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مقدمة

احلمد هلل الذي علم بالقلم ع ّلم الإن�سان ما مل يعلم ،وجعل العلم فري�ضة وعبادة.
وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم هادي ومعلم الب�شرية ،الذي
حثنا على طلب العلم واجلد يف �إتقانه واالبتعاد عن الغ�ش و اخل��داع يف حت�صيله ،ثم
العمل به .فالعلم نور ي�ستكمل به الإن�سان �إن�سانيته ومكانته التي كر ّمه اهلل بها .وكما
ق��ال ال�سلف :فلوال العلم والرتبية لأ�صبح النا�س كالبهائم .لهذا �سخرت املالئكة
�أجنحتها لتحت�ضن طالب العلم.
ولتحقيق ذلك  ،تبذل م�ؤ�س�سات التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية جهوداً كبرية
لتي�سري وتهيئة الو�سائل والظروف امل�ساعدة على �إبراز الطالب لقدراتهم ومهاراتهم
املعرفية .وم��ع ما يبذل �أي�ضا جت��اه تطوير �أ�ساليب التقومي ،ف���إن االمتحانات تبقى
م�صدر قلق للكثري من الطالب و�أ�سرهم ،بل ولكل املتقدمني لأي منها يف جمال ولأيّ
غر�ض.
وال �شك يف �أن متطلبات الع�صر ،وما تتطلب من مهارات يجب �أن تتوافر يف الأفراد
لالنتقال يف مراحل التعليم ،و يف الطالب املتقدمني للدرا�سة اجلامعية يف جماالت
خمتلفة ،ويف املتقدمني ملهن لها متطلباتها من املهارات ،تفر�ض و�سيلة لقيا�س توافر
هذه املهارات لدى الأفراد ،وهو ما يجعل من االمتحانات �ضرورة ال مفر منها لقيا�س
خمرجات التعلم وما جرى ك�سبه من مهارات .ونتيجة الرتباط االختبارات بقرارات
بالغة الأهمية كالقبول يف اجلامعات والتعيني يف وظائف حمددة ،ف�إنها ت�شكل هاج�ساً
وم�صدراً للقلق وللتوتر وال�ضغط النف�سي للطالب و�أ�سرته .وعلى الرغم من معاناة
بع�ضنا و� ّأن طبيعة االختبارات ،وقيمتها ،وح�سا�سية القرارات املرتبطة بها ،و�أي�ضاً ما
يتداوله النا�س من حولنا عنها ميكن �أن تزيد من ذل��ك .وتنعك�س نتائج ذل��ك �سلبا
على �أداء الطالب ،حيث ميكن �أن تكون �سبباً يف �إخفاقه �أو احل�صول على ن�سب �أدنى
مما يتوقعه �أو ما يجب �إح��رازه .وه��ذا يعمق كراهية االختبارات ي�سبب لبع�ضنا قلق
6

االختبارات الع�صابي.
وعلى الرغم من �أن الدرا�سات والبحوث ت�شري �إىل �أن قلق االختبار كغالبية اال�ضطرابات النف�سية
ينتج عن عدد من العوامل البيولوجية والنف�سية والتجارب احلياتية ال�صعبة ،مبا يف ذلك الأح��داث
املجهدة يف احلياة �أو ال�صدمة ،وتاريخ ا�ضطرابات القلق يف العائلة ،وتعاطي الكحول ،والأدوية �أو املواد
غري امل�شروعة ،وغريها من امل�شاكل الطبية �أو النف�سية ،ف�إن الأ�سباب احلقيقية تختلف من حالة �إىل
�أخرى.
ويهدف املركز الوطني للقيا�س من تطوير دليل ال�سيطرة على قلق االختبار� ،إىل تقدمي خدمة
�إر�شادية نوعية ،وزي��ادة وعي املتقدمني لالختبارات يف اململكة العربية ال�سعودية بقلق االختبار ،وما
يرتبط به من �أ�سباب قد ترتبط غالبيتها ب�أفكار �سلبية خاطئة ،وتعريفهم ب�آثاره ال�صحية ،و�أث��ره يف
تدين م�ستوى الأداء يف االختبارات ،و�إك�سابهم اال�سرتاتيجيات الالزمة لل�سيطرة عليه ،وهو ما �سينعك�س
على �صحتهم البدنية والنف�سية ب�صفة عامة ،كما �سي�سهم يف حت�سني �أدائ��ه��م يف االخ��ت��ب��ارات .وت�ؤكد
الدرا�سات جدوى تعلم تقنيات �إ�ضعاف قلق االختبار واكت�ساب املهارات الأخرى يف عدد من مراكز خدمات
االختبارات النف�سية والرتبوية يف الدول التي تعنى ب�صناعة االختبار ك�أمريكا واململكة املتحدة و�أ�سرتاليا
وكندا.
وي�أمل املركز  ،ب�إذن اهلل� ،أن يحقق هذا الدليل �أهدافه ،و�أن ي�سهم مع غريه من املطبوعات الأخرى
يف االرتقاء بوعي الطالب وغريهم من املتقدمني لالختبارات ،ورفع م�ستويات حت�صيلهم ،واحلد من
�أعرا�ض اخلوف والقلق املعيقة للأداء  ،لتحقيق الدرجة امل�أمولة يف االختبارات املطلوبة.
عزيزي املخترب� ،إذا كان االختبار �ضرورة ال مفر منها خالل فرتة درا�ستك� ،أو عند طلب
االلتحاق بربنامج �أو وظيفة ،ف�إن التوتر والقلق هما من بني الأ�شياء التي حتتاج �إىل تعلم
تقنيات ال�سيطرة عليها
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أوال :أهداف الدليل

يهدف دليل ال�سيطرة على قلق االمتحان �إىل احلد من �آثار التوتر ب�سبب اخلوف من االمتحانات.
وال يهدف الدليل �إىل الق�ضاء على القلق متاماً ،حيث �أن قد ًرا معقولاً منه يكون مفيداً يف دفع معظم
املتقدمني لالختبار لال�ستعداد له ب�شكل جيد .ولذلك ،ف�إن الدليل يهدف �إىل متكني الطالب من خف�ض
القلق �إىل م�ستوى ميكن معه ال�سيطرة عليه والتحكم فيه.
وينبغي �أن ي���أل��ف املتقدمون لالختبار ،الأن���واع املختلفة م��ن ا�سرتاتيجيات ال�سيطرة على قلق
االمتحان التي �سيتم و�صفها يف هذا الدليل .وميكن �أن ت�ستخدم �أن��واع خمتلفة من اال�سرتاتيجيات
لتطوير خطط �إدارة و�ضبط التوتر يف مواقف االختبار املختلفة .ومن املهم �أن تتوافر لدى املمتحن
خيارات متعددة للتعامل مع قلق االختبار حيث �إن االمتحانات يف املواد الدرا�سية املختلفة واملو�ضوعات
ميكن �أن ت�ؤثر على الأداء ب�شكل خمتلف.
ملاذا حتتاج �إىل االطالع على الدليل؟

Ë Ëرمبا لأنك �سوف تتعلم �أ�شياء ال تعرف عنها حول التطبيق العملي لالختبارات وقلق االختبار.
Ë Ëلتبقى م�شكلة قلق االختبار يف مقدمة اهتماماتك الفكرية وجز ًءا مه ًما من معاجلة هذا النوع من
القلق .وقلق االختبار لي�س مو�ضوعاً �سه ً
ال ت�ستطيع �أن تعتني به �أو حتتويه يف اليوم �أو الليلة التي
ت�سبق االختبار بنوم عميق ت�شعر فيه باملتعة وال�سعادة حل�صولك على ق�سط وافر من الراحة �أو
بوجبة ع�شاء لذيذة ت�شتهيها� ،أو بوجبة �إفطار مغذية يف �صباح يوم االختبار .ومع ذلك ،فمن امل�ؤكد
�أن كل تلك الأ�شياء مهمة وميكن �أن ت�ساعد .فهي مطالب و�أ�شياء حتتاج �إىل �أن تدرجها �ضمن اجلزء
الأول من خطتك الدرا�سية ا�ستعداداً لالختبار ،بحيث ت�صبح �أ�ساليب التعامل مع قلق االختبار
�سلو ًكا طبيع ًيا ،وجز ًءا من حياتك اليومية املُعا�شة بحلول وقت الأداء الفعلي لالختبار.
عزيزي املخترب ،يهدف هذا الدليل �إىل م�ساعدتك ،نن�صح بقراءته عدة مرات.
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ثانيا :متطلبات النجاح األساسية

قبل احلديث عن قلق االختبار �أو ا�سرتاتيجيات ال�سيطرة عليه ،على املتقدم �أن يدرك �أن �أف�ضل
طريقة لتح�سني م�ستوى الأداء على �أ�سئلة االختبار التدريبية �أو على الأدلة العملية للتدريب على كيفية
�أداء االختبار واجتيازه ،هي الت�أكد من حتقيق متطلبات النجاح الأ�سا�سية وهي :الإعداد ،واملحافظة على
التنظيم ،والتدريب.
�أو ًال :الإعداد لالمتحان

