات الجي ( سسبر
ثل ادسل م  م  يف لقا ادلماةهة سان م مس  الفًتاضو لألداة ىو )52س ان ادسل درةة افًتاضية ىو )  (.138(  سسبر
 نا يوة ساسو ادمما معامول ارخ واط احلقي ة ال صا ية لقعقمم الة SPSSال ا ثان برانمد   الوسائل اإلحصائية :استخدم

 .، سالخ  ار ال ا و لعينة سا دة ب سمن ،سالخ  ار ال ا و لعين   م  قق  
 سيتم عرض النتائج ومناقشتها اليت مت التوصل اليها كما يتضح يف ادانه:

ادلوصل(.مت حتقيق اذلدف االول : )اعداد مقياس قلق ادلواجهة لدى طلبة الصف الرابع اإلعدادي يف مدارس مدينة 
 ىذا اذلدف ابالجراءات اخلاصة ببناء ادلقاييس من البحث احلايل.

 اذلدف الثاين: )التعرف على ادلستوى العام لقلق ادلواجهة لدى طلبة الصف الرابع اإلعدادي(.
نها يووة  قووا  ينووة لق عوورف  قووا ادل وو م  العووام لققووا ادلماةهووة لوود  طق ووة الصووف الرابووع ، ف عوود خل يووا ادلقيوواس بصوويطو ال    

( طال ووا  سطال وووة، ة  وو  بعوود ربقيوول اسووو جاابت اللق ووة، ان ادل مسوو  احل وووا  888ال حووث ايبساسووية الوويت بقووو  رلنم هنووا )
( 138( س نووووود اخ يووووواره ابدل مسووووو  الفًتاضوووووو الووووواي بقووووو  ) 270875( ابضلوووووراف معيووووواري )1340896ادل حقوووووا بقووووو  ) 

( اكو  موت 210944ان القينوة ال ا يوة احمل ومبة )   -One sample test tابس ادام الخ  وار ال وا و لعينوة سا ودة  
(، شلوا ةعوين سةومد فورق دال إ صوا يا  799( سبدرةوة  رةوة )8085(  نود م و م  دللوة )10963القينة ال ا ية اجلدسليوة )

 ب  ادل مسل  لصاحل ادل مس  احل ا  احملقا.
 قلق ادلواجهة لعينة البحث األساسية ( نتائج االختبار التائي لقياس مستوى1اجلدول)

الدللة  القينة ال ا يةالضلراف ادل مس  ادل مس  احل ا   العدد



 مجلة درادات موصلية
 الندانيةتعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم ا ،ية رلمية محكمةفصلمجلة 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4111ذعبان  -0202(، ذباط 66مجلة درادات موصلية، العدد )

 
 

 
(67) 

 ال صا ية اجلدسلية احمل مبة ادلعياري الفًتاضو احملقا

888 1340896 138 270875 210944 10963 
(8085()799) 

ةمةد فرق 
 دال

 حث مت طق ة الصف الرابع اإل دادي ىل دب  م  ا قا ن  يا  مت ادل مس  خس  ىاه الن يجة إذل ان  ينة ال     
الفًتاضو يف لقا ادلماةهة سةعزس ال ا ثان ىاه الن يجة اذل ان طق ة الصف الرابع اإل دادي لدةهل م  م  مرخفع مت لقا 

ال قييل ال قط مت اآلخرةت ذلل  ادلماةهة سةرةع ال  ب يف ذلس اذل ان طق ة الصف الرابع اإل دادي بس ل  ام  افمن مت
 إذ امل  سمن ذلس  ىت ل ة    ما ابإل راج يبنف هل.