متثل القدرة على املحافظة على م�ستوى االهتمام وقوة الدافعية من �أهم التحديات الأكرث �صعوبة
التي تواجه املمتحنني عند الإع��داد لالختبار .وهذا يتطلب تقدمي امل�ساعدة للمتقدمني لالختبار يف
كيفية ا�ستخدام وقت الدرا�سة بفاعلية وكفاءة قدر الإمكان ،و�إع��داد خطة درا�سية لال�ستذكار ،و�إدارة
الوقت وتقليل م�ستوى القلق .وعندما ي�ستعد املتقدمون لالختبار ف�إنهم ي�شعرون مبزيد من الثقة
بالنف�س والقدرة على اجتياز االختبار وحتقيق �أف�ضل امل�ستويات .وي�صبح االختبار �شيئاً مرغوباً فيه ،لأنه
ي�سمح با�ستعرا�ض القدرات و�إثبات الذات .كل ذلك� ،سي�ؤدي �إىل حت�سني م�ستوى �أدائهم يف االمتحانات،
وحت�سني درجات االختبارات.
ويعتمد حتديد م�ستوى الأداء يف االختبارات �إىل حد كبري على طبيعة ا�ستعداد الطالب ،فخالفاً
ملعظم معتقدات الطالب ،ف�إن نوعية وطريقة اال�ستعداد لالختبار �أكرث �أهمية من كمية اال�ستعداد.
�إن ما ينبغي �أن يت�ضمنه اال�ستعداد لالختبار ،هو �أن يعرف املتقدم لالختبار ما يغطيه االختبار،
ودرا�سة املجاالت التي مل ي�ستوعبها ب�صورة جيدة .كما ينبغي �أي�ضاً �أن يت�ضمن تعلم ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات
ال�سيطرة على قلق االختبار جز ًءا من اخلطة الدرا�سية.
ثانياً :التنظيم

يوفر التنظيم الوقت واجلهد ،وي�ساعد على الأداء الفعال ،مبا يف ذلك �إعداد خطة درا�سية وا�ضحة
لعدة �أ�سابيع قبل �إجراء االختبار وااللتزام بها ملا لذلك من �أهمية يف تعزيز �شعورك بالإجناز والر�ضا
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عن ال��ذات ،لذلك ينبغي �أن تكون منظماً .و�إذا كنت ال تعرف كيف تعدها ،ا�ستعن بزميل لك تثق فيه،
�أو باملر�شد الطالبي� ،أو �أح��د معلميك ممن تعتقد �أن��ه ق��اد ٌر على تقدمي العون وامل�ساعدة لك .و�أثناء
الإعداد لالختبار ،ينبغي تلخي�ص املعلومات املهمة من املذكرات ،واملختربات ،وقراءة املبادئ والأ�سا�سيات،
واملفاهيم .وهذا التنظيم يجعلها �أ�سهل حلفظها بالذاكرة وا�سرتجاعها منها.
ثالثاً :التدريب على �أ�سئلة االختبار

تدرب على �إجراءات االختبار ،و�أنواع الأ�سئلة املو�ضوعية واملقا ّلية ب�شكل جيد .كلما عودت نف�سك
على اجللو�س لفرتة من الزمن للإجابة عن �أ�سئلة االختبار ،وتدريبها على ذلك ،ف�إنك �سوف تكت�شف
قدراتك ،وا�ستيعابك ملحتوى االختبار وال�شعور براحة نف�سية عند �أداء االختبار الفعلي.
معظم ما �سوف تقر�ؤه يف هذا الدليل �سوف يبدو �إىل حد ما� ،أ�شبه باحلياة اليومية .ولكن �إذا كنت
مثل معظم النا�س الذين يلتزمون بالإر�شادات ،ف�أنت تعرف ما ينبغي �أن تقوم به ملكافحة قلق االمتحان،
وال يبدو �أنك يف الواقع ت�ستطيع فعل كل تلك الأ�شياء التي ا�شتمل عليها الدليل متاماً .لذلك ،فبينما
�أنت تفكر ،وتتحدث �إىل نف�سك قائ ً
ال« ،قد �سمعت ذلك من قبل »،ورغم ذلك ف�إين ال �أزال بحاجة �إىل
قراءة هذا الدليل بعناية فائقة .ومع ذلك عليك �أن تقر�أه مرة �أخرى .ولكن لي�س يف جل�سة واحدة ،حاول
تكرار االطالع على هذا الدليل عدة مرات طوال فرتة درا�ستك.
عزيزي املخترب ،النجاح ال يتحقق �إال باجلهد والإعداد احلقيقي وتنظيم جهودك
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ثالثا :قلق االختبار :مفهومه ،وأعراضه ،وأسبابه

مفهوم قلق االختبار:

ميثل قلق االختبار �أحد الأمناط اخلا�صة من القلق .ويعرف القلق ب�صفة عامة على �أنه «انفعال
ينجم عن خوف مما ميكن �أن يقع», .وميثل قلق االختبار �أحد �أمناط القلق املرتبطة ب��الأداء ،وخا�صة
عندما ت��ك��ون نتائج ه��ذا الأداء مهمة .ومي��ك��ن حت��دي��ده على �أن���ه «ح��ال��ة نف�سية ترتبط ب��اخل��وف من
االختبارات ،تظهر يف �شكل جمموعة من الإثارات الف�سيولوجية ،والنف�سية مثل ال�شعور بالقلق والتوتر
وت�شتت الفكر ،وبع�ض الأعرا�ض البدنية امل�ؤملة التي حتدث قبيل �أو �أثناء االختبار ،وتهدف بو�صفها حالة
غري �شعورية �إىل جتنب االختبار ،وت�ؤثر �سلباً على قدرة الفرد على التفكري ال�سليم وا�سرتجاع املعلومات
وتنظيمها خالل العملية االختبارية بدرجة ت�ؤدي �إىل �إ�ضعاف م�ستوى الأداء يف االختبار» .هذه احلالة
ميكن �أن ت�ؤثر �سلباً على �إجناز الفرد ب�صفة عامة ،كما ت�ؤثر على �سلوكه وتوازنه االنفعايل ،ومفهومه
عن ذاته.
وهذا هو املفهوم ال�سائد بني املتخ�ص�صني يف كل مكان ،وقد دُر�س القلق منذ �أوائل خم�سينيات القرن
املا�ضي ،وقد �أظهرت النتائج يف جمملها �أهمية تعلم ا�سرتاتيجيات ال�سيطرة على قلق االمتحان للحفاظ
على ال�صحة العامة على وجه العموم ،وحت�سني الأداء يف االمتحانات من جانب �آخر..
�أعرا�ض قلق االختبار :كيف تعرف فيما �إذا كان لديك قلق االختبار ؟

أعرا�ض نف�سية �أو بدنية ،هذه
يظهر قلق االختبار ك�أي منط من �أمناط القلق الأخ��رى يف �صورة � ٍ
امل�ؤ�شرات يف حالة تالزمها �أو تالزم بع�ضها متثل م�ؤ�شراً بل دلي ً
ال على ت�شخي�ص احل��ال .وقد حددت
امل�صادر العلمية ه��ذه الأع��را���ض �أو امل���ؤ���ش��رات ،كما ُط�� ِّور العديد من املقايي�س لت�شخي�صها ..بالن�سبة
للإ�شارات فيمكن مالحظتها يف مظهرين هما:
1 ) 1الأعرا�ض النف�سية� :إ�شارات قلق االختبار يف ذهنك (معرفية) ،هي:
Ë Ëال�شعور بارتباك وخلو الذهن من املعارف واملعلومات ،وت�سابق الأفكار ،و�صعوبة الرتكيز.
Ë Ëمعرفة الإجابة بعد االختبار ،ون�سيانها �أثناء االختبار.
Ë Ëالأفكار ال�سلبية مثل ،الف�شل �أو احل�صول على درجة �ضعيفة وعواقبه ، ،وماذا �سيقول عني
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الزمالء �أو الأ�سرة .وكيف يعمل الآخرون يف االختبار.
2 ) 2الأعرا�ض اجل�سدية� :إ�شارات قلق االختبار يف ج�سدك
Ë Ëال�شعور بالغثيان  ،و املغ�ص ،والإ�سهال ،وجفاف الفم.
Ë Ëال�صداع ،وال�شعور بدوار � ،أو باحتمال الإغماء.
Ë Ëت�شنج الع�ضالت ،واالرجت���اف ،و�آالم الرقبة ،والتعرق ،و�سرعة التنف�س ،وزي��ادة نب�ضات
القلب.
عزيزي املخترب .ت�ستطيع �أن تعرف ما �إذا كان لديك قلق االختبار من الإ�شارات
والإجابة عن االختبار املرفق بالدليل

�أ�سباب قلق االختبار:

يعد القلق املو�ضوعي عند مواجه املواقف االختبارية �أم��راً طبيعياً ،بل يعد داف ًعا للإجناز� ،إال �أن
قلق االختبار ال�شديد واملعيق للأداء ميثل �إحدى احلاالت النف�سية املر�ضية املرتبطة ب�أمناط �سلوكية
�سلبية ناجتة عن اخلربات والأحداث والظروف احلياتية اليومية ال�صعبة ب�صفة عامة ،وبخربات الفرد
ال�سابقة يف املواقف االختبارية ب�صفة خا�صة ،ولذلك ف�إنه ميكن �إيجاز �أهم �أ�سبابه فيما يلي:
1 ) 1انخفا�ض م�ستوى �أدائك يف االختبارات ال�سابقة �أو �ضعف درجاتك فيها.
�2 ) 2أفكارك ال�سلبية غري الدقيقة عن نف�سك وقدراتك ك�ضعف الثقة بالنف�س وال�شعور بعدم الكفاية.
3 ) 3ال�شعور بعدم القدرة على ال�سيطرة على الظروف.
4 ) 4ميكن �أن ين�ش�أ نتيجة لتهديد و�إحباط املعلم للطالب.
�5 ) 5صعوبات التعلم� ،أو و�ضع الطالب يف م�ستوى درا�سي �أعلى من قدراته.
�6 ) 6سيطرة التفكري يف ردود �أفعال الأهل ،وخا�صة يف حالة التوقعات العالية لهم.
7 ) 7ال�ضغط االجتماعي الناجت عن مقارنة �إجن��از الفرد بزمالئه ،وتقوميهم ال�سلبي ب�سبب �ضعف
درجات االختبار.
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8 ) 8ميكن �أن يحدث ب�سبب توقيت �أو زمن االختبار ،واخلوف من عدم �إنهاء االختبار(الإجابة عن جميع
الأ�سئلة).
�9 ) 9ضعف اال�ستعداد لالختبار.
10 )10الت�صورات غري ال�صحيحة لتوقع ما ميكن �أن يتناوله حمتوى االختبار /الأ�سئلة ،و�إدارة وا�ستثمار
الوقت لال�ستذكار.
11 )11قد ينتج عن ح�شو الدماغ مبعلومات ي�صعب �إدراكها ،وا�ستعادتها عند احلاجة.
حدد �أي �أ�سباب �أخرى تعتقد �أنها ت�سبب قلقك:

بع�ض املفاهيم والت�صورات اخلاطئة عن قلق االختبار و�آثاره:

هناك ادع���اءات كثرية و�أق���وال كثرية ح��ول قلق االمتحانات يروجها كثري م��ن النا�س والطالب
الذين وقعوا حتت ت�أثري تلك الأفكار التي لي�س لها �أ�سا�س علمي �أو جتارب وخربات مهنية .وينبغي عند
�سماعك �أو قراءتك ملثل هذه املقوالت اال�ستئنا�س باملهنيني املخت�صني مثل املر�شد النف�سي ،والأخ�صائي
النف�سي ،واملعالج النف�سي ومن يف حكمهم من املخت�صني الذين لديهم العلم واملعرفة واخلربة .ومن هذه
االدعاءات:
1 ) 1يولد التالميذ والطالب بقلق االختبار �أي �أنه موروث ،وهذا غري �صحيح.
2 ) 2ال ميكن تقليل �أو خف�ض قلق االختبار .وهذا غري �صحيح.
3 ) 3قلق االختبار مر�ض عقلي ال ميكن التغلب عليه .وهذا غري �صحيح.
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4 ) 4قلق االختبار �أ ًّيا كان م�ستواه �سيئ وي�ضر بال�صحة ،وغري مقبول .وهذا غري �صحيح فدرجة من
القلق تدفع للإجناز.
5 ) 5الطالب الذين ا�ستعدوا ب�شكل جيد لالختبار ال يكون لديهم قلق االختبار .وهذا لي�س �صحيحاً
بدرجة مطلقة ،فاال�ستعداد اجليد يقلل من قلق االختبار� ،إال �أنه يبقى لدى البع�ض ،بل �إنه يف حالة
وجوده ي�ؤثر �سلباً حتى على امل�ستعدين جيداً لالختبار ،وهو ما يعني �ضرورة تعلم ا�سرتاتيجيات
ال�سيطرة عليه.
6 ) 6الطالب الأذك��ي��اء ج��داً ،والطالب الذين يدر�سون م��واد درا�سية �صعبة مثل التكامل والتفا�ضل،
وح�ساب املثلثات ،لن يكون لديهم قلق االختبار .وهذا غري �صحيح فقد يكون �أي فرد عر�ضة لقلق
االختبار اذا توافرت العوامل امل�سببة له.
7 ) 7ح�ضور الدرو�س ،وحل الواجبات املنزلية وامل�شاركة ال�صفية ،ميكن �أن تق�ضي على قلق االختبار .
هذا غري �صحيح بدرجة مطلقة ،قد تقلل منه ،ولكنها ال تلغيه يف حال توافر �أ�سباب �أخرى لإحداثه،
وهو ما يقت�ضي �إ�ضافة �إىل الإع��داد اجليد و�أداء الواجبات ،تعلم اال�سرتاتيجيات املنا�سبة ل�ضبط
القلق نف�سه.
8 ) 8عند تفكريك� ،أو ورود كلمة اال�سرتخاء �إىل ذهنك �أثناء االختبار ،ف�إنك �سوف جتد نف�سك م�سرتخياً
متاماً .وهذا غري �صحيح� .سوف ي�ساعدك هذا على الهدوء ومقاومة القلق.
9 ) 9عدم القيام ب�أي فعل �أو عمل ب�ش�أن قلق االختبار �سوف ي�ؤدي �إىل اختفائه بعيداً عنك.
10 )10تقليل قلق االختبار ي�ضمن لك احل�صول على درجات عالية.
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رابعا :استراتيجيات السيطرة على قلق االختبار

فوائد تعلم ا�سرتاتيجيات قلق االمتحان

ي�ساعد تعلم واكت�ساب ا�سرتاتيجيات ال�سيطرة على قلق االختبار ،على �إبقائه يف م�ستوياتٍ معتدلة،
وهو ما ينعك�س على ال�صحة ب�صفة عامة ،وعلى �أداء الطالب .فعندما ي��درك الطالب قلق االمتحان
ويقاومه با�ستخدام اال�سرتاتيجيات املنا�سبة ،التي �سيتم و�صفها يف ه��ذا الدليل ،ف���إن من املتوقع �أن
ينعك�س ذلك على ثقته بنف�سه واعتقاده بكفايته وقدراته .وينعك�س هذا على �إح�سا�سه بال�سيطرة على
حياته التعليمية ،وتكوين اجتاهات �أكرث �إيجابية نحو املادة الدرا�سية على وجه اخل�صو�ص ،واملدر�سة �أو
احلياة ب�شكل عام .و�سوف تتح�سن يف كثري من الأحيان درجات االختبار .كما ميكن �أن يعمم الكثري من
تلك الأ�ساليب للتعامل مع احلاالت غري الأكادميية �أو االختبارية التي ت�سبب التوتر ،مثل ال�سفر والبعد
عن املنزل ،ال�سكن يف اجلامعة� ،ضغوط الأق��ران ،والتقبل االجتماعي ،التعامل مع الوالدين ،البطالة،
البحث عن عمل ،احلرمان .ولتحقيق �أق�صى فائدة ف���إن هذا الدليل يق�سم هذه اال�سرتاتيجيات �إىل
ثالثة �أمناط ت�شمل:
1 ) 1حماذير يجب االنتباه �إليها وجتنبها �أثناء الإعداد لالختبار.
2 ) 2ا�سرتاتيجيات للوقاية من التعر�ض لقلق االختبار.
3 ) 3ا�سرتاتيجيات ملقاومة قلق االختبار عند حدوثه.
�أوال :املحاذير الأولية �أثناء الإعداد لالختبار

يجب �أن يعرف كل خمترب �أن االختبار �أمر البد منه ،و�أنه �إحدى الو�سائل لتقومي قدرات املمتحنني.
وال�شك يف �أن كل طالبٍ قد مر خالل �سنوات درا�سته يف مراحل التعليم املختلفة بخرباتٍ وجتارب خمتلفة،
و�أنه يتذكر من وجهة نظره ،ما يجب �أن يقوم به من �أعمال و�إج��راءات لأداء االختبار .ومع ذلك ،فقد
يجهل الأ�ساليب ال�سليمة غري التقليدية التي يجب معرفتها وتهيئتها قبل ال�شروع يف اال�ستذكار و�أداء
االختبار .قد ي�سعى بع�ض النا�س �إىل ا�ست�شارة �أ�شخا�ص وزمالء لي�س لديهم اخلربة الكافية� ،أو اال�ستماع
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ري من
�إىل الأفكار ال�سلبية واال�ست�سالم لها .هذه الأفكار والأ�ساليب وغريها من العوامل ،تكون يف كث ٍ
الأحيان الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل عدم حتقيق امل�ستوى املطلوب من الأداء.
لن�أخذ ه��ذا املثال االف�ترا���ض��ي« ،ع��رف �أح��د الطلبة �أن عليه �أن يجتاز اختباراً �أو رمب��ا ع��دداً من
االختبارات لكي يلتحق باجلامعة .عندها ،ت�شو�ش فكره ،و�أ�صبح يف حرية من �أمره ،ب�سبب نق�ص املعلومات
املتعلقة باجلوانب التي يتناولها االختبار وطريقة ونوعية الأ�سئلة وغري ذلك من املعلومات .ونتيجة
لذلك ،قرر �أن ي�س�أل بع�ض معارفه وزمالئه عن تلك اجلوانب ،فح�صل على �إجابات متباينة ،منها� :أن
االختبار �سهل وال ميكن �أن يخفق فيه �إال ك�سول� ،أو �أن االختبار يتناول جمموعة من الأ�شياء مل تتعلمها
يف املدر�سة ومل ت�سمع بها ،ولذلك ف�إنه ال ميكن جتاوزه بنجاح �أو حتقيق الدرجة املطلوبة فيه .ويزيد
من حدة امل�شكلةِّ ،
اطالع الطالب على بع�ض الأدلة والكتب الإر�شادية (التجارية) التي يدّعي نا�شروها
�أنها �أُع��دت لتوجيه الطالب وتعليمهم كيف ّية اال�ستعداد لالختبار .هذه الكتب ت�س ِّوق �أفكاراً مغلوطـة
مثــل� « :إذا كنت تريد �أن جتتاز االختبار وحت�صل على درجة عالية ،ف�أنت بحاجة �إىل �أن تق�ضي وقتاً يف
تعلم كيفية التغلب على �أ�سئلة االمتحان ،وخداع الأ�سئلة»� ،أو «�ستتعرف على الطريقة ال�سرية للإجابة
عن الأ�سئلة»� ...إلخ» .مثل هذه العبارات وغريها ترتك يف نف�س الطالب �أثراً عميقاً من امل�شاعر ال�سلبية
والأفكار املت�ضاربة حول االختبار ،وتقنعه ب�أن االختبار لغز غام�ض ال ي�ستطيع �أن يجتازه من املتقدمني
�إال من كان خبرياً .يف ظل هذه الظروف من احلرية واالرتباك الفكري ،من الطبيعي �أن ي�صبح الطالب
عر�ضة لقلق االختبار.
لقد �أُع�� َّد هذا الدليل ،مل�ساعدتك على جتنب مثل هذه الأفكار املغلوطة عن االختبارات ،ولتبديد
خماوفك ،وم�ساعدتك على احل�صول على املعلومات ال�صحيحة التي حتتاجها عنها .ولتحقيق ذلك،
ف�إن عليك بداية معرفة حماذير على درجة كبرية من اخلطورة ،والعمل على جتنبها �أثناء اال�ستعداد
لالختبار ،وهي:
ال ت�صدق الإ�شاعات التي ت�سمعها حول االختبار
�سوف يخربك كثري من النا�س �أو الزمالء ب�أن لديهم خربة عن االختبار الذي تعتزم التقدّم له،
و�أن لديهم معلومات �سوف ت�ساعدك على اجتيازه .بع�ضهم �سيقدم مقرتحات عن امل�صادر التي يجب �أن
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ت�ستخدمها عند درا�ستك .ولكن بع�ضهم الآخر �سيخربك ب�أن االختبار �صعب ال ميكن جتاوزه (خا�صة
�إذا مل يكن �أدا�ؤهم يف االختبار ح�سناً حلفظ ماء الوجه)� .آخرون �سيخربونك ب�أن االختبار �سهل ويبعث
على ال�سخرية (ليظهروا ب�أنهم على دراي��ة بكل �شيء) .بطريقة �أو ب�أخرى �ست�سمع �أن االختبار �سهل
�أو �صعب .ولتجنب ت�أثري مثل هذه الأفكار املت�ضاربة وامل�شو�شة ،عليك �أن تعرف �شيئاً واحداً هو امل�ؤكد
واملهم بالن�سبة لك ،وهو «�أن االختبار مهم بالن�سبة لك ،ولي�س من املنطق االعتماد على ال�شائعات حول
هذا املو�ضوع .وبدال من �إ�ضاعة الوقت يف ذلك ،يجب �أن تتعلم كيف حتدد املو�ضوعات التي �سيتناولها
االختبار ،و�أن تقدر مدى �إتقانك لها ،ثم حتدد الوقت الذي �ستحتاج �إليه للدرا�سة واملراجعة قبل �أداء
االختبار».
ال ت�ضيع الوقت يف البحث عن ا�سرتاتيجيات اجتياز االختبار
ري من كتب الإع��داد لالختبار تت�ضمن �إر�شادات عن كيفية اجتيازه مثل
يوجد يف املكتبات عد ٌد كب ٌ
اختبار كفايات املعلمني �أو غريه من االختبارات� ،أو �إر�شادات عن طرق ق�صرية للدرا�سة ،وطرق للبحث
عن �إج��اب��ات �أ�سئلة االختيار من متعدد � ،أو الك�شف عن �أ���س��رار �أ�سئلة املقال التي ت�ساعدك على خداع
م�صححيه للح�صول على درجات عالية.
ّ
احلقيقة� ،أنه ال ميكنك باخلداع احل�صول على درجة عالية� ،إن الطريقة املثلى لتحقيق ذلك هي �أن
تت�أكد �أنك تعرف ما �سيغطيه االختبار من مو�ضوعات وق�ضايا ،و�أن تراجع املو�ضوعات التي ال تعرفها
ب�صورة جيدة ال�ستيعابها.
�إن ق�ضاء وقت ثمني قبيل �أو �أثناء االختبار حماو ًال الك�شف عن الإجابة من خالل الو�سائل الأخرى
�سوف ي�ضيع وقتك ،ولن ت�صل �إىل الإجابة ال�صحيحة� .صدق �أو ال ت�صدق� ،إن هدف ك َّتاب الأ�سئلة دائماً
هي املبا�شرة والو�ضوح كلما كان ذلك ممكنا ،و�أنهم ال ي�ستخدمون احليل لإخفاء الإجابة .لذلك عليك
عند البحث عن دليل ا�ستذكار املقررات الدرا�سية �أو االمتحان� ،أن يكون اختيارك ر�شيداً وحكيماً ،ومن
ذلك على �سبيل املثال اال�ستعانة مبوقع املركز الوطني . www.qiyas.sa
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�سجل مالحظاتك ال�شخ�صية:

ثانيا :اال�سرتاتيجيات ال�شخ�صية لتجنب القلق

اال�سرتاتيجية الأوىل :مزاولة الهوايات والتدريب عليها:
ين�صح علماء ال�صحة النف�سية ب�ضرورة و�أهمية مزاولة بع�ض الأن�شطة والأعمال املحببة �إىل النف�س
�أثناء فرتة اال�ستعداد لالختبار ،كال�سباحة ،والقراءة احلرة ،وممار�سة �أي نوع من الريا�ضة...الخ .هذه
الأن�شطة ت�ساعد على ال�شعور باملتعة واحليوية وت�ساعد على جتديد الن�شاط ،كما تبعد تفكريك ولو م�ؤقتاً
عن خماوفك من االمتحان ،فهي �أ�ساليب مفيدة لإخراجك من القلق واالنفعاالت ال�سلبية الأخرى التي
تغذي القلق ،كما ُت َّعد من امل�صادر املهمة للتنفي�س االنفعايل وتنمية الذات .كل هذا التجديد يعيدك �إىل
بن�شاط وحاف ٍز �أكرب.
اال�ستعداد لالختبار
ٍ
�سجل مالحظاتك ال�شخ�صية:
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اال�سرتاتيجية الثانية :املحافظة على و�ضع �صحي جيد :وت�شمل:
تناول وجبة متوازنة قبل االختبار ،خا�صة �إذا كنت معتاداً عليها وحتب تناولها .على �سبيل املثال،
�أحد �أ�سباب قلق االختبار هو ال�ضعف الذهني �أو �ضعف ال�صحة اجل�سمية ،والهزال البدين ،وهذا ناجت من
�ضعف ال�شهية ،وتناول القليل من الطعام ،وقلة النوم و عدم كفايته .هناك تدريبات و�إر�شادات ت�ساعدك
على تقليل قلق االختبار الذي يكون �ضعف ال�صحة البدنية �سبباً له ،وهي:
1 ) 1النوم ال�صحي :احر�ص على ح�صولك على ق�سط واف��ر من النوم اجليد واملريح� ،أو كمية
طبيعية من النوم ،والراحة ،وعدم الإجهاد البدين والفكري .وذلك يف كل يوم ملدة �أ�سبوع �أو
ع�شرة �أيام قبل االختبار.
2 ) 2جتنب ت��ن��اول املنبهات :جتنب الإف���راط يف ت��ن��اول املنبهات وال��ك��اف�ين؛ لأن��ه��ا تثري اجلهاز
الع�صبي والأرق .تناول �أحياناً كمية معقولة من املنبهات (ال�شاي ،القهوة ،ال�صودا وغريها
من امل�شروبات الغازية غري ال�ضارة) فقط ،للمحافظة على االنتباه .ا�ستخدم القهوة وال�شاي،
�أو ال�صودا م�صدراً للكافني فقط .انتبه ،ال تفرط يف تناولها ،وجتنب م�شروبات الطاقة.
�سجل مالحظاتك ال�شخ�صية:
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اال�سرتاتيجية الثالثة :زيارة مقر االختبار:
قم بزيارة قاعة االختبار �أكرث من مرة� ،إذا كان نظام امل�ؤ�س�سة التعليمية ي�سمح بذلك ،لتتعرف حجم
الغرفة ،لونها ،و�ضعية املقاعد ،درجة احلرارة ،املكان املتوقع �أن جتل�س فيه.
�سجل مالحظاتك ال�شخ�صية:

اال�سرتاتيجية الرابعة :تعديل االجتاهات ال�سلبية:
تلعب اجتاهات املتقدم ال�سلبية نحو االختبار دوراً كبرياً يف تعزيز قلق االمتحان ،وخا�صة عندما
تكون اجتاهاته �أي�ضاً �سلبية نحو املادة� ،أو معلمها� ،أو كان �أدا�ؤه ال�سابق �ضعيفاً فيها .وحيث �إن االجتاهات
تت�أثر باخلربات املختلفة يف حياتنا ال�سلبية منها والإيجابية على حدٍ �سواء ،والتي ال ميكن تاليف بع�ضها،
ف�إن من الواجب �أن تبذل ق�صارى جهدك لتكوين اجتاهات �سليمة و�إيجابية نحو التعلم وبيئته .فكر
�إيجابياً ،وحتدث �إىل نف�سك ،عزز اجتاهاتك الإيجابية .اعمل مع طالب يحملون اجتاهات �إيجابية،
وي�شجعون الآخرين للم�شاركة يف تكوين هذه االجتاهات .جتنب الآخرين ممن يحملون اجتاهات �سلبية
با�ستمرار ،حيث �إن هذه االجتاهات معدية .عليك �أن تدرك �أن االختبار حدث ال بد منه.
�سجل مالحظاتك ال�شخ�صية:
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اال�سرتاتيجية اخلام�سة :االنتباه والرتكيز :
االنتباه هو القدرة على الرتكيز العقلي ،واملالحظة الدقيقة .كما يت�ضمن التوجه املق�صود لقراءة
مادة ما� ،أو ل�سماع �شيء مق�صود مثل �إر�شادات وتعليمات �أداء االختبار .وميثل االنتباه اخلطوة الأوىل يف
التعلم والقراءة والكتابة و�أداء التمارين ومراجعة املعلومات .كما �أن الرتكيز �ضرورة للتفكري عند حل
�أي مع�ضلة .وللمحافظة على �أف�ضل �أداء ف�إن عليك:
Ë Ëللمحافظة على تركيزك ،يجب اختيار مكان منا�سب للدرا�سة ،ويجب �أن يكون خاليا من
امل�شتتات مثل ،الإزع���اج ،ال�صور ،واملناظر ،والر�سومات املعلقة على ج��دار الغرفة والنوافذ.
وللم�ساعدة على الرتكيز ،اخرت بيئة متجان�سة ودرجة حرارة منا�سبة ،وتنقية كافية للهواء،
و�إ�ضاءة جيدة ،ومقعد مريح.
Ë Ëيف املواقف االختبارية ،عليك توجيه انتباهك واهتمامك �إىل ما يقوله امل�شرف على االختبار
من تعليمات.
Ë Ëهناك عدد من العوامل التي ت�ؤثر يف درجة تركيزك وا�ستمراره منها :العناية بال�صحة من
خالل تناول طعام متوازن تتوافر فيه العنا�صر الغذائية الأ�سا�سية ،واالهتمام ب�أخذ ق�سط وافر
من الراحة ،واحلفاظ على م�ستوى معقول من الن�شاط ،فالكثري جداً من الن�شاط الدرا�سي
والقليل جداً منه ي�ؤثر �سلبا على االنتباه وتذكر حمتوى املادة التعليمية �أو املعلومات.
Ë Ëيجب �أن حتافظ على درجة عالية من الرتكيز من خالل التدريب املنتظم حلفظ املعلومات
بالذاكرة الطويلة وا�سرتجاعها �إىل الذاكرة الق�صرية عند احلاجة �إليها� .إن تعلم ا�سرتاتيجيات
االنتباه واحلفظ والتذكر �سيكون مفيدا .ه��ذه اال�سرتاتيجيات ت�شمل :املراجعة املتكررة،
والفهم ،وت�سجيل املالحظات ،وتلخي�ص املعلومات املهمة ،ومتابعة التعليمات ،و�أداء االختبار،
واال�ستعداد لالختبار ،وحت�سني املهارات.
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�سجل مالحظاتك ال�شخ�صية:

اال�سرتاتيجية ال�ساد�سة :الثقة بالنف�س:
ينبغي على املتقدمني لالمتحان بذل كل ما من �ش�أنه دعم الثقة يف النف�س ،واعتقاد القدرة على
الأداء اجليد يف االختبار ،والثقة بكفاية اال�ستعداد له ،حيت يقلل ذلك من م�شاعر قلق االمتحان بدرجة
كبرية .هذه الثقة بطبيعة احل��ال ال ت�أتي من ف��راغ ،ف��الإع��داد اجليد لالمتحان هو الو�سيلة العملية
والف َّعالة لتكوينها واملحافظة عليها.
�سجل مالحظاتك ال�شخ�صية:
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ثالثا :ا�سرتاتيجيات ال�سيطرة على قلق االختبار عند ا�ست�شعاره

حتدثنا فيما �سبق عن ا�سرتاتيجيات الوقاية من القلق ،ومع ذلك فقد يحدث للبع�ض قبيل �أو
�أثناء االختبار .فيما يلي جمموعة من اال�سرتاتيجيات املعتمدة على حتديد ال�سبب و�أ�سلوب مقاومته
ملقاومة ذلك.
ال�سبب  :1معلوماتك عن االختبار حمدودة.
العالج :تعرف على حمتوى االختبار.

يبدو وا�ضحاً مبا فيه الكفاية� ،أن كثرياً ممن يعانون من قلق االختبار ،يتعاملون معه من خالل
حماولة اجتنابه .وي�أملون لو �أن مبقدورهم تاليف مواجهة الأ�شياء التي تثري قلقهم وخماوفهم ،و�أن
تبتعد عنهم .بطبيعة احلال ،لن تذهب عنهم ،لذلك ،ف�أول �شيء ينبغي القيام به للتعامل مع حالة قلق
االختبار التي تعاين منها ،هو الت�أكد من �أنك تعرف احلقائق الأ�سا�سية عن االختبار.
تن�شر بع�ض املراكز املعنية باالختبارات كتيبات �أو ن�شرات دورية عن حمتوى مواد االختبار .وتت�ضمن
تلك الن�شرات الإر�شادية جميع املعلومات الأ�سا�سية التي يحتاجها املتقدم للتعرف على االختبار الذي
تعتزم التقدّم له ،مبا يف ذلك:
1 ) 1عدد �أ�سئلة االختبار.
2 ) 2نوع الأ�سئلة(مثال :االختيار من متعدد �أو املقال)
3 ) 3الزمن املقرر لأداء االختبار.
4 ) 4طريقة ت�صحيح الإجابات
5 ) 5ال�شكل املقايل.
6 ) 6املو�ضوعات التي يغطيها االختبار.
7 ) 7مناذج من الأ�سئلة �أو �صياغتها ،وبع�ض التمارين.
8 ) 8وال تكرتث مبا تروجه بع�ض املواقع التجارية �أو الكتيبات عن الأ�سئلة والربامج التدريبية ،عليك
الدخول �إىل موقعنا للح�صول على املعلومات املوثوقة التي ميكن االعتماد عليها مل�ساعدتك على
التدريب الفعال ،والتعرف على املعلومات الأ�سا�سية عن االختبار.
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�سجل مالحظاتك ال�شخ�صية:

ال�سبب  :2ت�شعر ب�أنك مل ت�ستكمل حمتوى املادة التي �سيجري االختبار فيها وتتقنها.
العالج  :ينبغي �إعداد جدول ينظم ا�ستذكارك وااللتزام به.

�Ë Ëإذا نظرت �إىل مو�ضوعات االختبار وبد�أت ت�شعر بالقلق لأنك مل تتقن بع�ضها عند ا�ستذكارك
لها ،ف�إن �أول ما عليك فعله هو الهدوء( ،ا�ستعذ من ال�شيطان ،واطلب العون من اهلل)  ،ثم
خذ نف�ساً عميقاً ،وتذكر �أن القلق لن يجدي نفعاً .تذكر �أن��ه لي�س متوقعاً �أن جتيب �إجابة
منوذجا فريدًا
�صحيحة عن جميع الأ�سئلة لكي جتتاز االختبار .كل متقدم لالختبار يعد
ً
بخلفية ثقافية وتربوية خمتلفة ،وبحجم معرفة تختلف باختالف املو�ضوعات.
�Ë Ëإذا �شعرت �أنك حتتاج �إىل مراجعة بع�ض املو�ضوعات ،فقم ب�إعداد جدول لال�ستذكار والتزم به.
كن منظماً دائ ًما ،من خالل �إعداد خطة درا�سية توجز ما �سوف تعمله ،و�أين �ستجد م�صادر
امل�ساعدة املفيدة ،ومتى �سوف تنفذ كل خطوة .وملراجعة املو�ضوعات وحت�سني �إتقانك لها ،ينبغي
عليك ا�ستخدام امل�صادر املختلفة املتاحة لك :املقررات الدرا�سية ،مذكرات الدرو�س ،والتحدث
مع املخت�صني ،ك�أ�ساتذة اجلامعات .ت�أكد �أن جدولك الدرا�سي حدد مهام �سهلة ت�شتمل على
متارين ميكن �أن تنفذها يف فرتة زمنية معقولة.
Ë Ëتذكر �أن الدرا�سة تعني �أك�ثر من جم��رد ت�سليط ال�ضوء على الكلمات يف املقرر الدرا�سي.
بالن�سبة لالختبار ،يجب �أن يكون لديك فهماً ج ّيداً للم�صطلحات ،واملفاهيم ،و �أن تكون قادراً
على تعريفها با�ستخدام كلماتك ،وق��ادراً على تف�سري �أهم ّيتها .انظر �إىل الأفكار التي تكون
متماثلة ،ثم ا�س�أل نف�سك فيما �إذا كان ميكنك �شرح الفروق.
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Ë Ëقم بحذف كل مهمة درا�سية يجري �إجنازها يف اخلطة الدرا�سية .هذا الإجراء �سوف مينحك
الثقة والإح�سا�س بالإجناز ،ويزيد من الدافعية والثقة بالنف�س.
�Ë Ëإذا كنت ت�شعر �أن معظم �أو كل املو�ضوعات التي جرى تناولها يف االختبار التجريبي غري م�ألوفة
بالن�سبة لك ،يجب �أن تقرر ما �إذا كنت على ا�ستعداد للتقدّم لالختبار� .إذا مل يكن ذلك ممك ًنا،
ف�أجل موعد �أخذ االختبار حتى تتمكن من مراجعة كل املو�ضوعات .الت�سرع لأخذ االختبار لن
ي�ؤدي �إىل النجاح .ورمبا حتتاج �أي�ضاً �إىل �إعادة النظر يف التدريب الذي تلقيته يف تخ�ص�صك
�أو مراجعاتك لبع�ض املو�ضوعات ،وتقدير مدى كفايته لت�أهيلك للنجاح �أو جتاوز االختبار.
هل �أخذت املقررات ال�ضرورية؟ هل حتتفظ مبعظم املعارف التي اكت�سبتها من هذه الدورات؟
و�إذا مل تكن مت�أكداً من ا�ستعدادك لأخذ االختبار ،حاول احل�صول على ا�ست�شارة املر�شد �أو �أحد
الأ�ساتذة.
Ë Ëحاول بجد ّية االلتزام بجدولك الدرا�سي� .إذا وجدت نف�سك متاطل �أو ت�ؤجل موعد اال�ستعداد
للمذاكرة ،فهذه �إ�شارة وا�ضحة على �سيطرة الأفكار ال�سلبية ،والتي تع ٌد �أحد �أهم �أ�سباب قلق
االمتحان ،على تفكريك.
�سجل مالحظاتك ال�شخ�صية:
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ال�سبب  :3لديك �أفكار �سلبية.
نب نظرة واقعية وابتعد عن املثالية املتطرفة:
العالج :بدل �أفكارك ال�سلبية ب�أفكار �إيجابية ،وت َّ

) 1قاوم �أفكارك ال�سلبية ب�أفكار و�أفعال �إيجابية:
الأفكار ال�سلبية تبعدك عن تطبيق جدولك الدرا�سي ،و تقيد حركتك �أثناء االختبار .هل وجدت
نف�سك يف �أي وقت م�ضى يف معاناة من �أفكار مثل�« :أدا�ؤك دائماً يف االختبار �سيئ� ،أو �أنك �سوف تر�سب يف
االمتحان� ،أو �أنك �إذا مل جتتز االختبار فلأنك فا�شل� ،أو �أن معظم الطالب �أذكى منك� ،أو �أنك ال ت�ستطيع
االلتحاق بربنامج درا�سي �أو املحافظة على وظيفتك �أو احل�صول على عمل»� .إن الطريقة املثلى لإدراك
مدى �سلبية �أفكارك ،هو قيا�س مدى تطرفها ،فالأفكار املتطرفة �سلبية ومنها على �سبيل املثال (�أنا غبي
جداً� ،أو يف كل �شيء� ،أو ال �شيء� ،أو �إذا مل �أجتز االختبار �أكون انتهيت) .فيما يلي �أمثلة من الأفكار ال�سلبية
التي ميكن �أن تراودك عن نف�سك �أو االختبار ،والتي يتوجب عليك �إبدالها ب�أفكار �أكرث �إيجابية:
الأفكار ال�سلبية
�أدائي دائما يف االختبار �سيئ

الأفكار الإيجابية
لدي خطة درا�سية جيدة للإعداد لهذا االختبار.

�س�أجتاز االختبار �إن �شاء اهلل ،و�إذا مل �أجتز ،ف�سوف �أكرر املحاولة.
�إذا مل �أجتز هذا االختبار ،ف�أنا فا�شل.
ي�صمم االختبار لقيا�س املعارف وامل��ه��ارات التي اكت�سبتها ،و�أنا
�سوف ي�شتمل االختبار على �أ�سئلة فيها خدعة ورمب��ا مربكة
�أعرف كل �أ�شكال الأ�سئلة �أو �أنواعها ،و�سوف �أجيب عنها �إن �شاء
وم�ضللة.
اهلل.

Ë Ëاحفظ هذه القائمة (و�أ�ضف �إليها عند ال�ضرورة) .كلما وجدت �أن تلك الأفكار ال�سلبية تعود
�إليك مرة �أخرى ،ذكر نف�سك بكل الأفكار الإيجابية التي حتدث بها نف�سك �أو تفكر بها .ا�ستعن
باهلل من ال�شيطان ،و�أكرث من الذكر واال�ستغفار (�سبحان اهلل واحلمد اهلل� ....إلخ .
) 2ت َّ
نب نظرة واقعية واعمل على �ضبط توجهاتك املثالية
�إن النظرة املثالية ،وال�سعي �إىل الكمال متثل نوعاً من التفكري ال�سلبي ،الذي ي�ؤثر على كثري من
النا�س .هل وجدت نف�سك متاطل �أثناء الوقت الذي يجب �أن ت�صرفه للإعداد لالختبار؟ قد يكون ذلك
لأنك و�ضعت لنف�سك هد ًفا غري معقول وغري واقعي .رمبا كنت تنتظر حتى �آخر حلظة ،حتى تربر �ضعف
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ت�سوف تنفيذها
م�ستوى �أدائك ،و�أن الدرجة ال تعك�س م�ستواك .التزم بخطتك الدرا�سية ،وال ت�ؤجل �أو ّ
�إىل �أن يهاجمك قلق االختبار.
الفكر الواقعي
�سلوكية التفكري يف الكمال
لي�س مطلو ًبا مني �أن �أع��رف �إجابة كل �س�ؤال؛ �أحتاج فقط �إىل
�إنه من غري املمكن تعلم كمية الأ�شياء املطلوبة لهذا االختبار .
اجتياز االختبار.
ال �أحتاج ملعرفة تفا�صيل كل �شيء عن كل مو�ضوع� .إذا ب��د�أت
الآن� ،أ�ستطيع �أن �أتعلم �أك�ثر ع��ن املو�ضوعات التي �أع���رف �أن
معرفتي ب�أحد املو�ضوعات مهزوزة �أو لي�ست على ما يرام.
معلوماتي فيها �ضعيفة �أو مل �أتقنها .لدي الوقت لال�ستعانة
باملعلم �أو �أحد الزمالء.

�سجل مالحظاتك ال�شخ�صية:

ال�سبب  :4ت�صديق ما يقال عن ت�صورات خاطئة عن االختبار.
العالج :تعرف على احلقيقة ب�ش�أن االختبارات.

ميكن �أن تكون الدرا�سة مع الأ�صدقاء مفيدة جداً ،ولكن يف بع�ض الأحيان ميكن �أن يكون بع�ض
الأ�صدقاء م�صدراً لكثري من املعلومات اخلاطئة حول االختبارات .وتزداد امل�شكلة حدّة مع توافر عدد
كبري من كتب الإعداد لالختبارات التي تدّعي �أن هناك جمموعة من الأ�سرار وراء كتابة �أ�سئلة االختبار،
و�إن معرفتك بهذه الأ�سرار �ستمكنك من الإجابة عن الأ�سئلة ب�صورة �صحيحة ب�صرف النظر عن معرفتك
باملو�ضوعات التي تدور حولها �أ�سئلة االختبار .ال تهتم مبثل هذه الت�صورات اخلاطئة (املغالطات) التي
تروج حول االختبارات� .إليك بع�ضاً من هذه الت�ص ّورات اخلاطئة ،يقابلها احلقائق التي يقولها اخلرباء:
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الت�صور اخلاطئ � :1أ�سئلة االختبار تهدف �إىل خداع الطالب لإبعاده عن �سياق املو�ضوع.
•احلقيقة :ال يكتب �أي �س�ؤال خلداع املفحو�ص �أو �إرباكه .يحلل ك ّتاب �أ�سئلة االختبار  ،وكيف
�أج��اب املتقدمون عن كل ���س���ؤال ،ف���إذا توافرت �أدل��ة كافية على �أن��ه مربك ،و ال تتوافر فيه
�شروط ال�س�ؤال اجليد ف�إنه ال ي�صحح ،ويحذف من �أي اختبار يف امل�ستقبل.
الت�صور اخلاطئ  :2ال يظهر نف�س االختيار �أكرث من ثالث مرات متتالية.
•احلقيقة :ال توجد قوانني لرتتيب االختيارات .بكل ب�ساطة� ،أجب عن الأ�سئلة التي تعتقد
�صحتها دون �أن تهتم برتتيبها.
الت�صور اخلاطئ ُ :3ت ّعد الأ�سئلة الختبار قدرتك على �أخذ االختبارات املقننة ،ال ما تعرفه فع ً
ال.
•احلقيقة :ي�صمم كل �س�ؤال الختبار مهارة حمددة �أو جمموعة من املعارف.
الت�صور اخلاطئ  :4عليك الإج��اب��ة عن جميع الأ�سئلة ب�سرعة ودون ت��ردد ،فالوقت ال يكفي
للإجابة عنها.
ت�صمم االختبارات للإجابة عن جميع �أ�سئلتها يف وقت حمدد ومنا�سب ،ويتمكن
•احلقيقةّ :
معظم املتقدمني من حتقيق ذلك يف الوقت املحدد لذلك.
الت�صور اخلاطئ  :5تعطى الأ�سئلة ال�صعبة درجات �أعلى من الأ�سئلة ال�سهلة.
•احلقيقة :تقوم جميع الأ�سئلة يف �أي جزء من اختبار «االختيار من متعدد» بنف�س الدرجة،
لذلك يجب عليك� ،إذا وجدت �س�ؤا ًال �صعباً للغاية ،االنتقال �إىل ال�س�ؤال الذي يليه حفاظا على
وقتك ،ثم العودة �إليه الحقاً ،لأن الأ�سئلة ال�سهلة ت�ستحق نف�س الدرجة.
الت�صور اخلاطئ  :6تتكون االختبارات من عدد كبري من الأ�سئلة املتحيزة.
•احلقيقة :يحاول ك ّتاب الأ�سئلة جهدهم ا�ستبعاد الأ�سئلة املتحيزة .ويراجع كل �س�ؤال للت�أكد
من �أنه ال يحمل حمتوى متحي ًزا كا�ستخدام لغة متخ�ص�صة جداً� ،أو رمبا �أ�شياء تزعج �أو
ت�صرف الرتكيز وت�شتت االنتباه .وللت�أكد من ذلك ،يقوم خمت�صون بتحليل �إجابات جمموعات
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خمتلفة من املمتحنني عن الأ�سئلة املختلفة .ف�إذا وجدوا ،على �سبيل املثال� ،أن الإناث ميلن
�إىل الإجابة عن �أ�سئلة معينة بطريقة خمتلفة عن املمتحنني الذكور ،ف�إن ال�س�ؤال ال ي�صحح
وي�ستبعد من االختبارات الالحقة.
ال�شك يف �أنك �سمعت كثرياً عن ت�صورات خاطئة �أخرى حول االختبارات املقننة� .إذا توقفت عند كل
ت�صور خاطئ ،فماذا �ستفعل؟ ولو �أ�شغلت نف�سك بت�سا�ؤالت مثل «ماذا لو كان هذا ال�س�ؤال خدعة؟ وماذا
لو اخرتت الإجابة (ج) ،ولكني قد اخرتتها ثالث مرات متتالية» .كل هذا �سي�شغلك وي�ؤدي بك �إىل القلق
املعيق للإجناز .بهذه الطريقة ،لن جتيب عن ال�س�ؤال الأف�ضل الذي ميثل قدرتك .نن�صحك بالبحث
حليل» التي لن ت�ساعدك يف احلقيقة على الإجابة
عن احلقيقة� ،أ ّال ت�ضيع وقت الدرا�سة الثمني يف تعلم «ا ِ
عن �أ�سئلة االختبار .نن�صحك بتجاهل هذه الت�صورات ،ذلك �أنك املت�ضرر منها� .أنت بحاجة �إىل الإجابة
عن كل �س�ؤال يف االختبار على �أ�سا�س معرفتك باملو�ضوع �أو املقرر الذي يجري فيه االختبار.
�سجل مالحظاتك ال�شخ�صية:

ال�سبب ُ :5يظهر ج�سدك �أعرا�ض القلق.
العالج :اهت ّم ببدنك ،ف�إن ذهنك �سوف ي�ستفيد من ذلك.