اذلدف الثالث: )التعرف على مستوى الفروق يف ضوء مستوى قلق ادلواجهة لدى طلبة الصف الرابع اإلعدادي 
 على وفق متغري نوع )ذكور، إانث( والفرع الدراسي )العلمي و أديب(

 إانث(. النوع نوع )ذكور و
لق عرف  قا معنمةة الفرق  قا سفا م ط  نمع  )ذكمر س إانث( مت اس ادام الخ  ار ال ا و لعين   م  قق  ، لاا     

(، اما ادل مس  احل ا  لدرةات اإلانث 270548( ابضلراف معياري )1250767بق  ادل مس  احل ا  لدرةات الاكمر)
 ( ةمض  ذلس.4(، ساجلدسل )250651( ابضلراف معياري )1420425بق  )

 إانث( ،دلتغري النوع االجتماعي )ذكور ( نتائج االختبار التائي لداللة الفرق يف مستوى قلق ادلوجهة  تبعاً 1اجلدول )

(  ند 10968( اك  مت القينة ال ا ية اجلدسلية )80851( ان القينة ال ا ية احمل مبة )4اظهرت الن ا د يف اجلدسل )     
دل  قا سةمد فرق ذي دللة ا صا ية ب  ادل مسل  احل ابي  سلصاحل (، شلا ة798( درةة  رةة )8085م  م  )
 اإلانث.

سةعزس ال ا ثان ىاه الن يجة اليت ان جنت مع خمةهات اللال ات بس ل  ام مت احلدةث امام اآلخرةت لق نسئة     
عاخنا بصفة  ام الاكمر  قا سالًتبية اليت اثرت بس ل اس آبخر يف خنامو الققا مت احلدةث امام اآلخرةت إذ خسجع رل ن

 ال فا ل سادلساركة سابداق الراي اكثر مت خق ل ذلس ابلن  ة لسانث.

 حجم نوع
 العينة

ادلتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري،

القيمة التائية 
 اسحمسوبة

القيمة التائية 
 اجلدولية

الداللة 
 االحصائية

 651،25 425،142 122 ثاإلان
85854 45922 

(2525()798) 

الفرق دال 
احصائياً لصاحل 

 548،27 767،125 122 الذكور اإلانث
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 الفرع الدراسو )العقنو، ايبد (
لق عرف  قا الفرسق يف لقا ادلماةهة سفقا  دل ط  الفرع الدراسو )العقنو س ايبد ( اس ادمت ال ا ثان الخ  ار ال ا و     

( ابضلراف معياري 1260787اا بق  ادل مس  احل ا  لدرةات طق ة الفرع العقنو )لعين   م  قق  ، ل
سةمض   (. 260243( ابضلراف معياري )1410485(،سبق  ادل مس  احل ا  لدرةات طق ة الفرع ايبد  )270528)
 ( ذلس.5جلدسل ) ا

 نتائج االختبار التائي لداللة الفرق يف مستوى قلق ادلواجهة   (5اجلدول )
 األديب(. -تبعاً دلتغري الفرع الدراسي )العلمي

(  ند 10963( سىو اك  مت القينة ال ا ية اجلدسلية ) 70771( ان القينة ال ا ية احمل مبة )5اظهرت ن ا د اجلدسل )    
 (، شلا ةدل  قا سةمد فرق دال ا صا يا ب  ادل مسل  احل ابي  لصاحل ايبد  .798( درةة  رةة )8085م  م  )

ة الدراسة يف الفرع الد  خرخ   بس ل ك   مع  نقية ال فا ول لقلالوب موع الخورةت خعزس ال ا ثان ال  ب اذل ان ط يع   
مقارنووة مووع الفوورع العقنووو ابل فا وول ادل  ووادل بينووو سبوو  ادلووادة الدراسووية إضووافة اذل دسر ادلوودرس يف ذلووس يف  وو  ةوورخ   الفوورع 

ا الفورع الد  سموت مث ة ومن  نصور ال فا ول ادل  وادل العقنو ابلمسا ل ادلادةة سادلا  ةة بس ل اك  موت ايبمومر الويت خعرضوه
 بس ل ابل ارل الل.

 االستنتاجات والتوصيات
 (Conclusionsاالستنتاجات: )

 أ ت اخلرسج يف ضمق ن ا د ال حث احلارل ابلس ن اةات الخية     
 إن  ينة ال حث لدةهل لقا ادلماةهة بس ل  ام دب  م  فمق ادل مس  الفًتاضو. .1
فرسق ذات دللة ا صا ية يف م  م  لقا ادلماةهة لد  طق ة الصف الرابع اإل دادي   قا سفا م ط  خمةد  .2

 نمع )ذكمر س إانث( لصاحل اإلانث.
خمةد فرسق ذات دللة ا صا ية يف م  م  لقا ادلماةهة لد  طق ة الصف الرابع اإل دادي  قا سفا م ط   .3

 د .الفرع الدراسو )العقنو س ايبد ( لصاحل ايب

 الضلراف ادل مس  احل ا   جل العينة ال اص 
 ادلعياري

القينة ال ا ية 
 احمل مبة

القينة ال ا ية 
 اجلدسلية

الدللة 
 اإل صا ية

 26,243 141,485 488 الد 
70771 10963 

(8085()798) 
الفرق دال 
 27,528 126,707 488 العقنو إ صا يا  
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 (Recommendationsالتوصيات: )
 -يف ضوء استنتاجات البحث احلايل ابآليت:  يوصي الباحثان    

الفادة مت مقياس لقا ادلماةهة الاي ا دخو ال ا ثان ساس عنالو لق سف  ت م  م  لقا ادلماةهة لد  طق ة الصف  .1
 الرابع اإل دادي يف مدارس مدةنة ادلمصل. 

ًتبية زلافظة نينم  اذل الفادة مت ن ا د ال حث احلارل خلقا ةيل مت طق ة لادرةت  قا ال فا ل د مة ادلدةرةة العامة ل .2
 الة نا و الجيا  سخسجيعهل  قا مماةهة ادلس الت اليت خماةههل.

اس ادام اساليب الًتبمةة الصحيحة يف ادلدرسة سال يت ل عزةز ثقة طق ة أبنف هل سخسجيعهل ال طقب  قا لقا  .3
 .ةادلماةه

 اقرتحت الباحثان:أ جراء دراسة ) قلق ادلواجهة وتطوير أساليب التعليم يف اجلامعات لزايدة ثقتهم ابنفسهم(
 ادلصادر

 ادلصادر العربية 
 ، م   ة ايبصلقم ادلصرةة ،القاىر. 1، طادلرجع يف القياس النفسي(  2884امسا يل ، بسر ) .1
اةهة س الل ها ابل  اسل الة نا و سالم و الاات لد  طق ة (  اساليب ادلم 2817ال جل ، اندةة دمحم رزسلو ) .2

 اجلامعة ، اطرس ة دك مراه )غ  منسمرة(، كقية الًتبية،  ةامعة ادل  نصرةة
 (  الصحة النف ية،  بطداد ، لقنسر ملابع ال عقيل العارل.1998للمسو ، مجال     ) .3
دراسات  دراسة ثقافية مقارنةض الدسل العربية"  (  "الققا لد  الس اب يف بع2884النصاري ، بدر دمحم ) .4

 "، افقد الرابع  سر ، العدد الثالث ، القاىرة ، رابلة  ايبخصا ي  النف ي . نفسية
، م   ة الصلقم 1(  "الخ  ارات سادلقاةيس يف الًتبية الرايضية"، ط2887ابىو، مصلفا س نران، ص ي ) .5

 ادلصرةة، القاىرة.
التحكم الذايت وعالقتو ابلقلق االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طلبة معاىد (  2889) حبر، ام ثال خ   .6

 ، رسالة ماة    )غ  منسمرة( كقية الًتبية ةامعة بطداد ابت الرشد. اعداد ادلعلمني وادلعلمات
ة    )غ  ، رسالة ما اخلوف االجتماعي وعالقتو ابالغرتاب النفسي(  2818ال عدي ، سرسر       دهللا ) .7

 منسمرة(، كقية الًتبية،  ةامعة ادل  نصرةة. 
اجتاىات طلبة كلية واقسام اعداد ادلدرسني يف ( 2885سعيد، محيد سالع يدي، زل ت رليد سكاظل، ىد ،) .8

 ، سزارة ال عقيل العارل سال حث العقنو، مركز ال حمث الًتبمةة سالنف ية.جامعة بغداد حنم مهنة التدريس
 ، دار سا ل لقنسر سالل ع سال مزةع،  نان، ايبردن.1، طأسس البحث الرتبوي(  2889حلافظ )الساةب،   د ا .9
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مشكالت األطفال (. 2811شيفر، شارلز اي، سميقنان، ىمارد ل، خرمجة، محدي، نزةو، سداسد، ن نة. ) .18
 . ادلنق ة ايبردنية اذلامشية.  نان  دار الف ر. 2ط وادلراىقني وأساليب ادلساعدة فيها.