�إذا بد�أت الأعرا�ض �أو العالمات البدنية للقلق تظهر عليك ،ف�أنت حتتاج �إىل مزيد من االهتمام
ب�صحتك البدنية ،وذلك وفق الآتي:
Ë Ëتناول طعاماً جيداً ،وزاول التمارين الريا�ضية .كن حذراً ،والتزم بربناجمك الغذائي لتناول
الطعام ،وممار�سة �أن�شطتك الريا�ضية ،وال تغريها ب�سبب اال�ستعداد لالختبار ،ف�إن ذلك �سوف
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ي�ساعدك يف املحافظة على �صحتك النف�سية والبدنية ب�شكل جيد.
Ë Ëتبني من الدرا�سات � ،أن قلة النوم ت�سهم يف فقدان الذاكرة ،وعدم القدرة على الرتكيز ،لذلك،
كاف من النوم طوال فرتة برناجمك الدرا�سي ،وخا�صة ليلة االختبار .قلة
اح�صل على ق�سط ٍ
النوم ميكن �أن ت�ؤثر عليك يف املكان والزمن اخلاطئ �أثناء �أداء االختبار ،ولذا احر�ص با�ستمرار
كاف من النوم.
على ح�صولك على ق�سط ٍ
Ë Ëا�ستمر يف �إقامة العالقة االجتماعية اجليدة مع الأهل و الأ�صدقاء ،وخذ فرتة راحة درا�سية
بانتظام ،ف�صحتك االنفعالية مهمة مثل �صحتك اجل�سدية يف خف�ض م�ستوى القلق .ت�أكد �أن
لديك بع�ض الوقت للتوا�صل االجتماعي مع الآخرين.
�Ë Ëأحط نف�سك ب�أ�شخا�ص و�أ�صدقاء من ذوي االجتاهات الإيجابية وامل�ؤيدين جلهودك الدرا�سية
وطموحاتك .حاول جتنب الأ�صدقاء واملعارف الذين لديهم اجتاهات �سلبية خ�صو�صاً نحو
االختبارات.
�سجل مالحظاتك ال�شخ�صية:

ال�سبب  :6التوتر يعزز نف�سه ،وتزداد �أعرا�ضه.
العالج :ممار�سة التدريبات املختلفة ملكافحة القلق لتحرير ومقاومة ال�شد الع�صبي.

عندما ت�شعر بالقلق ،ف���إن التوتر ينتقل �إىل ج�سمك .لذلك حتتاج �إىل تعلم كيف تبدد وتقاوم
دورة القلق من خالل تعليم ج�سدك كيف يحرر التوتر .مثل معظم الن�صائح الأخرى يف هذا الدليل،
فال�سيطرة على القلق لي�س �شي ًئا ميكنك القيام به ليلة االختبار .تدرب على التقنيات التالية ملدة �أ�سابيع
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�أو �أ�شهر حِ فاظاً على �صحتك العامة وم�ستقبلك الدرا�سي:
1 ) 1نفذ فرتات ق�صرية من اال�سرتخاء عدة مرات يف اليوم� ،أثناء حديثك مثال مع زميلك على الهاتف،
�أو عند ممار�سة �أي ن�شاط حمبب �إليك �.......إلخ.
2 ) 2عندما تبد�أ ال�شعور بالقلق ،انتبه �إىل �أ�سلوب تنف�سك� .أغم�ض عينيك ،حاول �أن ت�أخذ نف�ساً عميقاً
وطوي ً
ال ،و�أحب�س الهواء يف �صدرك ملدة ( )15-10ثانية تقريباً ،ثم اطرده بزفري بطيء ،كرر هذه
العملية (تهوية تروية متواترة) .و�أثناء قيامك بذلك� ،أغلق عينيك وتخيل �أجواء هادئة ،مثل بركة
ماء هادئة ت�صطف على جانبيها الأ�شجار ،واملناظر اجلميلة واملحببة �إىل نف�سك.
3 ) 3عندما ت�شعر �أن التوتر ي�سري �إىل بدنك ،ركز على جمموعة خا�صة من الع�ضالت كع�ضالت الكتفني
مثال .ابدا بالتوا�صل معهما ملدة ع�شر ثوانٍ تقريباً ثم اجعلهما ي�سرتخيان .ركز على الفروق يف
امل�شاعر وكرر التمارين ،حاول �أن جتعل الع�ضالت ت�سرتخي �أكرث يف كل مرة.
4 ) 4وعندما ت�صبح خبرياً �أو تتقن هذه التقنيات من خالل التمارين ،ف�سوف تكون قادراً على ا�ستخدامها
خالل االختبار كلما �شعرت �أن القلق يت�سلل �إليك� .إنها ال ت�ستغرق �أكرث من ثوانٍ حمدودة للقيام
بها ،وميكنها جعل جل�سة االختبار �أقل �إرهاقاً وتوتراً.
�سجل مالحظاتك ال�شخ�صية:

ال�سبب � :7أنت ت�سمح لبيئة االختبار امل�شحونة بالقلق بالت�سلل �إىل جهازك الع�صبي.
العالج :ال تكرتث بامل�شتتات وا�ضبط بيئة االختبار التي ت�صرف انتباهك.

من �أهم واجبات امل�شرف على االختبار تهيئة بيئة االختبار لتكون منا�سبة لإجرائه .ورغم ذلك،
ف�إن الواقع ي�شري �إىل �أنه من غري املمكن التح ّكم يف كل �صغرية وكبرية حتدث يف �صالة االختبار ،فقد
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يكون �أحد املتقدمني لالختبار يعاين من �سعال� ،أو عطا�س متكرر� ،أو �سيالن الأن��ف ،وميكن �أن تكون
غرفة االختبار مزدحمة� ،أو يحدث تغري طارئ يف درجة احلرارة لأ�سباب فنية �أو لتغريات مناخية ،فكن
م�ستعدا ملثل تلك االحتماالت .حاول ارتداء املالب�س القطنية التي تنا�سب كل الأجواء .مهما تعمل ف�إنك
لن ت�ستطيع �ضبط كل �شيء �سوف يحدث هناك ،ولكنك ت�ستطيع امل�ساعدة يف تقليل امل�شتتات التي ميكن
�أن تواجهها .حاول تطبيق الفقرات التالية لتحقيق ذلك:
Ë Ëجتنب احل�ضور مبكراً جداً �أو مت�أخراً ج��داً .ت�أكد �أنك تعرف كيف ت�صل �إىل مقر االختبار،
وكم من الزمن حتتاج للو�صول �إليه ،مع الأخذ يف االعتبار كثافة احلركة املرورية يف �أول �أيام
االختبار.
Ë Ëعند دخولك قاعة االختبار ،اخرت مقعداً بعيداً عن الباب واملمرات ،وجتنب املقاعد التي تكرث
فيها احلركة.
Ë Ëاجل�س وح��دك ،ال تتحدث مع الآخ��ري��ن ،حتى لو كنت تعرف الطالب املتقدمني لالختبار،
فالع�صبية والقلق ميكن �أن يكونا معديني .يف ه��ذا ال��وق��ت ،ينبغي �أن تكون على علم بكل
�شيء حتتاج �أن تعرفه عن االختبار ،لذلك فمعرفتك �أي �شيء جديد من �أ�صدقائك يف موقع
االختبار ،ميكن �أن يكون وهماً مثرياً للقلق � .أ���س��و�أ ما ميكن �أن تفعله ،هو �أن ت�ستمع �إىل
معلومات وعبارات م�ضللة �أو معلومات ت�شو�ش تفكريك قبيل بدء االمتحان.
يجب �أن حت�ضر و�أنت على �أمت اال�ستعداد ال�ستخدام ا�سرتاتيجية املقاومة للتعامل مع �أي م�شتتات
ميكن �أن تواجهك �أثناء االختبار .و�أه��م هذه اال�سرتاتيجيات هي التكرار لعبارة مثل (�أع��وذ باهلل من
ال�شيطان الرجيم ،و�سبحان اهلل واحلمد هلل واهلل �أكرب وال �إله �إال اهلل ،وقل لنف�سك :الهدوء� ،أو ال�سكينة)
على �أنها منبهات لإثارة اال�سرتخاء ولرتكيز ذهنك .قد تكون لديك ا�سرتاتيجية �أخرى تكون مفيدة
لك ،حاول �أن ت�ستخدمها �أثناء درا�ستك ا�ستعداداً لالختبار .لي�س لأنها �ست�ساعدك فقط على حت�سن
�إح�سا�سك وم�شاعرك على نحو �أف�ضل ،بل �أي�ضا �سوف تكون �سلوكاً وطبيعة بحلول الوقت الذي تقدم فيه
االختبار.
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�سجل مالحظاتك ال�شخ�صية:

ال�سبب  :8عقلك غري متفاعل وبعي ٌد عن املو�ضوع � ،أو �أنه يف حالة من الذهول واال�ستغراب.
العالج :اعتمد على اهلل ثم على ذاتك وقدراتك ،وثقتك بنف�سك ،وا�صل تركيزك وانتباهك.