، دار ادل  ة لقنسر 1( مدخل اذل مناىد ال حث يف الًتبية س قل النفس ، ط2889 اس ، دمحم خقيل سآخرسن )  .11
 سال مزةع سالل ا ة ،  نان ، ايبردن

دراسات (  الققا الة نا و س الل و ابل ف   ال قط لد  طق ة ةامعة ال مةت ،2886  د اخلالا، ساخرسن) .12
 .2سالعدد 16افقد  نقسية ،دار ادلنظومة،

، صنعاق، 3(  القياس سال قمصل الًتبمي، م   ة الًتبية لقل ا ة سالنسر، ط2885العجيقو، ص اح     محزة ) .13
 الينت. 

 ايبردن. -(  مقدمة يف ال حث العقنو، الل عة ايبسذل، مل عة دةقة،  نان2888العزاسي، ر يل ةمنس كرس) .14
واجهة وعالقتها ابالستعجال والتفرد ، التشارك لدى (: اسرتاتيجيات ادل2818  ل ، كاظنية دمحم غازل ) .15

 ،  رسالة ماة    )غ  منسمرة( ، كقية الًتبية ةامعة بطداد.ادلرشدين الرتبويني
(   لقا ادل  ق ل س الل و ب عض ادل ط ات لد  طق ة اجلامعة ، كقية الًتبية ، 2888الع اةسو ، بسر  امحد ) .16

    غ  منسمرةاجلامعة ادل  نصرةة ، رسالة ماة 
طق ة ادلر قة اإل دادةة، اطرس ة  (  اثربرانمد خدرةط يف خننية ال ف   النالد لد 2884 قو، امسا يل ابراىيل ) .17

 دك مراه، كقيةالًتبية، ةامعة بطداد
 ، مركز ال  اب لقنسر، القاىرة، مصر.1، طالقياس واالختبار(  2886فر ات، ليقا ال يد ) .18
(  سي ملمةية الم و الاام ساللناع 2811د سهيل الع يقو ، ة ار سادي ابىض )القرة غمرل ،   ت امح .19

 .1الة نا و،  م   ة اف نع العر  لقنسر سال مزةع ، ط
(   "اسًتاخيجيات ادلماةهة سال صدي اليت ةماةهها مرق اسرام ادلثانة ال رطانية 2884لص مة ، دمحم صليب ساخرسن ) .28

 (.3( ، رلقد)1،  العدد)دراسات عربية يف علم النفس لق افيف مت ىاه الصابة" ،
 دار الثقافة لقنسر سال مزةع،  نان، الردن.، 1،ط علم النفس اإلكلينيكي(  2884دمحم ، دمحم ةاسل ) .21
(  الققا الة نا و لد  طق ة ةامعة بنطازي سفقا ل عض ادل ط ات ، 2813زلنمد ، خدجية دمحم   د ادلالس ) .22

   منسمرة( ، كقية الًتبية  قل النفس الة نا و ،ةامعة بنطازي.رسالة ماة    )غ
شبكة (  "الققا الة نا و ادلمالف ادلث ة ن ب الن سار الفرسق ب  اجلن  "، رلقة 2889معنرةة، بس ، ) .23

 (.22-21(، )ص 16ابخنة، العدد)-، ل ل  قل النفس ةامعة احلاج خل رالعلوم النفسية العربية
، رسالة ماة    قلق االرىاب وعالقتو ابلتحكم الذايت لدى طلبة اجلامعة(  2814ىادي ) نصرت ، سجراق .24

 )غ  منسمرة(، كقية الًتبية ، ةامعة بطداد اةت رشد.
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(  لقا الرىاب س الل و ابل ح ل الاام لد  طق ة اجلامعة ، رسالة ماة    2814نصرت ، سجراق ىادي ) .25
 معة بطداد اةت رشد.)غ  منسمرة(، كقية الًتبية ، ةا
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