ي�شعر كثري من املتقدمني لالختبار عند اطالعهم على الأ�سئلة وفتحهم لكتيب االختبار بع�صبية
�شديدة ،وتوتر ع�ضالت الرقبة ،والظهر ،و�أن عقولهم خالية من املعلومات .ويبد�أ املتقدمون لالختبار
يف �سباق لتوليد �أفكار ال عالقة بينها .لتجنب ذلك ،حاول �أن ت�صل �إىل مركز االختبار بخطة عن كيفية
بدء االختبار .وعندما يعطي املراقب �إ�شارة البدء ،ال تت�سرع يف الإجابة عن ال�س�ؤال الأول .ا�ستعذ من
ال�شيطان ،واذكر اهلل وتوكل عليه ،ثم خذ دقيقة �أو نحوها يف ا�ستعرا�ض كل �صفحات االختبار .ال حتاول
قراءة الأ�سئلة؛ انظر �إىل كل �س�ؤال فقط .هذا الإجراء �سوف ي�ساعدك على الت�أكد من عدم وجود مفاج�أة
تنتظرك ،و�سوف تت�أكد �أنه االختبار الذي كنت ت�ستعد له متاماً.
وبعد ا�ستعرا�ضك ل�صفحات االختبار ،عندئذ ابد�أ بالإجابة عن الأ�سئلة� .إنه �أمر منطقي �أن تبد�أ
بال�س�ؤال الأول ،ولكن ميكنك �أن تبد�أ ب�أي �س�ؤال ترغب البدء به .تذكر �أي�ضا �أنه لي�س متوقعاً �أن تكون
�إجابتك عن كل �س�ؤال �صحيحة .ادخل غرفة االختبار و�أن��ت م�ستعدٌّ نف�سيا لوجود �أ�سئلة قد ال تعرف
�إجابتها ،ميكنك جتاوز الأ�سئلة ال�صعبة ثم العودة �إليها الحقاً �إذا توافر الوقت لذلك.
�إذا «ارتبكت» عند مواجهة ال�س�ؤال املبني على الإجابة (ذلك الذي ي�س�أل عن املقال �أو عن عدد من
العبارات �أو املخططات) ،تذكر ا�سرتاتيجيات مقاومة القلق .ابد�أ بكتابة �أي �شيء على م�سودة من الورق.
عندها �ستجد �أن الأفكار قد بد�أت تت�شكل بطريقة �أكرث و�ضوحاً يف ذهنك .بعد ذلك ابد�أ بتنظيم �إجابتك
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الفعلية.
بالن�سبة الختبارات «االختيار من متعدد» ،درجتك تعتمد على عدد الأ�سئلة التي �أجبت عنها على
نحو �صحيح ،لذلك ف���إن املفردات املهملة �أو اخلاطئة لن حت�سب �ضدك .اعمل ب�سرعة ك ّلما كان ذلك
ممكناً دون الت�ضحية بالدقة .ال ت�ستغرق وقتاً طوي ً
ال وحرية يف �س�ؤال قد يبدو �صعباً بالن�سبة لك .حاول
الإجابة عن الأ�سئلة ال�سهلة ثم ع ْد �إىل الأ�سئلة ال�صعبة الحقاً ،حاول الإجابة على كل �س�ؤال حتى يف حالة
عدم معرفتك ،خمن الإجابة.
�سجل مالحظاتك ال�شخ�صية:

عزيزي املخترب :ال تغادر �صالة االختبار مبكر ًا قبل مراجعة �إجابتك ،ف�إن فعلت ذلك
فهذا يعني �أنك ا�ستجبت للأفكار ال�سلبية،
هناك �سببان للمغادرة املبكرة هما :ارتفاع م�ستوى القلق �إىل درجة عالية مما يجعلك تقرر
املغادرة ،والتفكري يف اخلروج مبكر ًا حتى ال تكون الطالب الأخري يف الف�صل
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كلمة أخيرة

التدريب ،ثم التدريب ،ثم التدريب:

تذكر املتطلبات الثالثة للنجاح ،الإعداد ،والتنظيم ،والتدريب على االختبار .ح�س ًنا� ،إذا كان لديك
قلق اختبار ،ف�إن التدريب يكون مهما بوجه خا�ص .فكلما اعتدت على االختبار ،كان �ضبطك للقلق عند
�أدائك لالختبار احلقيقي .حتى لو كان التدريب جمرد جلو�س وتركيز لفرتة طويلة من الوقت ،ف�إنه
يكون مهما.
�إذا كان لديك ديلال لالختبار و�/أو اختبارا جتريبا للتدريب على االختبار الذي �ستتقدم له ،ف�أجب
عن الأ�سئلة يف دليل االختبار �أو يف االختبار التدريبي عدة مرات .ميكن �أن يكون لديك الرغبة ال�ستخدام
الأ�سئلة التدريبية لتحديد املجاالت التي حتتاج �إىل مزيد من الدرا�سة فيها ،ولكن عليك �أي�ضاً الإجابة
عن الأ�سئلة التدريبة حتى لو مل تكن قلقا نحو الق�ضايا املرتبطة مبحتوى �أو مو�ضوعات االختبار .بدال
عن ذلك يجب �أن يكون هدفك الإجابة عن الأ�سئلة لتعتاد على �أداء االختبار .حدد الوقت لنف�سك ،وتعود
على حجم الرتكيز الذي حتتاجه لتبقى مر ِّكزاً على االختبار للمدة املطلوبة لأدائ��ه .اكت�شف م�ستوى
التدريب الذي يكون منا�سبا لك ،وا�ستمر يف تطبيق االختبار التدريبي حتى ت�شعر �أن ذلك �أ�صبح طبيعيا.
ت�أكد من �أن كل مراجعاتك الدرا�سية وتدريباتك انتهت قبل االختبار بعدة �أي��ام .حاول �أن تبتعد
وترتك املراجعات والتدريبات خالل اليوم الذي ي�سبق االختبار ،ومار�س �أن�شطة تبدد القلق ،كالتمرينات
الريا�ضية والأن�شطة االجتماعية .ال ت�شغل نف�سك يف اليوم الأخري قبل االختبار مبزيد من الدرا�سة �أو
التدريب.
ابحث عن مدرب:

�إذا كان م�ستوى قلق االختبار لديك عاليا ،وكانت الأعرا�ض العقلية �أو البدنية متنعك من الإعداد
لالختبار ،ف�إن من ال�ضرورة البحث عن مدرب مل�ساعدتك على التعامل مع هذا القلق ،قد يكون �صدي ًقا
يدعمك� ،أو �أح��د �أف��راد العائلة ،وق��د يكون �أح��د الزمالء يف املدر�سة �أو مراكز التدريب .مع مدربك،
�سجل قائمة مبخاوفك حول االختبار الذي �ستتقدم له على وجه اخل�صو�ص ،وخماوفك املرتبطة ب�أداء
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االختبارات على وجه العموم .بجانب كل من هذه املخاوف اخلطوات املحددة التي �ستتخذها للتغلب على
كل من هذه املخاوف .فعلى �سبيل املثال �إذا كنت تخاف �أنك �ستتجمد (�سيتوقف تفكريك) �أثناء االختبار،
ف�إنه ميكن �أن تقوم ببع�ض اخلطوات املحددة منها )1( :ن ّفذ االختبار التدريبي مع االلتزام بالوقت مرة
واحدة يف الأ�سبوع )2( .ا�ستخدم ا�سرتاتيجياتك لال�سرتخاء لتقاوم التوتر خالل االختبار� .أي�ضا ،ميكن
�أن ت�ضع يف اعتبارك و�ضع جدول درا�سي منف�صل للعمل خالل فرتات قلقك ،وبهذا تكون معاجلتك لكل
واحد من املخاوف منهجيا.
وتذكر

قلق االختبار يتغذى على املجهول ،ول��ذا فكلما زادت معرفتك باالختبار ،وكلما زادت معرفتك
مبخاوفك وكيف تقاومها ،قلت �سيطرة قلق االختبار عليك.
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استبيان قلق االمتحان الموجز

مير كل طالب �أثناء درا�سته بخربات �سارة و�أخ��رى غري ذلك ورمبا �أحياناً تكون مثرية للده�شة
واال�ستغراب .نود �أن نعرف منك �شيئاً عن تلك اخلربات التي خربتها يف حياتك.
الرجاء الإجابة عن القائمة :اقر�أ كل عبارة ،وتذكر �أو حدد �إىل �أي مدى ت�صف كل عبارة �سلوكياتك،
من خالل اختيار التقدير من ( )5-1يف مقيا�س التدريج الذي ي�صف احلالة التي يكون عليها ال�سلوك.
�ضع �إجابتك �أ�سفل كلمة «التقدير» كما هو مو�ضح �أدناه.
 ) 1مطلقاَ

 ) 2نادراً

م

� )3أحياناً

 )4غالباً

 )5با�ستمرار
التقدير

العبارة

 1لدي عالمات وا�ضحة للتوتر �أو الع�صبية مثل :عرق الكفني ،ارجتاف اليدين ،وذلك قبل بدء االختبار.
� 2أ�شعر بـحركات غري عادية يف معدتي قبل بدء االختبار.
� 3أ�شعر بالغثيان قبل بدء االختبار.
 4بعد قراءة �أ�سئلة االختبار �شعرت �أين ال �أعرف �أ ًّيا من الإجابات.
� 5أ�شعر بالذعر (اخلوف) قبل االختبار و�أثناءه.
 6ي�صبح عقلي خالل االختبار خال ًيا �أو �أ�شعر �أن املعلومات مم�سوحة.
� 7أتذكر املعلومات التي �شعرت �أنها مم�سوحة بعد اخلروج من غرفة االختبار.
� 8أرتكب �أخطاء يف الإجابة عن الأ�سئلة ال�سهلة �أو �أ�ضع الإجابات يف املكان اخلط�أ.
 9لدىَّ قلق عدم النوم ليلة االختبار.
 10تكرث �أحالمي املزعجة قبل االختبار.
 11لدىَّ �صعوبة اختيار الإجابات.
� 12أ�شعر ب�آالم يف الرقبة والكتفني.
 13يفاجئني النوم �أثناء االختبار.
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Ëالآن اجمع درجات كل العبارات� .سوف يكون مدى الدرجة من ( 50-10نقطة)
Ëت�شري الدرجات (� )19-10إىل �أنك ال تعاين من قلق االختبار .ويف احلقيقة� ،إذا كانت درجتك
�ضعيفة جداً� ،أي ما يقارب ( )10درج��ات ،ف�إن وجود م�ستوى معقوال من القلق يكون �صحياً
ومرغو ًبا فيه ليزيد من الدافعية للإجناز و الرتكيز ،وي�سهم يف جعل الدم يجري �أو يتدفق يف
بدنك خالل �أداء االمتحانات.
Ëت�شري الدرجات (� )35- 20إىل وجود درجة معقولة و�صحية من القلق والتوتر.
Ëت�شري الدرجات �أك�ثر من ( 35درج��ة) �إىل املعاناة من درج��ة عالية من القلق غري ال�صحي.
لذلك يجب تقومي �أ�سباب الكرب �أو الهم وحتديد وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات لل�سيطرة عليه.
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